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مقدمة

اهلل عبيد  • د.حممد 

ي�سم هذا الكتاب جمموعة خمتارة من اأوراق ملتقى ال�سرد العربي الذي بادرت رابطة 
الكتاب الأردنيني اإىل تنظيمه ابتداء من عام 2008، وذلك ا�ستجابة لتعاظم دور ال�سرد وتنوع 
وجوه الإبداع ال�سردي عامليا وعربيا، اإىل جانب التطور املتوهج يف النظريات النقدية املهتمة 
واملفكرين  الفال�سفة  من  عدد  اهتمام  خالل  من  ال�سردية  الظاهرة  تعمق  وكذلك  بال�سرد، 
بها وبروز ما ي�سمى بال�سرديات الكربى، وانفتاح عامل ال�سرديات على ف�ساءات رحبة عابرة 

لالأنواع والأجنا�س والخت�سا�سات. 
واملفكر  الأديب  ا�سم  الأوىل  حملت  دورتني  يف  امللتقى  تنظيم  يف  الرابطة  جنحت  ولقد 
اإبداعا  امل�ستمرين  وتاأثريه  بدوره  واعرتافا  ملكانته  تاأكيدا  هل�سا  غالب  الراحل  الأردين 
اأ�ساف ح�سورهما كثريا من  رائدين  با�ست�سافة مبدعني  الأوىل  الدورة  ونقدا، كما متيزت 
التوهج للملتقى وللم�ساركني وللجمهور، وهما الروائي امل�سري الكبري بهاء طاهر، والقا�س 
الفل�سطيني الكبري حممود �سقري. وانعقد امللتقى مب�ساركة ما يزيد على �ستني ناقدا وكاتبا 
اأردنيا وعربيا يف الفرتة من 8-10 ت�سرين الثاين )نوفمري( 2008، وت�سمنت اأعماله جل�سات 
ووفرت  وم�ستقبله،  ال�سرد  للتداول يف راهن  وا�سعة  اأتاحت فر�سة  ونقا�سية  وتكرميية  نقدية 
فر�سة للمعنيني واملهتمني لتبادل الآراء واحلوار يف ق�سايا �سديدة الأهمية، مبا ي�سهم يف دفع 

م�سرية الإبداع الأدبي بعامة وال�سرد خا�سة اإىل مناطق جديدة دائما. 
اأما الدورة الثانية فانعقدت يف الفرتة من 3-5 متوز )يوليو( 2010 حمتفية با�سم املبدع 
اإىل  الذي ينتمي  ال�سوري  العربي  الروائي  الرزاز، وكرمت حنا مينة  الراحل موؤن�س  الروائي 



8

العاملية  الآداب  مع  للتوا�سل  نافذة  بفتح  الدورة  هذه  متيزت  كما  والتاأ�سي�س.  الريادة  جيل 
واأ�سهمت  واأدباء من رو�سيا وتركيا �ساركوا زمالءهم العرب اهتماماتهم  فا�ست�سافت نقادا 
م�ساركتهم يف اإ�سافة تنويع اآخر على اأهداف امللتقى واآفاقه. وقد انتهت الدورة اإىل التو�سية 
املميزة يف  اليتيمة  الرواية  ال�سبول �ساحب  تي�سري  ا�سم:  الثالثة  امللتقى يف دورته  باأن يحمل 

اإطار بدايات الرواية احلداثية املختلفة.
 ومتيزت الدورة الثانية باإ�سافة جديدة اأخرى تتمثل يف تاأ�سي�س جائزة يف جمال الإبداع 
ال�سردي، وقد حملت يف طبعتها الأوىل ا�سم الراحل موؤن�س الرزاز، ونالها املبدع الكبري بهاء 
طاهر الذي قابل التكرم بتكرمي اأرفع واأنبل، عندما فاأجا اجلمهور يف حفل ت�سليم اجلائزة 
ليعلن قبول اجلائزة معنويا والتربع بقيمتها املادية لتاأ�سي�س �سندوق لرتجمة الأدب الأردين 

يبداأ م�ساريعه برتجمة الرواية الرائدة: اأنت منذ اليوم لتي�سري �سبول. 
التي  اأكرب عدد ممكن من الأبحاث والأوراق وال�سهادات  ولقد بذلنا اجلهد كله يف ن�سر 
نختلف  لأننا  فكرة  مننع  فلم  ال�سردية  الروح  لدميقراطية  وا�ستجبنا  الدورتني،  يف  قدمت 
معها، واإمنا ت�سورنا هذا الكتاب على هيئة حوار �سمني واأ�سوات تتاأ�س�س على مبداأ الأ�سوات 

ال�سردية وتغتني بلغة احلوار ال�سردي بنرباته املختلفة.
واإذ ننّفذ وعدنا بن�سر اأوراق امللتقى ليكون يف ذلك خطوة اأخرى لتكري�س امللتقى وتثبيت 
دعائمه، لناأمل من الهيئات الإدارية القادمة اأن توا�سل تنظيمه والإفادة من ال�سمعة واملكانة 
التي حققها -رغم ق�سر عمره – بني امللتقيات واملوؤمترات العربية امل�سابهة. كما ندعو  جمددًا 
اإىل العمل على تنظيم ملتقى �سعري على القواعد نف�سها ليتكامل مع ملتقى ال�سرد يف تغطية 

جانب وا�سع من اهتمامات اأع�ساء الرابطة واأدبائها من خمتلف الأجيال والجتاهات.
لنا يف هذا  التي مثلت �سريكا حقيقيًا  الثقافة  ال�سكر والتقدير لوزارة  اأجدد  ويف اخلتام 
امللتقى فانعقد بدعمها يف دورتيه الأوىل والثانية، اإ�سافة اإىل حفل ت�سليم جائزة ال�سرد، ون�سر 
دعما  فقدموا  امل�سروع  لهذا  معنا  حتم�سوا  الذين  الأ�سدقاء  اأولئك  اأ�سكر  كما  الكتاب.  هذا 
غري منقطع واأ�سهموا بقوة يف تثبيت هذه الفعالية لتكون عالمة مميزة توؤكد الدور الثقايف 

والإبداعي لرابطة الكتاب الأردنيني.
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كلمة رئي�س الرابطة 
يف افتتاح ملتقى ال�سرد العربي الأول- دورة غالب هل�سا

قبيالت • �سعود 

الراحل  الكبري  اأديِبنا  ا�سَم  يحمل  الذي  املهّم  العربّي  الثقايّف  امللتقى  اليوم هذا  يجمعنا 
الأديب  فهذا  هل�سا؛  غالب  ا�سَم  لل�سرد  عربّي  ملتقًى  يحمل  اأْن  الطبيعّي  ومن  هل�سا،  غالب 
الأرديّن الكبري، الذي ولد ون�ساأ وترعرع يف قرية ماعني، يف �سواحي ماأدبا، حتّول عرب جتربته 
الإبداعّية والإن�سانّية اإىل اأديٍب عربيٍّ بكِل ما لهذه الكلمة ِمْن معاٍن وظالل. فكتابته مل تقت�سر 
�سورة  تناول  اإىل  ذلك  تعّدت  بل  وحدها،  الأردنّية  احلياة  تتناول  ومل  الأرديّن،  ال�ساأن  على 
اأديبًا  اأن الكثريين كانوا يظنونه  اإىل حّد  احلياة العربّية ودللتها يف بلدان عربية خمتلفة، 
اأو فل�سطينيًا، على �سبيل املثال. والبع�س كان يرى، رغم معرفته ببلد غالب هل�سا  م�سريًا، 
الأجواء امل�سرية يف معظم رواياته. ومل يكن غالب  اأديب م�سري بحكم غلبة  اأنه  الأ�سلّي، 
هل�سا عربّيًا يف كتابته، فقط، بل اأي�سًا بالهتمامات والهموم التي ظلَّ من�سغاًل بها حتى اآخر 

حياته. وكان عربّيًا اأي�سًا يف تنّقله ِمْن بلٍد عربيٍّ اإىل اآخر، حتى نهاية حياته.
اأهمّية  ومن  يحمله،  الذي  الكبري  ال�سم  هذا  من  اأهميته  ي�ستمّد  امللتقى  فهذا  ولذلك، 
املو�سوعات التي يتناولها يف جمال ال�سرد العربّي، ومن حر�سه على انتقاء م�ساركني عرب 

واأردنيني يليقون بهذا ال�سم الكبري.
لقد عا�س غالب هل�سا معظَم حياِته بعيدًا عن وطِنه الأ�سلّي، مع الأ�سف، وُحرم معظُم 
اأبناِء وطِنه من قراءة كتبه ردحًا من الزمن. ولذلك، فقد رحب املثّقفون الأردنّيون بال�سماح 
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ر�سميًا بن�سر كتبه وتوزيعها يف بالدنا، منذ اأوائل ت�سعينّيات القرن املا�سي، ثم بتعديل �سروط 
للراحل  مبا�سرة  ذلك  بعد  منحت  وقد  للراحلني،  مبنحها  لت�سمح  التقديرّية  الدولة  جائزة 
اإيجابّيًا  تطّورًا  بو�سفه  الأردنيني،  الكتاب  رابطة  يف  اإليه،  نظرنا  الذي  الأمر  هل�سا.  غالب 
اإىل  ثقافّية حا�سدة  املا�سي م�سريًة  العام  �سرّينا يف  فقد  ولذلك  والت�سجيع،  التنويه  ي�ستحق 
بلدة ماعني )بلدة غالب هل�سا(؛ حيث زرنا اأطالَل البيِت الذي ولد فيه ون�ساأ وترعرع، واأقمنا 
مهرجانًا خطابّيًا عند م�سارف ماعني الغربّية، يف املكان نف�سه الذي كان غالب الطفل، ثّم 
الفتى، يجل�س فيه وينظر اإىل انحدار الغور العميق نحو اأخف�س بقعٍة يف العامل؛ حيث البحر 
املّيت  ونهر الأردن، ثّم �سعوده باجتاه مرتفعات فل�سطني.. فل�سطني التي تغلغلْت يف قلب غالب 
ووعيه و�سّدته ِمْن ياقته اإىل ف�سائها الإن�سايّن حّتى اآخر رمٍق.. فل�سطني التي ننظر اإليها الآن، 
نحن القادمني يف اإثر ُخطى غالب هل�سا، عرب املنحدرات نف�سها، فال نرى اإل دَم اأهلنا يراق، 
واأرواحهم حُتا�سر يف غّزة، وُتزهق، ِمْن دون اأْن تبدر جتاه معاناتهم اأّية رّدة فعٍل عربّية جدّية 
جتعلهم ي�سعرون باأّن لهم اأهاًل واأخوًة ياأملون لأملهم ويحلمون معهم بغٍد حّر، وبج�سٍد واحٍد حّي 

ل تنه�سه اخلالفات ول تعيقه املواجع.
ويف مطلع هذا العام )2008( اأ�سدرت رابطة الكتاب الأردنّيني، بدعٍم ِمْن وزارة الثقافة، 
اأنيقة، لتباع ب�سعر التكلفة تقريبًا. وقد  الأعماَل الروائّيَة والق�س�سّيَة لغالب هل�سا يف طبعة 
الكّتاب  لرابطة  موؤّلفاته  وتوزيع جميع  ن�سر  م�سكورين، مبنح حقوق  هل�سا،  غالب  ورثُة  ترّبع 
اأي�سًا مبنح بيته القدمي للرابطة لتعيد بناءه وحتّوله اإىل مركٍز  اأّنهم تكّرموا  الأردنّيني، كما 
املهّم، وقد  امل�سروع  اإجناز هذا  اأجل  ِمْن  البنك  ًا يف  ثقايّف، ولذلك فقد فتحنا ح�سابًا خا�سّ

بداأْت الترّبعات ترد بالفعل اإىل هذا احل�ساب.
ِمْن  بدعٍم  الآن  يعقد  الذي  هذا،  ال�سرد،  ملتقى  ترتيب  جاء  اأي�سًا،  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
وزارة الثقافة. واأوّد بهذه املنا�سبة اأْن اأوّجه ال�سكر ملعايل الوزيرة التي جعلْت ال�سراكة بيننا 
وبني الوزارة وا�سعة ومتعّددة وجوهرّية؛ بدءًا ِمْن دعم الوزارة لنا يف اإ�سدار جملة " اأوراق" 

الف�سلّية التي ت�سدرها الرابطة وانتهاًء بدعم موؤمترنا الكبري هذا.
ال�سيدات وال�سادة الكرام 

اختري  وقد  امللتقى،  �سيف  فقرُة  امللتقى  هذا  عليها  ي�ستمل  التي  الأ�سا�سية  الفقرات  من 
�سيفًا لهذه الدورة الأديُب العربيُّ الفل�سطينيُّ املعروف حممود �سقري، الذي يلتقي مع غالب 
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هل�سا يف الفكر، ويف الكفاح، ويف املعاناة، ويف اإ�سطراره للتنقل من بلد اإىل اآخر، ويف املوقف 
الإيجابّي من احلياة ومن الهموم والق�سايا العربّية والإن�سانّية، ويف ال�سعي الدائم للتجديد يف 

ال�سكل الفنّي لكتابتهما ويف م�سامينها.
وحممود �سقري لي�س غريبًا على هذا البلد ول على مثّقفي هذا البلد؛ فقد كان ُيعترب لزمٍن 
ن�سيطًا  ع�سوًا  وكان  عّمان،  يف  عمره  من  ردحًا  وعا�س  اأردنّيًا،  ومواطنًا  اأردنّيًا  اأديبًا  طويٍل 

وموؤثرًا يف رابطة الكتاب الأردنيني ويف هيئاتها الإدارّية املتعاقبة.
فا�سمحوا يل اأن اأرحب ب�سديقنا وزميلنا ورفيقنا القدمي، الأديب املبدع الأ�ستاذ حممود 
هذه  با�ست�سافة  الأردنّيني،  الكتاب  رابطة  يف  وزمالئي  اأنا  �سعادتي،  عن  اأعرّب  واأْن  �سقري. 
بالدنا،  يف  طّيبًة  اإقامًة  لهم  اآملني  العرب،  واملثقفني  والأدباء  الكتاب  من  املمّيزة  املجموعة 

وجناحًا باهرًا يف ملتقاهم هذا.
ولكم، ولهم، بالغ �سكرنا وتقديرنا على وجودكم الكرمي بيننا وموؤازرتكم لنا يف العمل ِمْن 

اأجل اإجناح هذا الن�ساط الثقايّف الكبري. 
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كلمة رئي�س اللجنة املنظمة
يف افتتاح ملتقى ال�سرد العربي الأول

                                                                    • د.حممد عبيد اهلل

نلتقي هذا ال�سباح مبنا�سبة افتتاح "ملتقى ال�سرد العربي الأول- دورة غالب هل�سا" الذي 
اقرتحته جلنة النقد والدرا�سات وتابعت تطوير فكرته وتنفيذها مع الهيئة الإدارية لرابطة 
الكتاب الأردنيني، اإ�سافة اإىل الت�ساور معكم ومع غريكم من الأ�سدقاء واملبدعني ممن اأفدنا 
الذي  ال�سردي  ملتقاكم  اإنه  العام.  على  يزيد  ما  منذ  امللتقى  لنعقاد  التح�سري  اأثناء  منهم 
اأردنا اأن يكون ملتقى عربيًا جامعًا ميثل اإ�سافة نوعية للموؤمترات وامللتقيات العربية والعاملية 
املعنية بال�سرد وال�سرديات، دون اأن يقت�سر الإهتمام على الرواية وحدها، اإذ ل بد اأن يت�سع 
للظاهرة ال�سردية كلها: مفاهيم وتاريخًا واأنواعًا واأمناطًا وجتليات واأعالمًا... ولكننا ما نزال 
هذا  لتطوير  كثرية  قادمة  خطوات  اإىل  و�سوؤونها  ال�سرديات  اأمر  ويحتاج  الأوىل  العتبة  على 
والإبداعية يف  الن�سية  والتحولت والإجنازات  التطورات  النقد على مواكبة  احلقل وحتفيز 

هذا املجال احليوي من جمالت اإبداعنا العربي الراهن.
احل�سور الكرام

لقد ت�سرفت الدورة الأوىل باأن تقرتن با�سم كاتب وناقد ومنا�سل عربي اأردين معروف هو 
غالب هل�سا، الذي يرادف عندنا معنى ال�ستقالل واحلرية والكرامة واملوقف النبيل.. وننظر 
املقاوم دون  ال�سرد ودوره  املعا�سرين مبكانة  املثقفني  اأمينًا يذّكر  لهذا ال�سم بو�سفه حرزًا 
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اإخالل مبقت�سيات اجلمال واملتعة والفن. اأما حممود �سقري القا�س الفل�سطيني املعروف فقد 
اخرتناه �سيفًا حمتفى به وباإنتاجه يف امللتقى ليمثل هذا الحتفاء تقديرًا ل�سقري على م�سواره 
التجريبية  وتوجهاته  والأردن  فل�سطني  الق�سرية يف  الق�سة  تطوير  ودوره يف  املميز  الطويل 
الرائدة منذ بداية ال�ستينات من القرن املا�سي، وقبل هذا وبعده اأردنا اأن نعّزز ت�سامننا مع 
الثقافة الفل�سطينية الوطنية يف هذه الظروف ال�سعبة، ولي�س اأنقى من ا�سم حممود �سقري 
ليمثلها ويوؤكد اإمكاناتها املتجدة املتحدية. كما اأردنا من ناحية اأخرى اأن نبزر مكانة الق�سة 

الق�سرية التي تكاد الرواية برواجها وانت�سارها اأن تبعدها عن الأ�سواء والهتمام.
فهو من  الأردنيني  واملثقفني  امل�ساركني  مع  لقاء مفتوحًا  له  اأفردنا  الذي  بهاء طاهر  اأما 
تعرفون جميعًا، يف بهاء كتابته وطهارة مواقفه، ولقد نالت اأعماله كثريًا من التقدير واجلوائز 
املرموقة يف طبعاتها العربية والأجنبية، ويف العام احلايل وحده نالت روايته "واحة الغروب" 
جائزة )البوكر( العربية يف دورتها الأوىل، ويف الأيام القليلة املا�سية نالت روايته "احلب يف 
الثالثة: هل�سا  الأعالم  الإيطالية. ومع  اأرفع اجلوائز  الإيطالية واحدة من  املنفى" بطبعتها 
ملتقى  م�سرية  معًا  لنبداأ  املتنوعة  وجتاربكم  ومتيزكم  باإبداعكم  جتتمعون  وطاهر  و�سقري 
عربي جديد ينعقد دوريًا يف عّمان باأفقها العربي الإن�ساين، ليكون موعدًا متجددًا مع الكتابة 
جتاه  م�سوؤولياته  اأمام  العربي  املبدع  ي�سع  الذي  ال�سادق،  احلقيقي  الإبداع  ومع  املختلفة، 

ثقافته وجمتمعه، فلكم جميعًا كل ال�سكر على ح�سوركم وم�ساركتكم.
وناأمل اأن نتمكن قريبًا من ن�سر اأعمال هذا امللتقى لن�سيف مرجعًا جديدًا للمكتبة العربية 
يف جمال ال�سرديات. كما نخطط يف الدورات القادمة اأن ننتقل من عمومية الدورة الأوىل اإىل 
حماور اأكرث �سبطًا وحتديدًا ومنهجية، وميكن اأن تف�سي امل�ساورات معكم اإىل بلورة عنوان 

الدورة الثانية وحماورها و�سيوفها ليبداأ التح�سري لها مع انق�ساء اأعمال ملتقانا هذا.
املرتاكمة  املنتظمة  الدورية  الفعاليات  من  مهمَا  �سكاًل  امللتقى  يكّر�س  اأن  اأي�سًا  واملاأمول 
املوؤ�س�سية وعلى تراكم الإجنازات ومنوها عامًا بعد عام ودورة بعد  بلورة  التي ت�ساعد على 
اأخرى، وهو ما ل جنده بو�سوح يف �سجل ن�ساطات الرابطة رغم تاريخها الطويل، والأمر نف�سه 
ين�سحب على ن�ساطات معظم الروابط والحتادات العربية، فرغم مرور عقود على بع�س تلك 
الحتادات والهيئات فاإنها ل تّكون تراكمًا ناميًا حيويًا، بل تبدو يف �سورة انقطاعات متتابعة 
تن�سغل بالتناف�س النتخابي اأكرث من الن�سغال بالهم الثقايف امل�سرتك، حتى ا�ستقر يف البال 
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اأن هيئاتنا الأدبية والثقافية ق�سرية النف�س متيل اإىل الطارئ وال�سريع، ول تربمج فعاليات 
تت�سف بالدميومة وال�ستمرار والرتاكم.

احل�سور الكـرام
ما كان لهذا امللتقى اأن ينعقد اليوم لول دور الهيئة الإدارية للرابطة ودور رئي�سها املبدع 
�سعود قبيالت فقد رحب بامل�سروع ودعمه منذ اأن كان فكرة تدور يف البال، واأ�سهمت اإدارة 
اأف�سل الظروف  الرابطة يف بلورته بالنقا�س وحتم�ست له وقدمت كل الإمكانات لتنفيذه يف 
املمكنة. اأما وزارة الثقافة فهي �سريكنا يف تاأ�سي�س هذا امللتقى واإخراجه من م�ستوى القوة اإىل 
م�ستوى الفعل، ولقد رحبت الوزارة مب�سروع امللتقى وقدمت له الدعم املايل والإداري، و�سهلت 
�سيوفه...  اأ�سماء  اأو  حماوره  اأو  امللتقى  �سوؤون  يف  تدخل  اأي  دون  من  ممكن،  �سبيل  كل  لنا 
وانعقاده  امللتقى  ل�سمان جناح  زالت  وما  معنا  تعاونت  التي  والإدارات  الكوادر  لكل  وال�سكر 

بح�سور هذه النخبة املميزة من املبدعني والنقاد الذين نعتز مبكانتهم واإبداعهم املتجدد.
اإن انعقاد هذا امللتقى نتاج املناخات الإيجابية التي اأحاطت بنا و�سجعتنا و�ساعدتنا على 
جتاوز العقبات. كذلك ل بد من التنويه بدور خمتلف اجلهات الإعالمية الأردنية التي رحبت 
بامللتقى وعممت فكرته، فال�سكر لهم جميعًا على ما اأبدوه من اهتمام. وال�سكر لكل من قدم 
جهدًا اأو دعمًا اأو ت�سجيعًا لينعقد امللتقى بح�سوركم هذا ال�سباح لن�سهد بداية مل�سوار طويل 

ناأمل اأن نتّمه اأو يتّمه زمالء و�سرديون اآخرون.
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كلمة امل�ساركني يف ملتقى ال�سرد العربي الأول 

                                            • نبيل �سليمان

الأخوات والإخوة:
كالعهد بها، جتمعنا عّمان.

كالعهد بها، جتمعنا رابطة الكتاب الأردنيني.
وكالعهد به: يجمعنا غالب هل�سا.

على بركة الرواية جنتمع.
على بركة الق�سة الق�سرية، جنتمع.

على بركة ال�سرد وال�سرديات اإبداعًا ونقدًا، جنتمع.
الأخوات والإخوة:

على الرغم من كل ما يقال عن ع�سر ال�سورة الإلكرتونية، وعن غريه، رمبا كنا حقًا يف 
زمن الرواية.

الأقل،  على  احلديث،  التاريخ  يف  اأهمية  الأدبية  الفنون  اأكرب  حقًا  الرواية  كانت  ورمبا 
لقدرتها غري املحدودة على التفاعل مع العامل اجلديد، اأي عامٍل جديد. اأوعلى الأقل، لأنها 

بحث دائم عن قيم نبيلة يف عامل يرتدى.
لكن الأهمية اأي�سًا، وكما �ساء هذا امللتقى، هي للق�سة الق�سرية. و�سوف تتعزز الأهمية 
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اإىل  يتحول  اأن  امللتقى يف  هذا  من طموح  �سيتحقق  ولنقدها، مبا  ال�سرديات جميعًا،  لإبداع 
فعالية دورية، وليجمعنا، يف الدورة القادمة موؤن�س الرزاز مثلما يجمعنا اليوم غالب هل�سا، 

ومثلما يجمعنا دومًا املبدعون واملبدعات يف الأردن اجلميل.
والعراق  واجلزائر  م�سر  من  امللتقى،  هذا  اإىل  قدم  من  با�سم  يل،  فا�سمحوا  الآن،  اأما 
وفل�سطني و�سوريا، اأن اأحيي من اخرتمت للتكرمي: املبدع الفل�سطيني حممود �سقري، الذي ما 
فتئ �سعاعه يتقد، فل�سطينيًا وعربيًا، وهو يرثي فن الق�سة الق�سرية. وا�سمحوا يل اأي�سًا اأن 
اأحيي من اخرتمت �سيفًا لهذا امللتقى: بهاء طاهر الذي �سميته بحّق: البهّي الطاهر، والتحية 

دومَا لكل من خطط ونفذ واآزر هذا امللتقى.
اأن الأيام الثالثة املعقودة لهذا امللتقى، �سوف تعمق  اأيها احلفل الكرمي: ما من ريب يف 
والق�س�سي،  الروائي  الإبداع  اإْن يف  �سّتى،  واأجيال وجتارب  بني اجتاهات  وتخ�سبه  احلوار 
اأو يف النقد. ويف الآن نف�سه، لن يغيب عنا حلظة ما يعتمل يف بالدنا ويف العامل، ل فرق بني 
اعتقال كتاب اأو وح�سية م�ستوطن اإ�سرائيلي اأو تفاقم اجلوع، مثلما ل يغيب عن بالنا حلظة ما 
يبدع املبدعون واملبدعات يف كل اأر�س. ففي ح�سرة ذلك كله ي�سطع معنى اأن نلتف اليوم حول 

ا�سم غالب هل�سا، واأن نلتقى بهذا احل�سور املمّيز لأهل الإبداع والنقد يف الأردن.
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كلمة رئي�س الرابطة
از يف افتتاح ملتقى ال�سرد العربّي الثاين – دورة موؤن�س الرزَّ

قبيالت  • �سعود 

اء �سيوفنا الأعزَّ
ال�سيِّدات وال�سادة املحرتمني

الكتَّاب  لرابطة  ة  الإداريَّ الهيئة  يف  وزمالئي  �سعادتي،  عن  البداية،  يف   ، اأعربِّ اأْن  اأودُّ 
موؤن�س  دورة  العربّي..  ال�سرد  مللتقى  الثانية  الدورة  اليوم لإطالق  باجتماعنا هنا  الأردنيني، 

از. الرزَّ
الراحَل  الأردينَّ  الأديَب  ا�سَم  وحملت  ون�سف،  �سنتني  حوايل  قبل  الأوىل  الدورُة  ُعِقدْت 

غالب هل�سا. 
ارز، غالَب هل�سا، وعراَر،  يف كتابه املخطوط "العرتافات اجلّوانّية"، يخاطب موؤن�ُس الرزَّ
ة التي ينتمي اإليها؛ لي�س، فقط، لأنَّهم  وتي�سرَي ال�سبول، مرارًا، باعتبارهم املجموعة الإبداعيَّ
جميعًا ينت�سبون اإىل بلٍد واحد، ولكن لأنَّهم، اأي�سًا، ي�سرتكون يف الهموِم، والهتماماِت، وعدٍد 

ِة. ِة واخل�سائ�س الإن�سانيَّ من ال�سمات الفنيَّ
فهم ي�سرتكون يف:

ويف  وغنيَّة،  عميقة  اإن�سانيَّة  م�سامني  عن  تعربِّ  التي  قة،  املتدفِّ ال�سل�سة،  ة،  احلارَّ لغِتهم   .1
َة؛ َة والأ�ساليَب النمطيَّ ك�سرهم اللغَة التقليديَّ
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ٍة عالية؛ ِة، التي تتَّ�سم باأ�سالٍة فنيَّ انيَّ ِة غري املجَّ ميِلهم الوا�سِح للكتابِة احلداثيَّ  .2
؛ اإىل حدٍّ مهلك؛   ، و�سخ�سيٍّ ِة، لدى كلٍّ منهم، اإىل �ساأٍن خا�سٍّ ِة العامَّ حتّوِل الق�سيَّ  .3

ب�سورٍة  ورحل عن احلياِة  ِة،  ِة احلادَّ الإن�سانيَّ الرتاجيديا  نوعًا من  كلٍّ منهم  مثَّلْت حياُة   .4
رٍة ن�سبّيًا؛ مبكِّ

ِة. ِة والدميقراطيَّ ِة ملبادئ العدِل والتنويِر واحلريَّ ن�سرِتهم القويَّ  .5
و�سوى ذلك العديد من ال�سماِت امل�سرتكِة التي جمعْت بني هوؤلء الأدباء الأردنيني املميَّزين، 

الذين مل يحظوا خارج بالدنا بالهتمام الالئق بهم واملن�سف لإجنازاتهم الإبداعيَّة.
ة،  البلدان ال�سغرية وغري املركزيَّ بلعنة  ث عما ميكن ت�سميته  كان موؤن�س كثريًا ما يتحدَّ
ة،  وِمْن �سمنها بالدنا. حيث مهما كانت اإجنازاُت النا�س، يف مثل هذه البلدان، كبريًة ومهمَّ

رًة ب�سورة من�سفة يف اخلارج. ًة ومقدَّ فاإنها، على الأغلب، ل تكون مرئيَّ
ِمْن اأجل هذا كان اإطالق ملتقى ال�سرد، قبل �سنتني ون�سف تقريبًا. اأي ِمْن اأجل اإن�ساف 
ب�ساأن  الع  املعرفة والطِّ نتبادل  اأْن  اأجل  وِمْن  الكبرية،  ة  والعربيَّ ة  الأردنيَّ ة  الإبداعيَّ التجارب 
ة املختلفة التي تنتمي اإىل خمتلف اأنحاء العامل العربّي، بل ويف هذه الدورة  التجارب ال�سرديَّ
مها  ة ِمْن خارج العامل العربّي يقدِّ ي�سّرنا اأْن تكون حا�سرة بيننا جتارُب اإبداعيَّة وروؤى نقديَّ

اأ�سدقاُء ِمْن رو�سيا وِمْن تركيا.
ِة الكبريِة،  ة، هو الأديُب العربيُّ الكبرُي حّنا مينه، بتجربتِه الإبداعيَّ م هذه املرَّ و�سيفنا، املكرَّ

ِة ب�سكٍل عاّم.  ِة العربيَّ ِة والكتابِة ال�سرديَّ التي �ساهم ِمْن خاللها بتطويِر الروايِة العربيَّ
از، الذي حتمل هذه الدورة ِمْن ملتقى ال�سرد العربّي ا�سَمه،  ا اأديبنا الراحل موؤن�س الرزَّ اأمَّ

فاإنَّ طيَفه يحلِّق اليوم بيننا، وذكراه ت�ستثري وجداننا.
باحلياة  مفعمًا  كان  عليه.  ف  تعرَّ َمْن  كلِّ  ِمْن  ن�سيانه  ي�سعب  اإن�سانًا مميَّزًا،  موؤن�س  كان 
د عي�ٍس؛ فراح، يف ال�سنتني الأخريتني  لْت اإىل جمرَّ ومقباًل عليها؛ ولذلك ُفجع بها عندما حتوَّ
راته اجلّوانيَّة، مبا اأ�سماه، �ساخرًا، اآلهة  ًل، يف مذكِّ ِمْن حياته، يطلب املوت، بدياًل لها، متغزِّ

ة البائدة )اإزرا(. ازيَّ املوت يف احل�سارة الرزَّ
اهات  والجتِّ امليول  خمتلفي  الأ�سدقاء  من  العديد  حولها  يتجّمع  دافئة  بوؤرًة  موؤن�س  كان 

ه كان، يف الوقت نف�سه، يعاين ِمْن وحدٍة قاتلة. والهتمامات، ولكنَّ
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وبالرغم ِمْن كّل الوقت الذي كان مي�سيه مع اأ�سدقائه العديدين، و�سعيه الدائم للهروب 
ويوا�سل  املتاألِّقة،  ة  الإبداعيَّ التجارب  على  الع  الطِّ يوا�سل  كان  فقد  املوح�سة،  وحدته  ِمْن 
بًا.. ويف  الن�سغال بتطوير معارفه وخرباته، ويوا�سل الكتابة. كان مرهفًا جّدًا، وقلقًا، ومعذَّ

امة من الأنواء والعوا�سف. احلقيقة، كان طفاًل كبريًا وجد نف�سه و�سط دوَّ
ق اأنَّ هذا الإن�سان الكبري واجلميل مل يعد بيننا؛ وحني اأقراأ خمطوَطه  ل اأ�ستطيع اأْن اأ�سدِّ
اأدارها ِمْن طرٍف  اأْن اأجد الكثري من احلوارات احلزينة التي  "ال�سرية اجلّوانيَّة"، يحزنني 
ى لأيٍّ مّنا اأْن يقول له  واحد مع �ساحب هذه ال�سطور ومع العديد من الأ�سدقاء، دون اأْن يت�سنَّ

ِة، التي تعربِّ عن الكثري من ال�سعور بالأمل واحلزن والوح�سة. �سيئًا ب�ساأن اأ�سئلِته الفجائعيَّ
از هي ماأ�ساة جيل كامل �سحا على نف�سه يف ع�سٍر كان مزدحمًا باأفكار  ماأ�ساة موؤن�س الرزَّ
ِة،  والإن�سانيَّ ِة  والقوميَّ ِة  الوطنيَّ الطموحاِت  اأق�سى  املفتوحة على  الكبرية  وبالأحالم  التنوير، 
�سنِع  يف  احلثيِث  والنهماِك  املن�سودِة،  ِة  اجلذريَّ التغرّياِت  لإحداث  البطويلِّ  وبالندفاِع 
امل�ستقبِل الإن�ساينِّ اجلميِل كما هو ماأمول. ثمَّ فجاأة، خمد هذا ال�سخُب الإن�ساينُّ العظيُم، 
الكبريُة،  والأحالُم  التنويِر  وقيُم  الرفيعُة  الثقافُة  وتوارْت  ُة،  وماتت احليويَّ الندفاُع،  ف  وتوقَّ
 ، ٌة وتافهٌة جممَل اخلطاِب الإن�ساينِّ ر امل�سهَد رجاُل املاِل واأجراوؤهم، ولت�سود رطانٌة فجَّ ليت�سدَّ
. فماذا ع�ساه يفعل اإن�ساٌن  وت�سيطَر مفاهيُم وقيُم منحدرٌة اإىل حدٍّ يقارب امل�ستوى البيولوجيَّ
ٍة راقيٍة، اإذا ما وجد نف�َسه حما�سرًا يف  ٌز، و�ساحُب مثٍل نبيلة وقيٍم اإن�سانيَّ مرهٌف، ومبدٌع مميَّ
ُة" البيِع وال�سراِء تعلو فوق كلِّ  مثل هذا الزمان؟! زماِن البزن�س واقت�ساِد ال�سوق؛ حيث "�سرعيَّ
اِت وال�سرائِع، وحيث "القيمُة امل�سافُة" تنتق�س، حل�سابها، ِمْن كلِّ القيِم التي تعارف  ال�سرعيَّ
و�سطاء  �سياح  ويتعاىل  واملق�سّيون.  املحرومون،  املهّم�سون،  احلاملون،  الب�سُر  الب�سُر.  عليها 
والأيديولوجّياِت  الثوراِت  زمِن  انتهاَء  معلنًا  والدماِر،  والقتِل  احلرِب  و�سما�سرِة  البور�سة، 
مفهوُم  ليطغى  والإبداِع؛   ، والفنِّ واجلماِل،  نف�ِسه،  الزماِن  وانتهاَء  بل  املبادَئ(،  )يق�سدون 
ال�سلعِة، ويرتتَّب على الإن�سان اأْن يفرح لأنَّه هو نف�سه اأ�سبح �سلعًة؛ فاإذا ما اأراد معرفَة قيمِته 
والطلب  العر�س  قوانني  فتعمل  يوافقه  احلظَّ  لعلَّ  ال�سوِق  يف  نف�َسه  يعر�َس  اأْن  اإل  عليه  فما 

ل�ساحله.
ال�سيِّدات وال�سادة

اء �سيوفنا الأعزَّ
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اأ�سرة اأديبنا الكبري الراحل موؤن�س الرّزاز
از،  كلُّ ما نطمُح اإليه، ونحن نحتفُل باإطالِق اأعماِل ملتقى ال�سرِد العربيِّ – دورِة موؤن�ِس الرزَّ
ه علينا وعلى بلِده وعلى اأّمِته وعلى الأو�ساِط  هو اأْن نفَي اأديَبنا الكبرَي ولو ق�سطًا ي�سريًا ِمْن حقِّ
ع، للتعريف باأدبائنا الكباِر  ِة. وناأمل اأْن ت�ستمَرّ اجلهوُد، وتتنوَّ ِة والعربيَّ ِة الأردنيَّ ِة والثقافيَّ الأدبيَّ

املميَّزين واإلقاِء ال�سوِء على اأ�سماِئهم واإبداعاِتهم.
الثقافِة  اإىل معايل وزيِر  والتقديِر  ال�سكِر  َم بجزيِل  اأتقدَّ اأْن  بِة،  الطيِّ املنا�سبِة  ، بهذه  واأودُّ
ِة،  الأ�ستاِذ نبيه �ُسقم، لدعِمه هذا امللتقى وم�ساندِته له، وتوفرِيه ما يقارَب ن�سَف تكاليِفه املاليَّ
جريدَة  اأ�سكر  كما  لإجناحه.  ِة  ال�سروريَّ والت�سهيالِت  ِة  املعنويَّ امل�ساندِة  اأ�سكاِل  كلَّ  وتقدمِيه 

الراأي، التي �ساهمت بق�سٍط من تكاليِف هذا امللتقى. 
ِة والتقديِر والعتزاِز، اأ�سدقاءنا.. اأ�سدقاَء الرابطِة، الذين وقفوا اإىل  واأ�سكر، بكلِّ املحبَّ
امل�سيِّ قدمًا يف  عونا على  و�سجَّ و�ساندونا،  امللتقى،  تكاليِف  ِمْن ن�سِف  اأكرَث  موا  وقدَّ جانبنا، 

الإعداِد له.
ِة على اجلهوِد التي بذلوها يف الإعداد  مَة وزمالئي يف الهيئِة الإداريَّ كما اأ�سكر اللجنَة املنظِّ
بالدنا  اإىل  ال�سفِر  عناَء  وجت�ّسموا  دعوَتنا،  لّبوا  الذين  اَء  الأعزَّ �سيوَفنا  واأ�سكر  للملتقى، 
بًة يف بالِدنا. واأ�سكر جميَع احل�سوِر مل�ساركتهم  يًا لهم اإقامًة طيِّ لي�ساركوا يف هذا امللتقى، متمنِّ
اأف�سل  اإىل  ل  والتو�سّ اأعمالهم  يف  النجاح  للم�ساركني  ى  اأمتنَّ اخلتام،  ويف  هذا.  احتفالنا  يف 

النتائج.
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رابطة الكتاب الأردنيني
البيان اخلتامي مللتقى ال�سرد العربي الأول-دورة غالب هل�سا

8-10 ت�سرين الثاين )نوفمرب( 2008

نظمت رابطة الكتاب الأردنيني بدعم من وزارة الثقافة ملتقى ال�سرد العربي الأول-دورة 
غالب هل�سا يف الفرتة من 8 اإىل 10 ت�سرين الثاين )نوفمرب( 2008. واأقيمت جل�سات امللتقى 
على  امللتقى  وقائع  وتوزعت  عمان.  يف  امللكي  الثقايف  باملركز  املوؤمترات  قاعة  يف  وفعالياته 
ع�سر جل�سات، اأفردت الأخرية منها ملقاربة جتربة القا�س واملبدع الفل�سطيني حممود �سقري 
مبنا�سبة اختياره �سيفا حمتفى به يف امللتقى. كما خ�س�ست اإحدى اجلل�سات للقاء مفتوح مع  
الروائي والكاتب العربي الكبري بهاء طاهر. كما اأفردت مائدتان م�ستديرتان �سارك فيهما 
عدد من املبدعني والنقاد، الأوىل ملناق�سة ق�سايا الرواية العربية اجلديدة، والثانية ملناق�سة 
واقع الق�سة الق�سرية العربية وم�ستقبلها. وقد �سارك يف فعاليات امللتقى قرابة �سبعني كاتبا 

وناقدا عربيا من: الأردن، اجلزائر، �سوريا، العراق، فل�سطني، م�سر.
اأما املحاور التي توزعت عليها اأوراق امللتقى وفعالياته فهي:

املفاهيم، ال�سرد والرتاث  -
جتربة غالب هل�سا الإبداعية والنقدية  -

الق�سة الق�سرية والرواية العربية يف الأردن  -
ال�سرد العربي: ق�سايا وجماليات  -

ق�سايا ال�سرد الن�سوي  -
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جتربة حممود �سقري الق�س�سية  -
لقاء مع بهاء طاهر  -

ق�سايا الرواية العربية اجلديدة )مائدة م�ستديرة(  -
الق�سة الق�سرية: الواقع وامل�ستقبل )مائدة م�ستديرة(  -

ويف ختام اأعمال امللتقى اأو�سى امل�ساركون مبا يلي:
التعاون الثقايف املثمر بني رابطة الكتاب  اأهمية ال�ستمرار يف عقد امللتقى �سنويا �سمن   .1

الأردنيني ووزارة الثقافة.
اأعمال امللتقى واأوراقه ومناق�ساته، لأهمية هذا الأمر يف تكري�س امللتقى ويف تعميم  ن�سر   .2

الفائدة من انعقاده.
م�ساقات  اإفراد  العربي من خالل  بال�سرد  الهتمام  للتو�سع يف  العربية  اجلامعات  دعوة   .3
على  العليا  الدرا�سات  وطلبة  الباحثني  وت�سجيع  ال�سردية،  الدرا�سات  يف  متخ�س�سة 
الهتمام بهذا املجال، مع �سرورة النفتاح الأكادميي على التجارب اجلديدة يف ال�سرد 

العربي الراهن.
بني  تفاعلية  حوارية  بيئة  لتكوين  العربي،  ال�سرد  ملتقى  با�سم  اإلكرتوين  ملتقى  تاأ�سي�س   .4

الكتاب والنقاد العرب، وتطوير قاعدة معلومات اإلكرتونية يف هذا املجال.
متعددة،  واأقطار  بيئات  من  متنوعة  جتارب  لت�سمل  تدريجيا  العربية  امل�ساركة  تو�سيع   .5
والتخطيط م�ستقبال لتطوير امللتقى اإىل ملتقى دويل ي�سارك فيه بع�س الأدباء العامليني 

املعروفني.
تلك  الراهنة،  ال�سردية  الأنواع  تواجهها  التي  التحديات  جملة  على  امل�ساركون  ويوؤكد 
التحديات املتولدة من الواقع العربي نف�سه وق�ساياه الوطنية امللحة، واأهمية اأن توا�سل الكتابة 
ال�سردية وقوفها املبدئي مع مقت�سيات احلرية، حرية الكتابة والكاتب، ومع املقاومة العادلة 

لقوى الحتالل والهيمنة.  
واأخريا يو�سي امل�ساركون يف اأعمال امللتقى باأن تنعقد الدورة الثانية حتت عنوان: ملتقى 

ال�سرد العربي الثاين-دورة موؤن�س الرزاز. 
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رابطة الكتاب الأردنيني
البيان اخلتامي مللتقى ال�سرد العربي الثاين-دورة موؤن�س الرزاز

عمان 5 متوز )يوليو( 2010

نظمت رابطة الكتاب الأردنيني ملتقى ال�سرد العربي الثاين-دورة موؤن�س الرزاز يف الفرتة 
من 3 اإىل 5 متوز )يوليو( 2010 بدعم من وزارة الثقافة وجريدة الراأي واأ�سدقاء الرابطة. 
الأردن،  التالية:  العربية  الدول  من  وناقدا  كاتبا  خم�سني  قرابة  امللتقى  اأعمال  يف  و�سارك 
البحرين، تون�س، �سوريا، العراق، فل�سطني، لبنان، م�سر، املغرب. اإ�سافة اإىل دولتني اأجنبيتني 
هما: تركيا ورو�سيا. وا�ست�سافت اأمانة عمان الكربى اأعمال امللتقى يف مركز احل�سني الثقايف 

يف راأ�س العني يف قلب العا�سمة الأردنية عمان.
وتوزعت اأعمال املتقى على اإحدى ع�سرة جل�سة ناق�ست املحاور التالية:

-  جتربة موؤن�س الرزاز الإبداعية
ال�سرد من منظور فل�سفي  -

ال�سرد واملقاومة  -
ال�سرية والرواية  -

حتولت الق�سة الق�سرية العربية  -
�سهادات يف الكتابة ال�سردية  -

قراءات يف الرواية العربية  -
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نافذة على ال�سرد العاملي  -
جل�سة تكرميية للروائي الكبري حنا مينة  -

ويثّمن امل�ساركون مبادرة رابطة الكتاب الأردنيني بعقد هذا امللتقى وال�ستمرار يف تنظيمه 
دوريا، كما يثمنون دعم اجلهات الر�سمية والأهلية وموؤازرتها للرابطة لتعميق دورها يف تطوير 

احلياة الثقافية العربية الراهنة.
ويو�سي امل�ساركون مبا يلي:

اأول: موا�سلة تنظيم هذا امللتقى ب�سكل دوري نظرا لأهميته يف مواكبة حتولت ال�سرد العربي، 
اأعمال  بطباعة  امل�ساركون  ويو�سي  ودوليا.  وعربيا  حمليا  ال�سردي  التوا�سل  تعميق  ويف 

امللتقى مبا يو�سع من تاأثري امللتقى، ويوؤكد فاعليته وحيويته.
والإن�سانية،  العربية  الق�سايا  الدفاع عن  اإىل موا�سلة  العرب  والكتاب  املبدعني  ثانيا: دعوة 
وا�ستلهام تلك الق�سايا التحررية يف اإبداعهم ال�سردي، لينه�س ال�سرد بوظائفه الكربى 
يف حرا�سة الوجدان اجلمعي ويف حت�سني الذات اجلمعية يف مواجهة الهيمنة والتخلف 

والحتالل.
ثالثا: ت�سجيع اجلامعات العربية ومراكز البحوث واجلمعيات والهيئات على بذل املزيد من 

اجلهود يف جمال الهتمام بال�سرد العربي ودرا�سته وتوثيقه.
م�سرية  يف  تاأثري  ذي  عربي  ملبدع  دورة  كل  يف  متنح  بامللتقى  مرتبطة  جائزة  اإطالق  رابعا: 

ال�سرد العربي وحتولته.
خام�سا: تو�سيع الرتجمة يف جمال الإبداع ال�سردي والدرا�سات ال�سردية من العربية واإليها مبا 

ي�سمن ا�ستمرار تطور ال�سرد العربي.
�ساد�سا: تو�سيع امل�ساركة العاملية تدريجيا مبا يطور امللتقى يف �سورة ملتقى دويل متخ�س�س 

يف هذا املجال احليوي.
�سابعا: اإطالق ا�سم الأديب الأردين الراحل "تي�سري �سبول" على الدورة القادمة من امللتقى 

وذلك اعتزازا باإ�سهامه يف تاأ�سي�س الرواية احلداثية العربية.
ويف اخلتام يحيي امل�ساركون املقاومة يف فل�سطني والعراق  ولبنان ويف كل مكان ينه�س فيه 
الإن�سان للدفاع عن هويته ووجوده، ويدعون املثقفني العرب اإىل الإ�سرار على ثقافة املقاومة 

والتعبري عنها بكل الأ�سكال الإبداعية املمكنة.
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احلقيقة الو�سعية واملحتمل ال�سردي
ال�سرد وال�سرعنة

بنَكراد �سعيد  • د. 

-1-

هناك ترابط وثيق بني الزمن والن�ساط ال�سردي. فالزمن حا�سر يف الوعي الذي يدركه 
من خالل اآليات ال�سرد وتقنياته، ول يتحقق ال�سرد اإل �سمن اإواليات الزمنية الإن�سانية وما 
تبيحه من تقطيعات نتبني من خاللها الدفق الزمني الدائم. اإن الأمر يتعلق مبا يوؤكد وجود 
الإن�سان يف الزمن ومن خالله. ا�ستنادا اإىل هذا الرتابط،�سيكون الزمن وعاء للحدث، ولن 

يكون ال�سرد �سوى الوجه امل�سخ�س للزمن. 

فال جدوى اإذن من الت�ساوؤل عن اجلوهر الزمني، فالزمن مطلق يف ذاته، والتتابع داخله 
مرئي فقط من خالل النتقال الدائم من "قبل" اإىل "بعد" وفق خطية "مو�سوعية" تدرك 
لي�س خا�سية من  الوحيد على وجوده  ال�ساهد  اإن  والأ�سياء.  الكائنات  من خالل احلركة يف 
خا�سياته، بل ح�سوره يف الن�ساط الإن�ساين هو ما يك�سف عن امتداده فيما لي�س هو، اأي اإحالته 
على حتولت يلتقطها الوعي ويحتفي بها اأو يخ�سى وقوعها. "فكل تغيري يقود بال�سرورة من 
حالة اإىل اأخرى، والأ�سياء تولد وتتحلل داخل الزمن")1(. اإن الأمر يتعلق مبا يحدث عندما 
يو�سع الزمن يف احتكاك مبا�سر مع الف�ساء الذي يتحقق داخله، اأو ما يطلق عليه برج�سون 
الزمن  الوحيدة يف قيا�س حجم  اأداتنا  الزمن")2(، فهذا الحتكاك هو  يف  الف�ساء  "عدوى 

وحتديد اإيقاعه وُمَدده ووقعه على كل ما يتم داخله. 
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ولهذا ال�سبب، ولأ�سباب اأخرى �سن�سري اإليها لحقا، ل ن�ستطيع حتديد ما يعود اإليه وينبعث 
ل  فنحن  للعد.  وقابل  موجه  كمِّ  اإىل  "اإيقاعات" خارجية حتوله  اإ�سقاط  اإل من خالل  منه 
على  وع�سي  ومطلق  كلي  الإيقاعات  هذه  خارج  فالزمن  داخله،  املتوا�سل  املدى  اإىل  نلتفت 
اإننا نكتفي بالتقاط ال�سروخ داخله من خالل ت�سريب حمكيات "ت�سف" احلالت  الإدراك، 
والتحولت وحت�سي اأ�سكال حتققاتها. واحلا�سل ل وجود للزمن اإل داخل ما تقوله احلكاية 
ومتثله وتن�سر تفا�سيله يف اأحداث معدودة هي املدى املح�سو�س الذي نقي�س من خالله ما قد 
يلحق الأ�سياء والكائنات ويغري من و�سعها. ويف جميع احلالت، "علينا اأن نقوم ب�سيء ما لكي 

تتحقق الأ�سياء وتتطور ")3(.  
وعلى هذا الأ�سا�س، وجب النظر اإىل احلكاية باعتبارها "حار�سا للزمن، فنحن ل نفكر 
يف الزمن اإل من خالل �سرده")4(. اإن احلكاية، عرب وظيفتها تلك، هي وجهه الوحيد القابل 
للمعاينة وال�سبط والتحديد، ففيها تتحدد �سال�سل التتابع يف الجتاهني معا. وبعبارة اأخرى، 
تو�سط  تقت�سي  اإنها  مبا�سر،  فينومينولوجي  خطاب  داخل  الزمنية  عن  التعبري  ميكن  "ل 
اخلطاب غري املبا�سر لل�سرد")5(، متاما كما ل ميكن ت�سور "فعل" اأو "�سفة" اإل عرب اإ�سقاط 

ممار�سة �سابقة هي الأ�سا�س الذي ميكننا من ت�سور ممار�سة اأخرى لحقة. 
الب�سيطة"، فهذه  ال�سردية  "اجلملة  وهو ما ميكن الك�سف عنه من خالل ما يطلق عليه 
بعينها")6(. اإن الأمر  �سروط  "ف" �سمن  "�س" يقوم ب  قبيل  ن�ساطا من  "اجلملة حتت�سن 
يتعلق مبا يحيل على اأب�سط اأ�سكال ال�سلوك الإن�ساين واأكرثها ح�سورا يف احلياة. فبالإمكان 
ا�ستعادة الن�ساط الإن�ساين عرب خطاطة تت�سمن كل ممكنات الفعل كما ميكن ت�سريفه يف 
و�سعيات ماألوفة، وهو ما يعني اأن الأ�سكال الكونية لل�سرد لحقة للعن�سر املتحقق و�سابقة عليه 
يف الوجود يف الوقت ذاته. اإن الفعل، الذي هو اأ�سا�س كل اخلطاطات، جزء من �سريورة الزمان 
و�سكل من اأ�سكال حتققه، لكنه لن يدرك لحقا اإل اإذا و�سع يف خانة توحد بني الذاكرات التي 

تتعرف عليه، فالنموذج لحق للن�سخة التي يحت�سنها وهو ما يحددها يف الوقت ذاته. 
وذاك هو ال�سند الذي اعتمدته ال�سرديات املعا�سرة من اأجل التفكري يف خا�سيات الن�س 
ال�سردي والك�سف عن اخلطاطات امل�سبقة التي تتحكم يف ا�ستغاله. لقد ُنظر اإىل هذا الن�س 
دائما باعتباره اقتطاعا جلزئية زمنية قابلة للو�سف خارج المتداد الالمتناهي. فكل "ملفوظ 
لي�س �سوى اإمكان �سردي" يفرت�س وجود كمِّ زمني لكي يتطور يف كل الجتاهات املمكنة، اإنه 
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اإىل نواته الدائمة  الثقايف. وا�ستنادا  حا�سن ل�سياقات تختلف حتققاتها باختالف حا�سنها 
يتم  ما  بني  املمكنة  الرتابطات  تف�سره  اأمر  وهو  الق�س�س.  من  هائال  عددا  نولد  اأن  ميكن 
يف  معنى  ي�سبح  )ما  ويخزنه  اللفظي  يلتقطه  وما  للكائنات(  الفعلي  )ال�سلوك  احلدث  يف 
الكلمات(. فالأول مادة تتم يف اللحظة املرئية يف الزمن )اإنه ي�سنف �سمن الوجود املادي(، 

اأما الثاين ف�سياغة رمزية جترد )اإنها مفهوم يتم التقاطه خارج الزمن(.
وبناء عليه، ميكن القول، اإن كل املركبات اللفظية هي يف نهاية الأمر تقلي�س لتتابع حدثي 
لكل  املرافق  التهذيب  حالت  من  حالة  هي  اأو  للتعميم،  قابال  ي�سبح  لكي  باللفظي  يحتمي 
ت�سمية. و"التهذيب" و"التعميم" �سمتان من �سمات املفهمة، فمن خاللهما من�سك مبا يوحد 
مفهوم  يف  للتداول  وو�سعها  املمكنة  الذاكرات  كل  ا�ستعادة  ن�ستطيع  وبوا�سطتهما  ويقل�س، 
 " اإنه  بالقاعدة. واملفهوم ل يحيل على واقعة،  العر�سي لالإم�ساك  التخل�س من  ميكننا من 
متثيل رمزي من طبيعة لفظية يتمتع بدللة عامة ت�سدق على جمموعة كبرية من املو�سوعات 

املح�سو�سة التي ت�سرتك يف خ�سائ�س بعينها")7(. 
اللفظي،  غطائه  اإىل  احلدثي  الفعل  من  ال�سردي"  "الن�ساط  يف  ننتقل  اأننا  واحلا�سل 
اإ�سقاط تقابل مركزي بني امل�سمون املفهومي  اإىل  اأولية تقودنا  اإليه باعتباره حاجة  والنظر 
املجرد وبني املحتمل ال�سردي امل�سخ�س. وهي حالت �سرورية لفهم املمثل وتداول املعرفة، 
و�سرورية اأي�سا لتبادل اخلربات عرب عر�س لتفا�سيل التجربة ل الكتفاء بلفظ يدل عليها. 
تك�سف  التي  بالو�سعيات  ياأتي  لكي  لل�سرد  املجال  يف�سح  انعدامه  اأو  املفهوم  غياب  اأن  ذلك 
عن م�سمونه. وهو اأمر ميكن معاينته حتى يف حالت احلديث اليومي حيث تتم ال�ستعا�سة 

مبركب كامل للتعبري عن معنى )نقدم التعريف بديال عن املفهوم(.
 لذلك، فال�سرد ل يقول احلقيقة، ولكنه ل يكذب، اإنه يكتفي بن�سر ما قد يقود اإىل بلورة 
ن�سخة منها اأو يحيل على ممكنات حتققها يف و�سعيات خم�سو�سة ل تقول اإل ما يراه ال�سارد 
تبنى خارج  باإثبات حقائقه، فحقائقه  لي�س معنيا  التخييلي  املحكي  اإن  يعتقد يف وجوده.  اأو 
مقت�سيات التجربة الواقعية، اإنه ل يقوم اإل بالتمثيل، وكل متثيل هو تاأويل يف الوقت ذاته. اأما 
املفهوم فيحتاج دائما اإىل ما ي�سدق على م�سمونه. وذاك ما يف�سل بينهما، اإن املفهوم جمرد 
اإنه جزء من ذاكرة  واإ�سافاته،  لتاأويالت املتلقي  ال�سرد فمطاط وقابل  اأما  وعام وم�سرتك، 
تعج بالو�سعيات امل�سابهة ملا ي�سرد ويو�سف. وكما �سرنى يف الفقرات الالحقة، فاإن املفهوم ل 

ميكن اأن ي�ستقيم وجوده اإل اإذا ا�ستطاع تخلي�س التجربة من طابعها الزمني. 
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وعلى هذا الأ�سا�س، فاإن اجلملة ال�سردية الب�سيطة ل ت�سف حالة معزولة، اإنها حتيلنا على 
كل ما له عالقة بال�سلوك املمثل داخلها، اإن امتدادات هذا ال�سلوك يف الذاكرة التي تتلقى اأمر 
�سروري لفهم امل�سرود. اإنها بذلك " لي�ست جمرد تتابع جلمل خا�سة بالفعل، اإنها ل تكتفي 
ذلك  اإىل  ت�سيف  بل  الفعل،  يتحقق من خاللها  التي  املاألوفة  املفهومية  بال�سبكة  بال�ستعانة 
�سمات خطابية متيزها")8(، وهي بذلك حاملة لغاية هي ما ي�سكل ق�سة مكتفية بذاتها. وهو 
ت�ستدعي  زمنية  بنيات  على  ذاته،  الفعل  داخل  التعرف،  يقت�سي  الأفعال  "فهم  اأن  يعني  ما 
�سردا")9(. وهذا ما يبيح لنا التاأكيد اأن امللفوظات الو�سفية الب�سيطة ذاتها قابلة لأن تت�سمن 
جزئية زمنية وتدرك باعتبارها نقي�سا ملا كان اأو امتدادا له. اإن ال�سفات"توقع"، وكل توقع 
هو اإمكان للفعل بال�سرورة، فال�سياد يحيل يف ذاته، وب�سكل منف�سل عن كل ال�سياقات، على 

�سل�سلة من الأفعال املحايثة ل�سلوكه.
نف�سها،  الزمنية  وبال�سرورة  ما، �سمنا  اإن�سانية  ُي�سقط كل متثيل حلالة  اأخرى،  وبعبارة 
حالة تناق�سها: تت�سمن ال�سيغة "�س مري�س" م�سمونا نقي�سا: "�س �سحيح معافى"، فهي ل 
ميكن اأن توجد اإل من خاللها، اإنها احلد ال�سلبي داخلها. فنحن ل ندرك فحوى املر�س اإل 
اإذا كنا نتوفر، مفهوميا، على حالة ت�سري اإىل ال�سحة. ويف هذه احلالة، فاإننا ن�سقط املفهومي 
املجرد بال�ستعانة باحلدثي امل�سخ�س. فاملر�س حالة مو�سوفة من خالل حدث خم�سو�س 
اأما ال�سحة فمفهوم عام يت�سمن كل حالت ال�سحة املمكنة،  )اإنه فردي يتحقق يف فعل(، 
اأو�سع  �سياقات  على  النفتاح  على  املفهوم  قدرة  على  اإحالة  وهي  املعنوية،  ال�سحة  فيها  مبا 

ل�ستيعاب الأبعاد ال�ستعارية يف ال�سحة واملر�س على حد �سواء.
اأن  يعني  ما  ولي�ست معطى لحقا. وهو  اأ�سل  الإباحة،  �ساأن  �ساأنها  ال�سحة،  اأن   واحلال 
امللفوظ ل يت�سمن �سريورة يف الزمن فح�سب، اأي ما ميكن الك�سف عنه من خالل النتقال 
من حالة اإىل اأخرى، ب�سكل مرئي اأو غري مرئي، بل ي�ستمل يف املقام الأول على بداية مفرت�سة 
تقع خارج اإكراهات ال�ستقطابات الثنائية التي يقت�سيها وجود زمن مرئي يف حدث. ا�ستنادا 
اإىل ذلك، ي�ستمد امللفوظ طبيعته تلك من حماكاته حلالة الكون ذاته، ل من اإحالته على حياة 
فرد معزول، كما قد يبدو الأمر يف الظاهر: اإن املطلق الزمني �سابق يف الوجود على التقطيع 
فيه، وهذا املطلق لي�س حالة قابلة للمعاينة، بل فر�سية فقط ميكن من خاللها فهم ال�سروخ 

التي تخرب عن املنف�سل وتك�سف عنه. 
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لذلك، فاإن م�سدر التقابل لي�س اختالفا بني ال�سحة واملر�س فح�سب، بل م�سدره وجود 
وعاء زمني يت�سمن حلظتني خمتلفتني: حالة �سابقة تعد �سرطا �سروريا لفهم حالة حا�سرة. 
وت�سكل احلالتان معا ال�سرط ال�سروري لإ�سقاط حالة ثالثة هي ما ي�سكل امل�سمون الق�س�سي 
اإن الأمر ل  الذي يقوم على وجود اأحداث تتم داخل تتابع هو بال�سرورة من طبيعة زمنية. 

يتعلق بر�سد لأحداث، بل ي�سري اإىل تنظيم لعامل مكتف بذاته.  
وهو ما يعني، بعبارة اأخرى، اأن ال�سرد هو يف املقام الأول احتفاء باخلربة الإن�سانية وهي 
ف�سواء  الزمن.  يف  امتدادها  هو  اخلربة  هذه  مييز  فما  وت�ستوطنه.  الزمن  ثنايا  اإىل  تت�سلل 
تعلق الأمر باملحكيات التخييلية بكل اأنواعها )الرواية والق�سة وامل�سرح وال�سينما والأ�سطورة 
التاريخي  العْر�س  اإىل  يعود  مبا  تعلق  اأو  �سابهها(  وما  ال�سعبية  احلكايات  وكل  واخلرافة 
الأ�سكال  هذه  يف  الثابت  فاإن  اليومي،  املعي�س  تفا�سيل  بتنظيم  فقط  تعلق  اأو  لالأحداث، 
التعبريية هو"الطابع الزمني للتجربة الإن�سانية، ذلك اأن العامل املمثل يف الأعمال ال�سردية 

هو عامل زمني")10(.
وهذا ما دفع كرميا�س، وهو اأحد اأبرز الذين نظروا للنماذج ال�سردية الكونية، اإىل اإدراج 
تخت�س  التي  تلك  اأو  العلمية،  اخلطابات  فيها  مبا  اخلطابات  كل  �سمن  ال�سردية  مفهوم 
�سمن   املدرج  الإن�ساين  الن�ساط  ا�ستعادة  ت�سوره،  يف  فبالإمكان،  احل�ساء.  اإعداد  بو�سفات 
يف  ت�سريفها  ميكن  كما  الفعل  ممكنات  كل  تت�سمن  خطاطة  خالل  من  بعينها،  و�سعيات 
و�سعيات ماألوفة. اإن الفعل، ا�ستنادا اإىل ذلك، لي�س فرديا كما يبدو يف الظاهر، اإنه يعرب عن 
حالة تفاعل بني الذات التي "تفعل" مع املحيط الجتماعي الذي ي�ستوعب هذا الفعل ويقومه 
ويدفع اإليه اأو ي�سجعه اأو يعوق حتققه. اإن الذاكرة الفردية لي�ست كذلك اإل اإذا كانت جزءا 
من ذاكرة كلية، ودون ذلك ل ميكن احلديث عن ق�سة. وبعبارة اأخرى، ي�ساعدنا ال�سرد على 
اإدراج جتربتنا الفردية املحدودة يف الزمان �سمن ذاكرة اأو�سع واأ�سمل هي ذاكرة الإن�سانية 

جمعاء.
-2-

اإنه  اأولية")11( يف الوجود الإن�ساين،  "اإن املحكي ظاهرة  اإىل ذلك، ميكن القول  ا�ستنادا 
الطبيعية وتربير  الظواهر  اأجل تف�سري  الإن�سان من  به  ا�ستعان  الذي  ال�سكل"املعريف" الأول 
القهر الجتماعي اأو رف�سه �سمن حالت مزج كلي بني ما ياأتي من الطبيعة وبني ما ي�سدر 
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من  الكائن،  هذا  ا�ستطاع  لقد  بالذات.  الطبيعة  هذه  يف  مرئية  قوى  باعتبارها  الآلهة  عن 
خالل ال�سرد، "تاأثيث ف�ساءات" زمنية غام�سة وا�ستعادتها يف �سكل حمكيات ُتَف�سل القول 
يف البدايات الأوىل للخلق وترفع حجب الغرابة عنه. ول�سنا يف حاجة اإىل تاأكيد ذلك، فهذه 
املحكيات معروفة ومتداولة، ونكتفي هنا بالإ�سارة اإىل اأن ما مييزها لي�س الكم الزمني املودع 
فيها، فهذا الكم ل قيمة له، اإن "التلوين" ال�سردي لهذا الزمن هو ما مينحها اأبعادها الرمزية. 
وهو اأمر بالغ الأهمية يف فهم ما �سياأتي من ال�سال�سل الزمنية املتتالية، ففي غياب الإيقاعات 
التي توفرها الثقافة التي تبلورت �سمنها هذه احلكايات ل ميكن قول اأي �سيء عن الزمن، اإنه 

ي�ستمد م�سمونه من نوعية هذه الإيقاعات ل من حجمه. 

ا�ستنادا اإىل ذلك، فما يف�سل بني ال�سياقات الثقافية والدينية لكل حكاية لي�ست مفاهيم 
جمردة، اإن املفاهيم توحد وتقل�س امل�سافات، بل الأ�سكال ال�سردية التي تتحقق داخلها هذه 
احلكايات. وهو اأمر يوؤكده منط ح�سور املو�سوعات اخلارجية يف الوعي املدرك. فالثابت" اأن 
املو�سوع ل يتحكم يف تنظيمه، بل �سكل تنظيمه هو الذي َي�ْسرط ح�سوره و�سكل تداوله")12(، 
واملو�سوع ل ياأتي اإىل العني من خالل ذاته، بل يح�سر فيها من خالل منوذج يف�سره. ا�ستنادا 
اإىل ذلك ميكن القول اإن الكون واحد يف ذاته، ولكنه متعدد ومتنوع يف احلكايات. اإنه ل يعود 
اإىل اأ�سل ثابت، فالبداية موجودة يف احلكايات ل يف الزمن الفيزيائي. وهو اأمر يف�سره ميل 
كل معتقد اإىل اختيار بداية تنا�سبه. وهي بداية لها ارتباط يف اأغلب احلالت بالت�سورات التي 

ميلكها هذا املعتقد عن العنا�سر التي توؤثث الكون وتعد اأ�سال له. 

 لذلك بالإمكان اإدراج حكايات ظواهره �سمن حكاية اخللق والبدايات الأوىل للزمنية. فقد 
ا�ستطاع الإن�سان اأن يرو�س بال�سرد النار واملاء وال�سم�س والقمر والنجوم والوحو�س الكا�سرة 
من خالل ن�سج حمكيات تروي اأ�سل كل �سيء يف الكون. وهو ما يوؤكد مرة اأخرى اأن "الزمن 
ي�سبح اإن�سانيا فقط عندما يتم ا�ستيعابه �سمن النمط ال�سردي. ذلك اأن دللة املحكي ذاته 
واحد  الوجود  اأن  من  الرغم  فعلى  زمنية")13(.  جتربة  معامل  ر�سم  على  قدرته  �سوى  لي�ست 
وماءها  نارها  اأمة  كل  ال�سرد مينح  فاإن  اأعاله،  اإىل ذلك  اأ�سرنا  كما  يف عنا�سره وجتلياته، 
واملعابد  املدن  موقع  للنار،  املوؤ�س�سة  الأ�ساطري  الطوفان،  املتعددة حلكاية  )الن�سخ  وكواكبها 

واجلبال من مركز الكون الخ...(.
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واحلا�سل اأن ال�سيغة ال�سردية، مبا هي متثيل م�سخ�س لفعل منجز اأو مو�سوع لالإجناز، 
اإكراهاته.  ووفق  الزمن  حدود  �سمن  الإن�ساين  ال�سلوك  ت�سنيف  على  القادرة  وحدها  هي 
ولعل اأب�سط هذه الإكراهات هي ما نلم�سه يف التقابل بني التوزيع الكال�سيكي الكبري: املا�سي 
واحلا�سر وامل�ستقبل. وهو توزيع يحيل على حالت مفرت�سة ل على حقائق زمنية مو�سوعية. 
اإن املا�سي وحده قابل للو�سف، اأما ما عداه في�سنف �سمن تقديرات عابرة، اأو هو كم م�سقط 
اأن  ميكن  ل  اللحظة  اأن  ذلك  داخله.  الفعل  ممكنات  باعتبار  ل  الفرتا�سي  طابعه  باعتبار 
تتحدد اإل من خالل ما فات وان�سرم، اأما امل�ستقبل فال وجود له اإل يف �سكل "برامج" ت�ستوحي 
م�سمونها من فعل �سابق، اأو من انفعالت ا�ستيهامية ت�سد اإىل املا�سي )احلنني( اأو ت�ست�سرف 

اآتيا اأجمل )احللم(.
لذلك، فاإن املدى املو�سوف يف ال�سرد هو الكوة التي نطل من خاللها على ما م�سى، دون 
اأن تكون لنا القدرة على قيا�س ما �سياأتي. فالكم الوحيد القابل للقيا�س هو  الكم املنقر�س، ل 
كما يح�سر يف ذاته بل كما ميكن تقديره من خالل �سال�سل حدثية )فردية، جماعية، حملية، 
كونية(. اإن ال�سرد، على هذا الأ�سا�س، ل ميكن اأن ي�ستعيد �سوى الزمن "املنتهي"، اأي الزمن 
املليء بالأحداث. وقد يكون م�سدر ذلك اإميان الإن�سان مبا يعرف اأو ما يتوهم معرفته على 
اأحداثا تتم يف زمن مفرت�س )امل�ستقبل(، فاإننا ل  الأقل. فحتى يف احلالة التي ن�سرد فيها 
نقوم بذلك اإل ا�ستنادا اإىل ما توفره ذاكرة املا�سي، ففي البداية ماأمن من املجهول الآتي. 
ال�سواء  ال�سرد واملنطق على  تتبلور فيها ما يطلق عليه يف  التي  الطريقة  اأمر يتجلى يف  وهو 
"العوامل املمكنة". فهذه العوامل هي "بناء ثقايف" يجب اأن ينزاح عن "النموذج الواقعي" لكي 
ي�ستقيم وجوده، ولكنه ل ميكن اأن يوجد اإل من خالل ما ميده به هذا النموذج )اإننا ل ن�ستطيع 

�سرد حكاية اإل ا�ستنادا اإىل ما هو معروف اأو قابل للمعرفة(. 

املعا�سرة،  ال�سردية  النظريات  توؤكد ذلك جل  كما  ا�ستيعابها،  التي ميكن  ال�سيغة  وهي 
�سمن �سريورة النتقال من م�سامني جمردة م�سنفة �سمن بنية منظمة لعالقة تقابلية بني 
حدين خارج كل ال�سياقات املمكنة، اإىل معادلتها احلكائية. ففي مقابل عالقات غري موجهة، 
من قبيل: مر�س )م( �سحة، ندرج عمليات ت�ستدعي بال�سرورة ذاتا للفعل متنح املجرد بعدا 
حم�سو�سا: فاملر�س يقت�سي وجود مري�س، ولكنه ي�سري يف الوقت ذاته اإىل "عادة" هي جماع 
ما ميكن اأن نعرفه عن املر�س، اأي ما يحيل على جمموعة من املمار�سات املت�سابهة واملتكررة 
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التي ت�سمل كل املر�سى. وهذه العادة هي التي حتت�سن كل املعارف امل�سرتكة بني ما يو�سع يف 
الن�س )الإنتاج( وبني الوعي الذي ي�ستقبله )التلقي(.

ولهذا ال�سبب، فاإن ال�سرد، من حيث هو و�سف لالنتقال من املجرد اإىل املح�سو�س، ل يقوم 
يف واقع الأمر �سوى با�ستعادة للمجرد من جديد كما تثبت ذلك الأمثال مثال، فكل مثل هو يف 
ل القول يف ن�س ن�سقي )14(، فنحن ننتقل من الثاين اإىل الأول، كما  الأ�سل ن�س �سردي ُيَف�سِ
ننتقل من املفهوم اإىل ال�سلوك الذي يغطيه. اإن الأمثال على هذا الأ�سا�س، �سبيهة باملفاهيم، 
اإنها تكثف يف مركب ب�سيط ما يحيل على ع�سرات احلكايات، اأي على خربة م�سدرها املمار�سة 

الإن�سانية، وماأواها ال�سكل احلكمي القابل للتداول خارج كل احلكايات.
واحلا�سل اأننا، لكي نفهم ترابط الأحداث وتتابعها وانتظامها يجب اأن تكون لنا القدرة 
على تعوي�س ذلك كله مبفهوم يحل حمل الو�سعيات املو�سوفة، ودون ذلك �سنكون اأمام تتابع 
يتم وفق اإكراهات الزمن ل وفق قواعد الق�سة. فنحن ل نلتقط تتابعا لأحداث تتم يف الزمن، 
بل ما يحيل على هذا التتابع من مفاهيم. وعلى هذا الأ�سا�س، فاإن ال�سلوك العملي )اأي الفعل 
املدرج يف الزمنية( �سابق يف الوجود على احلد املجرد الذي يثبته يف �سيغة ل�سانية قارة ميكن 
املرء  يكون  )اأن  املجازية  ال�سيغ  فيها  مبا  املت�سابهة،  الأفعال  من  ل�سل�سلة  منطلقا  تكون  اأن 

بخيال يف املال والعواطف والقبل والعلم..(.
وهذه التقاطعات هي التي تبيح لنا اإدراج الن�ساط ال�سردي �سمن تقابل اأو�سع يجمع �سمن 
ثنائية تكاملية ت�سقط املحتمل باعتباره منطلق التمثيل ال�سردي، وت�ستعيد املعرفة الو�سعية 
يتم  فما  نوعه.  كان  كيفما  كل متثيل  عنه  يعرب  الذي  "اليقني" املفهومي  ي�سكل  ما  ب�سفتها 
"املتعة" فح�سب، بل نقوم من  لي�س وقائع دالة على ق�سة متنحنا  ال�سردي  الفعل  نقله عرب 
خالل ذلك بت�سريب جمموع القواعد التي يحتكم اإليها ال�سلوك والتي ت�سكل اأ�سا�س الروابط 
الجتماعية بني اأفراد جمموعة ثقافية ما. وقد ننظر اإليه تارة اأخرى ب�سفته الو�سيلة الوحيدة 
ل�سرعنة النتماء يف الدين وال�سيا�سة والثقافة والعمق احل�ساري، وهو ما يعرب، يف م�ستوى 

اأعمق، عن رغبة حارقة يف ا�ستعادة جزئية زمنية ت�ستع�سي على التحديد املفهومي. 
اإن الأمر يتعلق بتقابل بني الالزمني يف املفهوم، وبني الت�سخي�سي الذي ل ميكن التحكم 
فيه اإل من خالل الك�سف عن طابعه ال�سردي )اأي اإدراجه �سمن �سقف ثقايف بعينه(؛ الأول 
اأما الثاين فمحكوم ب�سياقات. وهو اأمر ل ي�سدق على املحكيات التي ل تكتفي عادة  كوين، 
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اأي�سا على متثلنا  بل ي�سدق  الزمن،  لهذا  روؤيتها  ت�سخ�س  بل  الزمن،  وقع يف  برواية حدث 
اإليها")15(، فالتاأريخ  "فاملعرفة التاريخية ل تنف�سل عن الطريقة التي  تقود  للتاريخ نف�سه، 
يف  املرئي  وجهه  املو�سوف  احلدث  يعد  مفهوم  ل�ستخال�س  حماولة  اإنه  لزمن،  ر�سدا  لي�س 

الزمن. 

اللحظة  اإل يف  اأثرا دال على ما�س  التاريخي، ل ي�سبح  "الأثر  فاإن  اإىل ذلك،  وا�ستنادا 
بالتفكري يف  التي يدمر فيها طابعه الزمني من خالل ا�ستح�سار الطابع الالزمني اخلا�س 
احلدث")16(. لذلك، فاملوؤرخ ل يعر�س تفا�سيل ما�س مودع يف اأحداث، بل ميثل ملعرفته بهذا 
املا�سي، اأي اأنه ي�ستعيد، من خالل فعل ال�سرد الت�سخي�سي ذاته، القوة اليقينية التي يت�سمنها 
املفهوم الدال على هذه الأحداث كما يت�سورها هو، ل كما تتم يف الواقع بال�سرورة. وهو ما 
قد يف�سر الغمو�س الذي يلف مفهوم التاريخ ذاته: هل هو جمرد �سرد ملجموعة من الأحداث 
تتم يف الزمن )�سبيه يف ذلك بال�سرد التخييلي(، اأم هو علم يبحث يف هذا التتابع عن اأحكام 
يودعها يف مفاهيم؟ ل�سنا موؤهلني مبا فيه الكفاية لالإجابة عن ذلك، ولكننا مع ذلك ميكن اأن 
نوؤكد اأن التاريخ هو فعالية �سردية جتمع بني العر�س احلدثي املو�سوف يف الزمن وبني ن�ساط 

املفهمة الالحق له.

اإن الأمر يتعلق بالنزياح عن الوقائع التي تك�سف عن نف�سها يف املفاهيم، واإ�سقاط اأخرى 
حتيل على حالة من حالت الت�سخي�س املمكن. وهي ال�سيغة املثلى التي تقودنا، كما �سرنى 
ل، ل من خالل مفاهيم تخت�سر  ذلك لحقا، اإىل ا�ستعادة ما م�سى من خالل حمكيات ُتَف�سِّ
وتوجز. اإننا نقوم يف هذا التقابل املركزي بالف�سل بني "يقني مفهومي" هو كذلك يف ذاته، 
"احتمال �سردي" يحيل على حقيقة ممكنة. اأي الف�سل بني  ل من خالل ا�ستعمالته، وبني 
ما يخت�سر ويوحد ويعمم ويرد املتعدد اإىل �سرب من الوحدة، وبني ما يخ�س�س ويلون، اأي 
الفيزيائي، فهو يبحث  الزمن  اإل  ي�سائل  فالعلم ل  الثقايف املخ�سو�س. لذلك  ما يحيل على 
الإن�ساين الذي يولد  ال�سرد فيع�س�س يف الزمن  اأما  عن حقيقة جمردة مودعة يف الظواهر، 
�سمن  حقيقة  اإىل  ت�سري  و�سعيات  حدود  بر�سم  يكتفي  اإنه  ممكناته،  �سمن  ويت�سعب  وينمو 
حقائق اأخرى ممكنة. وهو ما قد يف�سر كون الهويات تبنى على م�ستوى احلكايات التي ت�ستمد 

م�سامينها من املخيال اأو من حقائق الواقع، ل على م�ستوى املفاهيم املجردة. 
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وهو تقابل ي�سري اإىل ما يف�سل الزمن يف ذاته عن موقعه يف الوعي الذي يدركه )زمن 
�سكل ذكريات وحوادث  الوعي يف  فالزمن يح�سر يف هذا  ثقايف(.  فيزيائي يف مقابل زمن 
وحلظات جميلة واأخرى حزينة، وكلها حالت توؤن�سن الزمن وتنفخ فيه من روح الثقافة. اإن 
الزمن خارج هذه امل�ساهد غري قابل للو�سف. ولهذا ال�سبب، ي�سكل هذا التقابل مادة "املعرفة 
الروابط املمكنة بني  الفينومينولوجيا وحاولت و�سفها من خالل  اليقينية" التي ب�سرت بها 
اإنه م�سروط يف وجوده بوجود  الوعي والظاهرة. فالوعي موجه دائما اإىل ما يوجد خارجه، 
الظاهرة املو�سوعة لالإدراك. وهو ما يعني اأن الإح�سا�س بالزمن هو يف واقع الأمر اإح�سا�س 
والأفعال  النفعالت  يف  موجودة  حياة  ت�ساري�س  اإىل  يت�سرب  اأن  ميكن  كما  ذاته  بالوعي 

وال�سفات وجممل ما ت�سوغه التجربة الإن�سانية وت�سنفه �سمن ممكناتها.   
وهو ما يعني، من جهة ثانية، اأن الوعي بالتتابع يقت�سي التحكم يف اللحظة. واللحظة،كما 
وجود  على  عالمة  اإنها  للتحديد،  قابال  زمنيا  كّما  لي�ست  ال�سرد،  اإواليات  ذلك  عن  تك�سف 
فا�سل بني اأمداء حم�سو�سة داخل مت�سل بال �سكل. اأو هي، بعبارة اأخرى، القدرة التي يتوفر 
عليها الوعي على اإ�سقاط اآت ممكن وا�ستح�سار �سالف م�سى. ويتعلق الأمر، يف احلالتني معا، 
اأن يح�سر يف الذهن  مبف�سل مركزي يف �سريورة الإح�سا�س بالزمن داخل مت�سل ل ميكن 
اإل من خالل حالت النف�سال(. وهو ما  للمعنى  اإل من خالل وحدات منف�سلة )ل وجود 
ميكن ت�سنيفه لحقا �سمن التقابل بني طابع اإيقاعي منبثق عن تقطيع ي�ستمد م�سمونه من 
الطبيعة كما تتجلى يف الأ�سياء والكائنات على حد �سواء، وبني كلية "كونية" زمنية تعد نقي�سا 

ملا يت�سرب اإىل الوعي وي�ستوطنه باعتباره زمنا نف�سيا من طبيعة خا�سة. 
وبعبارة اأخرى، فاإن م�سدر هذا التقابل هو "�سمة من ال�سمات اخلا�سة باإدراك الزمن، 
اأي قدرة الفكر على التمييز بني حدين تقع بينهما فوا�سل. فالنف�س تدرك، من خالل هذا 
التمييز، اأن هناك حلظتني �ستكون الفوا�سل بينهما قابلة للعد")17(. وهذه الفوا�سل هي التي 
الغايات  الزمني، وحتدد  املت�سل  �سرخا يف  اإنها حتدث  الإيقاعية من جهة،  حتدد م�سمون 
ال�سردية من جهة اأخرى، فهي التي متنح الفعل ال�سردي القدرة على اقتطاع جزئية من هذا 
املت�سل و�سياغته يف قالب ق�س�سي. فالف�سل بني الظواهر وعزلها عن بع�سها البع�س ي�سري، 
يف جميع احلالت، اإىل قدرة الذهن على التحكم يف الكم الهالمي العدمي ال�سكل عرب ت�سنيفه 
يف اأق�سام وخانات متميزة يف الوجود وال�ستغال، اأو هو، من زاوية اأخرى،  حتديد ملوقع الذات 

داخل مت�سل بال حدود ول بداية ول نهاية. فالت�سنيف لحق دائما ولي�س معطى قبليا.



39

التي يجب  الوحيدة  الآلية  "التقطيع" باعتباره  اأخرى، على مبداأ  وهو ما يحيل، ب�سيغة 
للمعاينة،  قابلة  ي�سكل وحدات  ما  اإىل  الالمتناهي  املب�سوط  اأجل اخلروج من  اعتمادها من 
اأن الكم  فال �سيء وا�سح ول �سيء ممكن الإدراك خارج ممكنات هذا التقطيع. واحلا�سل 
احلدثي الذي ينتظم داخل التتابع الزمني ل ميكن اأن ي�سبح دال اإل اإذا كان يقود اإىل �سياغة 
اإنه  الالمتناهي،  المتداد  عن  النزياح  وحا�سل  التقطيع  حا�سل  هو  بذاته"،  مكتف  "كيان 
عامل موجود خارج ال�سرت�سال الزمني. وهو ما يقوم به ال�سرد من خالل عزل كميات زمنية 

معدودة وتنظيمها خارج هذا المتداد.
وهذا الطابع مركزي يف الطريقة التي نت�سور من خاللها الزمن ونحدد بع�س واجهاته، 
فهو الذي �سيقود اإىل خلق تقابل بني وجهني ل�سريورة وجود الزمن وانتفائه: فهناك من جهة 
مبداأ "اخللود املطلق" الذي يتحدد داخله الزمن باعتباره ا�ستعادة لكون بال زمن، اأو ما ميكن 
اأن يحيل على حالة اإيجاب مطلق يتحدد يف ذاته ل فيما لي�س هو، وهو ما يعني انتفاء الثنائيات 
القيمية التي تعد �سرطا لوجود الزمن وا�ستغاله. وهناك من جهة ثانية مبداأ "الفناء املطلق"، 
املرتبط من جهته بقيمة "التقدم املطرد" الذي قامت عليه النه�سة الأوروبية، ويتعلق الأمر 
باإ�سقاط حالة من حالت زمن ل يتوقف اأبدا. فالإن�سانية موجودة �سمن زمن ل يحيل �سوى 
على ما يتم داخله ب�سكل واقعي، فال عالقة لعاملنا مبا ميكن اأن تفرزه الذاكرة من عوامل هي 
يف جوهرها تعبري عن ا�ستيهامات "اأنا" يوؤرقها اخلوف من املجهول املا�سي والآتي على حد 

�سواء.
ووفق الت�سور الأول لن يكون الزمن الأر�سي �سوى كم م�ستن�سخ من زمن كلي من طبيعة 
مقد�سة، ووجود الإن�سان يف الأر�س ل يعرب �سوى عن رغبة يف التعريف بهذا الزمن الأ�سل 
الذي تنبعث منه كل الأزمنة املمكنة، فهو يف ذاته"معدود" و"منتهي"، اإنه يقع بني "بيا�سني" 
لزمنيني، ما قبل"ال�ستخالف" وما بعده. اأما الت�سور الثاين في�سري، على العك�س من ذلك، 
اإىل مبداأ "الو�سعية" الذي ي�ستعيد فيه الزمن طبيعته الفيزيائية من خالل احت�سان الفعل 
الإن�ساين باعتباره موجودا يف ذاته ل يف عالقته بعامل اآخر. اإن الزمن يف هذه احلالة هو ما 
الوعي  ماألوفا يف  ذلك  بعد  لي�سبح  الإن�سانية  املمار�سة  به  تاأتي  "املعنى" الذي  عنه  يك�سف 
الذي يحت�سن كل اأ�سكال وجوده. فمع املت�سل الالع�سوي تنتفي العالمات وتتال�سى الدللت. 
وذاك عن�سر مركزي يف ا�ستغال الإدراك الإن�ساين ذاته، فتك�سري املت�سل �سرط لكل معنى، 

واملدى املح�سو�س الفا�سل بني حيزين مقيا�س لوجود كل زمن.
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وقد يكون ذلك حا�سل خ�سا�س يف وجود مفاهيم تف�سر الظواهر، الطبيعية منها والإن�سانية، 
ا�ستنادا اإىل مكوناتها ل اإىل احلكايات امل�ساحبة لها. اإن املفهوم لزمني بطبيعته، وهو بذلك 
هو  امل�سخ�س  فمعادله  لذلك،  التجريدي.  طابعها  ومنحها  املعرفة  تنظيم  يف  مركزية  اأداة 
وحده قابل للت�سلل اإىل ذاكرة الإن�سان ووجدانه، لأنه ميالأ فراغا يف الزمن، وي�ستعيد اأحداثا 
يف الف�ساء هي وحدها ما ميكن اأن يطمئنه على م�ستقبله: اإنه يعرف من اأين جاء وهو بذلك 
اأدرى الكائنات مباآله، اإنه جزء من حكاية، اأو ف�سل من ف�سولها. وبهذا املعنى �سيكون ال�سرد 
هو حلظة اللقاء اجلديد بني الطبيعي والإن�ساين. وهي حلظة متت من خالل "ت�سريد" خربة 
تعي�س يف املحكي وتاأبى التحول اإىل مفاهيم. اأو قد يكون ال�سرد هو الذي د�سن عودة الإن�سان 
اجلديدة اإىل الطبيعة التي منها جاء )مبا فيها حكاية الرتاب الذي جاء منه اآدم(، وهو ما 

تعرب عنه الأ�ساطري املوؤ�س�سة لكل �سيء.
وعند هذا احلد يبدو التمايز وا�سحا بني �سرد تاريخي يطمح اإىل ا�ستعادة ما وقع "فعال" 
يف �سكل اأحداث تتاىل يف زمن "فعلي" وتتحول بذلك اإىل مفاهيم ت�سف "التقدم" و"التخلف" 
التي تتحرك  الظواهر الجتماعية  الذهنيات كما تتجلى يف  و"الأزمة"، وتك�سف عن طبيعة 
داخلها، وبني �سرد تخييلي يبني وقائع مطواعة ل تتقيد بحقائق زمنية قابلة للعد. اإن الأمر 
يتعلق ببناء لعوامل املحتمل كما ميكن اأن تت�سلل اإىل املتخيل بكل روافده الرمزية وال�ستعارية. 
اإن الفا�سل بني هذين ال�سكلني ال�سرديني لي�س ب�سيطا، كما تبدو عليه الأ�سياء يف الظاهر، 
فحقائق العاملني خمتلفة يف الوجود وال�ستغال، والنحياز اإىل هذا اأو ذاك يك�سف عن ت�سور 

للوجود الإن�ساين وللقيم املتداولة داخله. وهو ما �سنحاول حتليله يف الفقرة الثالثة.
-3-

اخلا�سة  املركزية  الق�سايا  اإحدى  لم�سنا  قد  نكون  التحليل  من  امل�ستوى  هذا  وعند 
بالزمن وعالقته بال�سرد. فعلى الرغم من وجود زمن واحد يبداأ فيه كل �سيء وينتهي، فاإنه 
يعد يف الوعي "اأزمنة" تخرتق الوجود وتنت�سر يف م�سارات متنوعة، كما هو مثبت يف الكثري 
من  هناك  كبريين:  موقفني  على  بالإحالة  هنا  ونكتفي  والأ�سطورية.  الدينية  ال�سجالت  من 
جهة انحياز للدورية )aspect cyclique( باعتبارها الطبيعة الأ�سلية للزمن، فهي جوهره 
الذي ل ميكن ت�سريفه اإل فيما يقود اإىل نقطة هي مركز الكون واحلد الذي تنتهي عنده كل 
 aspect( وهناك يف املقابل مت�سك باخلطية .)التناق�سات )�سرنى رمزية ذلك فيما �سياأتي
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linéaire(، فهي وحدها التي تف�سر"التقدم" نحو نقطة موجهة اإىل اأمام ل حد له. والدورية 

واخلطية كلتاهما �سفة لظاهرة فيزيائية موجودة خارج الذات وخارج قدرتها على اإدراكه يف 
ذاته، اإنهما ت�سنيف خارجي من طبيعة ثقافية، ل حا�سل بحث خمربي. وتقدير حجم الزمن 

يتم وفق طبيعة الثقافات التي توؤثثه.
وبعبارة اأخرى، ل ميكن التعبري عن املظهرين معا اإل من خالل ما ميكن اأن يلتقطه ال�سرد 
وت�سريب  املت�سل  الوحيد لخرتاق  ال�سبيل  وهي  للزمن  مف�سلة خا�سة  باعتباره  به  ويحتفي 
مظاهر احلياة داخله )التقابل والت�سابه والختالف والتطور والتحلل(. بل قد تكون احلكاية 
لنظام  يوؤ�س�س  انتماء  اأو  حدث  خارج  ت�سورها  ميكن  ل  "ل�سرعنة"  م�سدرا  الزمن  داخل 
التمثيل  يفيدنا  فقد  الكربى(.  التاريخية  الأحزاب  امللكية،  )العائالت  اأخالقي  اأو  �سيا�سي 
ال�سردي يف الك�سف عن الأ�س�س التي قامت عليها الأنظمة ال�سيا�سية قدميا وحديثا. فهناك 
بني  املثلى  الوا�سطة  هو  ن�سب  اإىل  القد�سي  يحول  الهي  تفوي�س  من  وجودها  ت�ستمد  اأنظمة 
اأنظمة دميقراطية  اأوروبا قدميا وملوك العرب حديثا(. وهناك  الأر�سي وال�سماوي )ملوك 
حديثة ت�ستمد �سرعيتها من مفاهيم من قبيل الدميقراطية والعلمانية والف�سل بني ال�سلط. 
وهي �سرعية م�ستمدة من �سعب ميار�س حقه يف اختيار من يحكمه من خالل القرتاع العام 
ل ا�ستنادا اإىل ق�سة. فهذه املفاهيم وحدها ت�سكل ثوابت الأمة التي يتم وفقها التناوب على 
ال�سلطة. اإنها اأنظمة بال حكايات، لقد قامت نتيجة ثورة متت يف جغرافية الأر�س وتاريخها ل 

ا�ستنادا اإىل قد�سية ال�سماء.  

وقد يكون هو الأ�سا�س الذي يقوم عليه نظام اجتماعي موجود خارج ال�ستقطاب الطبقي 
فال�ستقطاب  امل�سالح.  بينها  تف�سل  اأو  توحدها  اجتماعية  �سرائح  املجتمع يف  ي�سف  الذي 
الجتماعي لي�س عموديا فح�سب، اإنه اأفقي اأي�سا، كما يت�سح ذلك من التقابل بني من ينتمي 
جمردين،  مفهومني  لي�سا  والعامي  فال�سريف  العوام.  �سمن  ي�سنف  من  وبني  ال�سرفاء  اإىل 
بل دوران ثيميان ي�سمان داخلهما ممكنات وجودهما. فال�سريف وظيفة اجتماعية وروحية 
م�ستمدة من ق�سة ممتدة يف تاريخ طويل هو مزيج من الربكة والتقوى والأ�سل املقد�س الذي 
ينتهي اإىل نقطة زمنية موؤ�س�سة. اأما "العامي" فعار من كل غطاء، اإنه موجود يف زمنية بدون 

م�سمون، اإنها زمنية دنيوية بال قيم. 
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اإيقاعات  وي�ستمد هذا التداخل بني القد�سي والدنيوي م�سادره الأوىل من التداخل بني 
تتم يف الطبيعة واأخرى يك�سف عنها ال�سرد من خالل مف�سلته للزمن. فقد ل يكون ال�سرد 
يف "الدورية" �سوى �سدى ملا يجري يف الطبيعة ويف الإن�سان. اإن الطبيعة ت�ستغل وفق اإيقاع 
دوري يتحقق يف حالت التكرار: تعاقب الليل والنهار، وتعاقب الف�سول واملوا�سم الفالحية، 
وحالت اخل�سب واجلفاف والكوارث، فكل ما يف الطبيعة موجود من خالل حالت تواتر تعيد 
اإنتاج ن�سخ مت�سابهة يف ذاتها لكنها خمتلفة يف الزمن. بل اإن م�سدر األفة الطبيعة يف وعي 
الإن�سان ذاته هو جتددها من خالل التكرار فيها، فهي تعيد اإنتاج نف�سها وفق منطق دوري 
اإىل  ت�سري  كما  نف�سها،  حول  الدوران  عن  تتوقف  ل  التي  بالدائرة  �سبيها  فيه  الزمان  يكون 
ذلك الرمزية املرتبطة بالدائرة، فالدائرة حتيل على الإتقان والكمال املطلق والزمن الذي 
ل يتوقف عن الدوران اإىل حني انكفائه على نف�سه ويتجه نحو مركز ي�ستوعب احلياة �سمن 

عوامل بال زمن. 

نف�سه.  الإن�ساين  الوجود  ت�سمل  اإنها  وحدها،  الطبيعة  يف  لي�ست  التكرارية  هذه  اأن  على 
فتنظيم التجربة الإن�سانية خا�سع لتوزيع ثابت ي�ستوعب الوظائف وال�سفات التي تتحقق من 
خالل طقو�س يومية متواترة )النوم والأكل واخلروج للعمل والعودة والزواج والطالق وغريها 
"الهوية" الثقافية  على  نتعرف  الطقو�س  هذه  خالل  ومن  اليومية(.  احلياتية  الربامج  من 
ملجموعة ب�سرية ما، ووفقها ُتنظم التجربة الفردية وتتحدد العالقات الجتماعية اأي�سا، بل 
ل ميكن حل�سور الزمن يف الوعي اأن يتم اإل من خالل "املحطات" الزمنية التي تت�سرب اإىل 
الإيقاع البيولوجي لالإن�سان )الإفرازات اجل�سدية الدائمة(. فحالت الوجود املو�سوفة اأعاله 
ويعاد  وتوؤول  تفهم  خاللها  ومن  الإن�سانية  التجربة  فيها  زمنية" ُتفرغ  "مواقع  جميعها  تعد 
الإن�سان عجلتها  يعد  للكون  م�سبقة  وليد برجمة  التكرار هو  اإن  نف�سه.  الإيقاع  وفق  اإنتاجها 

الدالة على احلركة والتعاقب يف الزمن. 
وما هو اأ�سا�سي يف �سياقنا ل يتعلق بر�سد حالت التكرار يف الطبيعة، فذاك اأمر حمايث 
لها وجزء من جوهرها، بل يحيل على وقع ذلك يف الوعي الذي ي�ستوعب هذا التكرار باعتباره 
حماكاة ل�سيء اآخر غري ما يبدو يف الظاهر. فلقد ا�ستوعبت الذاكرة الإن�سانية هذه الإيقاعية 
املتكررة يف اأ�سكال رمزية واأودعتها يف حمكيات بالغة التنوع: الأ�ساطري واملالحم واخلرافات 
اإىل خا�سية  ال�سردي،  الو�سف  الطبيعي، من خالل  الإيقاع  ال�سعبية. لقد حتول  واحلكايات 
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من خا�سيات ا�ستغال الكون حلظة انبثاقه من العدم اأو العماء وت�سكله يف املوجودات، وحلظة 
عودته اإىل "حا�سرة اهلل" كما يقول القدي�س اأوغ�ستينو�س، اأو اإىل "الدار الآخرة" كما ت�سري 
اإىل ذلك الأدبيات الإ�سالمية. ويف جميع احلالت، فاإن الكون، وفق الت�سور الدوري، مربمج 
ب�سكل م�سبق يف هذه الإيقاعية ليكون حكيا يخرب عن حقيقة مفهومية هي "القدرة على اخللق 
اإل من خالل  القدرة  نتعرف على جوهر هذه  اأن  للزمن، فنحن ل ميكن  والعدم" املوؤ�س�سة 

احلكايات. 
ولقد ت�سرب هذا التكرار يف الطبيعة ويف اإيقاع تفا�سيل احلياة اليومية اإىل عوامل اأخرى 
من طبيعة رمزية، ما ي�سنف عادة �سمن الطقو�س املقد�سة. فاأفعال الأر�س لي�ست اأ�سال يف 
ذاتها، بل ن�سخة من غريها، اإنها لي�ست �سوى �سورة اأو �سكل م�ستقطع من اأ�سل ثابت موجود 
خارج الزمن. اإنها بذلك حتاكي اأفعال مقد�سة تنتمي اإىل زمن من طبيعة اأخرى. فالتكرار 
يف الطبيعة، ح�سب الت�سور الدوري للزمن، لي�س عبثيا، اإنه يك�سف عن حقائق ل تراها العني، 
اأو ت�سللت يف غفلة منها اإىل دهاليز ل�سعور "اأنا" ل تعرف مو�سوعها دائما ب�سكل واع. وما 
فاملفاهيم لزمنية  مفاهيم،  ت�ستقيم من خالل  اأن  اأنها ل ميكن  ثابت يف هذه احلقائق  هو 
بطبيعتها، يف حني حتتاج هي اإىل �سكل ي�ستعيد الإيقاعية داخلها، وال�سرد هو املوؤهل للقيام 

بذلك.
وبناء عليه، يعد الطق�س الذي يتجلى من خالل هذه الإيقاعية "احتفاء يعود بالإن�سان اإىل 
اأ�سوله الأوىل، كما هي مبثوثة يف الأ�ساطري املوؤ�س�سة. اإنه يقوم بتكرار فعل مقد�س قامت به 
الآلهة من قبل")18(. وهو ما يعني اأن "التكرار الطق�سي هو عودة دائرية للزمن، عودة ذاك 
الذي يعد نقي�سا للتغيري املالزم للماآل")19(. وهو اأمر يف�سر من خالل �سلوك الإن�سان البدائي 
نف�سه )الإن�سان القدمي(. "فلم يكن مبقدور هذا الإن�سان اأن يت�سور وجود فعل مل يقم به كائن 
اآخر لي�س من ف�سيلة الإن�سان، فما قام به هو �سبق اأن قام به غريه" )20( يف زمن �سابق اأو 
يف ف�ساء مقد�س بال زمن. بل اإن الواقع ذاته لي�س كذلك اإل اإذا كان حماكاة لنموذج �سماوي، 

وهو بذلك جزء من رمزية ت�ستوعب املدن واملعابد واملاآثر باعتبارها مركزا للكون")21(.
اأقرب نقطة  اإنها كذلك لأنها  ومع ذلك، فاملركز لي�س نقطة ف�سائية موجودة يف ذاتها. 
اإىل ال�سماء، اأو هي الكوة التي نطل من خاللها على العامل الآخر. وهو ما يتحقق، يف التقليد 
الإ�سالمي، من خالل رمزية مكة وموقعها يف وجدان امل�سلم. فال ميكن لهذه املدينة اأن تكون 
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اإل ف�ساء مقد�سا، فهي التي احت�سنت الأ�سكال الزمنية الأوىل الدالة على حالت ا�ستخالف 
يبداأ معه وجود الإن�سان يف الأر�س وفيه ينتهي. لقد اآوت اآدم وزوجه عندما هبطا من ال�سماء 
اإىل الأر�س. وهي بذلك مركز للكون كله. وهو ما يف�سر اعتقاد امل�سلم يف مو�سم احلج اأنه يف 
ح�سرة زمن اآخر غري الزمن الأر�سي املاألوف، وهو اأمر تف�سره جممل الطقو�س احلجية مبا 
فيها تكرار اأفعال قام بها اآدم وحواء. وبناء عليه، فاإن املوؤمن يقوم يف مو�سم احلج با�ستقطاع 
جزئية زمنية من حياته ويدرجها �سمن حلظة مقد�سة يتطهر فيها ويولد من جديد، متاما 
كما يتجدد الكون كل �سنة، وكما تتجدد الإن�سانية من خالل الطوفان والكوارث الطبيعية التي 

تقتلع كل �سيء يف طريقها )التف�سريات التي تعطى للطوفان تركز على هذا التجدد(.
ا�ستنادا اإىل ذلك ل ميكن ا�ستيعاب الدورية واخلطية اإل با�ستح�سار قوانني ال�سرد ومنط 
بناء احلكايات داخلها؛ فوفق هذه القوانني يتم توزيع الزمن وتاأثيثه بوقائع قد تكون من �سلب 
التخييل وعوامله، اأو قد تكون م�ستمدة من حقائق ل تعي�س اإل يف املفاهيم التي ت�سكل م�سمون 
العلم. يتم ذلك يف احلالة الأوىل من خالل النظر اإىل املحكيات باعتبارها اأداة مثلى "ملعرفة" 
واقع موجود من خالل حماكاته لواقع مقد�س هو الأ�سل الذي جاء منه الزمن ونحوه ي�سري. 
ويتحقق يف احلالة الثانية من خالل تخلي�س الدفق الواقعي من كل الأزمنة التي تتم خارج 
بلورة مفاهيم  التاريخ وحدها قادرة على  التاأكد من وقائعه. فمحكيات هذا  تاريخ ل ميكن 
تك�سف عن حقائق الواقع. لذلك ل نحتفظ اإل باملحكيات التي قد متكننا من ا�ستعادة جزئية 
واقعية، وت�سهم، تبعا لذلك، يف بناء معرفة و�سعية تدفع باحلكايات املوؤ�س�سة اإىل الرتاجع. 
وهو الأمر الذي ل ميكن اإدراك جوهره اإل من خالل حتديد جوهر الإيقاعية باعتبارها ال�سكل 

الظاهر للطابع الطق�سي للتجربة الإن�سانية.  
لذلك ل عالقة للق�سايا التي تثريها "الدورية" و"اخلطية" على حد �سواء "بالكم" العددي 
للزمن، ول بوجهته وبدايته ونهايته، كما ميكن اأن يوحي بذلك املظهر اخلارجي لهذا التقابل، 
بل لها عالقة بالت�سورات التي منلكها عن الوجود الإن�ساين وماآله: اإن الزمن دائري يف ذاكرة 
ال�سعوب التي ترى يف ما�سيها وحده نقطة النهاية والبداية معا، فهي ت�ستعيد كل ما م�سى 
من خالل ن�سج حكايات ت�سل البداية بالنهاية. اإن "احلقيقة" موجودة يف املحكيات الدينية 
الديني  ال�سقف  التاريخ حمددة يف  التاريخ، فبداية  اأن تقوله وقائع  واأ�سباهها ل فيما ميكن 
الذي يحت�سن وقائعه ويوؤولها وفق غاياته. فاإذا كان هناك من ت�سابه بني الأديان يف تقدير 

ق�سة اخللق، فاإن م�سدره هو "مفهوم اخللق" ذاته ل الق�س�س التي تروي تفا�سيله. 
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والزمن خطي يف ثقافات اأخرى متجد التاريخ وتنظر اإليه باعتباره م�سدر احلقيقة كلها، 
فالوقائع تودع يف املفاهيم لكي تتخل�س من تفا�سيل "املحكي" وترده بعد ذلك اإىل جوهره 
تقدير  ميكن  و�سعية  حقيقة  اإىل  تقود  كانت  اإذا  اإل  للمحكيات  قيمة  فال  املح�س.  املعريف 
العلم  به  ياأتي  اأن  اإنه فيما ميكن  للتاريخ يف ذاته،  نهاية  للزمن ول  م�سمونها. لذلك ل حد 
من تقدم مطرد ل يتوقف، اأو ما قد ي�سببه من كوارث قد ت�سع حدا للحياة على الأر�س. وهي 
احلالة التي متثلها املجتمعات الغربية التي اختارت العلمانية م�سدرا لقيمها، واأق�ست بذلك 

عوامل املحكيات املرافقة للدين من املجتمع.

 ويحيل هذا التقابل يف واقع الأمر على ت�سورين خمتلفني للتاريخ وا�ستغال الزمنية داخله: 
هناك من جهة موقف تقليدي ت�سنف �سمنه كل الروؤى التي ل توؤمن بوقائع التاريخ ول تكرتث 
من  ميكن  التي  الوحيدة  الأداة  فهي  حمله،  حتل  التي  باملحكيات  وتكتفي  الو�سعي  لطابعها 
الإن�ساين، ما�سيه وحا�سره وماآله. فا�ستنادا  الوجود  الدالة على  الوقائع  خاللها تف�سري كل 
الفردية واجلماعية على حد �سواء. ففي عمل  الإن�سان جتربته  اإىل املحكيات وحدها ينظم 
الطبيعة واملمار�سة الإن�سانية املتكررة" ُيخلق الكون من جديد كل �سنة")22(، يف انتظار العودة 
اإىل اأ�سل مطلق بال زمن. وقد يكون هذا من الأ�سباب الرئي�سة التي اأدت اإىل اخللط الدائم 

يف هذا الت�سور بني وقائع التاريخ وبني احلكايات امل�ساحبة لها. 

وتلك هي الزاوية التي ن�ستطيع من خاللها التمييز بني ال�سرد التخييلي وبني �سرد وقائع 
موجودة يف تاريخ و�سعي. فال�سرد التخييلي قائم على املمكن واملحتمل. اإنه ي�ستمد م�سامينه 
من عوامل ممكنة ُتبنى ا�ستنادا اإىل التفا�سيل يف احلياة ويف النف�س ويف الوقائع. اإنها بذلك 
تنحاز اإىل املعي�س الإن�ساين، كما ميكن اأن يت�سلل اإىل "ال�سفات" و"الأفعال" اليومية. وبعبارة 
اأخرى، اإنها تبني عواملها ا�ستنادا اإىل كل ما ميكن اأن يرف�سه التاريخ ول يلتفت اإليه، اأو مما 
الأمر يف جميع احلالت  يتعلق  تاريخية.  لغايات غري  الوقائع  اإىل  الذاكرة  ت�سيفه  اأن  ميكن 
بجزئيات �سرعان ما يبتلعها الن�سيان، "فالزمن مب�سط كبري" على حد تعبري ف�سيلوف�سكي،. 
املرجعيات  �سمن  اإل  تتحدد  اأن  ميكن  ل  التي  التاريخية  الواقعة  من  ينطلق  فاملوؤرخ  لذلك، 
ينتقي  الذي  اليومي  احلدث  اإىل  في�ستند  التخييلي  ال�سرد  اأما  املعروفة،  التاريخية  الزمنية 

زمنيته من الوجدان اأو من �سجل ل يكرتث ملرجعه الزمني. 
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وهذه امل�سافات هي التي اأعاد من خاللها عمرو خالد، الداعية امل�سري، بناء تاريخ خرايف 
جديد لالإ�سالم. فهو يف وعظه ل يحتفظ من الوقائع �سوى باإطارها الزمني ال�سريح، اأما ما 
عداها فهي انفعالت ي�سربها اإىل تفا�سيل حياة �سخ�سية هي يف الواقع �سبيهة ب�سخ�سيات 
ال�سرد الروائي اأكرث مما حتيل على �سخ�سيات عا�ست يف التاريخ. اإن الوقائع التاريخية بال 
اجليا�س"  و"الندفاع" و"ال�سعور  "التوتر" و"الإح�سا�س  العثور" كمية  ميكن  فال  انفعال، 
ت�ستوطن  فهي   ،" العامة  و"الأو�ساف  الكربى"  املواقف  "يف"  الندم  اأو  الأمل  اأو  باحلزن 
اهتمام  تثري  ول  املوؤرخ،  يد  تطالها  ل  ما  عادة  التي  الرفيعة  واخليوط  الدقيقة  ال�سقوق 
الباحث يف الق�سايا القيمية الكربى. اإل اأنها تعد قوة �ساربة يف خطاب الوعظ الديني لهذا 
الداعية. فهو يقوم، من اأجل ا�ستثارة هذه الطاقة النفعالية، باإعادة �سياغة امل�سهد املو�سوف 
من قبل ال�سارد الأول وفق غايات جديدة هي "تاأويل" و"قراءة " فيما تقوله" املالمح املتخيلة 
الوقائع")23(. اإنه يف واقع الأمر ل يكتب تاريخا، بل يخل�س املعتقد الديني من  ترويه  ما  " ل 

تاريخيته، من خالل ربطه بزمنية مقد�سة ل تكرتث للوقائع التي يلتقطها املوؤرخ.
وهناك من جهة ثانية ت�سور حديث ل يثق يف �سيء ثقته يف حقائق التاريخ ودورها يف بلورة 
وعي عقالين بالوجود ا�ستنادا اإىل حقيقة و�سعية. لذلك ل حت�سر املحكيات فيه اإل يف �سكل 
ن�سو�س ت�سنف عادة �سمن ما ي�ستجيب ملتعة فنية. اإنها اإغناء للخربة الفردية واجلماعية 
اإن  الأبد.  اإىل  وىل  ما�س  معطيات  على  بالعتماد  للحا�سر  تف�سريا  ولي�ست  لآفاقها  وتو�سيع 
تفا�سيل  يف  ل  الذاكرة  اأر�سيف  يف  املحكي  موقع  اإن  املحكيات،  �سلطة  خارج  موجود  الواقع 
اليومي: هناك ف�سل �سريح بني زمن ديني ميار�س يف الكنائ�س، وبني زمن واقعي حتتكم اإليه 

املوؤ�س�سات الد�ستورية.
الإب�ستيمولوجيا  نظريات  تقيمها  التي  التمييزات  يف  جذورها  تلم�س  ميكن  فوا�سل  وهي 
 )connaissance( املعا�سرة. فهي تف�سل بني ثالثة قطاعات فكرية خمتلفة: هناك املعرفة
العلم )science( وهناك العرفان)savoir( )24(. فاملعرفة تتحدد من خالل �سل�سة  وهناك 
بذلك  وت�سنف  الطبيعة،  اأو  املجتمع  من  مو�سوعات  ت�سف  اأو  تقرر  التي  امللفوظات  من 
فهو جزء  املعرفة،  داخل هذه  فيعني قطاعا خم�سو�سا  العلم  اأما  واخلطاأ.  ال�سواب  �سمن 
منها، ولكنه يتحدد من خالل لغة تخ�س�سه وجتربة ت�سدق على نتائجه اأو تفندها. يف حني 
جتربته  تنظيم  اأجل  من  الفرد  بها  ي�ستعني  التي  املعارف  جمموع  باعتباره  العرفان  ي�سنف 
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والت�سديق على خرباته و�سمان تداولها داخل جمموعة ب�سرية ما)25(، اأو هو ما يطلق عليه 
اإيكو املو�سوعة التي تنتظم داخلها كل العنا�سر امل�سكلة للثقافة وت�سنف وفق قوانينها. يتعلق 
الأمر ب�سل�سلة ل تنتهي من احلكايات والأ�ساطري واأقوال العرافات واحلكماء، وكذا جمموع 
الأ�سكال الرمزية التي توؤثث املعي�س الإن�ساين مبا فيها عوامل املتخيل. وهو بذلك ل ي�سنف 
التجريب  وحكم  املعرفة  مقت�سيات حكم  يبني حقائقه خارج  لأنه  وال�سواب،  �سمن اخلطاأ 

العلمي اخلال�س.
وميكن اإدراج هذا الثالوث ال�سنايف �سمن ثنائية اأكرب تف�سل بني ما ينتمي اإىل "اليقني 
"حمتمل"  وبني  لكل احلقائق،  باعتبارها م�سدرا  العلمية  التجربة  ياأتي من  املعريف" الذي 
يبني حقائقه ا�ستنادا اإىل ممار�سة مفتوحة على كل ما تفرزه التجربة الزمنية وحتتفي به. 
اإن الفا�سل بني احلدين هو الفا�سل بني "حقيقة مو�سوعية" تبنى يف انف�سال عن " اأهواء" 
الذات، وبني " حقيقة حمتملة" ل ميكن اأن تتحقق اإل من خالل التحديدات الدللية امل�سافة 
التي تتطور على هام�س النفعي و�سدا عليه يف غالب الأحيان. اإنها تتطور خارج حدود املنطق 
وخارج اآليات الربهنة العقلية. ول يرتدد جل الباحثني يف ت�سنيف هذه املعارف �سمن عوامل 
احلكايات. فال�سكل الوحيد املمكن لوجودها هو "ال�سكل ال�سردي")26(. اإن الأمر يتعلق ب�سل�سلة 
من املعارف املنت�سرة يف احلكايات كما ميكن ا�ستثارتها من املا�سي القريب اأو البعيد على حد 
�سواء. وهي معارف تلعب دورا رئي�سا يف حياة ال�سعوب ذات الثقافة التقليدية. فالعلم عندها 

ل يح�سر يف اليومي اإل يف �سكل منتجات م�ستوردة.
الثالثي،  التوزيع  هذا  اإىل  ا�ستنادا  اإل  ت�ستقيم  اأن  ميكن  ل  الإن�سانية  احلياة  اأن  �سحيح 
مظاهره  تعدد  عن  وتعبري  الإن�ساين  الوجود  �سميم  من  اأن�سطة  والعرفان  والعلم  فاملعرفة 
واأ�سكال ح�سوره يف الزمن. ومع ذلك، قد جتنح جتليات هذا الوجود اإىل التعبري عن نف�سها 
من خالل مظهر واحد يكون هو التعبري الأ�سمى عن احلالة احل�سارية ملجموعة ب�سرية ما. 
فقد متيل هذه املجموعة، بحكم عوامل ل جمال للتف�سيل فيها، اإىل تنظيم جتربتها ا�ستنادا 
اإىل ممكنات قطاع واحد من القطاعات الثالثة. وهو ما نعرب عنه اأحيانا من خالل و�سف 
اأن الأوىل ل  اأن يعني ذلك  املجتمعات الغربية مثال ب"املادية" وغريها ب"الروحية". دون 
تعرف �سوى املادة ول تعرف الثانية �سوى ما ياأتي من الروح. اإن الأمر يتعلق بدرجات ح�سور 

هذه اأو تلك. 
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ومع ذلك، ميكن القول اإن هناك جزءا كبريا من الب�سرية مازال يعتمد يف تنظيم خربته 
ويف�سرها ا�ستنادا اإىل الأ�سكال ال�سردية التقليدية، اإىل احلد الذي يقود يف اأحيان كثرية اإىل 
اإلغاء ما ميكن اأن يت�سرب اإىل احلياة من اأحكام تبلورت يف اأح�سان معرفة و�سعية �سريحة، 
ومنها �سعوب كثرية تنتمي اإىل الف�ساء العربي الإ�سالمي. فال�سرد حا�سر يف  طريقة تنظيم 
جتاربها، وحا�سر يف ت�سورها للزمن والوجود واخللود والفناء، بل يعد عن�سرا اأ�سا�سيا يف 
عليه  ويحكم  ال�سلوك  يوؤول  احلكاية  خالل  فمن  وال�سيا�سية.  الجتماعية  الأنظمة  �سرعنة 
وي�سنف �سمن ال�سالح اأو الطالح، كما لحظنا ذلك اأعاله. اإن درجة التقدم والتخلف تقا�س 

بدرجة ح�سور احلكي يف تفا�سيل احلياة اليومية.

التي يبنيها كل �سكل على  التقابل بني احلدين ميتد لي�سمل طبيعة احلقائق  لذلك، فاإن 
حدة. فعلى عك�س ما تبدو عليه الأ�سياء يف الظاهر، فاإن حقائق املحكيات ثابتة ومطلقة، ول 
اأحد قادر على اإلغائها اأو نفيها، لأنها تتطور �سمن زمنية هي من �سلب عوامل ممكنة تبنى 
داخل زمن التخييل ل وفق اإكراهات الزمنية التاريخية كما لحظنا ذلك يف الفقرة الثانية من 
هذا البحث. فما يقوله ال�سرد التخييلي موجود خارج خانات اخلطاأ وال�سواب. اأما حقائق 
التاريخ وحقائق العلم واملعرفة فهي اإفراز ملا تقوله وقائع خا�سعة ملقت�سيات زمن معلوم وقابل 

للعد. اإنها حقائق ن�سبية وميكن ت�سحيحها اأو تعديلها اأو نفيها.

ومعيار  احلياة  من  جزء  فال�سرد  ال�سردي،  الن�ساط  على  �سلبي  بحكم  يتعلق  ل  والأمر 
من معايري وجودها. فللق�سية وجه اآخر. هناك يف حقيقة الأمر تقابل بني �سكلني �سرديني: 
هناك �سكل �سردي من طبيعة فنية يقوم برتوي�س للزمنية الإن�سانية وي�سعها خارج الوجود 
الواقعي بكل تعقيداته يف �سكل حمكيات تخييلية ويتعامل معها النا�س باعتبار طابعها ذاك 
ل باعتبارها وا�سطة نحو عامل اآخر. فال�سرد مقرتن يف هذه احلالة "بالرغبة يف الهروب من 
القلق الذي ينتابنا ونحن نحاول قول �سيء حقيقي عن العامل الواقعي، وهو ما يجعل ال�سرد 
اأو يعرب عن رغبة يف حت�سني الذاكرة الفردية باإدراجها يف  يقوم بوظيفة ا�ست�سفائية")27(، 
اإننا من خالل هذا  الإن�سانية.  الزمنية  اإىل  الت�سلل  القادرة وحدها على  الذاكرة اجلماعية 
ال�سكل ال�سردي "نقوم بجولة خارج احلياة")28( بحثا عن راحة نف�سية ل ميكن اأن تتحقق يف 

واقع يتميز بالتعقيد. 
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وهناك �سكل �سردي اآخر حبي�س زمنية مثخنة بتخييل جامح يخرتق "الواقعي" ويدرجه 
من  �سل�سلة  يف  ي�سعه  اإنه  احلا�سر.  اأفعال  فيها  تتحقق  التي  تلك  غري  اأخرى  زمنية  �سمن 
الإحالت احلكائية التي نف�سر من خاللها املمار�سات ال�سلوكية اليومية. اإن احلكايات لي�ست 
م�سافا اأو انزياحا عن واقع، بل هي جزء من احلياة وعن�سر مركزي فيها، كما ميكن معاينة 
ذلك عند ال�سعوب التي مازالت ترزح حتت نري التقليد: يقوم الوعظ الديني مثال يف جوهره 
على احلكايات، فكل فعل حا�سر ل ميكن اأن يف�سر اإل من خالل ا�ستح�سار منوذج �سابق عليه 
ينتمي اإىل زمنية مقد�سة، اأو �سبق اأن قام به اأ�سخا�س يتمتعون بقدر كبري من القد�سية. اإن 
الزمن  تف�سري م�سمون  القادرة على  زمنية قدمية هي وحدها  كميات  بت�سريب  يتعلق  الأمر 

املعا�سر. 
لي�س حجاجا  التاأثري داخله. فهو  لل�سرد وذاك م�سدر طاقات  ال�ساربة  القوة  وتلك هي 
يعتمد املنطق يف بناء حقائقه، بل ي�ستند اإىل املحتمل الذي يبنى عوامله خارج �سلطة الزمنية 
الواقعية، لذلك فهو ل يب�سر بحقيقة قابلة للت�سديق، بل يبني عاملا هو مرجع ذاته ومرجع 
اأن نقارن بني �سخ�سيات من التاريخ واأخرى من  حقائقه. وهو ما يبدو جليا عندما نحاول 
التخييل. فالأوىل خا�سعة لقوانني الزمنية التاريخية، وهي بذلك حمط اختالفات يف التقدير 

واحلكم، اأما الثانية فواحدة يف ذاتها وموجودة خارج كل الأحكام الت�سديقية. 
فال اأحد ي�سكك مثال يف عنرتة الذي تروي احلكايات تفا�سيل حياته، فهو الفار�س العبد 
الأ�سود الذي مترد وقاتل من اأجل عبلة ابنة عمه، وهو بالإ�سافة اإىل ذلك، م�سدر لرمزية 
غنية حتيل يف واقع الأمر على حياة العبيد كلهم ل على عنرتة العبد وحده. وت�سكل هذه احلياة 
"عوامل حقيقية" ل تعد ق�سة عنرتة داخلها �سوى حكاية �سمن اآلف احلكايات التي ن�سجت 
حول العبودية. اأما ما يقوله التاريخ عنه، فذاك اأمر اآخر، فقد ي�سكك يف الكثري مما قالته 
�سيظل عنرتة حا�سرا يف  ومع ذلك،  نف�سه.  وجود عنرتة  ي�سكك يف  قد  بل  هذه احلكايات، 

ذاكرة املاليني املقهورة اأكرث من ح�سور معاوية فيها. 
خالله  ومن  ففيه  مطلقة"،  "�سلطة  املحكي  يكون  اأن  الت�سور،  هذا  وفق  الطبيعي،  ومن 
وال�سعوب  الأفراد  م�سائر  وحتدد  احللول  وت�ساغ  الأجوبة  تاأتي  الق�س�سية  ممكناته  وعرب 
فالبداية  تبيحه حكاياته.  ما  اإل �سمن  اأن ت�ساغ  الأ�سئلة ذاتها ل ميكن  اإن  بل  كله.  والكون 
ق�سة )اخللق( ولن تكون النهاية �سوى ق�سة موازية )القيامة(. ومن الأوىل اإىل الثانية لي�س 
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هناك �سوى الق�س�س التي حتكي �سرية اهلل يف ال�سماء و�سري خملوقاته يف الأر�س فيما ي�سبه 
ترابطا بني النموذج الكلي املعد ل�ستيعاب تفا�سيل مغامرات اأبطال بع�سهم يف�سد يف الأر�س 

وبع�سهم ي�سلح �سمن حالت ا�ستقطاب ثنائي هو مربر الزمن وغاياته الأوىل.
اإن ا�ستعادة الزمنية الو�سعية ل ميكن اأن يتم اإل من خالل تخلي�س اليومي من املحكيات 
نود  ولكننا  وجودنا،  من  جزء  فهو  ال�سرد،  نرف�س  اإننال  املا�سي.  اإىل  وت�سده  تكبله  التي 
اأداة  اأي  اآخر،  عامل  نحو  وا�سطة  ل  اآفاقها  وتو�سيع  اخلربة  لإغناء  اأداة  باعتباره  ا�ستعماله 

للتربير والتاأويل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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نظرية ال�سرد: امل�سطلح والإجراء النقدي

مقاربة مفهومية

عبا�س احلليم  عبد  عبا�س  • د. 

العربي والتلقي  امل�سطلح  ثقافة  • ال�سرد: 
ميادين  يف  العلمية  واملوؤمترات  الندوات  من  العديد  الآن  امل�سطلحية  الأبحاث  تت�سدر 
معرفية �ستى، ويف موجة الدرا�سات احلديثة التي عنيت بنقد النرث الأدبي يف اأجنا�سه املختلفة، 
القدمي من ر�سائل ومقامات،  النرث  والأمثال وفنون  والرواية واحلكايات اخلرافية  كالق�سة 
برزت م�سطلحات نقدية مرتجمة عن املنجز النقدي الغربي، يف بيئة علم ال�سرد اأو ال�سردّية 
Narratology امل�ستمدة من اجلذر اللغوي Narrate. وقد لحظ املعنيون بالدرا�سات ال�سردية 

Narratology هي: مل�سطلح  مة  املقدَّ الرتجمية  املقرتحات  اأهم  "اأن 
1- علم ال�سرد.
2- ال�سرديات.

3- ال�سردّية.
4- نظرية الق�سة
5- نظرية ال�سرد.

6- الق�س�سّية.
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7- امل�سردية.
يات. 8- الق�سّ

9- ال�سردلوجية.
10- الناراتالوجيا.

وميكن اأن نالحظ هنا اأّن امل�سّميات يتقا�سمها جذران عربيان اأ�سيالن هما: �سرد وق�ّس، 
 ) وكالهما معجميان، ول غبار عليهما... وغالبًا ما يرتجم الفعل narrate بلفظي )�َسَرَد وَق�سَّ
 narratee بالراوي اأو ال�سارد( وقرينه( فيرتجم narrator اأما ال�سم )واأحيانًا )َرَوى اأو َحَكى
يرتجم )باملروي له اأو امل�سرود له(.  اأما م�سطلح )adj( narrative بو�سفه �سفة، فيرتجم  
عادة بال�سردي اأو الق�س�سي، وهنا يتداخل مع ا�سم الَعَلم نف�سه، وتزداد امل�سكلة �سعوبة عند 
ترجمة ال�سم narratives اإذ يرتجم عادة يف حالة اجلمع )باملرويات اأو امل�سرودات(، وكان 
اأو  اأو الروي  اأو الق�ّس  narration )بال�سرد  �سابقًا يرتجم )بالق�س�س(، ويرتجم م�سطلح 
لة للذين يرتجمون عن الفرن�سية ومنهم  احلكي(")1(. وهذه الأخرية )احلكّي( ترجمة مف�سّ
 )Narration( ترجمة للم�سطلح )مرتجم )نظرية املنهج ال�سكلي( حني اآثر لفظة )احلكي
يف ثبت م�سطلحات الكتاب)2(. فنحن هنا اأمام دائرة وا�سعة من الكلمات والأ�سياء التي حتيل 
اإليها، وقد يبدو للوهلة الأوىل اأْن ل م�سكلة اأمام هذا التعدد والتنّوع، وهذا – اإىل حد ما – 
�سحيح، غري اأن النعكا�س احلقيقي لذلك كله ل نلم�سه اإل يف تفّح�س املنجز النقدي الذي 
ينطلق من هذه الدائرة ؛ ذلك اأن ال�سرد �سيتم تناوله على اأنه مفهوم لغوي واأدبي فح�سب، 
تاأ�س�ست معطياته النظرية لدرا�سة ظواهر معينة، يف  اإليه )مفهومًا ظاهراتيًا(  دون النظر 

ن�سو�س ذات طوابع معينة اأي�سًا.

الوهم: ودوائر  • ال�سردية 
اإن الأطروحة التي حتاول هذه الدرا�سة مناق�ستها تن�سجم مع الفر�سية القائلة باأن �سوء 
الفهم امل�سطلحي �سبب اأ�سا�سي يف اخللط بني مرجعيات نقد ال�سرد ومرجعيات نقد الق�سة 
التي  البحوث  عناوين  يف  تدخل  )ال�سردي(  اأو  )ال�سرد(  مفردة  �سارت  بحيث  ؛  والرواية 
تتناول نقد الق�سة اأو الرواية نقدًا تقليديًا ل ميت اإىل نظريات ال�سرد ب�سلة.  فما كان يبحثه 
اأن  ل ميكن  والأداة(  الروؤية  مثل: )جنيب حمفوظ:  معروف  كتاب  بدر يف  عبداملح�سن طه 
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يدخل بحال من الأحوال �سمن نظرية النقد ال�سردي، فنظريات الرواية التي كانت �سائدة يف 
ال�سنوات قبل 1960 تتاأ�س�س يف اأنظارها النقدية على ا�سرتاتيجيات معينة يف التناول النقدي 
النقد  اأن مناهج  بعد، ف�ساًل عن  فيما  ال�سرديون  ابتدعها  التي  الأنظار  لي�ست هي  للرواية، 
تلك  و�سارت  طروحاتها،  عليه  اأقامت  الذي  امل�سطلحي  جهازها  لنف�سها  اأ�س�ست  الروائي 
اأ�سحاب  امل�سطلحات ت�ستعمل يف درا�سات نقد الرواية، وا�ستعري بع�سها فيما بعد من قبل 
نظريات ال�سرد، ليقف جنبًا اإىل جنب مع م�سطلحاتهم  ال�سردية اخلا�سة، بحكم التداخل 

الطبيعي بني ال�سردية والروائية يف الأجنا�س النرثية.
اإىل )بولي�سية، وتاريخية، ورومان�سية،  الرواية وتق�سيماتها  اأ�سناف  اإن م�سطلحات مثل 
و�سا�سية.. اإلخ( ل ميكن ا�ستعمالها البتة يف درا�سات ال�سرد، اإذن نحن اأمام جهاز م�سطلحي 

خمتلف، خذ مثاًل مفاهيم مثل:
الإيقاع      
البطل امل�ساد     
الت�سويق      

تيار الوعي  
ال�سعرية  

ال�سخ�سية  
الرواية امل�سادة  
        الرواية امل�سادة

        الف�ساء
وباملقابل لناأخذ مفاهيم مثل:

التبئري.  -
الت�سمني ال�سردي.  -

تكرار احلدث.  -
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الوظائف.  -
احلركة.  -

احلكاية اخلرافية.  -
ال�سرد )واأو�سافه وم�ستقاته(  -

ال�ّسعة.  -
املحمول.  -
املو�سوع.  -

البنية.  -
وغري ذلك من م�سطلحات اأوجدتها الدرا�سات ال�سردية احلديثة ملالحقة ق�سايا طرحتها 

النظريات ال�سردية التي تلت نظريات الرواية كما اأ�سرت اآنفًا.
اإىل جانب هذا كله على الناقد اأن يتذكر – وهو يدخل اإىل الن�سو�س مدخاًل �سرديًا – اأنه 
يتحرك يف حقل معريف يتبع اأ�سا�سًا للمدر�سة البنيوية Structuralism، وعليه لبد من وعيه 
ن�س  ال�سرد يف  )بنية  فالبحث يف  ؛  )تظافر م�سطلحي(  عنه من  ين�ساأ  وما  التداخل  بهذا 
ما( هو بحث يف ال�سكل ال�سردي وحمتواه من الوظائف والأفعال، ولي�س املحتوى الفكري اأو 
نظام  من  عليه  تقوم  وما  البنية  بخ�سائ�س  يعرتف  بنائي  فل�سفي  اإطار  وفق  الإيديولوجي، 

وحتكم ذاتي و�سمول.
كما ويالحظ املتتبع اأن اأعالم ال�سردية هم اأنف�سهم اأعالم البنيوية ومن قبلها ال�سكالنية، 
وبارت  غرميا�س  بعدهم  ومن  وبروب  وياكب�سون،  وايخنباوم،  �سكولوف�سكي،  اإىل  هنا  واأ�سري 
وجوناثان كولر وجينيت وغريهم ؛ فالأخري كتب )بنية اللغة ال�سعرية()3( و�سارك يف كتاب 

)نظرية ال�سرد: من وجهة النظر اإىل التبئري()4(.
وكي ت�سبح الأطروحة التي نحن ب�سددها اأكرث و�سوحًا يرى الباحث احلايل اأن )رواية 
اأو ما  ال�سردي(  اأو معطيات )النقد  الروائي(  تدر�س �سمن معطيات )النقد  اأن  ما( ميكن 
ي�سمى )بال�سرديات( ؛ فيندرج حتت النمط الأول عناوين مثل )الف�ساء الروائي، وجماليات 
املكان، وق�سايا امل�سمون: الجتماعية وال�سيا�سية والنف�سية، وطرق ر�سم ال�سخ�سيات، واللغة، 
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وتوظيف الرتاث( وغريها. بينما تندرج حتت النمط الثاين بحوث مثل )الوظائف، والأفعال 
والأن�ساق، واحلركات( وغريها من طروحات و�سعت اأ�سا�سًا ملعاجلة )امل�سرودات ال�سفهية( 
ومت تعديلها فيما بعد لتتناول ن�سو�سًا مكتوبة، كان يفرت�س اأنها )تعك�س ا�ستمرارية �سكلية 
بني الطبيعتني()5(. واأّيًا كان الأمر فاإن حتليل الأجنا�س النرثية ينحو نحو )حتليل الق�سة( 
اأو )حتليل اخلطاب( ولكل م�سطلح اإجراءات معينة ففي ))امل�ستوى الأول: م�ستوى الق�سة 

Story يعني جمموعة الأحداث والأخبار واملواقف التي تتكون منها الق�سة.

فيها  ترتتب  التي  الطريقة  فيعني   Discourse اخلطاب  م�ستوى  الثاين:  امل�ستوى  اأما 
الفنية وال�سكل الذي تقّدم فيه، من  اأنه ال�سيغة  اأي  الن�س،  الأحداث وتت�سل�سل وترتّكب يف 
ناحية: كيف تقّدم.. هذا امل�ستوى هو احلقل اأو املحور الذي تعنى به ال�سرديات، ولذلك ميكن 
اعتبارها درا�سة يف )اخلطاب( اأي يف �سكل ال�سرد ولي�س يف م�سمونه اأو يف نوعية الأحداث 
اأو حممولتها.. لأن كل هذا لي�س له قيمة كربى يف الدرا�سة ال�سردية �سمن هذا التيار. نظام 
الزمن مبعناه  اأهم من  ال�سرد  لت�سّكل  الداخلي  والزمن  نف�سها،  الأحداث  اأهم من  الأحداث 
اخلارجي اأو التاريخي.. هنا تكت�سب الألفاظ معاين ا�سطالحية مغايرة ملا ا�ستقّرت عليه()6(.  
ويبدو اأن الغربيني وعوا هذه امل�ساألة، فقام بع�سهم بعمل ح�سر مفهومي للجهاز امل�سطلحي 
امل�سطلح  بعنوان  خا�سًا  كتابًا  اأ�سدر  الذي  برن�س  جريالد  لدى  احلال  هي  كما  ال�سردي، 
ال�سردي)7(، جمع فيه امل�سطلحات امل�ستعملة يف التنظري ال�سردي وممار�سته النقدية.  ومن 
هنا يفهم املخت�سون بال�سرد �سقوط كثري من الدرا�سات النقدية يف املع�سلة املفهومية حيث 
نقف اأمام روؤى ظبابية للنظرية ال�سردية لدى باحثني اختلط عندهم احلابل بالنابل فاأجنزوا 
درا�سات، يرى بع�س النقاد اأنها من تلك )التي تزعم اأنها �سردية، ويف احلقيقة اأنها لي�ست 
)العامل  يطلع على عمل  اأن  عليه  ال�سردية  القراءة  لأن من ميار�س  اأدبية()8(،  �سوى حذلقة 
ال�سردي( كي ي�سح و�سفه )بالناقد ال�سردي( على ما يرى �سعيد  يقطني الذي يوؤكد )اأن 
�سرعية ال�سرديات ُت�ستمد من جناحها يف اأن تتاأ�س�س علمًا له �سروطه الالزم توفرها لنكون 
فعاًل اأمام ممار�سة علمية()9(، وهو ما ل جنده يف كثري من الدرا�سات التي ي�سعها اأ�سحابها 
حتت مظلة )ال�سرديات( دون وعي جيد ملا اأجنزه منظروها وعلى راأ�سهم الباحث الرو�سي 

)فالدميري بروب(.
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لكن الذي حدث اأن النقاد الذين تناولوا بروب و�سعوا اإطار فهمهم ملنهجيات النقد ال�سردي، 
وجعلوها قادرة على ا�ستيعاب اأي مقاربة لأي ظاهرة يف اأي جن�س نرثي. متنا�سني اأن فالدميري 
بروب،الذي يعده الكثريون رائد الدرا�سة ال�سردية يف كتابه املعروف )مورفولوجيا احلكاية 
اأنواع  اإىل غريها من  يجاوزها  ال�سعبية ومل  "توقف عند احلكاية اخلرافية  اخلرافية()10(، 
�سردية")11(.  غري اأن منجز بروب هذا مل ياأت من فراغ، اإذ اإن زمالَءه من البنيويني حاولوا 
و�سع قواعد لبناء اجلملة يف العمل ال�سردي "ويتحدث تودورف واآخرون عن "نحو �سردي" 

ويتمثل اأكرث التق�سيمات النحوية اأولية لوحدة اجلملة يف التق�سيم اإىل مو�سوع وحممول":
ففي قولنا )الفار�س ذبح التنني ب�سيفه(

الفار�س = مو�سوع
ذبح التنني ب�سيفه = حممول

واإذا  كاملة.  حكاية  حتى  اأو  لأحدوثة  نواة  تكون  اأن  ميكن  اجلملة  هذه  اأن  الوا�سح  ومن 
فاإننا  )ال�سيف(،  مكان  )فاأ�سًا(  اأو  )الفار�س(  مكان  رالف(  اأو  )جون  العلم  ا�سم  و�سعنا 
طّور  وال�سرد   / اجلملة  بنية  بني  املماثلة  هذه  ومبتابعة  نف�سها.  اجلوهرية  بالبنية  نحتفظ 

فالدميري بروب نظريته عن احلكايات ال�سعبية الرو�سية.
وميكن اأن ن�ستوعب مقاربة بروب، اإذا قارّنا )مو�سوع( اجلمل بال�سخ�سيات النمطية:بطل، 
وغد.. اإلخ و)املحمول( بالأفعال النمطية يف مثل هذه الق�س�س. ويف حني اأن هناك وفرة كبرية 
من التف�سيالت، فاإن كامل منت احلكايات مبني على املجموعة نف�سها من الوظائف")12(، تلك 
التي ينبغي البحث عنها يف الدرا�سة ال�سردية حتى لو تغرّيت طبيعة العمل الأدبي املدرو�س 
من �سفهي اإىل مكتوب، اأو من متخيل اإىل واقعي، مبعنى اأن امللحمة اأو الق�سة اأو الرواية هي 
ال�سرديات.  النقدي يف  املنجز  وفق منظورات  اإذا متت معاجلتها  النهاية  �سردية يف  اأعمال 
فرولن بارت على �سبيل املثال واحد من الذين طّوروا منظور فالدميري بروب ال�سردي من 
حيث نقله اإىل املجال الق�س�سي، وظّل واعيًا لأهم املقولت املوؤ�س�سة لهذا املنظور، وعلى ذلك 
يقول: "اإن الق�سة مل ت�سنع قّط اإل من الوظائف. فكل �سيء فيها يحمل دللته على م�ستويات 
اإّن الوظيفة  اإنها م�ساألة بنية..  خمتلفة، وهذه امل�ساألة لي�ست م�ساألة فن )من جهة الراوي( 

وحدة م�سمونية. وهذا بديهي من وجهة نظر ل�سانية")13(. 
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  واإذا عرفنا اأن الرواية جن�س اأدبي ل ميتاز بالنقاء، مبعنى اأن تداخل الأجنا�س الأدبية 
على  "تتمرد  حداثة  الأكرث  الفن  هذا  مناذج  واأن  الروائي،  الفن  يف  �سورة  باأجلى  يتبدى 
اإىل  وي�سل  وعالقاته،  وحدوده  النوع،  مفهوم  لي�سمل  التمرد  هذا  وميتد  والقيود،  احلدود 
مادتها من  ت�سوغ  فهي  التجني�س.  اأو جدل  الأجنا�س  برتا�سل  تت�سل  اإ�سكاليات  حد جت�سيد 
ال�سينمائي، والرت�سيمات  الأحالم والهواج�س وال�سرد والو�سف وال�سعر والر�سم وال�سيناريو 
الفوتوغرافية.  وال�سور  وكوابي�سها،  الذاكرة،  وخمزون  امل�سرحية،  واللقطات  والإعالنات 
وكل هذا يف �سبيل التعبري عن عالقات الإن�سان املعقدة بالعامل")14(، مما يزيد من �سعوبة 
حتديد مالمح بنياتها ال�سردية، وقيا�سها ببنيات معيارية يف اأعمال اأدبية متت درا�ستها ومن 
ثم اقرتاحها ب�سفتها مناذج على نظريات نقدية معينة، يتم الرجوع اإليها با�ستمرار، وهذا 
دليل على ما تذهب اإليه الأطروحة الأ�سا�سية لهذه الورقة، ولتاأكيد ذلك جند ناقدًا كرولن 
اأ�سلفت، ففي حتليله  بارت ي�سقط بنيات ال�سرد يف الأدب ال�سفوي على الق�سة املكتوبة كما 
تاأ�سيل  تعيد  التي  العمليات  جمموع  "احتلت  ال�سردية  الإ�سارات  اأن  يرى  للق�س�س  البنيوي 
الوظائف والأفعال يف الإي�سال ال�سردي املرتكز على باثه وم�ستقبله.. واإننا لنعرف يف الأدب 
ال�سفوي بع�س نظم القراءة )اأ�سكال موزونة، اآداب التقدمي املتوا�سع عليها( واأننا لنعلم اأي�سًا 
اأن )املوؤلف( لي�س هو ذلك الذي يخرتع اأجمل ق�سة، ولكنه ذلك الذي ي�ستحوذ جيدًا على 
النظام الذي يتقا�سم ا�ستخدامه مع امل�ستمعني ؛ واإن م�ستوى ال�سرد يف هذه الآداب لوا�سح 

جدًا وقواعده ملزمة جدًا. 
تقوم على  ل  نت�سور )حكاية(  اأن  ال�سعب  معها من  ي�سبح  الأمر درجة  يبلغ هذا  ولقد 
املكتوبة فقد اهتدينا منذ  اآدابنا  واأما يف  اإلخ(.   يا ما كان..  للق�سة )كان  اإ�سارات منظمة 
زمن مبكر اإىل )اأ�سكال اخلطاب( التي هي يف الواقع اإ�سارات �سردية، فثمة ت�سنيف لطرق 
اأي�سًا تقنني لبدايات الق�س�س ونهاياتها، كما اأن  تدخل املوؤلف، و�سعها اأفالطون.. وهناك 
ال�سردية اخلا�سة )الوظائف  اأ�ساليب العر�س.. فامل�سامني والأ�سكال  هناك تعريفًا ملختلف 
والأفعال( ت�سمو يف ال�سكل النهائي للق�سة، وهذا يبني اأن التقنني ال�سردي هو امل�ستوى الأخري 
الذي ي�ستطيع حتليلنا اأن يبلغه.. واأما خارج م�ستوى ال�سرد، فيبداأ العامل، اأي تبداأ نظم اأخرى 
من  عنا�سر  ولكنها  فقط،  الق�س�س  لي�ست  حدودها  واإيديولوجية(  واقت�سادية  )اجتماعية 
ال�سكلي  الأ�سا�س  ولعل  اآخره")15(.  اإىل  �سلوكات..  تعيينات،  تاريخية،  )حوادث  اأخرى  مادة 
واإفرازاتها  ال�سكلية  حماربة  يف  املهمة  الأ�سباب  اأحد  كان  الفل�سفة  هذه  منه  انطلقت  الذي 
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ال�سردية وغريها قبل اأن تت�سرب اإىل خارج رو�سيا، فقد كانت )املادية التاريخية( ال�سوفيتية 
كوجان  راأي  يف  فال�سكليون  بها.  والزدراء  ))وال�ستخفاف  لل�سكلية  العداء  هرم  قمة  يف 
P.S.Kogan مثاًل، فقراء يف املنهج، �ُسّذج، وذوو نظرة �سّيقة لالأدب، وغري مرتبطني بواقعهم 

وزمانهم()16(.
اأو نرثي، كما  اإذن لو وافقنا على اإطالق م�سطلح ال�سرد على درا�سة كل ن�س ق�س�سي 
اأجنا�س  فنية يف  اأو  ق�سايا مو�سوعية  تعالج  التي  البحوث  الكثري من  هي احلال يف عناوين 
نرثية متعددة، فاإننا نقف اأمام اأ�سئلة �سعبة يف كثري من الأحيان ؛ اإذ كيف ميكن لنا اإ�سقاط 
)املثل(  وهل  جدًا(  الق�سرية  )الق�سة  اأنواع  بع�س  داخل  يجري  ما  على  ال�سرد  م�سطلح 
يت�سمن هيكال  – بالنظر اإىل بنيته الرتكيبية اللغوية -؟!  وهل الق�سة الق�سرية الو�سفية 
�سرد؟!  بل هل امل�سهد الو�سفي يف الرواية �سرد، ثم متى كانت امل�سرحية )ب�سفتها حوارية 

نرثية( �سردًا اأي�سًا؟!
هذه الت�ساوؤلت ت�سعنا اأمام اإ�سكالية م�سطلحية تنقلنا ملواجهة امل�سافات الدللية ملفاهيم 

مثل ال�سرد، الروي، الق�س، احلكي وغريها من امل�سطلحات.
هذا ما يتعلق بالقراءة ال�سطالحية للمفاهيم الأ�سا�سية التي تت�سابك، يف واقعها النظري، 
مع بع�سها بع�سًا لأ�سباب قد ل يكون اآخرها عدم فهم  الدار�سني لل�سياق الثقايف الغربي الذي 
اأنتج لفظ )ال�سرد( اإنتاجًا م�سطلحيًا، ول ذاك ال�سبب املتعلق بالإ�سكالية الثقافية العامة من 

حيث اخللط امل�سطلحي، الذي حتياه ثقافتنا العربية املعا�سرة.
كثريين  فهم  يف  البالء  حجم  اإىل  ي�سري  الذي  التطبيقي  النقدي  باجلانب  يتعلق  ما  اأما 
هذا  وّظفت  التي  الأبحاث  بع�س  اإىل  الإ�سارة  فيمكن  ال�سرد  مل�سطلح  والباحثني  النقاد  من 
اأن اأجتاوز هنا  امل�سطلح يف عناوينها توظيفًا بعيدًا كل البعد عن منظومته املفهومية، واأود 
اأبحاثًا لدار�سني مغمورين وغري منتجني يف بيئات الدر�س النقدي لأ�سري اإىل بحوث اأجنزها 
اأ�ساتذة معروفني يف نقد الق�سة والرواية – على الأقل – وقعوا يف ال�سرك املفهومي، فقدموا 
اأبحاثًا معنونة بعناوين وا�سحة النتماء اإىل نظريات ال�سرد واملرجعيات النقدية املتعلقة بها، 
لكن حمتوى تلك الأبحاث وم�سامينها ل متت اإىل ذلك ب�سلة، ورمبا كان هذا اأحد اأ�سباب 
حماوري  اأحد  ل�سان  على  ورد  كما  مظلم(  م�ستقبل  )ينتظرها  ال�سرديات  اأن  من  ي�ساع  ما 
اأو�سح يقطني فيه طبيعة اخللل الذي تنتج مثل هذه الطروحات  �سعيد يقطني، والرد الذي 
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هو اأّن الثقافة العربية مل تتمثل الوعي الكامل مبختلف امل�ساكل املعرفية والإب�ستيمولوجية التي 
تطرحها العلوم الأدبية، ومن بينها ال�سرديات ؛ لأن هذه الثقافة تتعامل مع النظريات الأدبية 
امل�ستلهمة من الغرب بكثري من الت�سرع والرجتال، والنبهار اأي�سًا )على تعبري يقطني()17(.  
النقدية،  ومرجعياتها  ال�سرد  نظريات  متثلوا  وباحثني  لنقاد  بحثية  عناوين  هناك  وباملقابل 
وا�ستطاعوا توظيفها توظيفًا نقديًا ناجحًا، كاأعمال وعبد الفتاح كليطو وبع�س اأعمال عبداهلل 

اإبراهيم على جهة التمثيل ل احل�سر.

الن�س(: )علم  اإىل  ال�سرد  نظام  • من 
باأهمية  اجليد  الوعي  على  �سريحًا  منوذجًا  مثلت  قد  بروب  فالدميري  جهود  كانت  اإذا 
الإرها�سات الأوىل املت�سمنة يف اأي فر�سيات ت�سبق النظرية العلمية، فاإن قيامه بتطوير هذه 
الإرها�سات اإىل حمددات اأولية يف ج�سد النظرية ال�سردية اخلا�سة بنقد احلكاية اخلرافية 
ليعد اإجنازًا علميًا يعتد به تاريخ النقد الأدبي وي�ساويه مبنجزات نقدية كان لها اأهمية بالغة 
يف �سياغة النظرية النقدية، كما هي احلال فيما يخ�س اأر�سطو وهورا�س عامليًا، وعبدالقادر 
اإّن بع�س املتفائلني بلغ بهم  – عربيًا.  حتى  – على �سبيل التمثيل  اجلرجاين، القرطاجني 
الطموح ))لأن يتحّول الهتمام بها )ال�سردية(  اإىل �سورة علم م�ستقل �سمن هاج�س العلمية 
اأن يتحول البحث يف الأدب اإىل علم  يف اخلم�سينات وال�ستينات من القرن املا�سي، هاج�س 
دقيق حماكاة للبحث يف العلوم التجريبية وعلوم اللغة وما اأ�سبه ذلك من حقول تطورت من 

جمرد التف�سري والتعليق النطباعي اإىل �سيغ دقيقة من املنهجية العلمية(()18(.   
لقد اأفاد بروب من اجلهود الأولية للباحثني ال�سباب من )حلقة مو�سكو الل�سانية( يف ظل 
الل�سانية وال�سعرية، وقد  الدرا�سات  اأن يطّوروا  العلوم مبو�سكو، ممن كان هدفهم  اأكادميية 
اأ�سدروا اأول موؤلف لهم �سنة 1916، وتناولوا فيه نظرية اللغة ال�سعرية. ويف �سنة 1917 ظهرت 
جماعة جديدة اأطلق عليها اأ�سحابها ا�سم )جمعية درا�سة اللغة ال�سعرية( )اأوبوياز( �سّدت 
من اأزر حلقة مو�سكو، وانكبت اجلماعتان على درا�سة اجلانب الل�ساين لل�سعر، �سعيًا اإىل �سق 
�سبيل بكر يف معرفة مقومات اللغة الأدبية وخ�سائ�سها، وحماولة الرتفاع بتاريخ الأدب اإىل 
القوانني النظرية")19(، بل حماولة تر�سي�س مبادئ علمية تكّون حمددات  العلوم ذات  مقام 
الطبعة  كتب مقدمة  الذي   Alan Dndes دندز  الأمريكي  اأن  لدرجة  الفني،  للمعطى  مادية 
اإمكانية  اإىل  الثانية لكتاب بروب )مورفولوجيا احلكاية اخلرافية( 1969 ذهب  الإجنليزية 
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)برجمة الوظائف والأ�سكال التي تتخذها احلكايات يف احلا�سب الآيل للوقوف على اإمكانات 
اإنتاج وتوليد حكايات جديدة()20(. وكان رومان ياكوب�سون �سديد الو�سوح يف بحثه املو�سوم بـ 
)نحو علم للفن ال�سعري( عدَّ فيه حلقة مو�سكو وجماعة )اأبوياز( Opoiaz اأ�سحاب الف�سل 
يف "و�سع اخل�سي�سة الل�سانية لل�سعر مو�سع ال�سدارة، و�سرعوا يف تعبيد طرق جديدة للبحث 

يف اللغة")21(. 
واأدت هذه اجلهود اإىل جانب نقا�سات اأثارتها )حلقة براغ الت�سيكية( اإىل ما التقطه بروب 
الرتكيبية  املبادئ  ا�ستعمال  مددت  التي  الأعمال  "اإن  كا�سب�سون:  يقول  هذا  ويف  بعد،  فيما 
اكت�سافات  )كذا(  اإحدى  اإىل  اأّدت  قد  احلواري،  وتبادلها  التامة  العبارات  حتليل  جمال  اإىل 
الإن�سائية الرو�سية الكربى، األ وهي اكت�ساف القوانني املتحكمة يف تركيب املباين احلكائية 
الفلكلورية )بروب( اأو الآثار الأدبية )باختني(")22(. اإن الدرا�سة ال�سردية كما حددها بروب 
اأغفلها الدار�سون ؛ لأن الو�سول اإىل  ذات نزعة علمية وهذه بحد ذاتها من امل�سكالت التي 
حدود علمية للن�س يقف يف وجه )اإنتاجية الن�س( على �سعيدي الإبداع / والتلقي. اإذ كيف 
اللغة من  نظام  توزيع  يعيد  لغوي  ب�سفته ))جهازًا عرب  للن�س  املفاهيم اجلديدة  مع  نتفق 

خالل عمليات ذهنية معقدة يت�سابك فيها وجوده مع ف�ساءات ن�سية اأخرى(()23(.
جملة  متثلها  �سردية  ب�سنن  متحققة  الن�ّس  ))اإنتاجية  اأن  ال�سرديون  يفرت�س  حني  يف 
الإجراءات والقواعد املنتظمة لل�سرد اأو فعل احلكي والق�س.  وهي القواعد التي حتدد الأ�سا�س 
ال�سكل  نظام  تاأكيد  على  ان�سبت  اهتمامات  كلها  وهي  �سردي(()24(،  ن�س  لإنتاج  الفعلي 
الأدبي، واأن ال�سكل يف الأدب �سعرًا اأو نرثًا "مل يعد غ�ساًء، اإمنا وحدة ديناميكية ملمو�سة")25(، 
لها فاعليتها واأثرها يف حتقيق م�ستوى ما من )الإن�سائية( )اأو الأدبية اأو ال�سعرية اأو الفنية... 
اإلخ( عرب ك�سف مظاهرها الل�سانية، ومن اأجل فهم هذه الديناميكية و�ّسع ال�سكالنيون دائرة 

نظرهم وميادين درا�ساتهم فحظي النرث الأدبي باهتمام عدد من اأعالمهم وهم:

1- فيكتور �سلوف�سكي )1984-1893(:

وهو كاتب وناقد اأدبي، يعود له الف�سل يف تاأ�سي�س )الأبوياز / جمعية درا�سة اللغة ال�سعرية( 
عام 1917. من اأعماله كتاب )حول نظرية النرث( 1925  )املواد والأ�سلوب يف "حرب و�سالم 
لتول�ستوي"( 1928  )مالحظات حول نرث الكال�سيكيني الرو�س( 1955  )عن النرث الأدبي( 

1959  )تول�ستوي( 1963.
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2- بوري�س اإيخنباوم )1959-1886(:

     وهو موؤرخ اأدبي وناقد، متثلت اإ�سهاماته ال�سكالنية بكتابني هما )امليلوديا يف ال�سعر 
حقيقي  كم�سمون  ال�سكل  )اأن  على  التاأكيد  اإىل  ورائه  من  وهدف   1922 الرو�سي(  الغنائي 
  .1923 اأخماتوفا(  )واأنا  املا�سي(.  باأعمال  عالقته  طريق  عن  انقطاع  بدون)كذا(   يتبدل 
)الأوبوياز(  نقا�سات  اأثريت يف  الروائي ح�سبما  النقد  النظرية يف  والق�سايا  باملبادئ  اهتم 
)كيف  بعنوان  م�سهورة  مقالة  وله  اإلخ(.   والتعداد..  والتوازي،  املتدرج،  والبناء  كالتحفيز، 
الق�سرية  الق�سة  ببناء  املتعلقة  الق�سايا  اأهم  فيه  يناق�س   1919 "معطف" غوغول(  �سيغ 

كم�سكل املو�سوع وم�سكل ال�سرد وغريه.
3- اأما فالدميري بروب Vladimir Propp )1895-1970( فيعد العّراب احلقيقي للنظرية 
)مورفولوجيا  اأو  احلكاية(  ت�سكيل  )علم  الرائد  كتابه  يف  مبادئها  ن�سجت  التي  ؛  ال�سردية 
احلكاية اخلرافية( 1928 اأو )مورفولوجيا اخلرافة( بح�سب الرتجمات املتعددة، الذي در�س 
الباحثون رائدًا  الرو�سية، فعّده  ال�سكلية للحكايات اخلرافية  البنية  توّجه  التي  القوانني  فيه 
بروب( ممن عملوا على  �سولز )بذرية  روبرت  �سماهم  الدار�سني  وتبعه عدد من  يف ذلك، 
"تو�سيع حدود ال�سردية لت�سمل مظاهر اخلطاب ال�سردي كلها، واجتهت بحوثهم اجتاهني، 
اإقامة  بغية  حمددة  لقواعد  اخلطاب  اإخ�ساع  اإىل  وهدفت   احل�سرية(  )ال�سردية  اأولهما 
اأنظمة دقيقة ت�سبط اجتاهات الأفعال ال�سردية. وثانيهما )ال�سردية التو�سيعية( وتطلعت اإىل 
اإنتاج هياكل عامة، توّجه عمل مكونات البنية ال�سردية، لتوليد مناذج �سبه متماثلة، على غرار 
مناذج التوليد اللغوي يف الل�سانيات")26(. واأ�سري هنا اإىل اأن بروب مل ي�ستعمل م�سطلح نظرية 
ال�سرد اأو علم ال�سرد، اإمنا كان تودوروف هو �ساحب هذه الت�سمية، ح�سب ما يذكر جريالد 
برن�س،وقد بداأت قواعد هذا العلم تت�سع فيما بعد لدى ال�سيمانتيكيني من علماء الدللة اأمثال 
غرميا�س Greimas وبرميوند Bremond الذين تفاوؤلوا يف الإفادة من منهج بروب لتطبيقه 
على اأي منت ق�س�سي، وخا�سة )الأ�ساطري(.  غري اأن باحثني اآخرين من املهتمني بالفلكلور 
اأمثال �سرتاو�س رف�س مثل هذا املنهج، و�سّرح ))باأن من يحلل حتلياًل كتحليل بروب �سبيه 
بدار�س لغة يبداأ اأوًل بدرا�سة نحوها ثم ياأتي موؤخرًا اإىل القامو�س ملعرفة معاين األفاظها)27(.

ومقولتها،�سواء يف  ال�سردية  النظرية  فل�سفة  مع  اختالفنا  اأو  اتفاقنا  عن  النظر  وبغ�س 
حقيقة  نتمثل  اأن  مبكان  العلمية  من  فاإّن  البنيوية  امتداداتها  يف  اأم  ال�سكلية،  مرجعياتها 
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اإىل  يوؤدي  النقدي، مبا  الإجراء  املنهجية يف  اأدواته  نعي  ثم  ال�سردي ومرجعياته،  امل�سطلح 
تاأكيد الإح�سا�س بال�سرديات كتخ�س�س، ول �سيما يف نقدنا العربي املعا�سر؛ لأن فهمنا حلدود 
ال�سرديات قد يفيدنا يف ك�سف املكونات الهيكلية لالأجنا�س النرثية يف تراثنا العربي، والك�سف 
هذه  توظيف  ميكن  كما  املختلفة.  اأبنيتها  بني  والختالف  التداخل  نقاط  – عن  – بالتايل 
املعرفة لتبيان مدى اإ�سهام الأ�سكال الإبداعية النرثية الرتاثية يف تطوير �سيغ كتابية حديثة، 

ل نزال خمتلفني حول جذورها ومرجعياتها التاريخية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الهوام�س
)1( فا�سل ثامر، اللغة الثانية: يف اإ�سكالية املنهج والنظرية وامل�سطلح يف النقد العربي احلديث، املركز الثقايف العربي، 

بريوت، ط1، 1994، �س178.
العربية، بريوت،  الأبحاث  الرو�س، موؤ�س�سة  ال�سكالنيني  ال�سكلي: ن�سو�س  املنهج  اإبراهيم اخلطيب، نظرية  انظر:   )2(

ط1، 1982، �س224.
)3( ترجمة: حممد الويل وحممد العمري، دار توبقال، الدار البي�ساء، من�سورات احلوار الأكادميي، 1986.

)4( ترجمة: ناجي م�سطفى، الدار البي�ساء، من�سورات احلوار الأكادميي، 1989.
 ،1998 القاهرة،  للثقافة،  الأعلى  املجل�س  حممد،  جا�سم  حياة  ترجمة:  احلديثة،  ال�سرد  نظريات  مارتن،  ول�س   )5(

�س61.
)6( حممد عبيداهلل، مدخل اإىل علم ال�سرد، جملة اأفكار، ع204، 2005، �س64.

)7( ترجمه اإىل العربية عابد خزندار، و�سدر يف القاهرة عن املجل�س الأعلى للثقافة عام 2003.
)8( �سعيد يقطني يف حوار اأجراه حممد ال�ساحلي.

)9( �سعيد يقطني يف حواره اأجراه حممد ال�ساحلي.
)10( مورفولوجيا اخلرافة: فالدميري بروب، تر: اإبراهيم اخلطيب، ال�سركة املغربية للنا�سرين املتحدين، ط1/ 1986. 

)11( حممد عبيداهلل، ال�سرديات.. علم ال�ّسرد، جملة اأفكار، ع204، 2005، �س60.
)12( رامان �سلدن، النظرية الأدبية املعا�سرة، ترجمة �سعيد الغامني، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، بريوت، ط1، 

1999، �س90.
)13( رولن بارت، مدخل اإىل التحليل البنيوي للق�س�س، ترجمة: منذر عيا�سي، مركز الإمناء احل�ساري، �سورية، 1993، 

�س �س41-40.
)14( �سكري عزيز املا�سي، اأمناط الرواية العربية اجلديدة، �سل�سلة عامل املعرفة، الكويت، �سبتمرب 2008، �س249.

)15( رولن بارت، مدخل اإىل التحليل البنيوي للق�س�س، �س �س79-78. 
)16( فالدميري بروب، مورفولوجيا احلكاية اخلرافية، ترجمة: اأبو بكر با قادر واأحمد ن�سر، النادي الأدبي، جّدة، ط1، 

1989 )مدخل املرتجمني( �س21.
www.yaktine_said.com 17( حوار اأجراه )حممد ال�ساحلي( من�سور على موقع �سعيد يقطني(
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)18( حممد عبيداهلل، مدخل اإىل علم ال�سرد، جملة اأفكار، ع204، 2005، �س63.
)19( حممد القا�سي، ال�سكالنية واأثرها يف الدرا�سات ال�سردية احلديثة، املجلة العربية للثقافة، ع32، 1997، �س164.

)20( فالدميري بروب، مورفولوجيا احلكاية اخلرافية )�سابق(، مدخل املرتجمني، �س35.
)21( ر. ياكوب�سون، نحو علم للفن ال�سعري، �سمن نظرية املنهج ال�سكلي )ن�سو�س ال�سكالنيني الرو�س(، ترجمة: اإبراهيم 

اخلطيب، ال�سركة املغربية، الرباط، ط1، 1982، �س25.
)22( نف�سه، �س27.

)23( �سالح ف�سل، بالغة الن�س وعلم اخلطاب، عامل املعرفة، ع164، 1992، �س233.
)24( �سعيد بنكراد، الن�س ال�سردي )نحو �سيميائيات لالإيديولوجيا(، دار الأمان، ط1، 1996، �س25.

)25( موري�س ايخنباوم، نظرية املنهج ال�سكلي، ال�سابق، �س  11.
)26( عبداهلل اإبراهيم، مو�سوعة ال�سرد العربي، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، بريوت، طبعة مو�سعة، 2008، ج1، 

�س9.
)27( ال�سابق، �س40.
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ال�سرد العربي القدمي
من الهام�س اإىل املركز)1(

اهلل عبيد  حممد  • د. 

 • مدخل 
يبدو اأّن لل�سرد �سفة كونية �ساملة، تتبّدى يف ح�سوره املمتد عند �سائر ال�سعوب، ويف �سوره 
واأ�سكاله املتعددة، �سواء اأكان �سفويًا اأم مكتوبًا، ب�سيطًا اأم مرّكبًا، فطريًا اأم م�سنوعًا، ففي 
كل حال جند خمتلف الثقافات تلجاأ اإىل بوابة ال�سرد، تطرقها باإيقاعات متباينة، لتعرب عن 

بع�س اأحوالها ومواقفها.
وقد تنبه رولن بارت Roland Barths، اأحد اأبرز رواد نظرية ال�سرد يف القرن الع�سرين، 
الطبيعة  هذه  يف  يراه  عما  يعرّب  جنده  ولذلك  لل�سرد،  الكونية  التجاوزية  الطبيعة  هذه  اإىل 
"اإنها نوعية من الأجنا�س معجزة... وقد يرتاءى  واأ�سكال مروياتها بالقول:  املمتدة للق�سة 
لنا اأن كل مادة �ساحلة لالإن�سان لكي يعهد اإليها بق�س�سه ]�سرده[، وميكن للق�سة اأن تعتمد 
على اللغة املف�سلية، �سفوية اأو مكتوبة، وميكنها كذلك اأن تعتمد على ال�سورة ثابتة اأو متحركة 
]كما يف الر�سم اأو ال�سينما والتلفزيون واحلا�سوب[، كما ميكنها اأن تعتمد على احلركة ]ال�سرد 
واإنها  املواد،  هذه  لكل  املنظم  الختالط  وعلى  الراق�سة[،  واللوحات  والتمثيلي  الدرامي 
حلا�سرة يف: الأ�سطورة، واخلرافة، وحكايا احليوان، واحلكاية، والق�سة الق�سرية، وامللحمة، 
)1( ن�سر هذا البحث –بتعديالت واختالفات طفيفة-يف: املجلة العربية للعلوم الإن�سانية، جامعة الكويت/جمل�س الن�سر 
العلمي، العدد 98،ال�سنة 25،ربيع 2007، �س53-85، ولعل ن�سره هنا يتيحه جلمهور خمتلف عن جمهور املجلة العلمية 

املحكمة، ويف ذلك مطلب للكاتب وللقراء.
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والتاريخ، والرتاجيديا، واملاأ�ساة، والكوميديا، وامل�سرح الإميائي، وال�سورة امللونة – فلنتاأمل 
لوحة القدي�سة اأر�سول لكارباك�سيو – واإنها حلا�سرة اأي�سًا يف كل واجهة عر�س زجاجية، ويف 
دار اخليالة، ويف امل�سرحيات الهزلية، ويف املنوعات، ويف املحادثة. واإن الق�سة حلا�سرة بكل 
هذه الأجنا�س غري املتناهية تقريبًا، يف كل الأزمنة، ويف كل الأمكنة، ويف كل املجتمعات، واإنها 
اأّي  الإن�ساين نف�سه، فال يوجد �سعب ل يف املا�سي ول يف احلا�سر، ول يف  التاريخ  لتبداأ مع 
مكان من غري ق�سة، فلكل الطبقات، ولكل املجموعات الب�سرية ق�س�سها. وغالبًا ما يتم تذوق 
ت�سخر من  فالق�سة  متعار�سة:  ورمبا  ثقافة خمتلفة،  اأنا�س من  بني  الق�س�س جماعيًا  هذه 
الأدب جيده ورديئه، ولأن الق�سة كونية، ومتجاوزة للتاريخ والثقافة، فاإنها كاحلياة، حا�سرها 

هنا")1(
يعنينا منظور بارت يف مفتتح هذه الدرا�سة، لأنه ي�سهد بو�سوح على اّت�ساع الفن ال�سردي، 
املا�سي  بني  �سائع  متييز  من  يح�سمه  عما  ف�ساًل  بالغته،  اأمناط  وتنوع  امتداداته،  وتعدد 
قبل  والعربي،  العاملي  النقد  مدونة  نظرت  فقد  ال�سردية،  الفنون  اإىل  النظرة  يف  واحلا�سر 
التيارات ال�سردية املتاأخرة، اإىل الفنون الق�س�سية )الرواية والق�سة الق�سرية خا�سة( كما 
لو كانت اأنواعًا منقطعة عن ما�سيها وذاكرتها، اأما يف �سوء اإ�سهامات بارت وغريه من النقاد 
املجددين فقد مت متييز ال�سرد كنوع غري تاريخي، مبعنى اإلغاء احلواجز احلادة بني ال�سرد 
والرتاث واملعا�سرة، وال�سعي للبحث عن علم لل�سرد ب�سرف النظر فيما اإذا كان الن�س قدميًا 
اأو �سورة، وقد لحظنا تعدد الأجنا�س التي �سّماها، واأ�سفنا لها بع�س  اأو حديثًا، كتابة كان 
كله  وهذا  العربي،  للقارئ  اإ�سافته  اأهمية  ن�ست�سعر  مما  معقوفني،  بني  املميزة  التو�سيحات 
يدفعنا اإىل تغيري منظورنا لل�سرد، واإعادة تثمينه من جديد وفق معطيات مغايرة من الدر�س 

والتاأمل واأ�سكال النقد والتلّقي.

ال�سردي  • املرياث 
اأن  وغايتنا هنا  �سردي،  وموروث  �سردي،  – حا�سر  الأمم  – �ساأن غريهم من  وللعرب 
نقف مع املرياث ال�سردي عند العرب، ومع بع�س اأ�سكاله ومناذجه، لندلل على طبيعته وبع�س 
خ�سائ�سه، وجنمع يف مقام واحد بع�س ما تو�سل اإليه الباحثون ال�سرديون الذين مالوا اإىل 

املنظور ال�سردي اجلديد، متاأثرين بنظرية ال�سرد، اأو متوافقني مع طروحاتها وتوجهاتها.
اإليه، لكن جممل  اأن ن�ستبق التدرج يف هذه الدرا�سة، ونبداأ للقارئ مبا انتهينا  ول نريد 
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مقولتها  وتباين  كرثتها  على  القدمي،  �سردنا  عن  اليوم  حتى  ظهرت  التي  الدرا�سات 
ال�ساطع  ال�سردي، وعلى ح�سوره  النوع  ومنطلقاتها، تدلل دللة ل يداخلها ال�سك على غنى 
يف احلياة العربية، منذ اأقدم حلظة نعرف فيها للعرب اأدبًا اأو اإنتاجًا مبدعًا، فمنذ حقبة ما 
قبل الإ�سالم كان لل�سرد زهوه وح�سوره، ومل تتوقف الق�سة مبختلف اأ�سكالها وت�سكيالتها عن 
متثيل احلياة العربية، لي�س على مبداأ النعكا�س، واإمنا عرب التحاور مع ال�سياقات الثقافية 
واحل�سارية  الثقافية  الرحلة  من  �سور جديدة  درا�ستها عن  تك�سف  بحيث  الب�سر،  وطبقات 
للذات وللجماعة العربية، منذ مرحلة القبيلة، مرورًا مبرحلة الدولة، وما اعرتاها من مراحل 

ال�سعود اأو الهبوط على مدار تاريخها الطويل.
التي  املختلفة  املناخات  وملواجهة  وللتعدد،  للتنوع،  قابلة  العربية  امل�سرودات  ظلت  وقد 
املتغريات  لطبيعة  نظرًا  وال�ستبدالت،  الحتمالت  لقبول  م�ستعدة  وظلت  بها،  اأحاطت 
ال�سردية، وانفتحت على مبادئ املثاقفة ال�سردية، لتعك�س وعي اجلماعة، وتنّوع اخليوط التي 
الل�سان  مبادئ  حتت  ان�سوت  التي  الب�سرية  الأجنا�س  مبختلف  احل�ساري،  ن�سيجها  �سّكلت 
العربي، بو�سفه اأ�سا�س الثقافة العربية، ولي�س املعيار الِعرقي اأو الدموي الذي ظل دومًا �سيفًا 
يهّدد اجلماعة املتنّوعة، ليعيدها اإىل م�سارب القبيلة و�سحرائها التي لي�س لها اإّل لون واحد، 

هو الهباء والفراغ املمتّد الالنهائي.
لكنَّ وجود الق�سة وجود فطري – بو�سفها نوعًا من ال�سلوك الفني واجلماعي لل�سعوب، ل 
يعني اأنها لقت الهتمام النقدي، اأو �ساندها الوعي النظري، فوجود الق�سة �سيء، والهتمام 

النقدي )مبعنى درا�ستها وت�سنيفها واكت�سافها( �سيء اآخر.
اليوم  نِقّر  كنا  واإذا  اأخرى،  اإىل  اأمة  ومن  اآخر،  اإىل  �سعب  من  الق�سة  تفاوت حظ  وقد   
نظريات  لتطور  نتيجة  ال�سعوب،  �سائر  وعند  الع�سور،  خمتلف  يف  وتاألقها  الق�سة  بح�سور 
ال�سرد، وارتفاع عدد النقاد والقراء املتحم�سني للق�سة واأحوالها، فاإّن الوعي باأهميتها وقيمتها 

مل يكن دومًا يف حال ير�سي موؤيديها واملتحم�سني لها.
– فاإننا ننطلق من  ويف حالة ال�سرد العربي القدمي – الذي تتوقف عنده هذه الدرا�سة 
العتبار العام نف�سه: اأي من منظور اأن ال�ّسرد �سيغة جمالية كونية، واأن العرب مار�سوا الق�س، 
وعقدوا له املجال�س، واجتمعوا حول الرواة والق�سا�سني، مبعنى اأن الن�ساط الق�س�سي كان 
اإبرازها  اأقدم الع�سور العربية، ب�سور واأمناط واأحوال �ستحاول هذه الّدرا�سة  حا�سرًا منذ 
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�ساحلة  مادة  واعتبارها  الق�سة  بقيمة  النقدي  الوعي  اأن  الغريب  لكّن  عندها...  والتوقف 
طاغيًا  تعلقًا  القدمي  العربي  النقد  تعلق  جمملة  وب�سورة  طوياًل،  تاأخر  قد  والنقد،  للدر�س 
بال�سعر و�سوؤونه وفنونه، حتى �ساعت جملة رائجة خطرة )ال�سعر ديوان العرب( وا�ستقى منها 
النا�س – على اختالف ثقافاتهم – معنى رائجًا، يفيد باأن ال�سعر – وحده – ي�سوغ احلياة 
العربية، وير�سم �سورة الذات اجلماعية وتفريعاتها الفردية، ليغدو �سجاًل وحيدًا للوجدان 
اأن  لو  كما  عربتها،  التي  والأهوال  الأحوال  وجممل  العربية،  احل�سارة  ولت�سكالت  العربي، 
العرب مل يعرفوا غري فن ال�سعر، ومل يجدوا غري باب واحٍد ليهّربوا من خالله �سور وعيهم، 

واإ�سارات وجدانهم.
اأما ما ورد ب�ساأن ال�سرد، فال يعدو – كما �سنالحظ – اإ�سارات نادرة وقليلة و�سلبية يف 
اأو  ال�سعر  فن  اإىل  وميلهم  ال�سردية،  لالأعمال  القدامى  امل�سنفني  عداء  اإىل  ت�سري  عمومها، 
ال�سرد ظل على مدار  اأن  اإىل  ابتداء  ي�سري  الق�س�سية، وهو موقف  الفنون  فنون نرثية غري 
تاريخه العربي فنًا يجابه ببطولة نادرة ق�سوة الإق�ساء وحماولت التهمي�س، يف مقابل ال�سعر، 
الفن املدلل، الذي كاد ياأتي على كل �سيء... وكاد يحتل كل امل�ساحات التي ينبغي اأن تت�سع 
قد  و�سلطوية  فكرية  اأ�سوًل  ومركزيته  واحديته  يحاكي يف  اأوحد،  لفن  ولي�س  الفنون،  ل�سائر 
عنها من  تفرع  وما  )الواحدة(،  الإلهية  لل�سلطة  العربي  املنظور  ا�ستمدها من طبيعة  يكون 

)�سلطة اأر�سية( جتمع يد واحدة كل مقاليدها.
ونحن يف �سياق انت�سارنا لل�سرد، ل نهدف اإىل معاداة ال�سعر، ول ا�ستعداء غرينا عليه، 
لكننا جند اأننا اأميل اإىل فكرة دميقراطية الأجنا�س وتعددها، مقابل ال�سلطة املطلقة لل�سعر 
يف �سجالت تاريخ اأدبنا العربي، خ�سو�سًا واأن ال�سرد العربي قد وجد بالفعل، ولي�س بالقوة، 
الثقافة املركزية املهيمنة، وهي ثقافة تتمحور  العربية، لكنه مل ينل اعرتافًا من  يف ع�سور 
حول ال�سعر، وتدور يف فلكه، اأو هو يدور يف فلكها، ويف فلك ال�سلطة املعربة عنها، مع بع�س 
األوان النرث غري الق�س�سي، مما نه�س بوظائف �سلطوية: كاخلطابة واملكاتبات والتوقيعات 

وغريها.

ال�سردي • الكنز 
ال�سرد(،  لغة  ا�ستعارة  �سئنا  )اإذا  قمقمه  من  املارد  خروج  الأخرية  العقود  �سهدت  وقد 
مر�سود،  كنز  �سورة  يف  العرب،  عند  ال�سردي  املرياث  غنى  ال�سرديون  الباحثون  فاكت�سف 
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العربية �سوطًا �ساحلًا يف هذا الجتاه  الدرا�سات  الأ�سرار، وقد قطعت  اأو قمقم مقفل على 
ال�ستك�سايف، الذي يطرق م�سالك غري ماأنو�سة ول ممّهدة، وقد بينت تلك الدرا�سات اأن فنًا 
واإبراز  الكنز،  ذلك  اكت�ساف  اأهدافها  بع�س  فكان من  مهماًل،  اأو  كان خمبوءًا  بكامله  غنيًا 
مكوناته، واإعادة العتبار اإليه، واإعادة الهتمام به، لعله يك�سف لنا عن قطاعات واأحوال مل 

تنك�سف مع ال�سعر وحَده. 
وعلى �سبيل املثال، فقد ات�سل ال�سرد اأو بع�س ما اكت�سف منه وتوجهت اإليه الدرا�سات، 
عن كثري من جوانب الوعي والثقافة العربية، وخ�سو�سًا ما اّت�سل باحلياة ال�سعبية، واأحوال 
يعك�سها  مل  اأحوال  وهي  عنها،  امل�سكوت  والطبقات  املغمورة  واجلماعات  العاديني،  النا�س 
�ساأنها يف ذلك  الأ�سا�سية  املدونة  والإق�ساء من  الإهمال  واجهت  قليلة  اإّل يف مناذج  ال�سعر 
اأفكار )اأوكنور( �ساحب كتاب )ال�سوت املنفرد( وما  �ساأن ال�سرد، وهذا ما يذكرنا ببع�س 
لحظه من تعبري الق�سة بطبيعتها ال�سردية عّما اأ�سماه بفن الرجل ال�سغري، وعن اجلماعات 
املغمورة)2(. وهو دور نه�ست به الق�سة العربية واإن بطريقة مغايرة فنيًا، لت�ستقيم مع طبيعتها 

ومع اأ�سكالها اجلمالية.
قرن  ن�سف  من  اأكرث  منذ  نّبهت  قليلة  درا�سات  �سورة  يف  مبكرة  نداءات  انطلقت  لقد 
الفنون  ابتداًء من ولدة  العربي، ورمبا تكون نقطة الكت�ساف،  ال�سردي  املوروث  اأهمية  اإىل 
ال�سردية احلديثة )الرواية، الق�سة الق�سرية( فاإذ عرف العرب هذه الفنون وانتبهوا اإليها 
بتاأثري �سريح من الثقافة الأوروبية على رواد الفن الق�س�سي العربي، انطلقت الأ�سئلة الهامة 
العرب،  عند  رد  ال�سَّ وجود  نفي  اإىل  اأميل  املبكرة،  الإجابات  وكانت  ال�سردي،  مرياثنا  حول 
ي�سمد  مل  النفي  هذا  لكن  الأوروبية،  الثقافة  عليهم  هيمنت  الذين  النقاد  عند  وخ�سو�سًا 
طوياًل، خ�سو�سًا مع اعرتاف الغرب نف�سه باملرياث ال�سردي، عرب بوابة األف ليلة وليلة، ثم 

النتقال اإىل بوابات اأخرى.
ومن بني الدرا�سات العربية املبكرة ميكننا اأن ن�سري اإىل تلك الدرا�سات التي حاولت الربط 
بني بع�س الفنون الق�س�سية الرتاثية )كاملقامة( والفنون املعا�سرة، مع اأن حماولة املويلحي 
)كتطبيق ن�سي( يف )حديث عي�سى بن ه�سام( مل تبلغ النجاح املاأمول منها، ومل ت�ستطع اأن 
ت�ستق طريقًا اأو تيارًا لتاأ�سي�س ق�سة املقامة من جديد. لكن هذا املناخ اأ�سهم بو�سوح يف العودة 
اإىل الرتاث الق�س�سي، على نحو موجة اكت�ساف الرتاث ال�سعري مع مطلع القرن الع�سرين 
)وكاأن هذه العودة �سرط لالنطالق نحو احلداثة(، وقد خلفت تلك العودة نتائج حا�سمة يف 
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تاأ�سيل الفن ال�سردي عند العرب، ومتكنت من حتديد كثري من بوؤره الغنية، لتدر�س من جديد 
بو�سفها اإنتاجًا ق�س�سيًا ولي�ست جمرد ن�سو�س نرثية اأو لغوية فح�سب.

ال�سرد  تيار  قبل  املبكرة،  العربية  الدرا�سات  على طبيعة  دالتني  درا�ستني  نذكر  وللتمثيل 
اجلديد، وهما:

1. درا�سة الأديب مو�سى �سليمان، املو�سومة بـ )الأدب الق�س�سي عند العرب(: وقد ظهرت 
طبعتها الأوىل عام 1950، وتوالت طبعاتها لتتمكن منذ منت�سف القرن الع�سرين من التنبيه 
مدخل  يف  الدرا�سة  هذه  جاءت  وقد  الهامة.  واأمناطه  �سوره  وبع�س  الق�س�سي  الأدب  على 
وخم�سة ف�سول. وقد خ�س�س املدخل ملجموعة حماور هامة: هل عرف العرب املالحم؟ - 
اأن العرب عرفوا الق�سة – األف ليلة وليلة – كليلة ودمنة – الق�س�س. املو�سوع واأق�سامه. 
ونالحظ هنا اأن معرفة الق�سة كانت حمتاجة اإىل اإثبات، اإذ اأن الراأي ال�سائع – اآنذاك – 
اأميل اإىل اأن العرب مل يعرفوا الق�سة، واأن ال�سعر هو فنهم الوحيد.ولذلك بذل مو�سى �سليمان 

جزءا من جهده، للرد �سراحة و�سمنا على هذه الفكرة الرائجة.

اأما الف�سول اخلم�سة التي يتوزع فيها الكتاب، فتمثل منظور املوؤلف اإىل اأنواع الق�س�س 
العربي، وهي عنده تنق�سم اإىل الأنواع التالية: الق�س�س الإخباري – الق�س�س البطويل – 
الق�س�س الديني – الق�س�س اللغوي – الق�س�س الفل�سفي. وما بني اأيدينا هو الطبعة الثالثة 
من كتاب مو�سى �سليمان )1960( ويف مقدمتها ي�سري املوؤلف "اإىل اأنه مل ي�سدر منذ ظهور 
الع�سر الأخرية )1950-1960( بحث نقدي يف درا�سة  ال�سنوات  اأي يف  اليوم،  الكتاب حتى 
املرحلة،  تلك  يف  ال�سردية  الدرا�سات  بطء  على  موؤ�سر  وهذا  القدمية")3(.  العربية  الق�سة 

خالفًا للحركة احليوية يف العقدين الأخريين ويف اأيامنا الراهنة.

2. درا�سة الدكتور علي عبد احلليم حممود، الق�سة العربية يف الع�سر اجلاهلي، واأهميتها 
اأنها بداأت من احلقبة العربية الأكرث �سهرة بال�سعر، واأثبتت اأن العرب عرفوا الق�سة النرثية 
واأبدعوا فيها منذ تلك احلقبة املبكرة. كما خا�س املوؤلف جدًل حيويًا مع امل�ست�سرقني الأوائل 
يف بع�س اآرائهم حول الق�سة العربية )بروكلمان، جولد زيهر، اآدم ميتز، فالينو، بال�سري( 
املبنية على معرفة  العلمية  بالنظرة  اأي  اأح�سن(  بالتي هي  باب )وجادلهم  وكان جداله يف 

دقيقة بالرتاث العربي، وعلى عدم الوقوع حتت �سطوة املوقف ال�ست�سراقي.
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احلليم  عبد  علي  تق�سيمات  ح�سب  اجلاهلي،  الع�سر  يف  العربي  الق�س�س  اأنواع  اأما 
حممود فهي: ق�س�س امللوك – ق�س�س الأ�سفار والرحالت – ق�س�س الأ�ساطري – ق�س�س 
احليوان  األ�سنة  على  – الق�س�س  والفكاهات  النوادر  – ق�س�س  واللهو  واخلالعة  املجون 

)اخلرافة(.
– الأ�سود بن  الداري  – متيم  الن�سر بن احلارث  الق�سا�سني:  املوؤلف بع�س  كما �سّمى 
�سريع. ويف الباب الثاين عر�س جلذور الق�سة العربية يف الع�سر اجلاهلي، وقد ك�سفت هذه 
اجلذور عن م�سادر الق�س�س العربي ومنابعه، وبع�س اأمناطه اإ�سافة اإىل ما ورد يف الباب 
الأول و�سّمى من تلك اجلذور: الأمثال واحلكم )وللمثل عند العرب ق�سة كما هو معروف( 
والأخبار  – الأيام  – الأوابد  العربية(  بالوثنية  )اأ�ساطري مت�سلة  – الأ�ساطري واخلرافات 
املوؤلف  اأخرى. وختم  اأمم  املنقول عن  – الق�س�س  الغرامية  الق�سة  اأو  املحبني  – حكايات 
تك�سف  اأن  منها  اأراد  تطبيقية  درا�سات  مع  اجلاهلي  الع�سر  يف  الق�سة  بخ�سائ�س  كتابه 
عروة  وق�سة  العرب،  اأيام  من  والغرباء  داح�س  ق�سة  )در�س  وا�سحة  ب�سورة  اخل�سائ�س 

وعفراء من ق�س�س احلب(.
الدرا�سات  تيار  ميثل  ما  اأبرز  الدرا�ستني  هاتني  نعد  عليه  اطلعنا  ما  و�سمن  ظننا  ويف 
دور  من  به  نه�ست  مبا  مرحلتها،  �سمن  هامة  وهي  التاريخي،  املنحى  ذات  التاأ�سي�سية 
ا�ستك�سايف، األقى بع�س الأ�سواء على بوؤر ال�سرد القدمي. وميكن اأن نعد العمل الأ�سا�سي لها 
– اإىل جانب درا�سات اأخرى �سارت يف م�سارها – ح�سَم اجلدل حول معرفة العرب للق�سة، 
ووجود مرياث �سردي عند العرب، اإذ مل يعد هذا ال�سوؤال مطروحًا بعدها، اإمنا تهياأت الطريق 

لظهور التيار ال�سردي الأهم يف العقدين الأخريين.

اجلديد ال�سردي  • التيار 
التيار  انتهى  حيث  من  انطلق  الذي  التيار  ذلك  به  فنعني  اجلديد،  ال�سردي  التيار  اأما 
التاأ�سي�سي/ التاريخي، فم�سى نحو درا�سة ال�سرد العربي درا�سة اأقرب اإىل الن�سية واجلمالية، 
ال�سردي  الدر�س  اأدوات  اعتماد  فهو  الأهم  اأما  التاريخية،  الناحية  من  وجوده  اإثبات  ولي�س 
املوروث  على  وتطبيقاتها   )Narratology( ال�سرديات)4(  ال�سرد/  علم  ومناهج  اجلديد، 
ال�سردي، مبا يوؤدي يف النتيجة اإىل اكت�ساف �سالحية ذلك املوروث للدرا�سة اجلديدة باأحدث 

املناهج، واأدّق املداخل العلمية للدر�س النقدي يف املجال ال�سردي.
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ويتوزع ممثلو هذا التيار على خمتلف بقاع العامل العربي، فهو يبدو يف �سورة تيار متدفق 
التيار  اإىل هذا  اإن بع�س امل�ست�سرقني اجلدد مالوا  اأعالمه يف املغرب وامل�سرق، بل  له  عارم 
خالفًا للتيار ال�ست�سراقي املبكر الذي �سكك يف الق�سة العربية ِمثلما �سكك يف ال�سعر نف�سه.

مبا  ال�ستق�ساء،  نق�سد  اأن  دون  جهودهم،  على  اطلعنا  من  بع�س  يلي  فيما  و�سن�سّمي 
يو�سح الإقبال املتزايد على التوجه نحو مدونة ال�سرد ل مدونة ال�سعر يف الدرا�سات العربية 

اجلديدة:
- عبد الفتاح كيليطو )املغرب(: وله جهود متعددة مبكرة ن�سبيًا ومن كتبه: احلكاية والتاأويل 

والتنا�سخ. – الكتابة  والغرابة  – الأدب  الثقافية(  الأن�ساق  يف  )درا�سة  – املقامات 
- حم�سن جا�سم املو�سوي )العراق(: الوقوع يف دائرة ال�سحر )واأهمية هذا الكتاب اأنه يك�سف 
عن رحلة األف ليلة وليلة يف الأدب الإجنليزي، والتاأثري الذي خّلفته يف الأدب الغربي( – 

�سرديات الع�سر العربي الو�سيط.
- �سعيد يقطني )املغرب(: وم�سروعه النقدي بنّي الق�سمات، حيث حتّم�س للدرا�سة ال�سردية 
لل�سرد  )مقدمة  واخلرب  الكالم  القدمي:  العربي  بال�سرد  بع�سها  يت�سل  متتابعة  كتب  يف 
العجائب  ذخرية   – ال�سعبية(  ال�سري  يف  احلكائية  )البنيات  الراوي  قال   – العربي( 

العربية.
- عبد اهلل اإبراهيم )العراق(: ال�سردية العربية )بحث يف البنية ال�سردية للموروث احلكائي 
ليلة  )األف  اخلرافية  احلكاية  التالية:  ال�سردية  الأنواع  على  كتابه  رّكز يف  وقد  العربي( 
– كما بذل جهده يف الف�سول الأوىل ل�ستنطاق املوجهات  – املقامة  – ال�سرية  وليلة( 
الروؤية  وتتبع  املنطوق،  وتقييد  ال�سفاهية  النظرية  خالل:  من  العربي  لل�سرد  اخلارجية 

الدينية وهيمنة الأ�سول.
با�سم: ق�س�سيات عربية. وهي  وله درا�سات ن�سية �سردية جمعها  توفيق بكار )تون�س(:   -
األوان من التحليل الن�سي اجلديد يف املنهج، ويف ا�ستخال�س جوهر ال�سردية عرب تطبيقات 
على املثل والنادرة واحلديث كما عند: ابن املقفع، واجلاحظ، وبديع الزمان الهمذاين، 
وحممود امل�سعدي )كتجربة معا�سرة، حاولت اأن تت�سل ب�سردية احلديث يف كتابه: )حدث 

اأبو هريرة قال(.
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- حممد القا�سي )تون�س(: اخلرب يف الأدب العربي )درا�سة يف ال�سردية العربية( وهي اأول 
يف  مطولة  درا�سة  وهي  �سرديًا،  اأدبيًا  نوعًا  بو�سفه  اخلرب  متييز  حتاول  متكاملة  درا�سة 
)744( �سفحة، در�ست هذا الفن با�ستفا�سة وروية ومتّيز، وتتبعت ق�سايا اخلرب اإ�سنادًا 
ومتنًا وجتني�سًا، بروؤية حديثة متفتحة على املناهج اجلديدة، فاخلرب لي�س تاريخًا حمققًا 

واإمنا هو نوع اأدبي له خ�سائ�سه وطبائعه.
- فرج بن رم�سان )تون�س(: الأدب العربي القدمي ونظرية الأجنا�س )الق�س�س(. وقد تو�سعت 
هذه الدرا�سة يف حماورة مو�سوعها انطالقًا من تطبيقات نظرية الأجنا�س، وقد ق�سمها 
والكرامة  الأدبي  اأدبية )كاخلرب  نا�سئة من خطابات غري  ق�س�سية  اأجنا�س  اإىل  املوؤلف 
ال�سوفية والنادرة(، ونوع ثان من الأجنا�س النا�سئة عن طريق الرتجمة )احلكاية امَلَثلية، 
واألف ليلة وليلة / احلكاية العجيبة(، ونوع ثالث ن�ساأ من تفاعل الأجنا�س يف نظام الأدب 

العربي )الق�س�س واملثل، الق�س�س وال�سعر، الق�س�س والر�سالة، احلكاية(.
وهناك درا�سات اأخرى هامة، نذكرها تتمة ملا �سبق، منها درا�سات: حممد رجب النجار 
ماجدولني  الدين  و�سرف  )ال�سعودية(،  ال�سدوي  وعلي  )العراق(  الغامني  و�سعيد  )م�سر( 
الكعبي  و�سياء  )العراق(،  �ستار  وناه�سة  العربية(،  )الإمارات  متيم  بن  وعلي  )املغرب(، 
املا�سي  و�سكري  الأ�سد  الدين  نا�سر  باإ�سراف  دكتوراه  اأطروحة  اأجنزت  وقد  )البحرين(، 
)اجلامعة الأردنية – 2004( عنوانها: حتولت ال�سرد العربي القدمي – درا�سة يف الأن�ساق 

الثقافية واإ�سكاليات التاأويل.
الدكتور عبد اهلل  ناقدًا عربيًا هو  والكمي  النوعي  بو�سوحها  الدرا�سات  وقد مّكنت هذه 
املتاأثر  ال�سردي  )املوروث  بعنوان  له  درا�سة  يف  معاملها،  بع�س  تتبع  من  )�سوريا(  هيف  اأبو 
بالجتاهات اجلديدة( وقد تناول يف بحثه الدرا�سات التي ارتبطت باملوروث ال�سردي ال�سعبي 
)الفولكلوري( واملوروث ال�سردي الأدبي )املكتوب( مركزًا على العر�س النقدي التاريخي لأهم 
الكتابات النقدية املعربة عن هذه الجتاهات اجلديدة ب�سورة تراعي الت�سل�سل التاريخي / 

مثلما متتد على اخلريطة العربية �سرقًا وغربًا.
وقد عر�س الدكتور اأبو هيف لع�سرات الدرا�سات العربية يف الجتاهني: ال�سعبي والأدبي 
مما انطلق من نظرية ال�سرديات، على ما بني تلك الدرا�سات من تفاوت يف ح�سن التطبيق، 
مما يتعلق بكفاءة الباحث ل املنهج، وتو�سل بعد بحث مطول اإىل خال�سة مركزة نثبتها هنا 



76

لأهميتها، وملا تربزه من �سمات الدرا�سات العربية اجلديدة يف جمال درا�سة املوروث ال�سردي 
عند العرب: يقول اأبو هيف يف مالحظاته اخلتامية يف البحث امل�سار اإليه:

النقاد  اأقالم  الأ�سبق على  بهذه الجتاهات هو  املتاأثر  ال�سردي  املوروث  نقد  كان  "اأوًل: 
والباحثني، بالقيا�س اإىل النقد النظري والنقد التطبيقي للكتابة الق�س�سية والرواية العربية 

احلديثة، ومرد ذلك اإىل �سببني هما:

اأ. تفاعالت وعي الهوية القومية يف روؤية ال�سرد العربي، فقد عمد النقاد والباحثون اإىل الدفاع 
الهتمام  فت�ساعف  وخ�سو�سيته،  العربي  ال�سرد  وقدامة  الثقافية،  خ�سو�سياتهم  عن 
بالجتاهات اجلديدة امل�ستندة اإىل ال�ستغال الن�سي الوا�سع بعلم ال�سرد الذي يتيح لهم 

اختبار هذه اخل�سو�سية، ويعزز اأبحاث الأ�سالة الثقافية.

ب. انطالقة علم ال�سرد من اإرث ال�سكالنيني الرو�س، ول�سيما بروب الذي �سارت له ذرية 
متاأثرين  تالهم،  ومن  البنيويني  من  اجلديدة  الجتاهات  اأ�سحاب  غالبية  لدى  ممتدة 

باإجنازاتهم، اأو جماورين لها، اأو مطورين لنهاجياتها املعرفية والنقدية.

لأن  الأدبي،  ال�سردي  املوروث  نقد  على  �سابقًا  ال�سعبي  ال�سردي  املوروث  نقد  كان  ثانيًا: 
ان�سغال بروب وذريته تركز على ال�سرد الفولكلوري، ثم ات�سع، فيما بعد، لي�سمل اأنواع ال�سرد 

الأخرى.

ثالثًا: تباينت اأ�سكال نقد املوروث ال�سردي من القراءة اإىل التحليل اإىل التنظري، واإن غلبت 
القراءات امل�ستندة اإىل التحليل البنيوي لل�سرد، وامل�ستفيدة كثريًا يف الوقت نف�سه من النقد 
العالمي، عناية بالدللة يف مداها العالئقي و�سبكة مفاهيمها من جهة، وباحلفر املعريف يف 

هذا الف�ساء، ويف ن�سيج هذه ال�سبكة من جهة اأخرى.

الإن�سانية  العلوم  ك�سوفات  يف  ال�سردي  املوروث  نقد  اإدراج  اإىل  يخفى  ل  ميل  ثمة  رابعًا: 
الباهرة يف جمالت النقد الأدبي، اأي اإثراء النقد الأدبي بالقابليات املعرفية واملنهجية للعلوم 

الإن�سانية، ول �سيما علم النف�س والتحليل النف�سي، وعلم الجتماع الأدبي.

املوروث  لدر�س  النقدي  م�سروعهم  تاأ�سيل  ين�سدون  الذي  النقاد  بروز عدد من  خام�سًا: 
بالتقاليد  اندغامًا  والفنية،  التاريخية  �سريورته  الثقافية ويف  واأن�ساقه  ال�سردي يف حا�سنته 
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العربية يف النظر اإىل ال�سرد بعد ذلك، وهذا وا�سح يف اأعمال �سعيد يقطني وعبد اهلل اإبراهيم 
وحممد رجب النجار وحم�سن جا�سم املو�سوي".)5(

العرب عند  ال�سردية  • الأنواع 
ولو اأننا ت�ساءلنا: ما هي الأنواع ال�سردية عند العرب؟ وهل عرف العرب اأمناطًا واأنواعًا 
خمتلفة؟ ف�سوف جند اجلواب ماثاًل يف مو�سعني: يف الآثار ال�سردية العربية التي و�سلت اإلينا 
)وما و�سل اإلينا قليل وحمدود( وامل�سدر الثاين الدرا�سات احلديثة التي حاولت جتني�س الفن 
ال�سردي، وتق�سيم املوروث ال�سردي اإىل اأنواع فرعية، مع حماولة بيان امل�سرتك واملختلف فيما 

بينها.
اللفظ  وهو  القاف،  بفتح  الَق�س�س،  هو:  العرب  عند  ال�سامل  امل�سطلح  اأن  اأوًل  نالحظ 
العربي الذي يقابل م�سطلح ال�سرد Narration باملدلول املعا�سر وال�سائع يف وقتنا الراهن، 
حتمل  �س:  – َق�سَ َق�ّس  لفظة:  فاإن  منظور  لبن  العرب(  )ل�سان  معجم  يف  جاء  ما  ووفق 

املدلولت التالية )فيما يتعلق مبو�سوعنا(:
ْوَرَدُه.  اأَ ًا:  �سَ وَق�سَ ًا  َق�سَّ ه  يُق�سُّ ه  خرَبَ علّي  وق�ّس  �س،  الَق�سَ وهو  اخلرب  "الق�سة: 
عليه.  اأَْغَلَب  �سار  حتى  امل�سدر  مو�سع  و�سع  بالفتح،  امَلق�سو�س،  اخلرُب  �ُس:  والَق�سَ

ة التي تكتب. �س، بك�سر القاف: جمع الِق�سّ والِق�سَ

على  َرَوْيُتُه  احلديث:  ت  �سْ واْقَت�سَ واحلديُث.  الأمُر  ة:  والِق�سَّ تتّبعه.  اخلرب:  �َس  وتَق�سّ
ت  �سْ . يقال: َق�سَ ها اإل على واٍدّ وجهه، وَق�ّس عليه اخلرَبَ ق�س�سًا. ويف حديث الروؤيا: ل تُق�سَّ
�ُس، بالفتح: ال�سم.  : البيان، والَق�سَ ًا. والَق�سُّ ها َق�سَّ الروؤيا على فالن اإذا اأَخربَته بها، اأَُق�سُّ
ة على وجهها كاأنه َيَتَتّبع معانَيها واأَلفاَظها. ويف احلديث: ل يق�سُّ  : الذي ياأتي ِبالِق�سَّ والقا�سُّ
ويخربهم مبا م�سى  النا�س  َيعُظ  لأمري  اإّل  ذلك  ينبغي  ل  اأي  تال،  خُمْ اأو  ماأموٌر  اأو  اأمرٌي  اإّل 
القا�ّس  يكون  اأو  مكت�سبًا،  َيُق�ّس  ول  الأمري  حكَم  حكُمُه  فيكون  بذلك  ماأموٌر  واإّما  ليعتربوا، 
خمتاًل يفعل ذلك تكربًا على النا�س اأو ُمرائيًا ُيرائي النا�س بقوله وعمِله ل يكون وعُظه وكالمه 
ون  حقيقة، وقيل: اأراد اخلطبة لأن الأَُمراء كانوا َيلونها يف الأول وَيعظون النا�س فيها وَيق�سُّ
ه من  �سِ عليهم اأخبار الأُمم ال�سالفة. ويف احلديث: القا�سُّ َيْنَتِظر امَلْقَت، ملا َيْعِر�ُس يف ِق�سَ
هلكوا  ملا  رواية:  ويف  َهَلكوا،  وا  َق�سُّ ملا  اإ�سرائيل  َبني  اأنَّ  احلديث:  ومنه  والنق�سان؛  الزيادة 
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وا اأي اتَكلوا على القول وتركوا العمل فكان ذلك �سبب هالكهم، اأو العك�س ملا هلكوا برتك  َق�سُّ
�س. العمل اأْخَلدوا اإىل الَق�سَ

ها: تتّبعها بالليل. �سَ ًا وَتَق�سّ �سَ ًا وَق�سَ ها َق�سَّ وَق�سَّ اآثاَرهم َيُق�سُّ
ًا، وذلك اإذا  ًا يف اأَثر فالن وَق�سّ �سَ باع الأثر. ويقال: خرج فالن َق�سَ قال الأزهري: الق�سُّ اتِّ

�َس لإْتباعه خربًا بعد خرب و�َسْوِقه الكالَم �سوقًا")6( اْقَت�سَّ اأثره. وقيل: القا�سُّ َيُق�سُّ الَق�سَ

اأما لفظة ال�سرد فقليلة ال�سيوع مبعنى الق�س، فا�ستخدامها مييل اإىل اأنها ترد و�سفًا لإيراد 
احلديث اأو الكالم، �سواء اأكان كالمًا ق�س�سيًا اأم مل يكن، وجاء يف معجم ل�سان العرب:

متتابعًا.  بع�س  اأَثر  يف  ه  بع�سُ متَّ�سقًا  به  تاأْتي  �سيء  اإىِل  �سيء  َتْقِدَمُة  اللغة:  يف  ْرُد  "ال�سَّ
د  َجيِّ كان  اإذا  �سردًا  احلديث  َي�ْسُرد  وفالن  تابعه.  اإذا  �َسْردًا  َي�ْسُرُده  ونحوه  احلديث  �َسَرد 
ال�سياق له. ويف �سفة كالمه، �سلى اهلل عليه و�سلم: مل يكن َي�ْسُرد احلديث �سردًا اأَي يتابعه 
رد: املُتتابع. و�سرد فالن ال�سوم  وي�ستعجل فيه. و�َسَرد القراآن: تابع قراَءته يف َحَذر منه. وال�سَّ

اإذا واله وتابعه؛ ومنه احلديث: كان َي�ْسُرد ال�سوم �َسْردًا".)7(

مما �سبق ميكن اأن نتبنّي ما يلي:

- اللفظة العربية التي تطلق ا�سمًا على املرويات ال�سردية باأ�سكالها املختلفة هي: الَق�س�س، 
وغلبة  ل�سيوعها  ال�سم  ا�ستخدام  ا�ستخدمت  ثم  َق�ّس،  الفعل  م�سدر  الأ�سل  يف  وهي 

اإطالقها على ذلك النوع الأدبي.

�س، وعدها كما  - ا�ستخدم ابن منظور م�سطلحات اأو األفاظًا ثالثة: ِق�سة – خرب – َق�سَ
يبدو مرتادفات ومل يحاول التمييز بينها اأو بيان عالقة اجلزء بالكل، فهي عنده واحدة 

يف دللتها اأو معناها.

- الَق�ّس مرتبط بالإخبار، وبالتتّبع، ينطلق من املادي )تتبع الأثر( ومي�سي باجتاه املعنوي 
)تتبع الأحداث اأو تفا�سيل الكالم واملعاين(.

اأن  نتذكر  اأن  وميكن  بالليل(  تتبعها  اآثارهم:  )ق�ّس  والليل،  الَق�س  بني  ما  عالقة  هناك   -
طائفة وا�سعة من الق�سة العربية ترتبط بالليل )حديث الليل – ق�س�س ال�سمر(.
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تروى  اأن  وميكن  تكتب(  التي  الق�سة  جمع  )الِق�س�س:  مكتوبة  تكون  اأن  ميكن  الق�سة   -
م�سافهة )ربطها باخلطبة ال�سفوية بطبيعتها(. ون�سري اأن لفظة الِق�سة قد تعني �سكوى 
مكتوبة اأو مظلمة يرفعها املرء اإىل اأرباب ال�سلطان كما يفهم من بع�س ال�سياقات العربية، 
ة تعبريًا عن ال�سكوى  "رفع ق�سته اإىل ال�سلطان")8( مبعنى �سكواه اأو مظلمته. كاأن يف الِق�سّ
ت�سلح  بل  كال�سعر،  ال�سلطان  ملديح  ت�سلح  ول  الب�سر،  اأحوال  عن  تك�سف  فهي  والظلم، 

لعر�س احلال والعرتا�س على الظلم.
وب�سكل جممل ل تقدم لنا املعاجم العربية فائدة بينة يف مفهوم الق�سة، رمبا لأنها وقفت 
عند الحتجاج بالأ�سول املبكرة، ومل تتبع تطور الظواهر، فابن منظور )ت 711هـ( متاأخر 
وكان ميكن اأن يرتك لنا مفهومًا اأبعد مما َوثقه لو اأنه اهتم بحركة الق�س�س من حوله وفيما 
�سبقه من ع�سور، اأي اأن التعريف م�ستمد من ن�سو�س مبكرة، ولي�س من الواقع الفعلي حلركة 

الَق�ّس.
واأحوالها  بالق�سة  مرتبط  �سياق  يف  ا�ستخدامها  اأن  فيبدو  �َسْرد(   – )�َسَرد  لفظة  اأما 
مع  الرتباط  موقف  يف  العربية  الكتب  يف  الدوران  قليلة  عمومًا  وهي  متاأخر،  ا�ستخدام 
الق�سة ويف ل�سان العرب الذي يعد خال�سة للمعاجم العربية، لي�س ثمة ما ي�سري بو�سوح اإىل 

ا�ستخدامها الق�س�سي.
ومن ا�ستخداماتها يف ال�سياق الق�س�سي ما ورد عند ابن اأبي الإ�سبع يف حترير التحبري، 
ففي تعليقه على اأبيات النابغة يف ق�سة زرقاء اليمامة )احكم كحكم فتاة احلي( قال: "فاإن 

النابغة �سرد الق�سة باألفاظ احلقيقة عرية عن احل�سو اخل�سن واملعيب".)9(
�سمن  املعامل  وا�سحة  اأمناطًا  اأو  اأنواعًا  بع�سها  ُي�سكل  التي  ال�سردية  امل�سطلحات  اأما 
اجلن�س ال�سردي العربي، فيمكن اإجمالها يف القائمة التالية، اعتمادًا على امل�سادر العربية 

القدمية والدرا�سات ال�سردية احلديثة:
1. الق�سة   

2. احلديث
3. اخَلرب    

4. احلكاية
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5. ال�سرية النبوية – ال�سرية ال�سعبية – ال�سرية الذاتية )الرتجمة(  
6. ال�َسَمْر  )الأ�سمار( وهي ق�س�س الليل

7. اخُلرافة – اخُلرافات 
8. الأ�سطورة – الأ�ساطري

9. الرواية   
10. النادرة )النوادر( – احلكاية املرحة

11. املَثل    
12. املقامة )املقامات(

13. املنامة )املنامات( وق�س�س الروؤيا. 
14. النباأ

15. امللحة )املَُلح(    
16. الُطرفة

17. الكرامة )ال�سوفية(   
18. الر�سالة )ر�سالة الغفران، ر�سالة التوابع والزوابع(

19. الِرحلة )رحلة ابن جبري، رحلة ابن بطوطة...(
20. تكاذيب الأعراب.

ومن الوا�سح اأن كثريًا من هذه الت�سميات وامل�سطلحات التي ميكن التو�سع فيها، والإ�سافة 
اإليها، حتيُل على عدٍد من الأنواع ال�سردية،من مثل: املقامة – اخلرافة – ال�سرية... الخ، لكن 
اإىل  البحث يف بنياِت الأنواع الأخرى، وتفريد كل منها بخ�سائ�س حمددة ما زال حمتاجًا 

مزيد من الدر�س والبحث.

ال�سردي • الوعي 
وبالرغم من وفرة الأنواع ال�سردية عند العرب، وتعدد الن�سو�س التي متثل تلك الأنواع، فال 
بد ل�ستكمال اأبعاد ال�سورة من الت�ساوؤل عن الوعي ال�سردي امل�ساحب لإنتاج تلك الن�سو�س 
ولتلقيها، واإىل اأي مدى ح�سر ال�سرد يف مدّونة النقد؟ وكيف ت�سكل املوقف النقدي والفكري 
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منه؟ وهل كان �سردنا القدمي م�سنودًا بوعي نقدي اأو نظري؟ وهو ما يف�سي بنا اإىل حت�س�س 
موقع ال�سرد يف الثقافة العربية القدمية ل من ناحية ن�سّية فح�سب، بل من زوايا اأَُخر، متثل 

مغذيات وموجهات م�ساندة للظاهرة الن�سية.
ويف هذا ال�سياق ميكننا تكثيف املالحظات واخلال�سات واملواقف التالية:

ع�سرات  يف  بالفعل  موجود  وال�سرد  وافرة،  مادة  ال�سردية  فاملادة  ال�سرد:  مادة  وفرة   •
ن�سنفه  اأن  ميكن  ما  اأو  الباب،  هذا  يف  القدماء  �سنفه  ما  �سواء  الن�سو�س،  مئات  اأو 
نحن اليوم مما يتوزع يف اأجنا�س مقاربة، اأو يتداخل مع كتابات تندرج يف اأنواع جماورة 
للنوع ال�سردي. وحتى مع الأخذ بعني العتبار اأن ما و�سلنا من كالم العرب اإّل اأقله، فاإن 
القليل ال�ّسردي وا�سح الدللة على طبيعة التوجه ال�سردي، وعلى احلاجة اإىل ال�سرد، حتى 
اإنتاجه( حاجة فطرية  ت�ستدعي  ال�سرد )وهي  اإىل  الفطري، فاحلاجة  الإن�ساين  باملعنى 

اإن�سانية ذات منحى تلقائي، حتى لو مل ي�ساحبها الوعي النظري اأو النقدي.
اإق�ساء ال�سرد: مع تلك الوفرة يف املادة الن�سية، ي�سدمنا اإق�ساء النقد القدمي للمادة   •
النقد  كتب  يف  �سواء  ندر،  فيما  اإّل  لل�سرد  مبا�سرة  اإ�سارات  اأية  هناك  فلي�س  ال�سردية، 
املتخ�س�سة، اأو كتب التاريخ والأدب العام، ويهيمن نقد ال�سعر ب�سفة مركزية على مدونة 
النقد العربي. فكاأن ال�سعر �سلطة، اأما ال�سرد فمعار�سة وال�سعر مركزي، وال�سرد هام�سي، 
ورمبا لهذا ال�سبب ارتبط ال�سرد بالروح ال�سعبية، وباملهم�س وامل�سكوت عنه، وبزمن الليل 
الذي يت�سع للف�سيحة ولالنك�ساف والعري، بينما ارتبط اإن�ساد ال�سعر بال�سلطة، وبالبالط، 
ويزمن النهار و�سمن تقاليد اإن�سادية واإنتاجية كرنفالية )لل�سعر مهرجان علني، ولل�سرد 

جمل�س ليلي �سري(.
امل�سكوت عنه و�سوء الظن: ويف الإ�سارات النادرة اإىل ال�سرد جند ما يوؤكد امل�سكوت عنه،   •
ول  الأحوال.  ال�سردي يف غالب  بالفن  الظن  و�سوء  والإق�ساء،  للتهمي�س  وجند م�سداقًا 
باأ�س اأن ن�سرب بع�س الأمثلة مما وجدناه يف بع�س امل�سادر العربية، مما ميكن اأن يو�سح 

لنا طبيعة مواقف القدماء من ال�سرد ب�سورة تقريبية:
- رف�س النبي الكرمي )�سلى اهلل عليه و�سلم( مرويات الن�سر بن احلارث، و�سدد النكري 
على �ساحبها، وقد يف�سر هذا املوقف بعداء الن�سر نف�سه للدعوة الإ�سالمية، وما بذله من 
نف�س  اأنه من  ويزعم  يرويه  كان  الذي  الأ�سطوري  الق�س�س  القراآن، عرب  جهد يف معار�سة 
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جن�س القراآن اأو ق�س�سه على الأقل، وهو ما اأ�سماه الن�سر نف�سه بـ )اأ�ساطري الأولني(، وكان 
من م�سري الن�سر ما كان – حيث قتل �سربًا – اأي �سرب عنقه بال�سيف وهو اأ�سري، ومل ي�سفع 
له اأحد، ومل يعف عنه النبي من بني �سائر الأ�سرى الذين مل يت�سدد معهم)10(، ويبدو اأن هذه 
والثقايف،  التاريخي  ن�سقها  اأو  اإطارها  تف�سريها �سمن  لها  اأن  بالرغم من  املبكرة،  احلادثة 
قد اأ�س�ست ملوقف �سلبي من ال�سرد، وخ�سو�سًا ال�سرد املعار�س لل�سلطة، الراف�س لالن�سواء 
حتت تعاليمها وقوانينها، وكاأن �سرب عنق الن�سر، هو �سرب لعنق ال�سرد اأي�سًا، والإبقاء على 
منط وحيد منه: ما يظهر فيه احلما�س لل�سلطة، وما يعمل على ا�ستعارة خطابها – ولذلك مت 
ت�سجيع ال�سرد الديني الوعظي واإهمال ما عداه، ثم حورب هذا اللون عندما مل يلتزم باحلدود 

املر�سومة. ودخل يف مناطق من التخييل امل�ساحب لل�سرد دائمًا. 
- اأفرد ابن الندمي، �ساحب )الفهر�ست(، املقالة الثامنة يف كتابه لر�سد املادة ال�سردية، 
اأو م�سّيعة، لكّنه  اأ�سماء مرويات �سائعة  لنا  اإذ حفظ  ال�سبيل، عمٌل حمموٌد،  وعمله يف هذه 
– ابن الندمي – يك�سف اأي�سًا عن نوٍع من الإق�ساء والرف�س الذي جوبه به العمل ال�سردي، 
فحني يعر�س للكتب امل�سّنفة يف الأ�سمار واخلرافات، يذكر "كتاب هزار اأف�سانه، ومعناه األُف 
خرافة، وكان ال�سبُب يف ذلك اأن ملكًا من ملوكهم – اأي الُفر�س – كان اإذا تزّوج امراأًة وباَت 
لها  يقال  ودراية،  لها عقٌل  امللوك، ممن  اأولد  فتزّوج بجارية من  الغد،  قتلها من  ليلًة  معها 
فه، وت�سل احلديَث عند انق�ساء الليل، مبا يحمل  �سهرزاد، فلّما ح�سلت معه، ابتداأت تخرِّ
امللك على ا�ستبقائها، وي�ساألها يف الليلة الثانية عن متام احلديث، اإىل اأن اأتى عليها األف ليلة، 
وهو مع ذلك يطاأها، اإىل اأن رزقت منه ولدًا اأظهرته، واأوقفته على حيلتها عليه، فا�ستعقلها، 
ومال اإليها وا�ستبقاها... وقد راأيته )الكتاب( بتمامه دفعات، وهو باحلقيقة كتاب غثٌّ بارد 

احلديث".)11(
ونالحظ من ر�سد ابن الندمي للمادة ال�سردية التي اأّلفت اأو دّونت يف ع�سره ما يلي:

اأ. ح�سور العن�سر الأجنبي، املبني على املثاقفة )كتب الفر�س، كتب الهند، كتب الروم، كتب 
ملوك بابل(، وهذا عن�سٌر وا�سح له دوُره يف تو�سيع اأفِق املادة ال�سردية، ويف الفهر�ست 

ع�سرات اأ�سماء الكتب يف هذه الآثار الأجنبية املعّربة.
الع�ساق  اأ�سماء  ذلك:  ومن  باحلب،  ال�سرد  يربط  مما  والع�ساق،  الع�سق  ق�س�س  هناك  ب. 
الذين ع�سقوا يف اجلاهلية والإ�سالم واأُِلف يف اأخبارهم، ومن األف هذه الكتب: عي�سى بن 
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دياب، وال�سرقي بن القطامي، وه�سام ابن الكلبي، والهيثم بن عدي، وغريهم. وقد عدد 
من هذه الكتب قرابة خم�سني كتابًا. وعدد من )اأ�سماء الع�ساق الذين تدخل اأحاديثهم يف 
ال�سمر( عددًا كبريًا اآخر. ثم اأ�سماء ع�ساق الإن�س للجن، وع�ساق اجلن لالإن�س، وجمموعة 
املثلي من مثل:  املتطرفات( وهي ق�س�س احلب  )اأ�سماء  ال�سردية يف  الكتب  اأخرى من 

كتاب ريحانة وقرنفل، وكتاب رقية وخديجة، وكتاب �سكينة والرباب... الخ.

املوؤلفة  )الكتب  �سّماها  العجائبي(  )ال�سرد  نوع  من  �سردية  كتبًا  الندمِي  ابُن  ر�سد  كما  جـ. 
يف عجائب البحر وغريه(، "وهي كتاب يعرف بكتاب �سخر املغربي واإلفه، ويحتوي على 
ثالثني حديثًا، ع�سرة يف عجائب الرب، وع�سرة يف عجائب ال�سجرة، وع�سرة يف عجائب 

البحر")12(

اأن نحد�س بغناها،  اأن ن�سو�س هذه املرويات غائبة عنا يف عمومها، فاإننا ن�ستطيع  ومع 
– ن�سو�س  يبدو  – كما  اإنها  و�سلتنا،  التي  النماذج  بع�س  مع  مقارنة  ال�سردية  وبطبيعتها 
اأو دينية  اأدبية كانت  لل�سلطة  اإزعاج  والغريب واخلرافة. مما مثل عنا�سر  بالعجيب  متعلقة 
)اأو  ال�سعب  عامة  من  وا�سع  جمهور  وللق�سا�سني  للق�س�س  كان  فقد  ذلك  �سيا�سية،ومع  اأو 
العلماء  حلقات  على  اإقباله  من  اأكرث  ال�سرد،  من  النمط  ذلك  على  يقبل  امل�سلمني(  جمهور 
ودرو�س الفقهاء )من اأ�سحاب الأ�سطوانات يف امل�ساجد/ اأ�ساطني العلم( يف مقابل ق�سا�سي 
واأق�ست  اأبعدتهم،  ال�سلطة  لكن  اأحيانًا،  امل�ساجد  الزوايا يف  بع�س  الذين وجدوا  الطرقات، 

ن�سو�سهم )التي هي – ل ن�س – يف نظر ال�سلطة كما �سيتبني(.

العربي وال�سرد  ح�سني  • طه 

وقد تنبه طه ح�سني اإىل خطر الق�س�س يف حياة امل�سلمني فحدثنا عنه يف �سياق ارتباط 
ال�سعر. فالقا�س يختلق الق�سة  اأ�سباب و�سع  اأحد  اأي من حيث كونها  الق�س�س بالنتحال، 
التي  الأ�سعار  بع�س  ال�سردي  الإطار  اختالق  اإىل  ي�سيف  ثم  اخليال،  يوظف  فن  ال�سرد  لأن 
تغذي امليول الذوقية جلمهور امل�ستمعني، ول يتق�سد الق�سا�سون الكذب، لكن امل�سكلة كانت 
و)ال�سدق(   ) )اجلِدّ اإىل  التي متيل  الر�سمية  الثقافة  من  اأمرهم  الذي حكم يف  املعيار  يف 

باملفهوم الأخالقي ولي�س الأدبي.
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ولنتوقف اأوًل مع �سهادة طه ح�سني، م�ستخل�سني اأهم خطوطها من كتابه املبكر )يف ال�سعر 
اجلاهلي( يقول: "وهذا الفن )الق�س�س( تناول احلياة العربية والإ�سالمية كلها من ناحية 
خيالية مل يقّدرها الذين در�سوا تاريخ الآداب العربية قدرها... ونعتقد اأنهم لو عنوا بدر�س 
هذا الفن عناية علمية �سحيحة لو�سلوا اإىل نتائج قيمة ولغريوا راأيهم يف تاريخ الأدب. فَمهما 
تكن الأ�سباب التي دعت اإىل ن�ساأة فن الق�س�س عند امل�سلمني، فقد ن�ساأ هذا الفن، وكانت 
منزلته عند امل�سلمني هي بعينها منزلة ال�سعر الق�س�سي عند قدماء اليونان. وكانت ال�سلة 
اليونان  وجماعات  اليوناين  الق�س�سي  ال�سعر  بني  ال�سلة  بعينها  هي  اجلماعات  وبني  بينه 
الأم�سار فيذكرون لهم  النا�س يف م�ساجد  اإىل  امل�سلمني يتحدثون  القدماء... كان ق�سا�س 
قدمي العرب والعجم وما يت�سل بالنبوات، ومي�سون معهم يف تف�سري القراآن واحلديث ورواية 
ال�سرية واملغازي والفتوح اإىل حيث ي�ستطيع اخليال اأن يذهب بهم، ل اإىل حيث يلزمهم العلم 
وال�سدق اأن يقفوا، وكان النا�س كلفني بهوؤلء الق�سا�س م�سغوفني مبا يلقون اإليهم من حديث، 
وما اأ�سرع ما فطن اخللفاء والأمراء لقيمة هذه الأداة اجلديدة من الوجهة ال�سيا�سية والدينية 
روح  هو  والدين  ال�سيا�سة  غري  اآخر  ب�سيء  الق�س�س  وتاأثر  عليها...  و�سيطروا  فا�سطنعوها 
ال�سعب الذي كان يتحدث اإليه، ومن هنا عني عناية �سديدة بالأ�ساطري واملعجزات وغرائب 
الأمور، ومن هنا اجتهد يف تف�سري هذه الأ�ساطري واإكمال الناق�س منها وتو�سيح الغام�س. 
فنحن ن�ستطيع اأن نقول: اإن هذا الق�س�س كان ي�ستمد قوته وثروته من م�سادر خمتلفة اأهمها 

اأربعة:
كانت  وما  والروايات،  الأحاديث  به من  يت�سل  كان  وما  القراآن،  الأول: م�سدر عربي هو   -
تتحدث به العرب يف الأم�سار من اأخبارها واأ�ساطريها وما كانت تروي من �سعر، وما كان 

يتحدث به الرواة من �سرية النبي واخللفاء وغزواتهم وفتوحهم.
- الثاين: م�سدر يهودي ن�سراين، وهو ما كان ياأخذه الق�سا�س عن اأهل الكتاب من اأخبار 
اأولئك  تاأثري  هنا  نن�سى  اأن  ينبغي  ولي�س  بذلك،  يت�سل  وما  والرهبان  والأحبار  الأنبياء 
اأو غري  ويد�ّسونها خمل�سني  الأحاديث  ي�سعون  واأخذوا  اأ�سلموا  الذين  والن�سارى  اليهود 

خمل�سني.
- امل�سدر الثالث: م�سدر فار�سي، وهو هذا الذي كان ي�ستقيه الق�سا�س يف العراق خا�سة من 

الفر�س مما يت�سل باأخبارهم واأ�ساطريهم واأخبار الهند واأ�ساطريها.
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- ثم امل�سدر الرابع: م�سدر خمتلط هو هذا الذي ميثل نف�سية العامة غري العربية من اأهل 
الذين  الأخالط  هوؤلء  من  اإليهم  ومن  وال�سريان  الأنباط  من  وال�سام  واجلزيرة  العراق 

كانوا منبثني يف هذه الأقطار، والذين مل تكن لهم �سيادة ول وجود �سيا�سي ظاهر.
وفنونًا  القول  من  األوانًا  ق�س�سهم  يف  ترى  فكنت  القا�س.  متد  كانت  امل�سادر  هذه  كل 
من احلديث قد ل تعجب العامل املحقق ل�سطرابها وظهور �سلطان اخليال عليها، ولكن لها 
جماًل اأدبيًا فّنيًا رائعًا يعجب به من ي�ستطيع اأن يقّدر التئام هذه الأهواء املختلفة التي تت�سل 
ب�سعوب خمتلفة واأجيال متباينة من النا�س. ويعجب به بنوع خا�س الذين يحاولون اأن يتبينوا 

فيه نف�سية ال�سعوب والأجيال التي كانت تلهم هوؤلء الق�سا�س".)13(
و�سهادة طه ح�سني مهّمة ومبكرة، لكّن الن�سغال مبناق�سة ق�سية النحل، وما اأثارته بع�س 
يف  الالفتة  املركزية  الأفكار  من  كثري  عن  النا�س  اأنظار  اأبعدت  التاأ�سي�سي  كتابه  يف  اجلمل 
ل القول فيما اأجمله حول حركة الق�س�س  كتابه، وكنا نتمنى لو اأن عميد الأدب العربي ف�سّ
والق�سا�سني، م�ستقلة عن ال�سعر وق�ساياه يف كتاب اأو بحث اآخر، ومع ذلك ففيما جاء جمماًل 
العربي، وحول كثري من مالب�ساتها  ال�سرد  املرحلة من حياة  تلك  اإ�سارات هامة حول  عنده 
ليعرب  اأ�ساًل  اإىل اجلمهور وخرج منه  اتخذت منها، فالق�سا�س اجته  التي  املواقف  وطبيعة 
عن وجدانه، وليحاكي نف�سّيته، وينتج عن ذلك اأن يراعي مطالبه وحاجاته، ولذلك فال�سرد 
مرتبط بحياة ال�سعب، حتى لو حاولت ال�سيا�سة ا�ستغالله ل�ساحلها اأو مل�سلحتها ال�سيا�سية. 
كما اأّن اخليال عن�سر مهم يف عملية ال�سرد، لأن الق�سا�س ل يتحرى الدقة التاريخية، 
واإمنا ي�سوغ روؤيته �سياغة ق�س�سية قائمة على املنظور املتخيل، وعلى مبادئ املتخيل ال�سردي 
ولي�س الواقع التاريخي، ولذلك ميكن اأن ننظر مل�سكلة النحل يف ال�سرد نظرة مغايرة لفكرة 
تدقيق الن�سو�س واإثبات �سحة ن�سبتها و�سواب م�سامينها، فال�سرد خمتلف بطبيعته،وحتى 
الق�سا�سون  و�سع  ولذلك  املتخّيل،  ذلك  من  جزء  هو  معه،  ويتداخل  فيه  يرد  الذي  ال�سعر 
التاريخ  مبنظور  ي�سّدق  اأن  ميكن  فمن  الخ،  وثمود...  وعاد  واإبلي�س  اآدم  ل�سان  على  ال�سعر 
اإبلي�س يقول �سعرًا عربيًا مثلنا... لكن هذا الأمر كان اأمرًا مقبوًل �سمن الوعي  واملنطق اأن 
بوظيفة اخليال الق�س�سي وطبيعته يف متثيل الأحوال امل�سرودة، ولي�س الإخبار عنها اإخبارًا 

تاريخيًا على وجه اليقني.
– مل تكن يف الق�سا�سني  – فيما يت�سل بالنحل  اأن امل�سكلة  يوؤكده طه ح�سني يدل  وما 
و�سواه من م�سادر  الق�س�س  ال�سعر ممن مل مييزوا بني  واأرباب  الرواة  وق�س�سهم، بل يف 
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ميكن اأن ي�ستقى منها ال�سعر، فابن اإ�سحاق مثاًل يف �سريته اأقرب اإىل الق�سا�س من املوؤرخ 
اإليه ابن �سالم)14(، وما يورده من �سعر  اأو العامل بال�سعر، كما يذكر بل�سانه ح�سب ما ن�سبه 
اإّل جزءًا من مهنة الَق�ّس كما كانت �سورتها يف ذلك الزمن من عمر الثقافة  منحول لي�س 
العربّية. فالنحل يف ال�سرد غاية فنية، تدخل �سمن املتخيل ال�سردي، ول تنطوي على تزوير 

اأو كذب مق�سود.

اأخرى • مواقف 
)ال�سمر(  بـ  مرتبط  الأحوال  من  كثري  يف  فهو  بالليل،  العربي  ال�سرد  ارتباط  �ساع  وقد 
احلديث  "ال�سمر:  ال�ستقاق:  يف  دريد  ابن  يذكر  وكما  الليل(،  )حديث  اأو  الليل(  و)كالم 
يحمله  يرتبط مبا  الليلي  فال�سرد  عابه")15(،  اأي   ال�سمر  بالليل، ويف احلديث: فجدب عمر 
الليل من اإ�سارات اإىل ف�س الأ�سرار، واإىل مواجهة الأحالم، وهو يبدو فّنًا مريبًا عند القدماء، 
وخ�سو�سًا اإذا كان الق�سا�س من جمهور النا�س، وممن يعربون عنهم، وعندما يقول العاملي 
يف )ك�سكوله(: "فال يظن اأن املراد بالق�س�س واحلكايات التي هي واردة يف القراآن العزيز 
حم�س الق�سة واحلكايات ل غري، فاإن كالم احلكيم يجل عن ذلك")16(، اإمنا مييز بني نوعني 
اأو  العاملة  الثقافة  ومرذول، مبنظور  والآخر مرفو�س  ومطلوب،  اأحدهما مقبول  ال�سرد،  من 
الر�سمية اآنذاك، وحتى تبني القراآن الكرمي للمنظور الق�س�سي مل يكن كافيًا عند القدماء 
لتاأ�سي�س م�سروعّية لل�سرد، فجرى التمييز بني النوعني، وهو متييز حق لو ظل يف اإطار الإعجاز 

القراآين، وبالغة القراآن التي ل يبلغها الب�سر.
ووفق مقولة العرب )حديث الليل ميحوه النهار(، فقد ظل ال�سرد خارج اعرتاف �سلطة 
اأبي  بن  معاوية  حالة  يف  كما  اإليه،  ومييل  يوؤيده  من  يجد  عندما  فحتى  وال�سيا�سة،  الثقافة 
�سفيان، الذي ا�ستقدم عبيد بن �سرية اجلرهمي وقّدمه يف جمل�سه، ف�سار �ساحب �سمره)17(، 
فاإنه  النهار، ومع ذلك  اأول خيوط  التي متحوها  باملتعة  ليليًا مرتبطًا  �سردًا  ال�ّسمر ظل  فاإن 
ينه�س بوظيفة احللم، لو اأن التقدير اأحيط به، ولو مل يزاحم حتى يف وقته الليلي، وميكن اأن 
نتذكر �سرد �سهرزاد يف األف ليلة وليلة اأو )هزار اأف�سانة(، وكيف اأن �سياح الديك ميثل اإعالنًا 

لإيقاف ال�سرد لأنه يوؤذن بالدخول يف النهار، وال�سرد يف ال�سوء ممنوع اأو غري م�ستحّب.
ويف خرب بديح املغني يف كتاب )الأغاين( اأنه "دخل على عبد امللك بن مروان وهو يتاأّوه، 
فقال: "يا اأمري املوؤمنني لو اأدخلت عليك من يوؤن�سك باأحاديث العرب وفنون الأ�سمار، قال: 
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ل�ست �ساحب َهَزل، واجلّد مع عّلتي اأحجى بي")18(. فال�سرد هنا مقرون بالهزل، فهو نقي�س 
اجِلّد ونقي�س ما ميكن اأن مييل اإليه اخلليفة، راأ�س ال�سلطة والدولة.

وقد ظل الق�س مرتبطًا بالعامة، بل امتد التمييز بني �سرد اخلا�سة و�سرد العامة )وهو 
النمط الأغلب( وحتى زمن التوحيدي كان املوقف من ق�سا�سي الطرقات ورواة ال�سعب قائمًا، 
ونتعر�س للتوحيدي هنا، لأننا نعده واحدًا من امل�ساهمني يف جتربة ال�سرد القدمي ب�سورة من 
ال�سور، ولكنه – كما يبدو – عّد ثقافته ثقافة نخبة، وكان اأميل اإىل عدم التوجه اإىل العامة 
"هذا فن  له �ساحبه:  يقول  التايل عندما  املوقف  واملوؤان�سة جند  الإمتاع  كتابه  ب�سرده، ويف 
ح�سن، واأظنك لو ت�سديت للق�س�س والكالم على اجلميع لكان لك حظ وافر من ال�سامعني 
جتربته  التوحيدي  يعمم  اأن  يف  يرغب  هنا  ال�سائل  املحافظني")19(.  واخلا�سعني  العاملني 
ال�سردية، كي ل تظل يف اإطار �سيق من النخبوية، خ�سو�سًا واأنه يتقن ال�سرد، وال�سرد )فن 
ح�سن( وي�سلح للجمهور العام، كما هو �ساأن الق�سا�سني يف ال�ساحات والطرقات وامل�ساجد، 

لكن للتوحيدي راأيًا مغايرًا، نراه وا�سحًا يف جوابه مما جاء يف متام اخلرب، يقول:

"فكان من اجلواب: اأن الت�سدي للعامة خلوقة، وطلب الرفعة بينهم �سعة، والت�سبه بهم 
نقي�سة؛ وما تعر�س لهم اأحد اإّل اأعطاهم من نف�سه وعلمه وعقله ولوثته ونفاقه وريائه اأكرث 
اإّل اأحد  مما ياأخذ منهم من اإجاللهم وقبولهم وعطائهم وبذلهم. ولي�س يقف على القا�س 
ثالثة: اإما رجل اأبله، فهو ل يدري ما يخرج من اأم دماغه. واإما رجل عاقٌل فهو يزدريه لتعر�سه 
جلهل اجلهال، واإما له ن�سبة اإىل اخلا�سة من وجه، واإىل العامة من وجه، فهو بتذبذب عليه 
تفريغ  اإىل  ينظر  حينئذ  فالقا�س  للو�سل،  اجلالب  والعرتاف  للهجر،  اجلالب  الإنكار  من 
الزمان ملداراة هذه الطوائف، وحينئذ ين�سلخ من مهماته النف�سية ولذاته العقلية وينقطع عن 
الزدياد من احلكمة، مبجال�سة اأهل احلكمة. اإما مقتب�سًا منهم. واإما قاب�سًا لهم، وعلى ذلك 
فما راأيت من انت�سب للنا�س قد ملك اإّل درهمًا واإّل دينارًا اأو ثوبًا ومنا�سبة �سديدة ملماثليه 

وعداته. قال: اإن الليل قد دنا من فجره، هات ملحة الوداع".)20(

واإذا كان موقف التوحيدي – وهو قا�س – بهذا الو�سوح من ال�سرد ال�سعبي اأو اجلماهريي، 
فاإن مثقفًا اآخر هو ابن اخل�ساب البغدادي قد انتبه اإىل �سيء من بالغة الق�سا�سني، فم�سى 
ليلّون ثقافته )اجلادة( ب�سيء من حيوية الق�ّس ووفق ما يورده ابن الأثري يف املثل ال�سائر قيل: 
اأتاه طلبة  –ابن اخل�ساب– كان كثريًا ما يقف على حلق الق�سا�س وامل�سعبذين، فاإذا  "اإنه 
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العلم ل يجدونه يف اأكرث اأوقاته اإّل هناك، فليم على ذلك ]اأي وّجه اإليه اللوم[، وقيل له: اأنت 
اإمام النا�س يف العلم، فما الذي يبعثك على الوقوف بهذه املواقف الرذيلة، فقال: لو علمتم 
ما اأعلم ملا ملتم. ولطاملا ا�ستفدت من هوؤلء اجلهال فوائد كثرية، فاإنه يجري �سمن هذيانهم 

معان غريبة لطيفة، ولو اأردت اأنا وغريي اأن ناأتي مبثلها ملا ا�ستطعنا ذلك")21(.
وهذه املواقف واأ�سرابها مما جاء يف كتب الأدب والنقد القدمي، ت�سري اإىل املوقع الذي 
و�سع فيه الق�س ال�سعبي بدرجة اأو�سح، والق�س بعمومه �سعبيًا كان اأو ف�سيحًا ب�سورة معممة، 
وكما يقول فرج بن رم�سان يف حماولته لتحديد و�سع الق�س�س يف الأدب العربي القدمي فاإن 
"املدخل الذي منه تاأ�سل ح�سور ال�سعر يف منظومة النقد العربي القدمي هو نف�سه البوابة التي 
منها طرد الق�س�س، وقّدر له اأن يتنّزل يف و�سعيته الهام�سية...")22( ويعيد فرج بن رم�سان 
– ثقايف،  �سيا�سي  والآخر  – لغوي  اأدبي  اأحدهما  �سببني،  اإىل  الهام�سية  الو�سعية  عّلة هذه 
فاأما ال�سبب اللغوي فيعود اإىل اأن الق�س�س "ل ي�ستجيب ملوا�سفات النموذج الذي اأفرزه اأو 
اقت�ساه ع�سر التدوين، اإذ اأن اجلزء الأوفر من الر�سيد الق�س�سي القدمي )مكتوب( يف لغة 
غري ف�سيحة باملعنى الذي حدده علماء اللغة لهذه العبارة... مما يجعله بالتايل غري �سالح 
ليكون مرجعًا يف جمع اللغة وحفظها وتنقيتها")23(، ومع ذلك فاإن اأ�سكاًل ق�س�سية )كاملقامة، 
وق�س�س اجلاحظ والتوحيدي واملعري...( قد حققت ال�سروط اللغوية واإن كانت خارج ع�سر 
الحتجاج، لكنها مل تنل اأي اهتمام من املنظور الق�س�سي، وذكرها يف النقد القدمي مرتبط 
باأبعادها اللغوية، اأو الأدبية غري الق�س�سية، مما يوؤدي بنا اإىل الو�سول اإىل ال�سبب الثاين يف 
تهمي�س الق�س�س، لي�س ب�سبب لغته فح�سب، بل "اإن اآلية الإق�ساء والتهمي�س اإمنا ت�ستهدف 
ق�س�سية الق�س�س بالذات بغ�س النظر عن كونه ف�سيحًا اأو غري ف�سيح، اأو قل اإن ذلك ل 
يعترب اإّل يف مرتبة ثانية، فاإما اأن ي�ساعف من اأ�سباب الهام�سية كما هي احلال يف الق�س�س 

ال�سعبي، واإما اأن يخفف منها بدرجات كما هي احلال يف األوان الق�س�س الف�سيح")24(.
وميكن اأن يت�سح املوقف )الأيديولوجي( اإن جاز التعبري مع ابن اجلوزي )ت     ( فقد 
الق�سا�س  )كتاب  وهو  اخل�سو�س،  وجه  على  الديني  الق�س  لظاهرة  م�ستقاًل  كتابًا  اأفرد 
واملذكرين(، وقد عر�س للظاهرة، و�سفًا، وحكمًا، وجممل موقفه اأنه يت�سامح مع الق�سا�س 
اإذا حترى ال�سدق ومل يلجاأ اإىل اخليال، واخلروج على الأ�سول، وقد حّدد ابن اجلوزي اأ�سباب 

كره ال�سلف للق�س�س لأحد �ستة اأ�سباب، يلخ�سها عبد اهلل اإبراهيم كما يلي:
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1. اإن القوم كانوا على القتداء والتباع، فكانوا اإذا راأوا ما مل يكن على عهد ر�سول اهلل �سلى 
بن  زيد )=  قال  القراآن،  اأرادا جمع  ملّا  وعمر  بكر  اأبا  اأّن  اأنكروه، حتى  و�سلم  عليه  اهلل 

ثابت(: اأتفعالن �سيئًا مل يفعله ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
2. اإّن الق�س�س لأخبار املتقدمني تندر �سحته، خ�سو�سًا ما ينقل عن بني اإ�سرائيل ويف �سرعنا 
غنية. وقد جاء عمر بن اخلطاب بكلمات من التوراة اإىل ر�سول اهلل، فقال له: اإمطها عنك 
يا عمر! خ�سو�سًا اإذ قد علم ما يف الإ�سرائيليات من املحال، كما يذكرون اأن داود – عليه 
ال�سالم – بعث اأوريا حتى ُقتل وتزوج امراأته، واأن يو�سف حّل �سراويله عند ُزليخا. ومثل 
لي�ست  وقال:  املعا�سي،  عنده  هانت  اجلاهل  �سمعه  فاإذا  عنه،  الأنبياء  تتنزه  هذا حمال 

مع�سيتي بعجب.
3. اإن الت�ساغل بذلك، ي�سغل عن املهم من قراءة القراآن، ورواية احلديث والتفّقه يف الدين.

يتيقن  ل  مما  غريه،  عن  يكفي  ما  العظة،  من  ال�سّنة  ويف  الق�س�س  من  القراآن  يف  اإّن   .4
�سحته.

وا، فادخلوا يف ق�س�سهم ما يف�سد  5. اإّن اأقوامًا ممن كان ُيدخل يف الدين ما لي�س منه ق�سّ
قلوب العوام.

6. اإّن عموم الق�سا�س ل يتحرون ال�سواب، ول يحرتزون من اخلطاأ، لقلة علمهم وتقواهم، 
فلهذا كره الق�س�س من كرهه. )25(

اأوًل:  ثالثة:  يف حماور  تنتظم  الق�س�س،  ذم  اأ�سباب  "اأن  اإبراهيم  اهلل  عبد  لحظ  وقد 
اإذ  الأ�سول  حمتوى  على  تخرج  وثانيًا:  بدعة.  هذا  يف  وهي  و�سحتها،  الأ�سول  ثبات  تخرق 
ت�ساغل عنها. وثالثًا: تكر�س �سلوكًا يهدف اإىل الإف�ساد، لأنها ل حترتز من اخلطاأ، و�سيبقى 
هذا الن�سق الثالثي من حماور الأ�سباب: البتداع، والإ�سغال عن القراآن واحلديث. واإف�ساد 

العوام، موجهًا ملوقف الإ�سالم من الق�س�س".)26(

والالن�ّس: • الن�س 
اإليه بو�سفه ن�سًا، وظل يف حالة  ال�سرد مل ينظر  اأن  اإىل مبداأ واحد:  يوؤدي  ما مّر معنا 
معه  ن�ستعيد  اأن  ميكن  كيليطو  الفتاح  عبد  تر�سيمات  ووفق  الالن�س.  اأو  النقي�س  الن�س 

الثنائيات التالية:
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ثقافة ل ثقافة
نظام  ل نظام
ن�س  ل ن�س

وكما يقول كيليطو "فاإنه ل يكفي اأن تكون هناك جملة اأو جمموعة من اجلمل، �سواء كانت 
�سفوية اأو مكتوبة، لنقرر باأنها ن�س، لبد من �سيء اآخر، لبد اأن حتكم عليها الثقافة املعنية 
ما  والالن�س؟ كيف ي�سري قول  الن�س  التفرقة بني  تتم  الن�س... كيف  اإىل مرتبة  وترفعها 
اإذا ان�ساف اإىل املدلول اللغوي مدلول اآخر، مدلول ثقايف يكون ذا قيمة  ًا؟ العملية تتم  ن�سّ
داخل الثقافة املعنية، الالن�س يذوب يف املدلول اللغوي ول ينظر اإليه اإّل من هذه الزاوية. اأما 
الن�س فاإنه يتمتع بخا�سيات اإ�سافية اأي بتنظيم فريد يعزله عن الالن�س... ما دام الن�س له 
مدلول ثقايف فاإنه يحتفظ به ويخ�سى عليه من ال�سياع، فهو لهذا ال�سبب يدون ويح�سر بني 
دفتي كتاب. اإّل اأنه ل يكفي اأن يكتب قول لي�سري ن�سًا... الن�س ل يدون فقط بل يحر�س على 
تعليمه. فاملقررات املدر�سية واجلامعية ل تت�سمن اإّل الأقوال التي تعترب ن�سو�سًا اأي الأقوال 
التي يجب الأخذ بها وال�ست�سهاد بها والن�سخ على منوالها والعمل مبقت�ساها... ولبد كذلك 
من الإ�سارة اإىل اأن الالن�س ل يف�ّسر ول يوؤّول ول يعّلم ول يحظى باأي اهتمام، بل لعل انعدام 
التف�سري ي�سكل مقيا�سًا كافيًا لتعريف الالن�س، األف ليلة وليلة مل تف�سر لأنها – ح�سب وجهة 
نظر الثقافة الكال�سيكية – مل تكن تعترب ن�سًا، كان ينق�سها التنظيم الداخلي الذي يحدد 
اإىل موؤلف  القول  ن�سبة  الدللة... وكذلك  للن�س غمو�س  العوامل املحددة  الن�س، ومن بني 

معرتف بقيمته، اأي موؤلف يجوز اأن ت�سدر عنه ن�سو�س...")27(.
لل�سرد  – مقدمة  واخلرب  )الكالم  كتابه  من  الأول  الف�سل  يقطني  �سعيد  خ�س�س  وقد 
اأن ي�سري اإىل  العربي( للرتكيز على م�ساألة )الن�س والالن�س يف الثقافة العربية( من غري 
كيليطو  لها  اأ�سار  درا�سة  يف  وبياتيغور�سكي  لومتان  وعند  كيليطو  عند  املنظور  هذا  م�سادر 
كم�سدر لنظرية: الن�س والالن�س. ويقول يف حتديده للمفهوم "اإننا ن�ستعمل مفهوم الن�س 
هنا  توظيفنا  به  يوحي  اأن  ميكن  وما  القدمية.  ال�ستعمالت  عن  به  يخرج  جديدًا  ا�ستعماًل 
هو اأن يتج�سد من خالل الن�سية التي جتعل من اإبداع لفظي ما ذا درجة كربى من احلظوة 
والقبول لدى التقليد الأدبي اأو الراأي العام الأدبي املهيمن يف حقبة من احلقب...")28(. وهذا 
هو حّد الن�س عند كيليطو نقاًل عن لومتان وبياتيغور�سكي، كما ورد فيما اقتب�سناه من كتاب 
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عبد الفتاح كيليطو. على اأية حال تلقف �سعيد يقطني هذا املنظور، ومتّيز يف اإ�سباع تطبيقه 
على الثقافة العربية، بعدما ورد جمماًل مكثفًا عند كيليطو.

وجممل الأمر هنا اأن ال�ّسرد ظل خارج معايري )الن�س( كما و�سمها الوعي الأدبي القدمي 
اأنها: ل ن�س، ولذلك طردت من كتب  اأو مكتوبة على  فنظر اإىل الن�سو�س ال�سردية �سفوية 
النقد، واأغفلها كثري من امل�سنفني القدماء، وكاأنها تفتقد القيمة التي ميكن اأن ترفعها اإىل 

حدود منا�سبة، وميكن اأن تدفعهم لدرا�ستها اأو الإ�سارة اإليها.

ال�سرد • اأمناط 
ميكن اأن ننظر ب�سفة �ساملة اإىل ال�سرد العربي ب�سيغ ثالثة: اأولها: �سرد �سفوي، يكون 
الراوي فيه متداخاًل مع القا�س، وهو يروي اأو ي�سرد للمروي له مبا�سرة، وب�سورة حّية، دون 
حواجز اأو و�سائط اإّل ما يرتبط مبجل�س الق�س من تقاليد وطرائق )وكتاب ابن اجلوزي – 
الذي مر بنا يقدم اأ�سواء كا�سفة لهذه الظاهرة(، والن�س ال�سردي يف هذا النمط ال�سفوي، 
يف  وبتغيري  خمتلف،  باأ�سلوب  الق�سة  تروى  اأن  ميكن  جمل�س  كل  ففي  متحول،  متغري  ن�س 
والن�س  اجلمهور...  وتفاعل  القا�س،  ومزاج  املقام  بح�سب  الأحداث،  وترتيب  الألفاظ، 
ال�سردي اأي�سًا ن�س ل موؤلف له، وهو اأقرب اإىل ن�س جماعي، ي�سري وي�سيع بني الق�سا�سني، 
وجمهور ال�سرد، فال يعرف من وا�سعه اأو �ساحبه الأّول، وهذه طبيعة خم�سو�سة ميكن اأن 

ننظر اإليها كخ�سي�سة لل�سرد العربي املتحول.
اأما ال�سيغة الثانية فهي ما ي�سّمى بال�سرد املدون، ويتم فيها حتويل ال�سرد ال�سفوي اإىل 
املنطوق(  )تقييد  يعدو  ل  وهذا  ال�سائعة،  �سيغها  اإحدى  اأو  الق�سة  تدوين  عرب  كتابي  �سرد 
بلغها  �سورة  "اآخر  هي  مدونة  �سرود  من  و�سلنا  ما  فاإن  ولذلك  اإبراهيم،  اهلل  عبد  بتعبري 
املروي")29( فالتدوين اإذن �سجل لنا �سيغة متاأخرة من الق�سة امل�سرودة، فحفظ لنا جانبًا من 
اأن هذه املدونات تن�سب بع�س الق�س�س لأ�سماء  بالغتها ال�سردية وطبيعتها اجلمالية، ومع 
التاآليف اجلماعية  تلك  نعدها من  فاإننا  ا�ستقرت عندهم،  الذين  الرواة  ت�سمي  اأو  حمددة، 
التي قد تن�سب اإىل �سائغ اأخري ينه�س مبواءمتها وتنظيمها حتى تغدو ن�سًا وا�سح الق�سمات 

واحلدود واملعامل.
العبا�سي،  الع�سر  الكتابة، يف  اأركان  تثبيت  بعد  الثالثة،  ال�سيغة  الكتابي،  ال�سرد  وميثل 
وكذلك مع بروز ظاهرة املن�سئ اأو املوؤلف الفرد، وقد يكون ابـن املقفع )ت 145( واجلاحظ 
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ول  اإمالء  ل  كتابة  ن�سو�سهم  اأكرث  اأن�ساأوا  الذين  الق�سا�سني  الكتاب  اأوائل  مـن  )ت 255( 
م�سافهة.

ظّل  – الكتابي(  – املدون  )ال�سفوي  الثالثة  الأمناط  هذه  يف  ال�سرد  اأن  املالحظ  ومن 
مرتبطًا بال�سعبي اأو الهام�سي، وبكل ما هو م�ساد للثقافة العاملة، ولعل الركاكة اأو الغثاثة التي 
تو�سف بها األف ليلة وليلة وغريها من املرويات ال�سردية، هي حكم على هذا الختالف، وحتى 
من ناحية اللغة جند ال�سرَد يختاُر لغًة ب�سيطة، �سعبية )واأقرب للمحكي اأحيانًا(، ورمّبا لذلك 
ا�سُتبِعَدت لغُة ال�سرد من اعرتاِف اللغويني كما اأق�ساها الفقهاِء والنّقاد، وبالرغم من ذلك 
فاإّن هناك حماولٍت وجتارَب قد جرت للتقريب بني الر�سمي وال�سعبي، على الأقل من ناحية 

حتقيق ال�سرط اللغوي، ورمّبا كان يف الأمر نوع من التحّدي، ولنالحظ ما يلي:
- فن املقامة، فن مديني َق�س�سي، يتعّر�س للقطاع الهام�سي عرب �سخ�سية البطل املحتال 
اإنه  الأحيان،  العربية يف كثري من  املدينة  النا�سئة يف  للطبقات الجتماعية  الذكي، ويعر�س 
هام�سٌي بالنظر اإىل مو�سوعه، لكن من ناحية اللغة، هناك عنايٌة و�سلت حدود م�ساهاة ال�سعر 
يف قوافيه وُجَمله املتوازنة، كاأنه تناُف�س ال�سرد مع ال�سعر، وحماولُة حتقيِق املركزية ال�ّسردّية 
عرب الفعل اللغوي، ويف ظّني اأّن احلمولة اللغوية املعباأة بالبديع والتزويق اللغوي حتمل ميا�سَم 
ال�سرد  م�سروعية  وللدفاع عن  له،  واملتحّم�سني  ال�سعر  اأذى  لّتقاء  وقائيًة،  وخطواٍت  دفاعيًة 
)باإحالِته املختلفة اإىل املناطق املعتمة اأو املخباأة( اأمام الثقافة العاملة )املركزية( … وقد 
حققت املقامُة بع�َس النجاح يف هذي ال�سبيل، ولكن التورَط يف الدفاع عرب الإيغال يف التزويق 
اللغوي، مل يكن احلّل الأمثل، ولعّل ال�سرط اللغوي، الذي �ساحب املقامة، هو الذي اأوقَف هذا 
ال�سكل املميَز عن التطور، وكّبله بقيود من باب )لزوم ما ل يلزم( وقد منعته تلك القيود من 
التطوِر الطبيعي، واأو�سلته بعَد بديع الزمان واحلريري اإىل قوالب لفظّية مفرغة من امل�سمون 

الأ�سا�س يف الن�س ال�سردي.
- وقد حققت مرويات اأخرى �سروط اللغة العالية، وَعَدلت عن اللغة ال�سعبية، لكّنها ظّلت 
يف منطقة املمنوع اأو الهام�سي، من مثل: ق�سة حي بن يقظان لأحمد بن طفيل، وهي ق�سة 
الإن�سان املتوّلد ذاتيًا، املعزول يف جزيرة بعيدة، بني احليوانات )العامل الغريب(، ثم ال�سرية 
الروحية ال�سوفية والو�سوُل اإىل املعرفة بطريق العقل والقلب، )النت�سار لالإ�سراق ال�سويف( 

ثم ختام الق�سة بالنف�سال عن النا�س والعودة اإىل العزلة.)30(
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واحلال يف )ر�سالة الغفران( للمعري ل يبعد عن مناخ النف�سال هذا، فهي انف�سال عن 
الأر�س واجّتاه اإىل اكت�ساف ال�سماء، بفردو�سها وجحيمها، وفيها اأي�سًا ف�ساٌء عجيٌب للق�س، 
يظّل منت�سرًا للمختلف وللغريب يف ال�سرد، مع حتقيق ال�ّسروط البيانية واللغوية. ومع ذلك 
فلم جند امل�سنفني العرب يعتنون بهذين الن�سني )وما ي�سبههما( من منظور �سردي، ومل 
يقّدرا حق قدرهما اإّل يف وقت متاأخر، فهما يخرجان على تر�سيمات النرث وطرائق جتني�سه، 

كما اأنهما حتمًا ل ينالن النظر والدر�س الذي ناله ال�سعر؛ فن العرب املدلل.

�سردية • مبادئ 
تتميز املرويات ال�سردية العربية بجملة من املبادئ التي اخت�ّس بها ال�سرد العربي، ومن 

اأبرزها:
بارزين،  ق�سمني  من  املركب  ال�سرد  "ذلك  باأنها  الإطارية  احلكاية  تعرف  التاأطري:  مبداأ   -
ولكنهما مرتابطان، اأولهما حكاية اأو جمموع احلكايات التي ترويها �سخ�سية واحدة، اأو 
توؤطر  يجعلها  مِبا  واإثارة،  اأقل طوًل  رويت �سمن حكاية  وقد  املتون  تلك  وثانيهما:  اأكرث، 
تلك املتون، كما ُيحيُط الإطار بال�سورة")31(، واألف ليلة وليلة هي احلكاية – احلكايات 
الأ�سهر وْفق هذا املبداأ، ولكن هناك اأمثلة اأخرى عليها، مثل املقامة امل�سريية، التي توؤطر 
بحكاية تقدمي امل�سريية يف دعوٍة ح�سرها اأبو الفتح، ثم تنتهي مبوقفه من هذا الطعام 
ويكون الق�سم الأكرب )ال�سورة( هي ق�سة اأبي الفتح مع امل�سرية، وينغلق الإطار يف اآخر 

املقامة.)32(
رغبتهم  الطعام، رغم  حَبه من  �سَ الفتح  اأبو  َيْحِرُم  امل�سريية،  املقامة  املقاي�سة: يف  مبداأ   -
ال�سديدة فيه، ولكن مينحهم �سيئًا اآخر: حكايًة ممتعة، اإنهم ي�ستبدلون بامل�سرية حكايًة/ 
وليلة(:  ليلة  )األف  من  كثرية  حكايات  يف  بل  �سهرزاد  حكاية  يف  احلال  وكذلك  ق�سة، 

ي اأو مَتوتي … �سهرزاد ت�سرد حكاياتها كي تبقى حية، وفق مبداأ ق�سّ
ويف حكاية ال�سندباد التي تقوم على لقاء ال�سندباد الربي بال�سندباد البحري، هناك َثمن 
مكافاأًة  ليلٍة  كّل  ويناُل  البحري،  ال�سندباد  حكايات  اإىل  ين�سُت  الربي  ال�سندباد  لالإ�سغاء: 
�سنيًة جزاًء له على اإن�ساته)33(. والأمر نف�سه يف حكاية حا�سب كرمي الدين مع ملكة احلّيات 

)من ق�س�س األف ليلة وليلة(.)34(
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- املعامل ال�سفوية: وتتمثل يف مظاهر و�سيٍغ كثرية مثل �سيغ املفتتح ال�سردي: زعموا اأّن … 
يحكى اأّن … حّدَث … اأخربنا – اأخربين،/ وهذه املعامُل اأي�سًا حتّدُد طبيعة الراوي، 
وموقعه مما يرويه، كما ترتُك تاأثريًا يف كرثِة �سيِغ اخِلطاب، ويف كثافِة الإيقاع ال�سوتي 

)حم�ّسنات �سوتية واإيقاعية على نحو ما يح�سر يف ال�سعر الإن�سادي(.
اأو  مفردة،  اأبياٍت  �سورة  على  �سعٌر،  العربي  ال�سرد  يف  داِئمًا  ال�سرد:  يف  ال�سعر  ح�سور   -
مقطوعات، واأحيانًا ق�ساِئد مطّولٌة بع�س ال�سيء، واإذا كان هذا ي�سري اإىل هيمنة ال�سعر، 
واإىل عدم  تخّل�س النرث من تلك الهيمنة، فاإنه ي�سري من جانب اآخر اإىل اأّن ال�سعر يتحول 
هنا اإىل خيط اأو مكون �سمن الن�سيج ال�سردي، اأي اأنَّ ال�سرد ي�سبح هو املركز وال�سعر اأحد 
مكّوناته. )نتذّكر اأن بطل املقامة يقول ال�سعر، ويعّلق مبقطوعاٍت ق�سرية يف و�سف اأحواله 

ومعاجلِة مواقفه … وكذلك يف �ساِئر الأنواع ال�سردية الأخرى(.
�سل�سلٍة متتابعة من  بناء  ويتاأتى ذلك عرب  الرواة(:  – �سل�سة  الإ�سناد )�سند اخلرب  - مبداأ 
الرواة – كما هو احلال يف احلديث النبوي – وهذه ال�سمة متّيز )اخلرب( اأكرث من الأنواع 
ال�سردية الأخرى، وغالبًا ما تكون ال�سل�سلُة كّلها اأو بع�سها خمتلقة، من اأجل الإيهام ب�سّحة 
اخلرب، عرب امل�ساهاِة مع احلديث النبوي. واأحيانًا ميكن اأن تكون خدعة �سردية لإيهام 
املتلّقي كي يثَق بالرواية، وياأخذها اأو ياأخذ بها، فاملتلقي العربي اأميُل اإىل ت�سديق اخلرب 
امل�سند اإىل رواته )وهذا ما ي�سيع يف اأخبار الأغاين لالأ�سفهاين، مثاًل، وهو يورد اأخبارًا 

متناق�سة ككل، لكن كاًل منها م�سنٌد اإىل رواته(.
هذا  يف�ّسر  ورمّبا  )حقيقيًا(،  تاريخيًا  متنًا  يقدُم  ل  وهو  �سردية،  لعبٌة  ال�سرِد  يف  ال�سنُد 
اللتبا�س اّتهام الق�سا�سني بالكذب كه�سام ابن الكلبي مثاًل، الذي اتُّهم بالكذب، وقال عنه 
حنبل  ابن  وا�ستنكر  لها.)35(  اأ�سول  ل  التي  والأخبار  والعجائب  الغرائب  " يروي  ال�سمعاين 
اأحدًا  ظننت  ما  ون�سب،  �َسَمر  �ساحب  هو  اإمّنا  ه�سام،  عن  يحدث  "من  اأحد  عنه  يروي  اأن 
الإخبارية  ال�سرود  القا�سي عن كثري من �سمات  يروي عنه".)36( وقد ك�سفت درا�سة حممد 
اأو�سع مو�سوعة لق�س�س الأخبار. وقد جاء يف نتائج بحث  وخ�سو�سًا كتاب الأغاين بو�سفه 
"فالأولون  الأخبار، يقول:  الفارق بني رواة احلديث ورواة  اإبراز  اإليه من  انتهى  القا�سي ما 
لتاأكيد  و�سائل  عندهم  اأ�سبحت  الرواة  اأ�سماء  اأن  اإذ  املتون،  لتحقيق  الأ�سانيد  اإىل  يعمدون 
يثبتوا �سحة  اأن  يعنيهم  فلي�س  الآخرون  اأما  اأقوال.  من  اإليه  ين�سب  وما  الر�سول  بني  ال�سلة 
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العالقة بني اخلرب وم�سدره، ل، بل لي�س يعنيهم حتى اأن يحققوا الن�سبة بني البطل وما ين�سب 
لي�س مبتدعًا من  اأن هذا اخلرب  للقارئ  يثبتوا  اأن  اأوًل  يهمهم  واإمنا  واأقوال،  اأفعال  اإليه من 
لالإ�سناد  فاإن  ثم  ومن  الدفاتر،  بطون  من  اأو  الرجال  اأفواه  من  ينقلونه  كالم  فهو  عندهم، 
اأن يقنعوا  باأن خطاب اخلرب قد قيل، ولي�س من همهم  اأ�سا�سية هي الإيهام  عندهم وظيفة 

قراءهم اأو �سامعيهم باأن الرواة املذكورين يف ال�سل�سلة عدول")37(.
الذي  ال�سردي  واخليال  احلقيقي  التاريخ  بني  اخللط  من  نوع  اإىل  مرّده  اللتبا�س  وهذا 

يعتمد على الختالق ولي�س على الرواية املحققة املدققة. 

• خامتة
ويف كل حال، ظل ال�سرد العربي يتطّور رغم الظروف امللتب�سة التي اأحاطت به، حّتى و�سل 
الأمر اإىل ع�سرنا، ومتّكن اأحد مبدعي ال�سرد العربي )ونعني جنيب حمفوظ الروائي العربي 
امل�سري( من احل�سول على جائزة نوبل العاملية يف جمال الأدب عام 1988 … فكانت هذه 
ة بنجيب  اجلائزة اعرتافًا مبكانة ال�سرد العربي ومبوقعه العاملي، قبل اأن تكون جائزة خا�سّ
حمفوظ وحده، اأما �سهادات بورخ�س وتودوروف واإعجابهم مع غريهم باحلكاية العجيبة يف 
اإىل موا�سلة  وتدعونا  ال�سردي  بكنزنا  الغربي قد تذكرنا  الآخر  وليلة ف�سهادة من  ليلة  األف 

اكت�سافه باأدوات النقد ال�سردي اجلديد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحث • هوام�س 
الإمناء  دار  �سوريا،   - حلب  ط1،  عيا�سي،  منذر  د.  ترجمة  للق�س�س،  البنيوي  التحليل  اإىل  مدخل  بارت،  رولن   )1(
احل�ساري، 1993، �س 25-26. وما ورد بني معقوفتني ]   [ من اإ�سافة الباحث بق�سد التو�سيح، يف هذا املو�سع ويف 

املوا�سع الأخرى امل�سابهة يف البحث.
)2( فرانك اأوكنور، ال�سوت املنفرد – مقالت يف الق�سة الق�سرية، ترجمة د. حممود الربيعي، ط1، القاهرة، مكتبة 

ال�سباب، د.ت، �س 11-10.
)3( مو�سى �سليمان، الأدب الق�س�سي عند العرب، ط3، بريوت، دار الكتاب العربي، 1960، �س3.

نظرية،  مقدمة  ال�سرديات  العجمي،  فالح  مر�سل  د.  درا�سة:  مراجعة  ميكن  لل�سرديات  النظري  بالإطار  لالإملام   )4(
 – العلمي  الن�سر  والع�سرون، جمل�س  الرابعة  الر�سالة 206/ احلولية  والعلوم الجتماعية،  الآداب  الكويت، حوليات 
جامعة الكويت، 2003-2004. وقد عدد الباحث يف مقدمتها ثماين ع�سرة درا�سة عربية حول ال�سرديات، مما يوؤكد 
ما اأ�سرنا اإليه من حتول متاأخر نحو الدر�س ال�سردي، واأقدم درا�سة ذكرها العجمي �سمن هذا التيار �سدرت عام 
القدمي  اأو  ال�سرد احلديث  تبحث  درا�سات جديدة  الت�سعينات يف �سورة  ال�سردي يف عقد  التوجه  يت�سح  ثم   ،1984

مبنظور )ال�سرديات( اأو علم ال�سرد.
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)5( د. عبد اهلل اأبو هيف، املوروث ال�سردي املتاأثر بالجتاهات اجلديدة، يف: جملة جذور، جّدة، نادي جدة الثقايف، ج14، 
مج7، رجب 1424 – �سبتمرب 2003، �س 709-708.

)6( ابن منظور، معجم ل�سان العرب، مادة ق�س�س.
)7( امل�سدر ال�سابق، مادة �سرد.

)8( الزخم�سري، جار اهلل بن حممود بن عمر، اأ�سا�س البالغة، ط1، حتقيق مزيد نعيم و�سوقي املعري، ط1، مكتبة لبنان 
نا�سرون، بريوت، 1998، باب القاف، �س667.

 .)www.alwaraq.com( ابن اأبي الإ�سبع، حترير التحبري، ن�سرة اإلكرتونية، موقع الوراق )9(
)10( ابن حبيب، حممد بن حبيب البغدادي، املنمق يف اأخبار قري�س، �سححه وعّلق عليه: خور�سيد اأحمد فاروق، عامل 

الكتب، بريوت، ط1، 1985، �س389.
 )11( ابن الندمي، الفهر�ست، بريوت، دار املعرفة، د.ت، �س 423-422.

)12( املرجع ال�سابق، �س 428.
)13( طه ح�سني، يف ال�سعر اجلاهلي، تقدمي د. عبد املنعم تليمة، ط3، القاهرة، دار النهر للن�سر والتوزيع، 1996، �س 

.121-118
)14( وفق ما ذكره ابن �سالم يف طبقات فحول ال�سعراء: "كان ممن اأف�سد ال�سعر وهجنه وحمل كّل غثاء منه حممد بن 
اإ�سحاق بن ي�سار موىل اآل خمرمة بن املطلب بن عبد مناف، وكان من علماء النا�س بال�سري،قال الزهري: ل يزال يف 
النا�س علم ما بقي موىل اآل خمرمة، وكان اأكرث علمه باملغازي وال�سري وغري ذلك، فقبل النا�س عنه الأ�سعار، وكان 
يعتذر منها ويقول: ل علم يل بال�سعر، اأتينا به فاأحمله، ومل يكن ذلك له عذرًا، فكتب يف ال�سري اأ�سعار الرجال الذين 
مل يقولوا �سعرًا قط واأ�سعار الن�ساء، ف�ساًل عن الرجال، ثم جاوز ذلك اإىل عاد وثمود، فكتب لهم اأ�سعارا كثرية، ولي�س 
األف  اأّداه منذ   ب�سعر، اإمنا هو كالم موؤلف معقود بقواف.اأفال يرجع اإىل نف�سه فيقول: من حمل هذا ال�سعر ومن 
من ال�سنني واهلل تبارك وتعاىل يقول: )فقطع دابر القوم الذين ظلموا( وقال اأي�سا "واأنه اأهلك عاد الأوىل. وثمود 
فما اأبقى" انظر: حممد بن �سالم اجلمحي، طبقات فحول ال�سعراء، قراأه و�سرحه حممود حممد �ساكر، جدة، دار 

املدين،1974، ال�سفر الأول �س 8-7. 
يرد يف  الذي  ال�سعر  يجعل  التخييل مما  �سروط  فيها من  وما  ال�سردية  الروح  يتغا�سى عن  �سالم  ابن  اأن  الوا�سح  ومن 
مرويات ابن اإ�سحاق و�سريه جزءًا من املتخيل ال�سردي، فامل�سكلة هي يف منظور ابن �سالم الذي من حقه اأن يفت�س 
عن �سحة ال�سعر، ويك�سف املزيف من الأ�سيل، لكن مثل هذا الأمر ل يطلب يف �سعر ال�سري واملرويات ال�سردية، لأّنها 
اإمنا هو عندهم �سخ�سية ق�س�سية، ول  اإليه �سعر،  ين�سب  اإذ  فاآدم مثاًل  والتخييل،  بطبيعتها مبنية على الختالق 
يق�سدون الدعاء اأنه قال ذلك ال�سعر، وميكن القول باأن ال�سعر يف ال�سرد، يرد لإ�سباع املوقف ال�سردي، وبلوغ التخييل 

مناطقه الق�سوى.
)15( ابن دريد، اأبو بكر حممد بن احل�سن بن دريد الأزدي، ال�ستقاق، حتقيق عبد ال�سالم هارون، ط2، مكتبة املثنى، 

بغداد، 1979، �س81. 
)16( بهاء الدين العاملي، الك�سكول، حتقيق طاهر اأحمد الزاوي، ن�سر عي�سى البابي احللبي، القاهرة، �س333.

النبي �سلى اهلل عليه  واأدرك  �سرية يف زمان معاوية،  "عبيد بن  اأن  فيه  الفهر�ست، �س 132. وجاء  الندمي،  ابن   )17(
والعجم  العرب  وملوك  املتقدمة  الأخبار  عن  ف�ساأله  �سفيان،  اأبي  بن  معاوية  على  ووفد  �سيئًا  منه  ي�سمع  ومل  و�سلم 
و�سبب تبلبل الأل�سنة واأمر افرتاق النا�س يف البالد، وكان ا�ستح�سره من �سنعاء اليمن، فاأجابه اإىل ما اأمره به، فاأمر 
معاوية اأن يدون وين�سب اإىل عبيد بن �سرية". وقد طبع كتاب من�سوب اإليه بعنوان )اأخبار عبيد بن �سرية يف اأخبار 
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اليمن واأ�سعارها واأن�سابها( مع كتاب التيجان يف ملوك حمري، لوهب بن منبه برواية ابن ه�سام، حتقيق ون�سر، مركز 
الدرا�سات والأبحاث اليمنية، �سنعاء. وقد جاء يف كتاب )اأخبار عبيد بن �سرية( هذا )�س325( اأن معاوية: "كانت 
اآخر عمره امل�سامرة واأحاديث من م�سى، فقال له عمرو بن العا�س: لو بعثت اإىل اجلرهمي الذي  اأف�سل لذاته يف 
بالرقة من بقايا من م�سى فاإنه اأدرك ملوك اجلاهلية وهو اأعلم من بقي اليوم يف اأحاديث العرب واأن�سابها" ووفق 
هذا اخلرب فقد ا�ستقدمه معاوية من الرقة ولي�س �سنعاء" لكن ميكننا اأن نفرت�س اأ�سله ال�سنعاين، اليمني، ورحيله 
اإىل الرقة )اأو احلرية كما جاء يف م�سادر اأخرى( وقد �سار عبيد �سمري معاوية "فاإذا كان ذلك يف وقت ال�سمر، فهو 
�سمريه يف خا�سته من اأهل بيته، وكان يق�سر عليه ليله ويذهب عنه همومه، واأن�ساه كل �سمري كان قبله ومل يخطر على 

قلبه �سيء قط اإّل وجد عنده فيه �سيئًا وفرحًا ومرحًا". اأخبار عبيد بن �سرية، �س 326.
)18( اأبو الفرج الأ�سفهاين، الأغاين، حتقيق �سمري جابر، ط1، دار الفكر، بريوت،، 169/15.

)19( اأبو حيان التوحيدي، الإمتاع واملوؤان�سة، ت�سحيح و�سرح اأحمد اأمني واأحمد الزين، ط1، دار مكتبة احلياة، بريوت، 
الليلة ال�ساد�سة ع�سرة، 225/1.

)20( املرجع نف�سه 225/1.
اأبو الفتح �سياء الدين ن�سر اهلل بن حممد، املثل ال�سائر، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد،     )21( ابن الأثري، 

ط2، بريوت، املكتبة الع�سريـة، 1995،    73/2.
)22( فرج بن رم�سان، حماولة يف حتديد و�سع الق�س�س يف الأدب العربي القدمي، يف: حوليات اجلامعة التون�سية، ع 32، 

كلية الآداب – جامعة تون�س، 1991، �س 250.
)23( املرجع ال�سابق، �س 250.
)24( املرجع ال�سابق، �س 252.

)25( عبد اهلل اإبراهيم، ال�سردية العربية – بحث يف البنية ال�سردية للموروث احلكائي العربي، ط1، بريوت – الدار 
البي�ساء، املركز الثقايف العربي، 1992، �س 60-61. كما اأوردها �سعيد يقطني بالتنظيم والرتتيب نف�سه، يف كتابه: 

الكالم واخلرب، �س 60-59.
)26( عبد اهلل اإبراهيم، ال�سردية العربية، �س 61.

)27( عبد الفتاح كيليطو، الأدب والغرابة، بريوت، دار الطليعة، 1983، �س 21 وما بعدها.
العربي،  الثقايف  املركز  البي�ساء،  – الدار  العربي، ط1، بريوت  لل�سرد  – مقدمة  الكالم واخلرب  �سعيد يقطني،   )28(

1997، �س 52-51.
)29( عبد اهلل اإبراهيم، ال�سردية العربية، �س 16.

)30( للتو�سع يف الإطار ال�سردي لق�سة حي بن يقظان انظر: اأماين �سليمان، العنا�سر ال�سردية يف     ق�سة حي بن يقظان، 
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مدونة اأوىل 
يف �سعرية ال�سرد ال�سويف

عودة يو�سف  اأمني  • د. 

تتوافر  ل  رمبا  نادرة،  خ�سو�سية  ذا  خطابا  ال�سويف  ال�سرد  خطاَب  يجعل  مما  لعل 
الدنيوية  الغايات  اأر�س  عن  يناأى  لغويٌّ  خطاٌب  اأنه  الرتاث،  يف  العربية  ال�سرود  من  لغريه 
يف  ويوغل  املحظور،  تخوم  اأق�سى  ويعانُق  واملحتمل،  واملوؤقت  الزائل  عن  ويتجافى  النفعية، 
اآفاق الالمتوقع والالحمدود، ويرنو اإىل احت�سان الثابت واملطلق �سعيا اإىل قول ما ل تدركه 
الأقوال والنعوت؛ ليعود حممال مبا لّذ وطاب من حقائق الوجود الإلهي التي ل تنفد، وحقائِق 
الوجود الإن�ساين النافدة، ويتطّلُع اإىل �سرب العالقة ال�سديدِة القرب بني الوجودين اإىل احلّد 
الذي حتتجب فيه عن روؤية الرائي، ويف الآن نف�سه ال�سديدِة البعد حدَّ ا�ستحالة املقاربة بني 
�سريورة  على  طرفاها  يرتكز  �سدية  ثنائية  طبيعٍة  ذاُت  عالقٌة  اإنها  وحقائِقهما.  الوجودين 

جدلية بني الوجود والعدم.
اإن املتاأّمل بدقة يف اخلطاب ال�سويفِّ ينتهي اإىل حقيقة مفاُدها اأّن الكتابة ال�سوفية كتابٌة 
اأو  بنف�سها،  نف�َسها  تكتب  وكاأنها  الذات،  وعنجهية  الأنا  التمركز حول  التحّرر من  اإىل  تنزع 
كاأنها تنكتب عرب و�ساطة اأنا امنحت اأناها باأنا املطلق. ولي�ست ال�سمائُر امل�ستعملة يف اخلطاب 
تفر�س  التي  اللغة  مظاهر  من  مظهرا  اإل  متكرّثة،  اأو  فيه  مت�سخمًة  بدت  مهما   ، ال�سويفَّ
لول   ، ال�سويفَّ اخلطاب  فاإن  واإل  معنى،  ذا  خطابا  ليكوَن  اخلطاب  على  فر�سا  اإرغاماِتها 
اإكراهاُت اللغة، �سيكون خطابا بال حرف اأو �سوت اأو �سمائَر اأو كلمات، خطابا متحررا من 
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قيد احلرف والو�سف. واإذا �سحت الت�سمية، فهو خطاب العماء اأو خطاب البيا�س بامتياز.
�سائر  يتعاىل على  ال�سويفَّ  اأحكام قيمية جتعل اخلطاَب  اإية  الكالُم على  ينطوي هذا  ل 
ت�سخي�س  اإىل  يف�سي  املطاف  نهاية  يف  فكلٌّ  دونها؛  يهبط  اأو  العربي  الرتاث  يف  اخلطابات 
مظهر من مظاهر احلقيقة املطلقة بغ�س النظر عن �سكلها ولونها ومتظهراتها التي ل حت�سى 
عددا، علمنا ذلك اأم جهلنا، فلكلِّ مظهر خطابيٍّ م�سروُعه الفكريُّ وجمالياُته اخلا�سُة به، 
من  قليل  غري  ا�ستدرجوا  ال�سوفية  اأن  الراأِي  هذا  �سحَة  د  يوؤكِّ مّما  ولعّل  توؤّثثه.  التي  وروؤاه 
من  ولكن  �سمن خطاباتهم،  واأدرجوها يف  العربي،  الرتاث  ال�سابقة يف  الإبداعيِة  التجاِرب 

من�سة روؤيوية جديدة.
م�ستوحاٍة من  متعّددة،  اأ�سكال  معرفيٍة يف  روؤًى  يحت�سنه من  ال�سويفُّ مبا  ال�سرُد  يتجّلى 
احلقُّ  هي:  متباينة،  ثالثة  اأطراف  تفاعل  على  تقوم  التي  ذاتها  ال�سوفية  التجربة  طبيعة 
تعاىل من طرف، والكوُن والإن�سان من طرفني اآخرين. وقد يبدو الإن�ساُن حموَر هذا التثليِث، 
اخت�ساُر  فيه  ميكن  الذي  املدى  اإىل  املطلق،  احلقِّ  على  الدللة  يف  امتيازا  الأكرَث  والعالمَة 
ِريِّ يف قوله: وقال يل:  فَّ التثليث اإىل ثنائية؛ وذلك باإ�سمار الكون يف الإن�سان، كما ُيقراأ عند النِّ

اأنت معنى الكون كلِّه)1(.
 فالإن�سان يف التجربة ال�سوفية يجتهد يف تتطّلب ما يرى اأنه معرفٌة حقيقية ويقينية، وهي 
فح�سب.  الفكري  والنظر  العقل  بعني  ل  والروح،  القلب  بعني  احلقُّ  فيها  ُي�سهد  التي  املعرفة 
والطرف الآخر يف الثنائية هو مو�سوع املعرفة بكلِّ متظهراته وجتّلياته الأزلية والأبدية، وهو 
، فثمة من يطلبه بالفكر والعقل واملنطق، وثمة  احلق تعاىل الذي يتعّرف اإىل طالبيه بح�َسب كلٍّ

من يطلبه بالتقليد، وثمة من يطلبه بالت�سوف وال�سفاء، اأي بالوجد والوجدان والذوق.
، امل�سمرين فيها  ول مرية يف اأّن لكّل جتربة �سوفية اإمكاناِتها التعبرييَة وحمتواها املعريفَّ
البكر  الأولين  النوعي  الإح�سا�س  اأو  الذوق  اأر�َس  ال�سوفية  التجربُة  تغادر  وعندما  بالقوة. 
الذي يتجّلى يف ذات ال�سويف، فاإنها �ستبحث عن و�سيط جديد يحّينها ويقّيدها، ول بد من 
اأن يكون هذا الو�سيُط و�سيطا �سيميوطيقيا بال�سرورة؛ لأّن الذوَق اأو الإح�سا�س النوعيَّ عندما 
يغادران ذاَت ال�سويفِّ واأناه الوجوديَة، فاإنهما �سيتخذان �سورة ما، تتمراأى يف وجود اآخَر على 
وما  والإمياء  كالرق�س  حركيًة  عالماٍت  تكوَن  كاأن  عليه،  الدالة  العالمات  من  �سل�سلة  �سكل 
ياح اأو الكالم. وما يعنينا يف هذا ال�سياق هو الكالُم الذي  ي�سبههما، اأو عالماٍت �سوتيًة، كال�سِّ
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ميّثل اأرقى اأنواع العالمات - �سوتية اأو كتابية - التي يتوا�سل بها الب�سر يف حيواتهم، ويعربون 
التي كانت حم�س  ال�سوفية  التجربُة  تغدو  والإدراكات. عندئذ  واملعاين  الأحا�سي�س  بها عن 
اإح�سا�س بكر، تغدو بالفعل رْهَن الكلمة والعبارة والن�س واإ�ساراته من جهة، ورهن املتلقي من 

جهة اأخرى.
اإّن خطاَب ال�سرد ال�سويف، خالفا للخطاب ال�سعري، ينزع اإىل التحّرر من قيد التجني�س؛ 
يف  املتاحة  احلرية  من  اأرحُب  املفتوحة،  طبيعته  اإىل  بالنظر  فيه  املتاحَة  التعبري  حريَة  لأّن 
وا�ستفردوا  كاتبوها  كتبها  قليلة  غرُي  �سوفيٌة  �سروٌد  وثمة  مرونة.  واأكرُث  ال�سعري،  اخلطاب 
كتب  مثال،  فاحلالج،  ال�سوفية؛  من  غريهم  عند  ُت�ستن�سخ  ومل  وتعبريا،  حمتوى  بكتابتها 
الطوا�سني، وانفرد بهذا النوع ال�سردي، ومثُله النفريُّ الذي كتب املواقف واملخاطبات، وتفرد 
بهما، وكذلك يقال يف ابن عربّي الذي كتب يف اأ�سكال �سردية عّدة، واخُت�ّس بها، كما يظهر يف 

ما كتبه من �سرد حتت عنوان اللطائف والإ�سارات، وحتت عنوان التجليات وغريهما.
على اأّن هذا ل يعني غياَب ال�سرود التي تّتخد لنف�سها �سكال قارا يتكّرر عند اأغلب ال�سوفية 
والق�س�س  الكرامات،  وحكايات  ال�سوفية،  الر�سائل  يف  كما  الكتابة،  فعل  يتعاطَون  الذين 
، والو�سايا، واملقامات ال�سوفية، والإ�سراءات، واملقالت الرمزية، ومقولت ال�سطح،  الرمزيِّ
والأحزاب، واملناجيات، والت�سليات، واحلكم، وال�سروح، والتاآليف يف الت�سوُِّف والتعريف به. 
فهذه الأ�سكال ال�سردية ل تخ�سُّ كاتبا بعينه؛ لأّنها من قبيل الأ�سكال ال�سائدة يف اخلطاب 

ها ينماز من بع�س باختالف الأ�ساليب والروؤى. ال�سويف، بيد اأن بع�سَ
اأما اأ�سكاُل اخلطاب ال�سرديِّ الأخرى فمن ال�سعوبة اإدراُجها �سمن الأ�سكال الآنفة الذكر، 
ُد تغريدا ل م�ساكلة له. اإنها  ها اإىل �سكل ي�سبهها؛ فهي حتمل توقيعا فردانيا، وتغرِّ اأو اأن ت�سمَّ
تفّرد  اإىل  ي�سري  النحو  تفّرَدها على هذا  اإّن  ثم  الأبد،  واإىل  الأوىل  للمرة  اأ�سكال كتبت  تبدو 
بة  النظري. وف�سال عن ذلك، فهي �سرود خم�سّ تفّردا يكاد يكون منقطَع  الروحية  التجربة 

مبرجعيات متنوعة، قرئت واأعيد تاأويلها من منظور التجربة الروحية نف�سها.

احلّق: رداء  • الكلمة 
اإن الكلمة بو�سفها عالمة هي الو�سيط الذي كاد يكون مقّد�سا، اأو هي كذلك واإن مل ن�ست�سعْر 
قد�سّيَتها يف ذواتنا، فالكلمة قادرة على متثيل العاملني املرئيِّ والغائب متثيال رمزيا ميّكننا من 
اأدراكهما. األي�ست كلمة اهلل ت�ستح�سر ذلك الوجوَد، اأو ذلك املعنى املطلَق يف وجوده وكماله! 
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وقد اأدرك ال�سوفية قيمَة الكلمة، فنظروا اإليها على اأنها كائن حّي. بل اإن ابن عربي اأ�سار اإىل 
اأن احلروَف اأُّمٌة من الأمم اأمثاِلنا)2(، وذهب اإىل و�سف الكلمة و�سفا غري م�سبوق، فيه من 
ل. يقول  طاقة ال�سعر اخلالقة ما يَلّذ للمتلقي اأن يعاوده تارة بعد اأخرى، قارئا ومتاأّمال ومتوؤوِّ

، ويخاطُبها على ل�سان احلقِّ خطابا ُمَذّكرا: ابُن عربي يف الكلمة التي ي�سميها الروَح الكليَّ
�سبحانه:  " فقال 

اأنت مربوبي، واأنا ربك
اأعطيتك اأ�سمائي و�سفاتي

فمن راآك راآين، ومن اأطاعك اأطاعني
ومن َعِلَمك علمني، ومن جهلك جهلني

لوا اإىل معرفة نفو�سهم منك فغاية َمن دوَنك اأن يتو�سّ
وغاية معرفتهم بك العلُم بوجودك ل بكيفيتك

كذلك اأنت معي: ل تتعّدى معرفة نف�سك، ول ترى غرَيك
ول يح�سل لك العلم بي اإل من حيث الوجود
ولو اأحطَت علما بي لكنَت اأنا، ولكنُت حماطا

يَّتك، ولي�ست اإنيَّتك اإنيَّتي تي اإنِّ يَّ وكانت اإنِّ
فاأنا اأُمّدك بالأ�سرار الإلهية واأرّبيك بها

فتجدها جمعولة فيك فتعرفها
وقد حجبتك عن معرفة كيفية اإمدادي لك بها

اإذ ل طاقة لك بحمل م�ساهدتها
اإذ لو عرفتها لحتدت الإنية، واحتاد الإنية حمال، فم�ساهدتك لذلك حمال

هل ترجع اإنيُة املركب اإنيَة الب�سيط؟
ل �سبيل اإىل قلب احلقائق
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فاعلم اأن َمن دونك يف حكم التبعية لك، كما اأنت يف حكم التبعية يل فاأنت ثوبي، واأنت 
ردائي، واأنت غطائي".)3(

بهذه الروؤيِة ال�سبتطانيِة الكا�سفة، يرقى ابُن عربي بالكلمة اإىل منبعها القد�سي الأعلى، 
ليك�سف عن حقيقتها الباطنية، وموقِعها العزيز من ذات احلقِّ تعاىل، وفعِلها الربزخيِّ اخلالق 
يف الإحالة على هذه الذات والتعريف بها، ويف الآن ذاته يف الإحالة على اخللق، وتعريفهم 
حقائَق اأنف�ِسهم. اإن الكلمة وفق هذا اخلطاٍب هي �سورة احلقِّ تعاىل متجّليا يف لغة الكون التي 
ل حُت�سى تنّوعا وعدا؛ اإذ اإن كّل ما �سوى احلق تعاىل اإن هو اإل كلمٌة من كلماته. واإن �سئت 

قلت: الكلمة ِظّل اهلل تعاىل، وظله تعاىل هو هذا الكوُن بكلِّ ما ينطوي عليه ظاهرا وباطنا.
، فاإن هذا الروَح الكليَّ - الذي تتجّلى فيه  واإذا كان ابُن عربي يق�سد بالكلمة الروَح الكّليَّ
�سورُة احلقِّ تعاىل - قابٌل هو الأخُر للتجّلي والتحّول من كينونته الكّلّية واملت�سلة وال�ساذجة، 
اأو الأحرى اأن ُيقال من �سفة الإطالق الغرِي القابلة للتعّرف اإىل �سفة التقييد القابلة للتعرف، 
فيظهُر بالتجّلي يف كلِّ املظاهر احل�سية واملعنوية القابلة لالإدراك الب�سري. اإنه بعبارة اأخرى 
يتنّزل من مرتبة العماء)4( والالتعنّي اإىل مرتبة التعنّي يف الزمان واملكان والفكر واللغة، وتغدو 
كلُّ الأعيان املمكنة املاثلة يف الوجود، اأي املوجودات من �سجر وحجر و�سماء واأر�س واإن�سان 
له اإىل احلروف والكلمات  وحيوان... م�سرحا لتحيينه، ومن�ساٍت لتجّليه. ثم تنتهي رحلة تنزُّ
اأو مراآَته الأخريَة التي يتمراأى فيها، ويف الوقت ذاته تكون  واللغة، فتكوُن اللغُة هي من�سَته 
حجابا عليه، فهو ظاهر وباطن يف اآن معا، ظاهر بالنظر اإىل جتّليه يف الكلمات على كونها 

عالماٍت دالًة، وباطٌن بالنظر اإىل كونه مدلول مطلقا ل ُيقَدر على حّد حقيقته.
اإنها �سل�سلة من التنّزلت، ورحلة من البطون والإجمال اإىل الظهور والتف�سيل. واخلطاطة 

ح هذه ال�سل�سلة: الآتية تو�سّ
احلق تعاىل  يتجلى يف    الكلمة اأو الروح الكّلي  يتجلى يف
    اللغة             تتجلى يف            اأعيان املمكنات )املوجودات(

ابن  الكليُّ كما و�سفه  الروُح  كان  واإذا  الكلي.  الروح  اأو  للكلمة  اأخريا  اللغُة حا�سنا  متثل 
عربي على ل�سان احلق تعاىل باأنه ثوُبه ورداوؤه وغطاوؤه، فاإن اللغة وكلماِتها هما ثوُب الروح 

الكلي ورداوؤه وغطاوؤه. اإنهما غطاء الغطاء.
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اإن ت�سكيَل كلمة " اللغة" يف ر�سمها وبنيتها احلرفية، ينطوي على التفا�سيل التي �سقناها 
اأّن الروَح الكليَّ هو مبنزلة الرداء الذي يتجّلى به احلقُّ تعاىل، واأّن  اآنفا، اأعني ما ُذكر من 
، بحيُث ينتهي الأمُر اإىل اأن تغدَو اللغُة  اللغَة والكالم هما الرداُء الذي يتجّلى به الروُح الكليُّ
رداًء يحتجُب احلقُّ تعاىل به عنا يف عني ظهوره لنا؛ مبعنى اأّنه هنا، معنا، ويف مرمى اأب�سارنا، 
ولكّنه ل�سّدة ظهوره احتجب عنا. وكذلك الأمُر يف كلمة "اللغة" ذاتها، فهي حتجُب عّنا ر�سَم 
لفِظ اجلاللة الظاهر فيها للعيان، ولكّن الأب�ساَر ل تب�سره؛ لأّنه حمتجٌب بحرف الغني، ولو 
ُحِذَف الغنُي من كلمة اللغة لنتهينا اإىل اإب�سار كلمة اهلل. اإن هذا الإجراَء الذي ك�سف عّما هو 
م�سمٌر يف كلمة اللغة يوازيه اإجراٌء اآخُر على م�ستويي الفعل وال�سلوك الإن�سانيني يف التجربة 
ال�سوفية؛ فال�سويفُّ حني يت�سّعد يف معراجه الروحي نحو معرفة احلّق تعاىل و�سهوده، فاإنه 
ل يتحّقق له ذلك اإل باإزالة الغني الذي يحجب ب�سريَته وقلَبه عن �سهود مطلوبه. فاإذا كانت 
الغنُي التي ُحذفت من كلمة اللغة هي ا�سَم احلرِف التا�سَع ع�َسَر من حروف الهجاء، فاإّن دللَة 
الدليلُّ  امل�ستوى  الأول:  م�ستويني دلليني،  تتمّخ�س عن  الروحية  التجربة  "غني" يف  الكلمة 
 ،)5( امللتفُّ الكثيف  وال�سجُر  الغيم،  باأنه  الغني  يعّرف  الذي  املعجميُّ  املعنى  وهو  املبا�سر، 
وكالهما يحجب ما وراءه وما يف داخله، متاما كما حجب حرُف الغني لفَظ اجلاللة "اهلل" 

املتمو�سَع يف كلمة اللغة. والثاين: امل�ستوى الدليلُّ ال�سويفُّ الذي يعّرف الغني باأّنه
واإميان مبا غاب  اعتقاد  مع �سحة  لكن  واحلقيقة،  احلّق  كان حمجوبا عن  " حاُل من   
عنه".)6( فاإذا تخّل�س ال�سالُك املحجوب من الغني، اأو من حجابّيته، �سار من اأهل العني؛ اأي 
من اأهل الك�سف ال�سهود واحلقيقة واليقني؛ وذلك بارتفاع حجاب غينه عن عينه. وقد عرّب 

ابن الفار�س عن مثل هذا بقوله يف التائية الكربى)7(:
�������ْك���ُر م���ن���ه ق��د ف����ال اأي�����������َن َب�����ْع�����َد ال�����َع�����نْيِ وال�������شُّ

����َح����ِت ���ْح���ِو اأ�����شْ اأَف������ْق������ُت وَع���������نْيُ ال�����َغ�����نْيِ ب���ال�������شّ

���ْح���وَي امن��ح��ْت ف��ن��ق��ط��ُة َغ������نْيِ ال����َغ����نْيِ ع���ن ����شَ

وَي������ق������َظ������ُة ع�����������نِي ال������ع������نِي َم�������������ح������ِوَي األ������َغ������ِت

هكذا تبدو اللغُة من وجهة نظر ابن عربي، فهي لي�ست للتوا�سل بني الب�سر توا�سال نفعيا 
اأو اأدبيا فح�سب، اإنها، بالأحرى، كينونٌة وجودية توازي كينونَة العامل نف�ِسه، فكما اأن العامل 
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يك�سف، يف اأعيانه الوجودية، عن هوية احلقِّ تعاىل عرب جتّليه يف اأ�سمائه و�سفاته واأفعاله، 
احلقِّ  متثيل  اإىل  ينتهي  وكالهما  والأ�سوات،  احلروف  من  نة  املكوَّ الكلماُت  تفعل  فكذلك 
تعاىل متثيال رمزيا اأو اإن �سئت قلت متثيال اعتباريا، على اأن الكلماِت رمبا تكون اأجدى من 
من  لة  واملتخيَّ املادية  الوقائع  جتريد  على  قادرٌة  لأنها  الرمزي؛  التمثيل  مظاهر  من  غريها 
اأبعادهما احل�سّيتني املقّيدتني بالزمان واملكان، وحتويلهما اإىل مفاهيَم جمردٍة، اأو مو�سوعاٍت 
ذهنيًة حتيل عليها تلك الكلماُت. وبعبارة اأخرى، فاإن "اإ�سرتاتيجياِت" التمثيِل الرمزيِّ للغة 

وعالماتها كفيلٌة با�ستح�سار عوامِل احل�س والغيب دون اأن نغادر اأماكننا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واملراجع: • امل�سادر 
ديوان ابن الفار�س، دار �سادر، بريوت، د.ت.  .1

كتاب املواقف ويليه كتاب املخاطبات، حممد بن عبد اجلبار بن احل�سن النفري )ت354 هـ(، حتقيق:   .2
اأرثر يوحنا اأربري، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة. د.ت. 

د.  د. عثمان يحيى، ت�سدير ومراجعة:  وتقدمي:  ابن عربي، حتقيق  الدين  املكية، حميي  الفتوحات   .3
اإبراهيم مدكور، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، القاهرة، ط2. 1986.

لطائف الإعالم يف اإ�سارات اأهل الإلهام، عبد الرزاق القا�ساين، حتقيق ودرا�سة: �سعيد عبد الفتاح،   .4
الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، القاهرة، 2005.

املعجم الو�سيط، اإبراهيم م�سطفى وزمالوؤه، املكتبة الإ�سالمية للطباعة والن�سر والتوزيع، اإ�ستانبول،   .5
د. ت.

6.  املو�سوعة ال�سوفية، د. عبد املنعم احلفني، مكتبة مدبويل، ط1، القاهرة. 2003.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• الهوام�س:

)1( كتاب املواقف ويليه كتاب املخاطبات، حممد بن عبد اجلبار بن احل�سن النفري )ت354 هـ(، حتقيق: اأرثر يوحنا 
اأربري، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، �س5. 

)2( يقول ابن عربي )ت638هـ(:" اعلم – وفقنا اهلل واإياكم – اأن احلروف اأمة من الأمم، خماطبون ومكلفون، وفيهم 
اأف�سح  اأهل الك�سف من طريقنا. وعامل احلروف  اإل  اأ�سماء من حيث هم. ول يعرف هذا  ر�سل من جن�سهم، ولهم 
العامل ل�سانا، واأو�سحه بيانا. وهم على اأق�سام كاأق�سام العامل املعروف يف العرف". الفتوحات املكية، حتقيق وتقدمي: 
د. عثمان يحيى، ت�سدير ومراجعة: د. اإبراهيم مدكور، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، القاهرة، ط2، ال�سفر الأول، 

�س260. 
 )3( الفتوحات املكية، ال�سفر الثاين، �س196-195.
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اإن العماء  اأي�سا:  اأن يخلق اخللق؟ فقال: كان يف عماء. وقال  اأين كان ربنا قبل  )4( �سئل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: 
التي  الأحدية  ويقابله  احلقائق،  حقيقة  العماء  يكون  وبذلك  َخْلق،  ول  حق  ل  يعني  هواء.  حتته  وما  هواء  فوقه  ما 
ت�سمحل فيها الأ�سماء وال�سفات ول يكون ل�سيء فيها ظهور، فكذلك العماء لي�س ل�سيء من ذلك فيه جمال ول ظهور، 
والفرق بينهما اأن الأحدية: ُحْكم الذات يف الذات مبقت�سى التعاىل وهو الظهور الذاتي. والعماء: حكم الذات مبقت�سى 
املنعم احلفني،  ال�سوفية، د. عبد  املو�سوعة  العمائي.  الذاتي  البطون  تداٍن، وهو  تعاٍل ول  ُيفهم منه  الإطالق، فال 

مكتبة مدبويل، ط1، القاهرة، �س884.
اإ�ستانبول، د. ت، ج2،  والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  الإ�سالمية  املكتبة  اإبراهيم م�سطفى وزمالوؤه،  الو�سيط،  )5( املعجم 

�س669.
)6( لطائف الإعالم يف اإ�سارات اأهل الإلهام، عبد الرزاق القا�ساين، حتقيق ودرا�سة: �سعيد عبد الفتاح، الهيئة امل�سرية 

العامة للكتاب، القاهرة، 2005، ج2، �س187.
)7( الديوان، دار �سادر، بريوت، د.ت، �س91.
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من موت الن�سان اإىل موت املوؤلف
امل�سرتك بني هل�سا وال�سبول

حمادين  موفق  • د. 

مقدمة 
بعيدًا عن النعي الكامل الذي اأطلقته )عوامل ما بعد احلداثة( لاليديولوجيات الكربى، 
ال�سوفياتية  لاليديولوجيا  كما  للراأ�سمالية  الكال�سيكي  للطابع  اآخر  نعي  اإعالن  بالإمكان 
كطبعة ر�سمية للمارك�سية... وبالمكان ثانيًا، مقاربة موت اليديولوجيا الكربى على ال�سعيد 
)هيدغر(  الن�سان  موت  فمقابل  الأدبي،  ال�سعيد  على  الكربى  ال�سرديات  مبوت  الفل�سفي، 

وموت العقل )مدر�سة فرانكفورت( ثمة موت للموؤلف )بارت(...
املارك�سية،  اأيديولوجيا هل�سا  الروائية يف  ال�سرديات  اأزمة هذه  ثالثًا، مقاربة  وبالمكان، 
والقلق  الغرتاب  من  حالة  اإىل  فيهما  املوؤلف  انتهى  حيث  )القومية(،  ال�سبول  واأيديولوجيا 
الواقع  عن  ازاحة  هما  مبا  الن�سائي  وللح�سور  الكتابة  حليلة  �سريري  موت  بعد  الوجودي 
نحو احالم اليقظة عند هل�سا والحالم الفرويدية عند ال�سبول، ونحو حنني جارف للمكان 
الول، فيما ي�سبه تداعيات ما بعد احلداثة: البعرثة والعبث وتقنيات الت�سظي الروائية )كما 

�سرنى(... 
فكان متوقعًا، اإذن، مع ذبول الربيق اليديولوجي العام وال�سرديات الروائية ب�سكل خا�س 
اإىل  وال�سبول- ظهريهما  اأن يدير الثنان -هل�سا  واملراأة والأحالم(  الكتابة  )ا�ستنفاد حيلة 

حائط الإعدام:- 
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ال�سبول ب�سورة مبا�سرة باإطالق النار على نف�سه، وهل�سا ب�سورة غري مبا�سرة، بانتحار 
بطله اإيهاب بال�سيانيد..

عربي  )الراوي(  بطله  وظل  )ال�سبول(  ال�سارد  مات  كيف  ذلك،  من  ن�ستخل�س  اأن  ولنا 
حيًا.. وكيف مات الراوي عند هل�سا وظل ال�سارد حيًا..

ويف التفا�سيل، ميكن مالحظة كل ذلك يف املقاربات التالية:-
قوتها  ا�ستنفدت  ما  �سرعان  داخلها،  بثنائيات  منهما  لكل  الكربى  ال�سردية  مقاربة   -1

امل�سادة:- 
- ثنائية املكان )القرية - املدنية(.

- ثنائية الزمان )الواقع - الحالم(.
- ثنائية املراأة )الفا�سلة - املوم�س(. 

- ثنائية احلزب و�سده. 
2- م�سادفة اأو مفارقة اجلنوب املعريف - ال�سيكولوجي احلميم عندهما بولدتهما وطفولتهما 

اجلنوبية )جنوب الردن(.
3- اختالط الراوي باملوؤلف.

4- اهتمامات نقدية م�سرتكة باأعمال روائية ووق�س�سية و�سعرية واأدبية، مثل اهتمام ال�سبول 
وهل�سا باأعمال حممد الب�ساطي ويو�سف اإدري�س والطيب ال�سالح عربيًا.. وباأعمال فوكرن 

وهمنغواي والأدب الأمريكي خ�سو�سًا. 
5- ما قاله هل�سا نف�سه عن "اأنت منذ اليوم" كانت روايتي "ال�سحك" التي كتبتها قبل رواية 
"اأنت منذ اليوم" بفرتة طويلة، تعرب عن الأزمة نف�سها، ففيها تفتت روؤية كاملة اإىل �سظايا 

عبثية".
ويف  ال�سبول  ق�سائد  معظم  يف  ذلك  نلم�س  وحيث  وال�سيا�سي،  الروحي  واملنفى  الغربة   -6

روايته، كذلك عند هل�سا وخا�سة يف ا�ستهالل روايته البكاء على الطالل: 
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ك�����������������اأين غ�����������������داة ال���������ب���������ني ي��������������وم حت�����م�����ل�����وا 

ل������������دى ��������ش�������م�������رات احل������������ي ن�������اق�������ف ح���ن���ظ���ل 

ق���ط���ع���ت���ه  ق������ف������ر  ال��������ع��������ري  ك��������ج��������وف  وواِد 

ب��������ه ال��������ذئ��������ب ي�������ع�������وي ك�����اخل�����ل�����ي�����ع امل�����ّع�����ي�����ل 

�������ش������اأن������ن������ا  اأن  ع���������������وى  مل�����������ا  ل�����������ه  ف������ق������ل������ت 

مت����������ّول  مل����������ا  ك�������ن�������ت  اإن  ال�������غ�������ن�������ى  ق������ل������ي������ل 

اأف����������ات����������ه  ��������ش�������ي�������ئ�������اً  ن����������������ال  اذا  ك����������الن����������ا 
وم�������ن ي����ح����رث ح����رث����ي وح�����رث�����ك ي����ه����زل )1)

)ال�سبول(  عند  والقومية  هل�سا  عند  )املارك�سية(  بالأيديولوجيا  ال�سرديات  اختالط   -7
باأ�سكال من الوجودية.

هل�سا عند  ال�سردية  • الثنائيات 

اأوًل: ثنائيات املكان:- 

الروائية  هل�سا  اأعمال  حتفل  الواقع(   - اليقظة  )اأحالم  الزمان  لثنائية  بال�سافة 
الذكوري  املكان  وبني  - اجلنوب(  )القرية  الأمومي احلميم  املكان  بني  دائمة  )مبقابالت( 
الثنائية باأعمال با�سالر  تاأثره يف هذه  البارد )املدن - ال�سمال ال�سناعي( ول يخفي هل�سا 

وفوكرن وبرو�ست وغرام�سي و�سالينجر.
1- بالن�سبة لـ با�سالر ي�سري غالب اإىل ذلك ب�سورة مبا�سرة على ل�سان اأبطاله، ومن ذلك ما 

جاء على ل�سان زينب يف )الروائيون(. 
الفرن�سية  الثقافة  من  وجهًا جديدًا  له  ب�سطت  اأخرى،  زينب  اإيهاب  راأى  الليلة  تلك  "يف 
كتابه  يف  اإنه  قالت  جمال،  كعامل  با�سالر  غا�ستون  عن  حدثته  خياله،  اأثار  يعرفه،  يكن  مل 

)1( الأبيات لمرئ القي�س، ال�ساعر اجلاهلي، من معلقته املعروفة، اأولها ورد يف مقدمة الق�سيدة يف �سياق م�سهد )رحلة 
الظعائن( والأبيات الثالثة الأخرى من ق�سم اآخر يف الق�سيدة ي�سف فيها الذئب. واإيراد هذه البيات واأمثالها يدلنا 
على جانب من الثقافة الرتاثية لغالب هل�سا، ووقفته العميقة عند "الطلل" وحماولة ربطه بروؤية هل�سا املكانية، وقد 

ا�ستوحى هل�سا عنوان روايته )البكاء على الأطالل( من وقفة ال�ساعر اجلاهلي وبكائه على الطلل )املحرر(.



110

)جماليات املكان( يتحدث عن دللت القبو والعلية، ترجمت فقرات من هذا اجلزء:-
داخلنا،  يف  مادي  ب�سكل  حمفور،  فيه  ولدنا  الذي  فالبيت  ذكرياتنا  عن  النظر  "بغ�س 
انه ي�سبح جمموعة من العادات الع�سوية، بعد مرور ع�سرين عامًا، ورغم ال�سالمل الكثرية 
"فلن نتعرث بتلك الدرجة العالية  التي �سرنا فوقها، فاننا ن�ستعيد ا�ستجاباتنا" لل�سلم الأول 
بع�س ال�سيء، اإن الوجود الكلي للبيت �سوف ينفتح بامانة لوجودنا، �سوف ندفع الباب الذي 
ال�سطح  اإىل حجرة  الظالم  اأن جند طريقنا يف  ن�ستطيع  بنف�س احلركة كما  ي�سدر �سريرًا 

البعيدة، اإن ملم�س اأ�سغر تربا�س يظل باقيًا يف يدينا". 
هو  �سيء  كل  وقبل  اأوًل،  ولكنه..  �سك..  دون  منافع  له  فل�سوف جند  للقبو  بالن�سبة  "اأما 
بالقبو  نحلم  فحني  حياتها،  ال�سفلي  العامل  قوى  ي�سارك  الذي  هو  للبيت،  املظلمة  الهوية 
فنحن على ان�سجام مع ل عقالنية العماق". حكت له كيف يرى با�سالر اخلزائن والأدراج 

والأع�سا�س وال�سناديق والعلب...
2- مقاربته غرام�سي، حول انف�سام املثقف الريفي، عن واقعه، وحتوله اإىل مثقف تقليدي 

يعرب عن اآليات الخ�ساء والقمع )املديني(.
3- تاأثر غالب بروايات فوكرن وبا�سو�س وبرو�ست، واإعادة انتاجها يف ت�سوراته الفكرية:- 

دريك"  "متبل  مقابل  الأمريكي  ال�سناعي  ال�سمال  اإىل  ينتمي  الذي  العنني  "بوي" 
رواية  اأما  لفوكرن،  احلرم(  رواية  )يف  الأمريكي  اجلنوب  يف  ريفية  عائلة  اإىل  تنتمي  التي 
برو�ست "البحث عن الزمن املفقود" فهي الأكرث ح�سورًا يف املعمار ال�سيكولوجي عند غالب، 
ماعني  مقابل  برو�ست  و)كومرباي  وبريوت،  وبغداد  والقاهرة  عمان  مقابل  "تان�سوفيل" 

غالب(.
4- اهتمامه وترجمته لرواية �سالينجر )احلار�س يف حقل ال�سوفان( حيث نتعرف يف الرواية 
على �سجر الفتى هولدن من حياة املعهد الرتيبة التي ترمز حل�سارة ال�سمال ال�سناعي 

الراأ�سمايل )الذكورية(. 
5- كما ا�ستخدم هل�سا يف روايته )اخلما�سني( �سخ�سية اأمريكية قريبة من �سخ�سية هولدن، 
يف  لتعي�س  البارد(  ال�سناعي  )ال�سمال  املتحدة  الوليات  ترتك  التي  ليزا  �سخ�سية  هي 

القاهرة.
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 والغريب اأن هل�سا الذي يروي على ل�سان بطله جري�س يف )�سلطانه( كيف ف�سل يف التاآلف 
مع �سوارع املدينة )عمان( بعد اأن غادر ماعني اإليها يروي يف عمله الآخر )ال�سحك( كيف اأن 

القرية مبا هي احليلة امل�سادة، مل تقبله. 

ثانيًا: ثنائيات الواقع،احالم اليقظة

 ل تخلو رواية من روايات هل�سا من اأحالم اليقظة مبا هي:- 
واملالحقات  واملطاردات  احلوا�س(  )فو�سى  من  اإليها  يهرب  ملحة  ذاكرة  تداعيات  اأوًل: 
احلقيقية )النفق يف رواية ال�سحك( والغرق يف رواية البكاء على الطالل... والكوابي�س 

والأحالم التي تاأتيه يف حديقة الأورمان يف اأكرث من رواية.
ت�سبق  )اأحالم  هي  عنها،  باحلديث  )�سلطانه(  روايته  هل�سا  ي�ستهل  كما  الحالم  وهذه 
واليقظة،  النوم  اللحظات املرتددة بني  واأحالم يقظة تهاجمه يف  ال�سحوة كرغبات ملتاعة 
وتكون �سريعة، غائمة وجمرد اأمثله تو�سحيحية للرغبات حيث يكون اجل�سد ذاتًا ومو�سوعًا. 
اأحالم  اأي�سًا، ففي  وثانيًا: مبا هي )�سلة( �سرية بني مارك�سية خا�سة وبني وجودية خا�سة 

اليقظة يف اأعمال هل�سا ظالل مبعرثة من �سارتر وخا�سة يف الغثيان.
وثالثًا: مبا تعك�سه من موقف )مزدوج من املراأة( والذي ي�سيطر على اأعماله الروائية. 

مع  عاديًا  حوارًا  يبداأ  عندما  )الروائيون(  يف  يهاب  ل  املتكرر،  احللم  ذلك  �سورة  فمن 
امراأة، ترتفع وتريته حتى ي�سبح بوحًا، ثم يتطور اإىل ممار�سة جن�سية جميلة ل يعبقها �سعور 
بال�سيق. حدث ذلك واأنا�س كثريون ميرون اأو يجل�سون قريبًا منه دون اأن يبدو عليهم اأنهم 

يرون ما يدور. 

اإىل �سورة الأم الفا�سلة )اآمنة( اإىل �سورة هذه الأم املتداخلة مع �سلطانه كما يقول يف 
كتابه )قراءات نقدية(:- "بال�سافة ل�سورة املراأة املوم�س لنف�سها، فاإن �سورة الرجل الراوي 
لزوجة الأب التاريخي، تكمل امل�سهد يف اأحالم اليقظة، التي تر�سي تكوينًا اآخر عميق الر�سوخ 
يف �سخ�سية احللم ونعني به املركب الأوديبي، ول نق�سد به املركب الأوديبي الفرويدي، بل 
ذلك اللجوء النكو�سي نحو الأم الذي ميار�سه اإن�سان يح�س بوطاأة ال�سلطة الأبوية - التي قد 

تعني الدولة اأو ال�سوق اأو اأية �سلطة كابحة، اإن املوم�س الفا�سلة هي اأم".
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ثالثًا: ثنائية املراأة

�سكل  املراأة  من  املوقف  فاإن  الكربى  هل�سا  �سردية  هي  النقدية(  )املارك�سية  كانت  اإذا 
التجلي اأو التعيني الروائي لهذه ال�سردية. 

وبهذا املعنى، فاإن هل�سا يف مقارباته الروائية، ل يرى يف ع�سور التاريخ من الإقطاع اإىل 
الراأ�سمالية �سوى ترجمات روائية فظة لتاريخ واحد هو تاريخ امل�سادرة الذكورية.

التداخل احلميم لأعمال باخوفن وفروم وفرويد وغرام�سي وبا�سالر  وهو ما يف�سر هذا 
وفوكرن يف تفا�سيل معاجلاته الروائية... فاأخذ من فروم ومن باخوفن، �ساحب نظرية الأم 
التاريخية  جتلياته  يف  الأبوي،   - الأمومي  ال�سراع  لفكرة  الأيديولوجي  التكثيف   )1861(

والأ�سطورية على حد �سواء. 
فاملراأة، كما يقول غالب نقاًل عن فروم، لي�ست م�سكلة من م�ساكل املجتمع الربجوازي، 
ميكن حلها بتحويل املراأة اإىل ذكر برجوازي )داكو، �سرابي( بل هي م�سكلة املجتمع الأبوي 

الراأ�سمايل برمته.
ويعك�س اخلوف من حترير املراأة الكامل يف هذا املجتمع، خوف املجتمع الأبوي على نف�سه.  
اإن املراأة هنا، هي امل�سروع الثقايف، الجتماعي التاريخي امل�ساد، ولي�ست نقطة على جدول 

اأعماله. 
بالطبيعة  الإن�سان  يوحد  الذي  العمومي،  امل�سرتك  املن�سودة،  اجلنة  احللم،  املراأة  اإنها 
ال�ستالب  من  �سورة  اأعلى  يف  لال�ستالب  كوجه  امليت  الأبوي  احليز  ولي�س  الطفولة  بيت 

الأثرنوبولوجي اإىل ال�ستالب ال�سلعي. 
ولعل باخوفن - فروم، كانا يعّمقان ت�سورات غالب، باإعادة غالب اإنتاجهما يف اأعماله، 
الأول با�ستعادة فكرة رو�سو وابن طفيل عن الإن�سان الطبيعي الأول كنموذج لالإن�سان املن�سود، 

والثاين مبقارنته الده�سة بني ال�سرتاكية وفكرة نظام الأم عند باخوفن.
 اأما يف رواية برو�ست )البحث عن الزمن املفقود(.

والراوي  اأوديت،  مع  �سوان  لقاءات  كل  ويف  ي�ستدعي  اجلن�س  باإثم  الداخلي  ال�سعور  فاإن 
اأن  "كغبطة مبهمة ل ب�سرية يف �سموها"، فما  برو�ست مع جيليربت، والبريتني، �سورة الأم 
تنتقل املراأة  - اجل�سد من انعكا�س للحلم الأمومي يف الذهن، اإىل حالة تعني يف الواقع، حتى 
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اأكرث من  تنتهي كمحرك ل �سعوري على عتبات اخليال الأمومي... وتاأخذ املراأة عند هل�سا 
�سورة روائية.

يف  )جنمة(  امل�سيحية  احلقيقية  اأمه  جانب  اإىل  اأر�سعته  التي  )امل�سلمة  اآمنة  الأم  �سورة   -
)رواية �سلطانة(. 

واأمينه  )ال�سوؤال(  يف  وتفيده  )الروائيون(  يف  وزينب  �سلطانه،  رواية  يف  �سلطانه  �سورة   -
التاريخي،  الكلي،  الأب  لمراأة  كامن  كمعادل  ال�سورة  هذه  تبدو  حيث  )ال�سحك(  يف 
لل�سلطة  حتديًا  كموم�س  انتهاكها  يف  يرغب  الذي  الرجل  �سورة  املزدوجة،  �سورتها  يف 
�سورة  با�ستعادة  اإل  الكاملة  بحريتها  ت�سعر  ل  التي  املوم�س  املراأة  و�سورة  الذكورية.... 

املوم�س امل�ساعية. 

الرواية:  • من 

قالت منال: "فكرتي عن اإيهاب اأنه كاتب كبري وعاقل، معقول تتجوز زينب?".

قال لها اإيهاب: "ايه راأيك يف زينب?".

قالت منال:"موم�س".

رواية  يف  جري�س  ل�سان  على  مبا�سرة  هل�سا  يخربنا  كما  و�سلطانة  اآمنة  من  مركبة  �سورة   -
للمراأة  روؤيتي  �ساغت  دومًا،  تتجدد   - رمبا   - الالوعي  يف  الذاكرة،  يف  "اآمنة  �سلطانه 
جميع  وبني  بيني  وقفتا  و�سلطانة  هي  العمر،  مراحل  من  مرحلة  كل  يف  اإنتاجها  فاأعدت 
الن�ساء، اأردتهّن جميعًا اأن يكن الثنتني معًا، وكان ذلك م�ستحياًل، فقد اأ�سبحت عالقاتي 

بالن�ساء جمموعة من خيبات الأمل". 

وتظهر هذه ال�سورة املركبة عند هل�سا يف رواية ال�سحك عرب ناديا ويف رواية ال�سوؤال عرب 
يهربون من  اأبطاله  معًا، فرنى  الكتابة وحيلة احلياة  الرغبة مع حيلة  تتداخل  تفيده، حيث 
اأزماتهم وا�سطرابهم النف�سي بل والفكري ال�سيا�سي اإىل املراأة مبا�سرة اأو عن طريق اأ�سكال 

من اأحالم اليقظة.
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مع  ترافقت  انتحاره  ثم  اإيهاب  انهيار  بدايات  اأن  كيف  )الروائيون(  عمله  يف  و�سرنى 
�سورتها  يف  املراأة  من  الكتابة  اإىل  الهروب  من  احليل  هذه  اإدارة  على  قدرته  ا�سطراب 

الأ�سطورية املركبة )فتاة الإعالن التي حلت يف اأحالم اليقظة حمل زينب(. 
من الرواية: "عندما ميار�س اإيهاب اأحالم اليقظة يتخذ و�سع اجلنني يف الرحم، يغطي 
راأ�سه بالبطانية، يطوي �ساقيه، ويلغي الأ�سوات وال�سوء والروائح ويحلم، ينتظر حلم اليقظة 
لياأتي من تلقاء نف�سه، ي�ستعيد ال�سوت: "لكتويل" ثم تن�ساب الفتاة بثوبها ال�سابغ الطويل، 
يف كل ليلة ي�ساهد اإيهاب اأخبار الثامنة والن�سف يف التلفزيون، ثم الإعالنات، الإعالن عن 
�سامبو لكتويل ياأتي يف هذه الفرتة، يرتاجع العامل حوله ويظل هو وال�سوت، يف كل مرة كان 

الإعالن ينتهي باأ�سرع مما توقع. 
يف اأحالم يقظته يحاول متعمدًا اأن يتذكر زينب، ي�ستح�سرها فياأتي �سوت فتاة الإعالن 
ويلغيها، تربز الفتاة بج�سدها ال�سامخ وثوبها الأبي�س الطويل، الذي جتذبه الريح اإىل الوراء، 
وتظل زينب نقطة ثابتة يف مكان معتم. ت�سبح الفتاة خلفية حللم يقظة جن�سي مع امراأة غري 
حمددة، ي�ستعري احللم �سوت الفتاة واألوان ال�سوء يف حجرة م�سدلة ال�ستائر ويدخل يف حلظة 
اأحالم  ال�سجن كانت زينب هي مو�سوع  اإىل  التلفزيون  النوم. قبل دخول  ت�سبق  التي  اخلدر 
لالأحداث حتى  وي�سيف  ويختزل  يحّور  اعتقاله،  �ساعة  منذ  له  ما حدث  لها  يحكي  يقظته، 

يجعلها م�سوقة. ولكن فتاة الإعالن حلت مكان زينب، فاأ�سبح تذكرها نوعًا من الواجب. 

رابعًا: ثنائية احلزب و�سده

رغم اأن هل�سا كان �سديد الإميان باملارك�سية اإل اأن رواياته كلها بال ا�ستثناء مراجعة نقدية 
حادة للحركة ال�سيوعية العربية.. فمن �سخريته من �سامل ال�سيوعي الأردين والنائب الي�ساري 
)طعمة( الذي اغت�سب اأمرية وحولها اإىل موم�س )يف رواية �سلطانة( ومن ما اعتربه �سمات 
قادة  مع  وبعالقاتهم  ال�سوفياتي  الحتاد  باإجنازات  ويفتخرون  )يعتزون  الذين  لل�سيوعيني 
اأن يقدموا  بالعمالة، دون  اأو منتقد لهم  واتهامهم لأي معار�س  الأخرى  ال�سيوعية  الأحزاب 
يف  وخا�سة  امل�سريني  ال�سيوعيني  من  �سخريته  اإىل  )�سلطانة(،  الأردين...  الواقع  يف  �سيئًا 

)الروائيون( و)ال�سوؤال( و)ال�سحك(.
فعلى ل�سان اإيهاب يف الروائيون: "ما هو خويف اأن الإ�سرتاتيجية ت�سيع يف التكتيك، اأ�ساليب 

التحالفات واجلبهات اللي مفرو�س انها تكون تكتيك تتحول لأهداف يف ذاتها". 
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اإىل  والعراق  وم�سر  الأردن  يف  عاي�سهم  الذين  )رفاقه(  على  هل�سا  مالحظات  وتعود 
بالربجوازية  والتحاقهم  امليكانيكية  التاريخية  وحتمياتهم  الفقري  النظري  )خطابهم( 
ال�سغرية العربية - ح�سب راأيه - وعجزهم عن روؤية ال�سراع الطبقي على امل�ستوى العربي 
و�سياغة منظورات عربية راديكالية.. )فاأية تفاهمات اأن تعا�س حياتنا ب�سياغات متكل�سة( 

)الروائيون(. 
احلزب  )فكرة  يف  وجد  ما  �سرعان  اأنه  فهو  اأبطاله  ل�سان  على  هل�سا  يقله  مل  الذي  اأما 
نف�سها( قيدًا اأيديولوجيا وتنظيميًا ل ين�سجم مع روحه )الربية( التي �ساقت باملدن كلها قبل 
اأن ت�سيق باأحزابها وظلت اأحالم اليقظة تاأخذها تارة، اإىل ذاكرة القرية ورائحتها الربية، 

وتارة اإىل حرية الف�ساءات الوجودية.

ال�سبول عند  ال�سردية  • الثنائيات 

ثنائية املكان عند ال�سبول

رغم اأن ال�سبول مل يهتم )نظريًا( بثنائية املكان كما فعل هل�سا، اإل اأننا نلم�س عنده موقفًا 
مماثاًل وخا�سة يف ق�سيدة الغجرية التي اأخذت مكان )املراأة املفقودة( وذاكرة القرية التي 

مل ت�ستطع املدينة انتهاكها. 
اأمطريني 
اأمطريني 

من �سدمي الغيب زخات �سخية 
األ�سقيني بالرتاب 

اأنا من خلف ليل املدنية 
ظامئًا مل ي�سقني اإل ال�سراب.

ال�سمال  الكوين:  بعده  يف  املكان  ثنائية  حول  الأخرى  املقاربات  اإىل  املوقف  هذا  وميتد 
املتاأخر  ال�سبول  اهتمام  يف  نلم�سه  ما  وهو  الأمومي،  الريفي  واجلنوب  الذكوري  ال�سناعي 
اأحمر(  )هندي  الق�سرية  ق�سته  يف  كما  الغربية.  احل�سارة  تدهور  حول  �سبنغلر  باأفكار 

وجتربته يف بريوت. 
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ثانيًا: ثنائية الواقع - الحالم 

اإذا كان هل�سا يرى نف�سه مطاردًا وحما�سرًا يف اأحالم اليقظة، فاإن ال�سبول يعي�س احلالة 
اأعماقه  يف  الكامن  الوجودي(  )والرعب  الال�سعور  حيث  العادية  الأحالم  يف  ولكن  نف�سها 

اخلفي�سة. 
فهو غالبًا ما يفقد �سوته اأو ل ي�سمعه:- يف "اأنت منذ اليوم" "يحلم باأنه ي�سري يف ال�سارع 
اأ�ساعه.. مير با�س. يف املقعد الأخري جتل�س هي، وجهها منقو�س كوجه  قلقًا على �سيء ما 
كاأنه  اإليه  ينظر  املنقو�س  الوجه  يدركه  اأن  دون  البا�س  وراء  �سريعًا  جرى  ميتة  اإنها  �سبح، 

يدعوه... اأراد اأن ي�سرخ )يا اأمي( فاكت�سف اأنه بال �سوت". 
ويف �سياح الديك "اإنه الآن يف امل�ست�سفى.. يدخل عليه طبيب عمالق ويجل�س حتت �سريره 
"يزغزغ" راحات قدميه.. ال�سجني يحاول اأن ي�سرد ق�سة حياته، لكن الطبيب يرف�س، ويلح 
افتحوا فمه!! )اأ�سنان غري �سليمة( قالوا،  الطبيب ي�سرخ: بنجوه،  اأن  اإل  ال�سجني يف طلبه 
وبداأوا يك�سرون اأ�سنانه وهو يحاول اأن ي�سرد ق�سة حياته، لكنهم اأدخلوا راأ�سه يف كي�س اأبي�س 

فراح ي�سرخ ول ي�سمع �سوته".
الال�سعور  اأحالم  هي  الأوىل  اأن  اإىل  هل�سا  واأحالم  ال�سبول  اأحالم  بني  الفرق  ويعود 

)الفرويدية( فيما الثانية هي اأحالم ال�سعور )البا�سالري(. 
ولذلك فاإن ال�سبول غالبًا ما يفقد �سوته اأو ل ي�سمعه يف اأحالمه وبالأحرى ينف�سل عنها 
)الواقع(  بني  داخلية  �سراع  حالة  هل�سا  عند  اليقظة  اأحالم  ت�سكل  فيما  معها..  وي�سطدم 

ال�سلبي وبني ا�ستدعاءات حميمية يهرب اإليها.

ثالثًا: ثنائية املراأة 

من املفارقات الأخرى بني ال�سبول وهل�سا ثنائية املراأة: الهروب اإليها والهرب منها. واإذا 
كانت هذه املفارقة غائمة عند ال�سبول الروائي فهي حا�سرة بقوة عند ال�سبول ال�ساعر.

 - )اآمنة   هل�سا  عند  هي  كما  املركبة  املراأة  �سورة  ال�سبول  ي�ستعيد  )لو(  ق�سيدة  ففي 
من  حتمله  ما  بكل  ال�ساخبة  )�سلطانه(  �سورة  ي�ستعيد  الغجرية  ق�سيدة  ويف  �سلطانة(.. 

تناق�سات وحيوية:
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• غجرية 

ما الذي حتمل عيناك من الأ�شرار 

األغاز احلكايا ال�شرمدية 

اأنت ل تدرين �شيا 

ثورة ال�شاقني تدري 

عنفوان النهد يدري 

واأنا - اأبحر يف عينيك, اأ�شقى 

غري اأين ل�شت اأدري.

رابعًا: ثنائية احلزب و�سده 

كما ي�سخر هل�سا من حزبه )ال�سيوعي( فاإن �سخرية ال�سبول من رفاقه اأكرث حدة. 
وكما �سور هل�سا النائب الي�ساري طمعه )يف �سلطانة( داعرًا وم�سوؤوًل عن حتويل اأمرية 
بنت �سلطانه اإىل داعرة، يخربنا ال�سبول يف )اأنت منذ اليوم(: "ي�سك عربي باأن زعيم احلزب 
كان يحب الن�ساء اأكرث من الأمة، ويت�سح له �سدق ذلك حينما يطلب منه ذات مرة اأن يعرفه 

على طالبة كانت معه، ي�سمها احلزب بال�سعوبية، كان عربي يعرفها منذ زمان �سابق": 

- عرفني عليها.

- ملاذا يا رفيق?

- بال رفيق بال بطيخ - عرفني عليها..

- اإنها �سعوبية. 

- ما يخالف، عيني.. ما يخالف.

كما نتعرف على وجه اآخر من هذه ال�سورة يف ق�سته )�سياح الديك(.. فال�سجني يخون 
رفيقه مع زوجته، والزوجة ل تكرتث بذلك والزوج الرفيق تخلى عن ح�سا�سياته ال�سابقة!! بعد 

اأن ترك احلزب ووجد فر�سته يف عامل )املال اجلديد(. 
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لكن هذه )الأمثلة املبا�سرة( لي�ست كل �سيء، فخالل احتفال للحزب كان عربي مي�سي 
وقته يف البار ويتحدث مع �سديقه �سابر عن القطة التي ذبحها والده وعن �سقيقه املحارب 
املهزوم وهو م�سهد �سبيه يف رواية هل�سا الروائيون عندما ان�سحب اأحمد من احتفال لل�سيخ 
اإمام واأغانيه الثورية )الراجل الأعمى دا بيقرفني(. وكما يخربنا هل�سا يف اأكرث من رواية عن 
�سجر )اأبطاله( من )اللغة اخل�سبية( يف البيانات احلزبية، نقراأ يف )اأنت منذ اليوم( كيف 

كانت الكرا�سات احلزبية ت�سجر )عربي(، فهي مت�سابهة ول معنى لتوزيعها كل اأ�سبوع.
كما نقراأ يف ق�سيدة �سهرزاد: 

�شهر زادي 

خدعة ظللت الآذان عمرا 

ور�شت يف خاطر التاريخ دهرا 

اإن عفا من بعد األف �شهريار 

و�شنبقى 

يف بالدي - حيث عني الطفل وال�شيخ �شواء 

دعوة حتيا على وعد انت�شار 

كلما دق على الأفق �شتاء 

نت�شلى بحكاياك ال�شجية 

ونغني لنت�شار 

مل يكن يوماً ول يرجى انت�شار 

حتت عيني �شهريار.

وموت ال�سارد والرواي ال�سرديات  • ذبول 
يف  اإيهاب  بطله  انتحار  عرب  هل�سا  وموت  ال�سبول  انتحار  اأن  اإىل  الدرا�سة  هذه  تذهب 
)البعرثة  احلداثة  بعد  ما  عوامل  اإىل  اأقرب  لتداعيات  ومتوقعة  منطقية  نهاية  )الروائيون( 
والت�سظي وال�سقوق الإن�سانية، واإعالن موت الإن�سان واملوؤلف(. ومل ت�ستطع ا�ستدعاءات هل�سا 
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وال�سبول املختلفة مواجهة هذه التداعيات، �سواًء عرب حيلة الكتابة اأو الثنائيات امل�سادة يف 
"القومية"، فال حيلة الكتابة وتقنيات التداعيات والقطع ال�سردي  "املارك�سية" اأو  ال�سردية 
الروائية التي جتاوزت ال�سرد الكال�سيكي، رممت اغرتابهما ول مالحظاتهما النقدية املبكرة 
�سد احلزب اأخرجتهما من رائحة حزيران وظالله يف )اأنت منذ اليوم( و)الروائيون( ول 
اأحالم اليقظة عند غالب واأحالم ال�سبات والال�سعور عند ال�سبول، ول ذاكرة املكان الأمومي 

البا�سالري ا�ستوعبتهما بعيدًا عن املدن امللوثة.
و�سلطانه  اآمنه  الفا�سلة،  واملوم�س  الفا�سلة  املختلفة،  �سورها  يف  املن�سودة  املراأة  ول 
وعائ�سة.. اأعادت لهما الذائقة.. حيث اختلطت املراأة عند هل�سا بفتاة الإعالنات التجارية 
وعند ال�سبول باأحالم متوت مع �سياح الديك، فكانت نهاية ال�سارد والراوي نهاية واحدة على 
�سفتني ملاء واحد. �سبول الذي مات تاركًا بطله عربي يروي حكايته.. وهل�سا تاركًا بطله اإيهاب 

ميوت با�سمه..

املوت اإىل  العبث  اإىل  الوجودية  اإىل  الغرتاب  من  ال�سارد  • موت 

يف �سهادة لعز الدين املنا�سرة "كان تي�سري بالفعل �سوداوي املزاج، لكنه مل يكن ع�سابيًا،  
كان يت�ساجر مع اأ�سدقائه، وكان حادًا يف اخت�سار وتلخي�س املواقف، لكنه كان ان�سانًا ح�سا�سًا 

مفرط احل�سا�سية وطموحًا مل ي�ستطع خلق حالة ان�سجام و�سالم بني روحه امل�سطربة".
وهو ما تعك�سه ق�سائده يف )اأحزان �سحراوية( التي حتفل بعناوين مثل: اأغنيات ال�سياع، 
اأق�سى  يف  الوجودي  القلق  تكثف  والتي  ال�سيخ  مرثية  مغرتب،  من  رعب،  يرحل،  ل  �ستاء 

م�ستوياته:- 
كنت قد اأملحت من قبل

مرارا 

اإن هذا احلزن - حني ان�شل 

حمموًل على ريح ال�شحارى - 

قد تناهى 

حلنايانا العميقة 
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حالنا - حني األفناه - اأ�شارى. 

لكن هذا )القلق الوجودي( ظل م�سو�سًا بني التاأويالت الوجودية املختلفة من �سارتر اإىل 
كريكغارد وخا�سة يف ق�سيدته، اأي ال�سبول، حلولية: 

مل اأكن 

وحني ل اأكون 

من الذي يرى اخلليج وال�شخور والف�شاء 

لعلها, 

لعلها الأ�شياء 

ترى اإىل الأ�شياء. 

وقد انتهى ال�سبول كما )كامو( يف الغريب ومورافيا يف )ال�ساأم( اإىل حالة من العبثية. 

ويعيد هل�سا يف قراءاته )اأنت منذ اليوم( هذه احلالة اإىل ما اأ�سماه بحالة مري�سو )بطل 
كامو يف الغريب(. 

تبداأ رواية "كامو" )الغريب( هكذا: "اليوم ماتت اأمي، اأو رمبا ماتت الأم�س، ل اأعرف، 
م�ساعر  اأ�سدق  لك  غدًا،  والدفن  والدتك،  تقول:"توفيت  العجزة  ماأوى  من  برقية  تلقيت 
الأ�سى، ومثل هذا القول ل يفيد ب�سيء، رمبا ماتت يوم اأم�س"، وعندما طلب اإجازة من رب 
العمل ت�سور "مري�سو" اأنه غ�سب، فقال: اإن موت اأمه لي�ست غلطته، وعندما �سئل عن ال�سبب 
الذي جعله يطلق الر�سا�س على البدوي، قال: اإن ذلك ب�سبب �سوء ال�سم�س، فكيف هي روؤية 

"مري�سو" للعامل؟.

اأو البعد الثالث، من ال�سورة، من العامل من حوله، في�سبح ذا  اإنها روؤية تلغي املنظور، 
بعدين، اأي اأنها تفتقد بعدها الجتماعي، بعد التقاليد والقيم واملفاهيم التي �ساغت الب�سر 

ومو�س�ساتهم الجتماعية التي ت�سكل مبجموعها الروؤية الكلية للذات ولالآخرين. 

العبثية  �سفة  "الغريب"(،  يف  مري�سو  )حالة  ا�سم:  احلالة  هذه  على  الوجوديون  يطلق 
امل�سحكة، لقد �ساعت ترجمة "Absurd " بالعبث يف الأدبيات العربية، ولكن الكلمة الأ�سلية 
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حتتمل املعنيني، اإنها احلالة التي يفقد فيها الإن�سان ثقته بكل امل�سلمات الجتماعية، ويكون 
عاجزًا، يف الوقت نف�سه، عن اإيجاد قيمه اخلا�سة، اأو التزامه النابع من ذاته. 

واإذا ما حاولنا نقل راأي هل�سا املذكور اإىل مقاربات بني العملني وكذلك رواية ال�ساأم، فاإن 
م�سهد كامو العبثي من موت اأمه يتكرر ب�سورة اأخرى يف م�سهدين: وفاة والد عربي وال�سراع 

على اإرثه مع الأم التي ت�سخر من �سالة البن املحارب.. ووفاة والدة �سابر �سديق عربي.

وهو ما يعيدنا اأي�سًا اإىل عدم الكرتاث بوفاة الر�سام العجوز بالي�ستياري يف رواية مورافيا 
)ال�ساأم(. فثمة غياب ملا اأ�سماه هل�سا البعد الثالث )الجتماعي( وبالأحرى الإن�ساين، ل�سالح 

حالة عبثية مغلقة على نف�سها بقدر ما تبدو عدمية.

ون�ستنتج من كل ذلك اأن رحيل اأو انتحار ال�سبول ل يعود اإىل )معطيات( عابرة اأو طارئة 
فجثة اجلندي يف حزيران  املعطيات  كانت هذه  اأيًا  انتحاره،  تف�سري  كثريون يف  اجتهد  كما 
اندل�سي(  تعومان على �سفافه قبل ذلك بكثري كما يف ق�سيدة )قراءة مو�سح  القطة  وجثة 
اأي اإىل �ستاءاته املبكرة التي ل ترحل والتي لزمته منذ البداية وظلت تت�ساعد داخل )روحه 

احل�سا�سة القلقة( من ق�سائده الوىل يف بداية ال�ستينيات اإىل روايته الوحيدة يف نهايتها. 

اآخر  العبثية  من  حالة  اإىل  �سوفية  حلولية  ا�ستب�سارات  اإىل  الوجودي  الرعب  قلق  ومن 
الأمر. واذا كانت ق�سيدته الأخرية قد كثفت كل هذه الرحلة امل�سنية...

اأنا يا �شديقي 

اأ�شري مع الوهم, اأدري 

اأميّم نحو تخوم النهاية 

نبيا غريب املالمح اأم�شي, اإىل غري غاية 

�شاأ�شقط, ل بد, ميالأ جويف الظالم 

نبيا قتيال وما فاه بعد باآية 

فاإن "الرحيل" كان حا�سرًا يف ق�سائده املبكرة، ففي مرثية ال�سيخ...
غريب املجيء 
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غريب الرواح 

متعباً بالإباء 

اأي �شر �شحيق 

اأنت - والكربياء 

اآن اأن ترحال 

فامل�شا ينتظر 

وال�شجر 

مد اأيديه عا�شقاً 

           �شائال 

              اأن تعود 

                لن�شوغ اجلدود. 

ويف: �ستاء ل يرحل 
واأعلم اأين اأحب الربيع 

واأ�سبو اإليه �سبو ا�ستهاء 
ولكن قلبي يعاين �ستاء 
يلوح بال مو�سم منتظر 

           اأرى للغيوم 
واأن�ست يف خاطري للخواء 

واأعرف اأين ما زالت ذاك القدمي 
           وعمري �ستاء. 

اأما يف الرواية وبال�سافة اإىل خط الت�سظي العام، التقني وال�سيكولوجي فاإن بطله عربي 
يعلن منذ البداية )اآن لكل هذا اأن ينتهي(.. 
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املنتحرين مثل  الأدباء  اأدبية حمددة من  بنماذج  ال�سبول  اهتمام  اأي�سًا  ولي�س بال معنى 
همنغواي وماياكوف�سكي.. وكذلك اهتمامه بغريب كامو الذي مل يجد فرقًا اأن ميوت املرء يف 

الثالثني اأو ال�سبعني.

الراوي • موت 

يرى هل�سا ان "رواية "اأنت منذ اليوم" تعك�س، يف بنيتها، ته�سم الروؤية املتكاملة: لوحات 
الق�سيدة  �سكل  ياأخذ  تتاليها  واحد،  حدث  اأو  مكان  اأو  زمان  يربطها  ل  متتالية،  ق�سرية 
م�ساعر  اأو  ال�سورة  فتثري  التداعي،  خالل  من  الأجزاء  بني  الرتابط  يتم  حيث  اجلاهلية، 
اللحظة، �سورًا وم�ساعر تخ�سع لعملية التداعي هذه، وهذه الروؤية بذلك ت�سكل خروجًا عن 
منط الكتابة الروائية العربية ال�سائد. وللتداعي بني امل�ساهد دينامية خا�سة، فما يعا�س يف 
اللحظة احلا�سرة، اأي ما هو عياين ومبا�سر، ي�ستدعي ذكرى قدمية، ت�ستدعي بدورها م�ساعر 
واأحا�سي�س قدمية وجديدة، اأي اأن جمرى الوعي ل يتم على م�ستوى واحد، بل على م�ستويات 
متعددة، فهو احلا�سر املبا�سر، وهو تاريخنا ال�سخ�سي، وهو ما احتفظت به الذاكرة اأي�سًا 

من حكايات واأحداث. 
ول تقت�سر هذه الدينامية على العالقة بني م�سهد واآخر، بل تقوم اأي�سًا على العالقات بني 
العنا�سر املكونة للم�سهد، وعلينا اأن نتاأمل جيدًا هذه العالقات التي �سوف ن�سميها تقنيات، 

لأنها اأهم ما قدم تي�سري يف تاريخ اإبداعه املوجز والواعد. 
والغريب اأن هل�سا يف هذا الراأي مل يالحظ اأنه يكتب عن نف�سه اأي�سًا، مل يالحظ اأنه اقرتب 
كثريًا من ال�سمات الأ�سا�سية لعامل ما بعد احلداثة )البعرثة، الت�سظي( التي تنّظمها �سردية 
تاأثريات  واقعة حتت  الروائية عند هل�سا  فالتقنيات  والأحالم،  التداعيات  غري منظورة هي 
مماثلة )تداعيات اأحالم اليقظة البا�سالرية ولوحات فوكرن وبرو�ست مبا هي فو�سى حوا�س 
واأفكار وم�ساعر داخل ال�سردية املذكورة حيث مل تعد الكتابة عنده جمرد عمل اأو حيلة كتابة 
اأو بناء �سردي كال�سيكي، بل يتحول هذا البناء من الزاوية الفنية اإىل اإطار تقني لتداعيات 
اأي�سًا ذات دللة خمتلفة تعود  اأو اأحالم اليقظة، وهي هنا  غري ماألوفة من عوامل الال�سعور 
ابتداًء اإىل غا�ستون با�سالر  ومقارناته بني بيت الطفولة، القرية، الذاكرة احلية، وبني الأمكنة 

الباردة، العبء الوجودي لالأنا املقهورة، املكان العدائي الذي ي�ستدعي نقي�سه الأليف. 
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ولذلك اإذا كان هل�سا قد قراأ تقنيات ال�سبول باعتبارها �سخرية من الذات فيمكن ال�سافة 
هنا اأن هذه التقنيات )توظيفات مبكرة( لعامل ما بعد احلداثة املذكور مبا هو عامل ممزق 
م�سظي وان�سحابي يلغي الذات اأكرث مما ي�سخر منها وياأخذ �سدغها اإىل فوهة امل�سد�س كما 

فعل ال�سبول، بل واإىل ال�سيانيد كما فعل هل�سا نف�سه عرب بطله ايهاب.

فالرعب الوجودي الذي حل حمل ال�سردية املارك�سية والذي لزم غالب واأبطاله يف اأكرث 
اأو  "الروائيون" ظل يتبدى عنده يف قلقه وح�سا�سيته املزدوجة لواقعه  من عمل، وخا�سة يف 
�سريته احلقيقية بني املدن العربية، ولروؤيته مل�ساألة الغرتاب وجتلياتها ال�سريحة على ل�سان 

اإيهاب: ال�ستالب..

وكما ل ميكن فهم امل�سروع الروائي لغالب بدون اأدواته.. اليقظة اإزاء الغرتاب كاحتقار 
للج�سد وكا�ستالب ذكور عرب الإخ�ساء وم�سادرة الكتابة كتحويل اأدبي. ل ميكن فهم تواطوؤ 
غالب مع املوت يف نهاية الرواية، ويف م�ست�سفى الأ�سدي مبعزل عن هذه الأدوات، وبالأحرى 

عن ذبولها.

ول  معًا  احلب  يف  وال�ستغراق  الرواية  يف  ال�ستغراق  )غالب(  ايهاب  ي�ستطيع  يعد  فلم 
ي�ستطيع ح�سم العالقة بينها. 

اأن  اأنها قررت  ت�سور  كلما  الذعر  وي�سيبه  مغادرتها،  ويخ�سى  زينب  يريد  فهو من جهة 
تهجره لأنه ان�سرف عنها اإىل الكتابة وعندما تخرج ل ي�سعر برغبة يف الكتابة.

اأحالم اليقظة، وذاكرة املكان الأليف والفردو�س املفقود، فقدت �سهيتها وتوترها  وحتى 
الرواية كعمل خالق من طراز  وال�سيطرة على  الغرتاب  امام  ووظيفتها يف �سبط احلركة 
اأو م�ساهد الطفولة والقرية البعيدة تلمع مثل كهف جميل  خا�س. ومل تعد حديقة الأرومان 
و�سط املدن الباردة بدت القرية، وتوقه اإليها امل�سحون بنو�ستاجليا تقب�س القلب، جنة مفقودة، 

يحتويها �سفاء ووداعة، جنة جمردة من الرغبات. 

لقد حدد غالب م�سكلته اأو ق�سيته جيدًا، الغرتاب، لكنه اأبدًا مل يغادر منفاه الداخلي، 
اإىل عبء ثقيل  املتجاوز، من وعي مفرت�س  الوعي  اأدواته نف�سها غريبة عنه، وحتول  وظلت 
ونكو�س اأ�سطوري جمايل اأكرث منه ف�سحة للمماطلة على حافة هيدغر، �سمري الغائب الذي 
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كل  غالب يف  �سدر  اإىل  ال�سخرة  يعيد  وكان  الطاغي،  الديالكتيك يف ح�سوره  دفاتر  ناف�س 
مرة.

يف قريتنا، عندما يقرتب الإن�سان من املوت يدقق يف كل �سيء، يطالع كل ما حوله بذلك 
الرتكيز الغريب، املت�سل، كما يفعل ق�سار النظر، يقول اأهل القرية عندما ي�ساهدون ذلك: 

الدنيا". يودع  "الرجل 
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الرواية كن�س مقاوم
)10( جتارب اإبداعية من فل�سطني واجلزائر وفرن�سا

ن�سال اأبو  • نزيه 

ارتبط اأدب املقاومة عموما بالق�سيدة  والأغنية، فهما الأكرث ا�ستجابة للتحديات املبا�سرة، 
الثالثي على بور�سعيد نهاية عام  العدوان  ال�سعر يف جمابهة  ولعلنا نذكر جميعًا كيف وقف 

1956، فاأن�سد معني ب�سي�سو:
ق������������������د اأق����������������ب����������������ل����������������وا ف������������������ال م�������������������ش���������اوم���������ة 

امل������������������������������ج������������������������������د ل�����������������ل�����������������م�����������������ق�����������������اوم�����������������ة

 وكتب ال�ساعر كمال عبد احلليم ن�سيد فايدة كامل: 
حم�������رق�������ة ف�����������������ش��������م��������ائ��������ي  ����������ش���������م���������ائ���������ي  دع 

م��������غ��������رق��������ة  ف�����������ق�����������ن�����������ايل  ق����������ن����������ال���������������������ي  دع 

وُغني خالل  ُكتب وحُلن  الذي  الدين  �سم�س  لعبد اهلل  اأكرب  ن�سيد اهلل  الأمة   كما رددت 
�ساعات، كما رافق ال�سعر مراحل الثورة والنتفا�سة الفل�سطينية وكيف احتل الطفل حممد 
الدرة مكانة رمزية هائلة يف مئات الق�سائد العربية، ولعلنا قراأنا يف تاريخ املقاومة الفرن�سية 

كيف كانت طائرات احللفاء تلقي ق�سيدة احلرية لإيّلوار، كاملنا�سري فوق املدن الفرن�سية.
اللوحة،  اأو  امل�سرحية  اأو  الق�سرية  الق�سة  خالل  من  املقاوم  الن�س  يجيء  قد  واأحيانًا   
قليلة  با�ستثناءات  اليومي، رمبا  املقاتل  الفعل  دورًا مبا�سرًا يف  الرواية  لعبت  ما  نادرًا  ولكن 
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اأدب  روايات  وبع�س  خليفة  ال�ساحة" ل�سحر  و"باب  فريكور،  البحر" للفرن�سي  "�سمت  مثل 
"كان هذا يف �سواحي روفينو"، لدميرتي  الثانية:  اأثناء احلرب العاملية  املقاومة ال�سوفياتي 
الرواية  اأن  بالطبع  يعني  ل  �سمرينوف" وهذا  بري�ست"ل�سرغي  قلعة  "اأبطال  اأو  ميدفيديف 

لن توؤّرخ للمقاومة اإبداعيًا يف زمن لحق. 

عند احلديث عن الرواية كن�س مقاوم �سيتبادر اإىل الذهن على الفور الدور الذي تلعبه 
املقاوم يف  الفعل  اأ�سباب  تعدد  والوطن، رغم  الأجنبي لالأر�س  الرواية يف مقاومة الحتالل 
هنا  ومن  وثقافية..الخ..  اجتماعية  خمتلفة،  مقاومة  حالت  عن  وتعبريها  عمومًا،  الرواية 
ف�سنتناول فقط الروايات  املقاومة  للمحتل، ول بد من التنويه اأن املقاومة تعد دائمًا م�سروعة 
التي  احلروب  عن  مييزها  ما  وهذا  جماعية،  اأو  فردية  املقاومة  هذه  اأكانت  �سواء  وعادلة، 
قد تكون عادلة اأو غري عادلة. ولهذا  ف�سنق�سر تناولنا على هذا اجلانب، بر�سد الأ�ساليب 
اإن ب�سورة  والو�سائل امل�ستخدمة لدى الروائيني يف التعبري عن الأ�سكال املختلفة للمقاومة، 
"اأم �سعد" لغ�سان كنفاين و"ن�سيد احلياة" ليحي يخلف وباب ال�ساحة  كلية كما يف روايات 
ل�سحر خليفة و"اأ�سطورة ليلة امليالد" لتوفيق املبي�س و"اأيام احلب واملوت" لر�ساد اأبو �ساور 
و"�سمت البحر" لفريكور اأو ب�سورة جزئية، كما يف روايات "ما تبقى لكم" لغ�سان كنفاين 
الثورة  اإبراهيم جربا و"املت�سائل" لإميل حبيبي وثالثية  و"البحث عن وليد م�سعود" جلربا 
اجلزائرية )النول واحلريق والدار الكبرية( ملحمد ديب، وبالطبع فاإن مكتبة الرواية العربية 
تزدحم بهذا العامل املقاوم، كما يف زوابع زياد قا�سم وقرمية �سميحة خري�س وحلم امل�سافات 
البعيدة ل�سليمان القوابعة، والعديد من الروايات الفل�سطينية والعربية التي ل يت�سع املجال 

حتى ملجرد اإيراد اأ�سمائها.

 و�سنكت�سف من خالل هذه الروايات كيف ت�ستخدم الرواية خمتلف الأ�ساليب يف الإبداع 
املقاوم: بال�سمت، بالكلمة، بال�سخرية، بالرمز، با�ستح�سار املعجزة، اأو بال�سالح.. الخ..

و�سنكتفي هنا، ب�سبب �سيق ذات الوقت، بالتوقف يف قراءة لعدد من الن�سو�س  املقاومة، 
مع اإ�سارات �سريعة من روايات اأخرى وفق مقت�سيات ال�سرورة.
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اأوًل: "�سمت البحر" لفريكور
حتيلنا رواية "�سمت البحر" لفريكور)1( التي �سدرت عام 1942،  اإىل واحدة من اأ�سهر 
روايات املقاومة التي تر�سد اأحد اأ�سكال املجابهة الفرن�سية �سد النازية الأملانية، دون اإطالق 
ر�سا�سة ول حتى كلمة، فقط عن طريق ال�سمت. فهل ميكن لل�سمت اأن يهزم قطعان الذئاب 

احلديدية النازية التي اجتاحت فرن�سا؟! 
هذه الرواية تقع يف 60 �سفحة فقط، ودعونا نقدم جتليات املقاومة فيها بكلمات �سريعة: 
تدور وقائع �سمت البحر يف اأحد الق�سور الريفية يف �سواحي باري�س.. حيث يعي�س رجل 
فرن�سي م�سن مع ابنة اأخيه، وكان من املعتاد، اآنذاك، اأن يفر�س جي�س الحتالل الأملاين على 
اأو اأكرث.. وهكذا احتل ال�سابط الأملاين  اأ�سحاب مثل هذه الق�سور ا�ست�سافة �سابط اأملاين 
ولكنها حرب بال  الطرفني،  اإىل �ساحة حرب  بني  الق�سر  بهو  الغرف.. فتحول  اأحد  فرينر 
من  نوع  انه  الكالم،  عن  امتناع  جمرد  لي�س  هنا  وال�سمت  ال�سمت.  �سالح  فقط  �سالح.. 
املقاطعة التي ميار�سها الثنان تعبريا عن موقفهما الوطني وكربيائهما الإن�ساين، يف رف�س 

القبول بالأجنبي اأو التعامل معه باأي �سورة من ال�سور. 
هذه ال�سيخوخة الواهنة والرقة الناعمة اأ�سبحا، �سكاًل، اأ�سريي وجود هذا املحتل النازي، 
لها،  راد  ل  و�سيلة مقاومة  ال�سمت  ي�سبح  )ال�سمت(،  بـ  يقاومانه  امل�سهد  لكنهما يف عمق 
املحتل يف جعل  الكالم، تخفق فكرة  اأ�سكاله، وهو  اأهم  الآخر يف  التوا�سل مع  يتعطل  فحني 
احتالله اأمرًا ممكنًا، ي�سبح النازي اأ�سريًا يف جحيم هذا ال�سمت الفرن�سي، ومبا يوؤكد على 
اأو  بال�سالح  الأخرى  املقاومة  اأفعال  بالطبع  تلغي  اأن  دون  ولكن  للمقاومة،  املتعددة  الو�سائل 

بغريه. 
والفتاة(   والعم  )فرينر  املثلث  هذا  عنا�سر  بني  الإن�سانية  الدراما  عنا�سر  تكتمل  ولكي 
نكت�سف اأن هذا ال�سابط اإن�سان مثقف وعا�سق للمو�سيقى، ورغم حماولته لإدارة اأي نوع من 
احلوار معهما اإل اأنه ل يتلقى اأي رّد �سوى ال�سمت. فيتفهم فرينر مغزى موقفهما املقاطع له 

في�سيف: "اأنا اأ�سعر بتقدير كبري لالأ�سخا�س الذين يحبون وطنهم". 
على امل�ستوى الإن�ساين، خ�سو�سا بالن�سبة لفتاة رقيقة عا�سقة للمو�سيقى فاإن هذا ال�سابط 
اأملانيا  �سابطا  يظل  ولكنه  داخلها،  يف  اأمومية  اإ�سفاق  م�ساعر  �سيحر�س  العرجاء  بخطواته 
"ترد عليه  انه موؤدب ومريح،  يبدو عليه  "احلمد هلل،  لها عمها:  يقول  ولذلك حني  حمتال، 

باحتجاج: "عمي"!!
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التي جتري  امللتب�س  ال�ستباك  ي�سهد ف�سول هذا  الذي  الراوي  الفرن�سي دور  العم  يلعب 
مبا�سرة  املراد  املعنى  اإىل  تذهب  وعفوية  بتلقائية  ال�سرد  ويتم  الق�سر،  �سالة  يف  وقائعه 
وباقت�ساد مده�س لّلغة، وباأ�سلوبية راقية تتميز برقة التعبري و�ساعريته وبدقة و�سف فائقة 

لل�سخو�س واملكان وامل�ساعر. 

اأنا وابنة اأخي على ا�ستقبال ال�سابط الأملاين يف ال�سالة كل ليلة..  "اعتدنا  يروي العم: 
وكانت ذريعته يف ذلك هو اأن يتدفاأ معنا.. فغرف الق�سر باردة، وبال تدفئة يف ظروف احلرب، 
كان فرينر يتحدث عن كل �سيء: ذكرياته، درا�سته للمو�سيقى، رغبته يف اأن يرى اأملانيا اأجمل 
واأقل مادية، كما كان منبهرًا بالفكر الفرن�سي، ويت�سفح باإعجاب كتب املبدعني الفرن�سيني يف 
مكتبة ال�سالة. وكانت ابنة اأخي  حتني راأ�سها وهي حتيك �سرتة من القطيفة بهدوء ومهارة.. 
فيما كنت اأنا اأوا�سل تدخني غليوين، وكاأن ل وجود لأحد غريي وغري ابنة اأخي يف ال�سالة". 

ي�سعر العم بنوع من التعاطف الإن�ساين مع فرينر فيقول لبنة اأخيه: "رمبا كان من غري 
اإليه، ولو بكلمة واحدة"! فرتد الفتاة التي متثل �سمري فرن�سا  اأن نرف�س التحدث  الإن�ساين 

وروحها: "عمي"!!

فيرتاجع العم معتذرا: "اأنا اآ�سف.. اأردت فقط اأن اأعرب عن اأملي"!

اأ�سابيع، يدخل ال�سالة  كل م�ساء مبالب�س مدنية.. فيقول  اإن فرينر ومنذ  العم  يالحظ 
لبنة اأخيه: "رمبا لأنه يعرف اإن مالب�سه الع�سكرية تذكرنا بالحتالل"..

اأوًل..  يخلع جلده  اأن  عليه  رمبا  يا عمي..  لي�س مبالب�سه  "اجلندي  بغ�سب:  الفتاة  فرتد 
الزهور ل تنبت من رماد احلرائق يا عمي"..

فريد العم: "�سدقِت، �سدقِت، ولكنه اأي�سًا �سادق وحزين ويتاأمل".

ا�ستمر فرينر يتحدث منفردا خالل اأكرث من مائة اأم�سية، ثم فجاأة ي�سافر اإىل باري�س، 
واحدة..  مرة  ولو  ال�سالة  يدخل  مل  عاد  اأن  فمنذ  غريبًا!..  اأمرًا  العم  يالحظ  عودته  وبعد 
فقط ت�سمع خطواته عن بعد وهو يف غرفته!! وبعد اأ�سبوع �سمع الثنان �سوت قرع موؤدب على 
الباب.. ثم تكرر القرع مرة اأخرى. يت�ساءل العم::غريب! ملاذا ل يفتح الباب ويدخل كالعادة 

دون اأن يقول اأحدنا له تف�سل! 
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ولأول مرة يقول العم: "تف�سل يا �سيدي".

فتحتج الفتاة: "عمي"!!  

تتقدم خطوات فرينر العرجاء ويقول بقوة واهتمام: "علّي اأن اأديل لكما بكالم  خطري! كل 
ما قلته خالل ال�سهور ال�ستة.. كل ما �سمعته  جدران هذه الغرف ينبغي  ن�سيانه.. لقد راأيت يف 
باري�س القوم املنت�سرين.. وحتدثت اإليهم عن زواج اأملانيا وفرن�سا.. و�سم�س اأوروبا.. ف�سخروا 
مني.. قالوا: هذه فر�ستنا للق�ساء على فرن�سا، و�سنق�سي عليها.. ل على قوتها فقط، ولكن 
على روحها اأي�سًا، وعلى روحها بنوع خا�س.. ففي روحها يكمن اخلطر كل اخلطر.. �سنجعلهم 
يبيعون اأرواحهم مقابل طبق من العد�س.. �سوف جنعل من فرن�سا كلبة زاحفة.. اأنا اأعرفهم 
اأولئك املدّمرين! اآ.. اآخ.. لي�س هناك اأمل.. ل اأمل.. ل اأمل.... ولن ت�سطع �سم�س اأوروبا.. ل 
�سيء ول اأمل.. ويختم  ب�سوت بائ�س ومهزوم: لقد ا�ستعملت حقوقي، وطلبت اللتحاق باإحدى 
الكتائب على اجلبهة ال�سرقية الرو�سية.. جبهة املوت.. وافقوا.. وغدًا �ساأرحل... �ساأرحل اإىل 

اجلحيم.. اأمتنى لكما ليلة �سعيدة.. وداعًا..

فرتد الفتاة بحب: وداعًا! فيتنهد فرينر بارتياح!     

بعد مائة اأم�سية كانت الكلمة الوحيدة التي �سمعها فرينر على ل�سان ال�سبية: وداعًا.

على هذا النحو ينهي فريكور روايته �سمت البحر م�سجال، بال �سجيج، كيف كان ال�سمت 
فعال مقاوما باهرا، معجزته اأنك ل ت�سمع خالله طلقة واحدة. ورغم ذلك فبال�سمت، اإىل 
جانب اأ�سكال املقاومة الأخرى اأف�سلت فرن�سا خطط اجلرنالت الأملان باأن جتعل الفرن�سيني  
وا�ستطاع  الوطني،  كربيائها  من  اإل  عزلء،  فتاة  ا�ستطاعت  املقابل  ويف  اأرواحهم..  يبيعون 
عمها الكهل، اإل من فتوة الروح، اإحلاق الهزمية بالحتالل! هزموه بال�سمت.. �سمت البحر 
الذي يف اأعماقه ال�سحيقة واملخيفة ت�سكن اأ�سرار العوا�سف ودمدمة الأمواج الهادرة.. وحيث 
روح الأمة التي ل ت�ساوم.. اإنها احلكمة القدمية تتجدد: كلما كان النهر عميقًا كان �سجيجه 

اأقل.
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ثانيًا:  "ما تبقى لكم" لغ�سان كنفاين

اللجوء  �سنوات  خالل  وم�سريته  الفل�سطيني  ال�سعب  �سرية  كنفاين  غ�سان  روايات  تعك�س 
واملعاناة الطويلة و�سوًل اإىل مرحلة الثورة واملقاومة، وكان غ�سان جزءًا من هذه امل�سرية، فعن 
جتربة الكويت وال�سحراء واملوت املجاين دون اأن نقرع اخلزان قدم غ�سان روايته " رجال يف 
ال�سم�س" وعن موقع الفرد هاربا ومقاومًا كتب " ما تبقى لكم")2( وعن مرحلة املقاومة قدم 

�سخ�سية " اأم �سعد".

"ما تبقى لكم" �ست �سخ�سيات هي: حامد، ومرمي، وزكريا،  يتقا�سم البطولة يف رواية 
واجلندي وال�ساعة، وال�سحراء. وتدور وقائعها خالل حماولة حامد عبور ال�سحراء من غزة 
ملغادرة غزة هربًا  ا�سطر  هو  بل  مقاوما  بطال  يكن حامد  باإ�سرائيل، مل  مرورًا  الأردن  اإىل 
من العار الذي اأحلقه به اجلا�سو�س زكريا حيث اأقام مع اأخته مرمي عالقة اآثمة، ولكنه كان 
زكريا  كان  حتمله.  الذي  اجلنني  لف�سيحة  حل  لإيجاد  ملرمي  زوجًا  زكريا  قبول  على  جمربًا 

عمياًل للعدو وب�سعًا كالقرد. 

ع�سكرية  دورية  ب�سيارة  ي�سطدم  لياًل،  ال�سحراء  لجتياز  اخلطرية  حماولته  خالل 
اإ�سرائيلية تقوم مبهمة روتينية. تعاىل هدير ال�سيارة و�سارت اأمامه متاما... غر�س اأ�سابعه 
يف حلم الأر�س وذاق حرارتها، ت�سيل اإىل ج�سده، وبدا له اإنها تنف�ست يف وجهه، ثم ا�ستدارت 
ال�سيارة وابتعدت. مرر حامد �سفتيه فوق الرتاب الدافئ  وهم�س �ساكرًا الأر�س التي حمته 

من الأعداء.

فجاأة يلتقي حامد بجندي اإ�سرائيلي تائه عن جمموعته يف ال�سحراء..  يفاجاأ اجلندي 
التي  ال�سكني  ومن  �سالحه  من  جرده  قد  حامد  يكون  يحدث  ما  ي�ستوعب  اأن  وقبل  بحامد! 
يحملها، كما يقوم برتبيطه، ثم اأفهمه باأنه لي�س لديه ما يخ�سره بعد وباأنه قاتله ل حمالة، ثم 

تذكر  �سديقه �سامل الذي اأعدموه يف غزة عام 1957 وتذكر  جا�سو�سهم القبيح زكريا. 

بات الفعل �سرورة فال يجوز املوت دون اأن يقرع اأحد جدران اخلزان... زمن املوت ذاك 
انتهى مع اأبو اخليزران يف " رجال حتت ال�سم�س"، اأما هنا يف �سحراء فل�سطني فال بد من 

الفعل.
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ماذا يفعل حامد باجلندي الأ�سري؟ الكاتب ل يخربنا ولكنه يحيلنا اإىل حقيقة اأخرى وهي 
اأن �سخ�سيات الرواية ل ت�سري بخطوط متوازية ولكنها تلتحم وتتقاطع لكي ت�سكل خطني فقط، 

حيث حامد ومرمي يتحولن يف حلظة اإىل فعل واحد وكذلك اجلندي الإ�سرائيلي وزكريا. 
وامل�سهد الأخري من الرواية يعك�س هذا التقاطع: يف ال�سحراء يدرك حامد اأن بو�سعه ذات 
حلظة اأن يجز عنق اجلندي دون رجفة واحدة، ويف غزة ي�سرخ زكريا مبرمي: هل ح�سبت اإنني 
تزوجتك لتنجبي يل ولدًا اأيتها العاهرة، اإذا مل ت�ستطيعي اإ�سقاط ذلك القواد ال�سغري فاأنت 
طالق.. طالق... طالق. ويف حلظة واحدة فاإن دقات ال�ساعة تلح على مرمي اأن تفعل �سيئا، 
فهذه الدقات هي خطوات حامد التي يدفعه اإثمها نحو املوت، فتتناول �سكني املطبخ الطويل 
وتطعن زكريا عميقًا فوق عانته معلنة بذلك دخولها مع حامد يف دائرة الفعل... فالزمن كما 

قال غ�سان كنفاين ي�سبح رفيق الثائر بعد اأن كان خ�سما لالجئ.

ثالثًا: "اأم �سعد" لغ�سان كنفاين                     
�سعد"، لغ�سان كنفاين)3( رواية تتحدث ب�سورة �سديدة الواقعية واملبا�سرة عن زمن  "اأم 
�سعد"،  "اأم  ا�سمها  املخيم،  من  فل�سطينية،  امراأُة  وقائعه  تنقل  الذي  الفعل  زمن  الثورة.. 
وتربطها �سلة قرابة ما ببطل الرواية وراويها فتناديه بابن العم.. فيما هي تعمل خادمة يف 
بيته، ومن خاللها يت�سل الكاتب / البطل بعوامل املخيم واآلمه املتفاقمة، ويتعرف من خالل 
اأم �سعد على حماولت �سبانه التمرد على حياة املنفى والت�سرد، بحمل �سالح الثورة.. فيما 

الأم العظيمة "تزغرد لبنها ال�ساب" ُيزُف �سهيدًا على عرو�سه فل�سطني! 

بل  املوت..  اإىل  اأي  الفدائيني  اإىل  ابنها  تودع  قلبها حزنًا، وهي  يتفّطر  ل  اأم  توجد  )هل 
وتزغرد له فخرا(؟ هكذا كان ل�سان حال الكاتب الربجوازي نف�سه وهو ي�ساألها: 

مبرارة  مفعمًا  �سعد،  اأم  ل�سان  على  اجلواب،  فياأتيه  غا�سبة؟"..  اأو  حزينة  "ول�ست 
ال�سنوات:

عمي.  ابن  يا  متعبة  اأنا  ع�سرة.  مثله  عندي  لو  اأود  ال�سباح:  هذا  جلارتي  قلت  "ل. 
اأقول يا رب! وها قد مرت  اأقول يا رب! وكل �سباح  اهرتاأ عمري يف ذلك املخيم. كل م�ساء 

ع�سرون �سنة، واإذا مل يذهب �سعد، فمن �سيذهب؟
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وقامت ففا�س يف الغرفة مناخ من الب�ساطة. بدت الأ�سياء اأكرث األفة، وراأيت فيها بيوت 
الغب�سية )قرية الراوي الفل�سطينية( مرة اأخرى..." 

 ولكن اأم �سعد تظل اأمًا فقد لحظ الكاتب رغم كل هذا العنفوان الذي يبدو على اأم �سعد، 
وهي تتحدث عن ابنها م�سروع ال�سهيد كيف "حتركت كفاها املطويتان يف ح�سنها، وراأيتهما 

جميلتني قويتني قادرتني دائمًا على اأن ت�سنعا �سيئًا، و�سككت اإن كانتا حقًا تنوحان".

يف رواية اأم �سعد ظل الراوي/ الكاتب منغر�سا يف اأر�س الواقع، حيث حكايات خميم اأم 
باأوهام  ل  امل�ستقبل  تتم �سناعة  الواقع  مثل هذا  وال�سهداء.. ويف  والبنادق  والفدائيني  �سعد 
القراءة  ملجرد  روؤاه  يرهن  ل  احلقيقي  املبدع  معجزة..  عن  الباحثني  بحجب  ول  ال�سا�سة 
الباردة للوقائع.. فثمة يف ن�سغ احلياة عنا�سر متجادلة من احلد�س وال�ست�سراف  الذهنية 
والرمز توؤكد ح�سورها احلي، وتب�سر بقطاف غد ياأتي من �سخر يتربعم ومن عود خ�سبي 

نا�سف، اإنه ينحت، مما يبدو م�ستحياًل ممكنًا قابل للحياة:

اأم �سعد، ففوحت يف الغرفة رائحة الريف، و�سعت �سرتها الفقرية يف الركن،  "ودخلت 
الطريق،  يف  �سادفتني  دالية  من  "قطعته  نحوي:  ورمته  ياب�سا،  عرقا  فتحتها  من  و�سحبت 

�ساأزرعه لك على الباب، ويف اأعوام قليلة تاأكل عنبا"....

ي�ساألها: "ق�سيب نا�سف"؟ 

-اأنه يبدو كذلك، ولكنه دالية" 

ول مير زمن طويل حتى يثمر ما ظنه الراوي/املثقف الربجوازي وهمًا وراأته اأم الفدائيني 
يقينًا.. وها هي تهتف بابن عمها: "- برعمت الدالية، يا ابن العم، برعمت!"

وخطوت نحو الباب حيث كانت اأم �سعد مكّبة فوق الرتاب، حيث غر�ست - منذ زمن بدا 
اإيل ذات �سباح،  التي حملتها  الياب�سة  البنّية  العود  البعد - تلك  يل يف تلك اللحظة �سحيق 

تنظر اإىل راأ�س اأخ�سر كان ي�سق الرتاب بعنفوان له �سوت". 

قلب  من  �سعد  اأم  اأيدي  على  احلياة  تولد  هكذا  ال�سمت..  بحر  من  الن�سر  يولد  هكذا 
املوت.
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اإىل  املف�سي  الواقع  احلي..  الواقع  اأر�س  يف  الرواية  �سخ�سيات  اأقدام  تنغر�س  فحني 
م�ستقبل بات يقينًا، وي�سري بالإمكان مل�سه باليد، ل يعود هناك مكان لتهاومي الغيب وعوامل 
اخلرافة واملعجزة التي ي�سنعها اجلان واملردة والف�سائيون، كما يف مت�سائل اإميل حبيبي، بل 
على العك�س من ذلك فاإن املعطى اجلديد القادر على �سنع املعجزة، وهو الر�سا�سة، يك�سف 
عقم وزيف الوهم القدمي الذي ياأخذ �سكل حجاب �سنعه �سيخ عتيق يف فل�سطني، ولكن هذا 
احلجاب الذي تعلقه اأم �سعد منذ كان عمرها ع�سر �سنني مل ي�سنع لها �سيئًا، واكت�سفت، يف 
وظللنا  "حجاب؟   ب�سخرية:  وتت�ساءل  �سك.  بال  الرجل دجال  اأن ذلك  والفعل،  الثورة  زمن 
فقد  ولهذا  �سنة. حجاب؟!  ع�سرين  هنا  وع�سنا  وت�سردنا،  بال�سغل،  نهرتىء   وظللنا  فقراء، 
به �سعد:  ر�سا�سة متدلية  القدمي حجابًا من نوع جديد، جاء  اأم �سعد باحلجاب  ا�ستبدلت 
من ال�سل�سلة على �سدرها، هكذا �سقطت اأوهام اخلرافة مع احلجاب القدمي.. فحني يكت�سف 
الإن�سان �سر قوته هو.. فلن يبحث بعدها عن معجزة يف حجاب اأو لدى قارئ كف.. فوحدها 
وغ�سان  املخيم.  در�س  هو  الكف!  هذا  باطن  على  ي�سنع خيوط احلظ  البارودة من  قب�سة 
كنفاين يف زمن الفعل يغادر عوامل الغيب، ولكنه يف املقابل ينحت، من خالل الواقع احلي، ما 

ي�سبه الأ�سطورة.. اأ�سطورة ا�سمها اأم �سعد.

رابعًا: "ن�سيد احلياة" ليحي يخلف
ها هم رفاق �سعد يواجهون يف الدامور الجتياح ال�سهيوين للبنان حزيران عام 1982.. 
فينفجر بحر الدامور.. تنفجر الطبيعة.. تنفجر قذائف العدو... فيتدافع املقاتلون الب�سطاء 
حتت وابل النفجارات، اإىل كمائنهم املتقدمة ل�سد الغزاة الذين جتتاح جحافلهم كل �سيء 

وهي تندفع باجتاه بريوت.  اإنها احلرب...

فماذا يفعل حاملو الكال�سينكوف  والآر بي جي يف مواجهة الآلة الع�سكرية الأمريكية، بكل 
طائراتها  وبوارجها  احلربية  ومدافعها  امليدانية بعيدة املدى، وقنابلها العنقودية والف�سفورية 

والفراغية؟ كيف متكن املقاتلون من ال�سمود يف وجه اإع�سار املوت الزاحف؟

وكيف اأوقفوه على اأبواب بريوت؟ واأحلقوا به اأفدح اخل�سائر يف الر�سيدية و�سقيف وعني 
هذا  و�سط  بالن�سيد  احلياة  قلب  ينب�س  وكيف  البطولة؟  �سر  يكمن  اأين  والدامور؟  احللوة 

الهالك ال�سامل؟
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الأ�سئلة  الت�سجيلية" ن�سيد احلياة")4( ت�سدى لالإجابة على هذه  يحيى يخلف يف روايته 
الكبرية.

اختار منوذجًا ب�سيطًا من بلدة الدامور ال�ساحلية، وحاول من خالله اأن يك�سف �سر ال�سمود 
والبطولة، ومل يكن اختيار الكاتب لل�سريحة الدامورية املقاتلة جمرد �سدفة، اأو ب�سبب العملية 
البطولية التي ُنفذت فيها �سد مقر القيادة الع�سكرية الإ�سرائيلية.. فقد اأراد الكاتب بالدرجة 
واأجهزتها..  الثورة  الع�سوية مبقاتلي  اأن يقدم �سريحة اجتماعية من خالل عالقتها  الأوىل 
وعن  ال�سمود،  اأ�سباب  عن  الإجابات  تقدمي  على  القادر  وحده  هو  "فاملخترب" الجتماعي 

ك�سف الثغرات ال�سلبية يف ج�سد الثورة.

"عنرت"  معارك  عن  احلكايات  اإحدى  الراوي  ربابة  على  ين�سد  اأن  يخلف  يحيى  يرد  مل 
املنت�سرة، ولكنه اأراد اأن يك�سف �سر بطولة "عنرت" اإىل جانب  فقراء القبيلة وامل�سطهدين 

فيها، كما اأراد اأن يك�سف تاآمر عمه "مالك" والأمرا�س املتف�سية يف ج�سم القبيلة.

من هنا فهو مل يخلق منوذجا لبطل، ولكنه قدم لوحة حية للبطولة اجلماعية يف اإطارها 
الجتماعي:

يحمل  فكرته،  حدائق  ويحر�س  ال�ساطئ  حر�س  الذي  البلد  البحر" ابن  �سط  • "حمزة 
البندقية على كتفه مثلما يحمل الفالحون فوؤو�سهم.

• "اأحمد ال�سرقاوي"  ال�سبل الذي اكتملت رجولته يف الثورة،  فبداأ يحلق ذقنه ويدخن 
البطولة  ويحب  والكاراتيه،  اجلودو  ويلعب  املو�سة،  ح�سب  راأ�سه  �سعر  ويطيل  ال�سجاير 
وال�سفر والإجازات وفتاة اأ�سمها نبيلة ت�ستغل وراء اآلة حا�سبة  يف حمل لبيع ال�ساندويت�س يف 

بريوت... اأحمد كان يعّلق البندقية ومي�سي مزهوًا وحيويًا وم�ستعجاًل.

فيجهز  الآخرين  قبل  ي�ستيقظ  الذي  الغوراين  الأ�سمر  ح�سن  اأو  الأجمد"  "ح�سن   •
الغور  قناة  يف  يعمل  كان  اأيام  القدمية  الأعرا�س  اأغاين  ويغني  الإفطار  وطعام  ال�ساي 
ال�سرقية.. قاتل يف الأغوار احلارة يف الأردن، كما قاتل فوق قمم العرقوب الثلجية. وح�سن 
املكاتب  اإىل  الكاز  بقناديل  ت�ساء  التي  املغائر  من  انتقلت  التي  الثورة  على  الحتجاج  دائم 

املكيفة املفرو�سة باملوكيت وورق اجلدران.
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الب�سطاء  واأبو اأمين وجيفارا العراقي، جمموعة  املقاتلني  ومع هوؤلء جهاد وخالد كامل 
العدو  التي ق�ست على قيادة  البطولية  العملية  الدامور، وهم الذين نفذوا  الطيبني يف بلدة 
اآدم واجلرنال بن ن�سيون  الع�سكرية. )من بني الذين قتلوا يف هذه العملية اجلرنال يكوئيل 
واجلرنال ابيدان واملقدم ايالين والعقيد الركن امنون �سيلع واملالزم فو�سيه( هوؤلء املقاتلون 
كانوا يرتبطون مع اأهل الدامور بعالقة حمبة حقيقية: الزهريي وال�سايب واأبو الع�سل وزليخه 
وال�سنيوره، وحني يتعر�س �ساطئ الدامور لالعتداءات  كان رجال الدامور يتناولون اأ�سلحتهم 
وين�سمون اإىل املواقع التي يحر�سها حمزة ورفاقه. هكذا يتحول الفعل املقاوم اإىل خيار �سعب 

ون�سيد حياة.

خام�سًا: "باب ال�ساحة" ل�سحر خليفة 

ال�سنوات الأوىل من عمر النتفا�سة   ،)5(" ال�ساحة  "باب  تر�سد �سحر خليفة يف روايتها 
الفل�سطينية وتختار لها مكانًا مدينتها الأليفة نابل�س.

لأحداث  الرئي�س  العنوان  هو  فيها  الوا�سعة  ال�سعبية  وامل�ساركة  النتفا�سة  فعل  كان  واإذا 
الرواية فاإن هاج�سها احلقيقي يرتكز اأ�سا�سًا حول ق�سية املراأة، 

ونلحظ هذا اجلدل بني اجلانبني من خالل �سخ�سية �سمر ال�سابة املوظفة خريجة اجلامعة 
التي تقوم بعمل ا�ستبيان حول اأثر النتفا�سة على تطور حياة املراأة تتعر�س لل�سرب وال�ستم 
من اأخيها الأكرب لأن نظام منع التجول حال دون و�سولها اإىل البيت عدة اأيام مما يجعلها 
ت�سعر بالرعب من خوفها نف�سه، فكيف ميكن ملنا�سلة تواجه الحتالل اأن تتحول اإىل جمرد 
"ح�سرة يف ع�س عنكبوت ل اأكرث" لتكت�سف باأن "ل الحتالل ول كل عفاريت الأر�س اأقدر على 

�سحقها اأكرث مما �سحقت". 

ورغم كل هذه الب�ساعات التي ميار�سها الذكر فاإن املراأة يف املقابل هي العن�سر الأكرث 
اإبداعًا وقوة وحتى الأقدر على مقاومة املحتلني اأنف�سهم: فاأم ال�سادق هي التي خنقت اجلندي 
الإ�سرائيلي بيديها، وزكية هي التي تتجول يف املدينة لياًل باعتبارها الداية، فتخرب ال�سباب 
عن حتركات اجلنود ال�سرائيليني، وهي نف�سها التي اقرتحت مع نزهة و�سمر و�سبيلة هدم 
ال�سد الذي اأقامه املحتلون يف ال�ساحة، فيما عجز ال�سباب عن ذلك، بل اإن نزهة نف�سها التي 
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تعالج جروح ح�سام وتخبئه يف بيتها هي نف�سها التي تلقي قنبلة املولوتوف على موقع قوات 
الحتالل ثاأرًا لأخيها اأحمد. 

فعل النتفا�سة وامل�ساركة الفاعلة للن�ساء بها جعل الواقع يتغري والن�ساء يقطعن اأ�سواطًا 
خارج حدود �سكن احلرمي "فالواقع ما عاد مي�سي م�سيًا بل يقفز قفزًا كالقطة، والنتفا�سة 

نف�ست عنا الغبار وهزت الأر�س بال اإنذار".
ولعل التغيري الأو�سح الذي اأحدثته امل�ساركة الن�سائية يف النتفا�سة جاء من خالل ت�سحيح 
نظرة املجتمع لنزهة )املوم�س( وبيتها الذي اأ�سبح مركزًا لإيواء املنا�سلني ولعالجهم وكذلك 
لر�سم اخلطط ملهاجمة مواقع املحتلني. وهكذا حتول بيت نزهة، خا�سة بعد ا�ست�سهاد اأخيها 

اأحمد، اإىل بيت للعزاء يزوره رجال املدينة نهارًا ول يت�سللون اإليه لياًل.

�ساد�سًا: "املت�سائل" لإميل حبيبي
يف الوقائع الغريبة يف رحلة حياة واختفاء �سعيد اأبي النح�س )6( جند اإميل حبيبي يقرتح 
على امل�ستوى الفني وامل�سموين �سخ�سية مركبة تتعامل بجانب منها مع واقع الحتالل الأ�سود 
ال�سيوعي  الذي ميثل  الآخر  ال�سق  اأما  للمحتل،  �سورة عميل  على  التعامل  هذا  كان  لو  حتى 
املحرتم فاإنه يراقب احلال الذي و�سل اإليه النا�س يف ظل الحتالل... ومثل هذه ال�سخ�سية 
املركبة وامل�سافة التي تف�سل بينهما هي وحدها التي تتيح اإمكانية احلياة... اإنها نوع من " 
التقية" التي يخفي فيها املرء �سرًا، الآن، من اأجل �سياغة حياة خمتلفة يف امل�ستقبل.                                                           

اأنه ل  اأن ي�سخر الكاتب من الحتالل، غري  اإمكانية  "التقية" ال�سرورية تتيح  ومثل هذه 
ي�ستطيع �سوى اأن ي�سخر من نف�سه اأي�سا لبوؤ�س مثل هذا اخليار، ومن هنا رمبا كانت ال�سخرية 
يف املت�سائل اأ�سلوبا �سروريا يف �سياغة �سكل اآخر للمقاومة، وعرب هذه احلرية املركبة �ساغ 
الكاتب املقدمات ال�سرورية لتحول �سعيد اأبي النح�س عن خدمة اليهود، ويبداأ ببيع اخل�سار 

معتمدا على ذاته.

هذا التحول يف �سخ�سية بطل الرواية مل يت�سكل بفعل خيبات الأمل فقط، ولكن لأن هناك 
يف داخل �سعيد بقاع �سوء ظلت توم�س دائمًا، واإن باأ�سكال واأ�ساليب غري مبا�سرة، واأحيانًا 
غري واعية، ويتو�سل اإميل حبيبي كالعادة املفارقات ال�ساخرة للتعبري عن هذه الوم�سات. كما 
حدث خالل حرب حزيران 67، على �سبيل املثال، فحني �سمع �سعيد وهو يف بيته بحيفا اإذاعة 



141

اإ�سرائيل تطلب من العرب رفع الأعالم البي�ساء فوق اأ�سطح منازلهم، اإعالنا ل�ست�سالمهم، 
ي�سارع �سعيد اإىل تنفيذ الأمر فقرر اإفراطا منه بالولء، رفع �سر�سف اأبي�س فوق ع�سا مكن�سة 

على ظهر بيته يف حيفا.

يدعو  وهو  حمتلة،  مدينة  حيفا  اعترب  لأنه  منه  تفريطا  الإفراط  ذلك  اليهود  فاعترب 
لتحريرها وف�سلها عن الدولة، فاقتادوه اإىل ال�سجن.  

مل تكتمل حتولت �سعيد من النقي�س اإىل النقي�س، اإنه بعد كل هذه الأحداث، كّف فقط 
عن خدمة العدو، وكف اأن يكون مواليا لالحتالل... مكتفيا ببيع اخل�سار ومنتظرا معجزة ما 

تعيد الأر�س واحلقوق.

هذا التحول اجلزئي ي�سبق مبا�سرة موت �سعيد، وي�سوغه حبيبي ب�سخرية لذعة فلي�س 
ثمة حلول غيبية والنتظار ل ياأتي اإل باملعجزات... ومن هنا فقد حر�س الكاتب على تقدمي 
امل�سهد الأخري ل�سعيد املت�سائل ب�سورة فانتازية هي مزيج من اللهو واجلنون، فها هو �سعيد 
معلق فوق خازوق، وبجانبه �ساحبه الف�سائي الذي ياأمل �سعيد اأن تتحقق املعجزة على يديه، 
غري اأن الف�سائي يقول له: "هذا �ساأنكم حني ل تطيقون احتمال واقعكم التع�س اأو ل ت�ستطيعون 

دفع الثمن الالزم لتغيريه، تلجاأون اإيل". 

�سابعًا: "اأ�سطورة ليلة امليالد" لتوفيق املبي�س

هذا احلل باملعجزة جنده يتكرر يف رواية توفيق املبي�س "اأ�سطورة  ليلة امليالد")7( حيث 
الأموات ينه�سون ويتحركون مع �سواهد قبورهم، يف غزة حيث تدور وقائع الرواية يف مطلع 
ال�سبعينات. ولعل الكثري منا ل يزال يذكر الأنباء التي راجت بقوة اآنذاك باأن قبور ال�سهداء يف 
غزة تتحرك ومت�سي. كان ذلك اإبان ال�سعود العايل للمقاومة الفل�سطينية، وحيث الوجدان 

ال�سعبي يتوق بقوة اإىل زمن املعجزات والنت�سارات. 

الع�سكري  املركز  �ستهاجم  التي  الفدائية  املجموعة  بقية  مع  ورمزية  يزيد  اأبو  يلتقي 
الإ�سرائيلي، ينفجر املع�سكر وتتطاير ال�سظايا وتواجه رمزية املوقف  يف حلظة عنيفة، ولكنها 

تتمكن من اإطالق ثالث �سليات من ر�سا�سها قبل اأن ت�سقط واإىل جانبها اأبو اليزيد.



142

ينقل جنود العدو اجلثمانني اإىل مقربة غزة، يقرتب "هو�س" جمنون غزة من القرب ويلمح 
يف غب�سة ال�سبح ن�سب القرب يهتز ويتحرك... اقرتب من �ساهد القرب وو�سع يده عليه فوجده 

يهتز بقوة، فكر "هو�س" لقد دفن ال�سهيدان وهما اأحياء، ف�ساح:

 �سواهد القبور تتحرك.... ويف ظل ال�سمت والتوتر والرتقب ويف ظل الت�ساوؤلت احلائرة يف 
غب�س اللحظات الأوىل من ال�سباح تناهى اإىل اأ�سماع �سكان غزة ال�سراخ املهيب وامل�سروخ:

�سواهد قبور ال�سهداء تتحرك..

قبور  �سواهد  عن  املعجزة  النبوءة..  اخلرب  تتناقل  بكاملها  غزة  كانت  حلظات  ويف 
ال�سهداء.

وهكذا ولدت الأ�سطورة يف غزة وباتت قوة عجيبة حركت اجلميع للعمل والن�سال... يف 
اليوم التايل ان�سم مائة مقاتل اإىل الثورة.

ومبعزل عن هذه اخليارات كلها، ومبا فيها خيارات اإميل حبيبي نف�سه، فاإن ر�سائل املت�سائل 
تنفذ بذكاء �سديد وملاح، وبالغ ال�سخرية والرهافة اإىل تالفيف الواقع الفل�سطيني ال�سعب، 
�سراديب  عميقا يف  الغو�س  اإنها  للنجاة...  املو�سل  الوحيد  الطريق  اإىل  كبري  بدهاء  وتوؤ�سر 
تاريخنا حيث تكمن اأ�سالة ال�سعب وم�ساء روحه داخل الأقبية املعتمة... هناك حيث يوجد 

�سندوق الكنز ياأخذ �سكل قنبلة موقوتة، يف دهاليز عكا اأو يف قبور غزة.

ثامنًا: "البحث عن وليد م�سعود" جلربا اإبراهيم جربا

 يف رواية البحث عن وليد م�سعود جلربا اإبراهيم جربا)8( تتجلى الذات الفل�سطينية، وهي 
تبحث عن حل م�ستحيل للمعادلة ال�سعبة: كيف حتقق التوازن املطلوب باأن تكون وطنيًا يف 
ظل الحتالل، كما حاول "�سعيد" اإميل حبيبي يف املت�سائل، وفل�سطينيًا يف املنفى، كما حاول 
"ذلك التوازن الذي حتدث عنه وليد طوال حياته ومل يجده قط" ومن هنا  "وليد" جربا.. 
رمبا يت�سكل  يف عمق اأعماقه �سر خا�س يحمي روح الفل�سطيني، �سر يخفيه عن اجلميع مثل 
�سر �سيخ الف�سائيني اأو �سر  كنز الطنطورة عند اإميل حبيبي، فبحكم كونه فل�سطينيًا، فاإن 
جذوره احلقيقية يف جبال ووديان اأخرى تغذيه �سرا وبا�ستمرار". ولهذا ف�سيظل بطل جربا 
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اأو حاماًل، مثل �صيزيف، �صخوره الأبدية نحو  اإىل اجللجثة  حامًل، كامل�صيح، �صليبه �صعودا 
قمة الأوملب، و�صيبقى يحاول اإىل اأن يجد الأر�س التي "يعيد فيها غر�س جذوره. 

�صار على وليد م�صعود اأمام هجمة اخلرافة اليهودية اأن يعجم كنانته الرتاثية والدينية 
املقاومة  وفعل  ال�صالح  م�صاء  من  احلا�صر  جعبة  يف  ما  وبكل  فيها،  ما  بكل  والأ�صطورية، 
وال�صت�صهاد.. هكذا فعل ابنه مروان قبل اأن ي�صت�صهد، ولهذا اختفى وليد م�صعود الذي يبحثون 

عنه فيما هو "يبحث عن عني العا�سفة" ليجد وطنه.

تا�سعًا: "الدار الكبرية" ملحمد ديب

ثمة وطن حمتل من الأجنبي وثمة جوع  �سببه هوؤلء امل�ستوطنون الفرن�سيون ومن جدل هذه 
الثنائية يتخذ حممد ديب من اجلوع ركيزة اأ�سا�سية لنطالق روايته "الدار الكبرية")9(.

ذلك اأن ديب يرى برتكيزه على هذا اجلانب ما يك�سف كل مكونات املاأ�ساة ال�ساملة لل�سعب 
اجلزائري.. فاإذا كان الإن�سان عاجزًا حتى عن حت�سيل اخلبز وهو احلد الأدنى للحياة، فماذا 
اأو يحر�س عليه. فاإذا ما توفر لديه  اأمام النا�س �سوى الثورة، فلي�س لديه ما يخ�سره  يتبقى 
احلد الأدنى من الوعي الذي يك�سف �سبب معاناته وهو املحتل، فلن يتبقى عليه �سوى اكت�ساف 
طريق الثورة. تقول الن�سوة اإن ال�سرطة تريد �سجن حميد �سراج لأنه يقول اإن الوجود الفرن�سي 
يف اجلزائر هو �سبب فقر النا�س وجوعهم، وان اجلوع لي�س قدرًا على النا�س اخل�سوع له.. 
يخرج الرجال والن�ساء والأطفال اإىل ال�سوارع حتت ظل متغريات كبرية دخلت يف حياتهم... 
فقد وجدوا فجاأة اأن هناك اأمورًا على جانب عظيم من اخلطورة يجب اأن يتداولوا فيها، ول 
بد اأن يكون لهم، يف ما يحدث راأي وموقف. وين�سم عمر اإىل هذا اجلمهور.. يند�س يف قلب 
احل�سد وي�سبح جزءًا من قوته اخلر�ساء.. يح�س عمر فجاأة باأنه ي�سب عن الطوق، فقد بداأ 

يفهم، واإن ب�سورة غام�سة، معنى اأن يكون املرء رجاًل.

ولقد �سكلت رواية ديب اإرها�سا وب�سارة ونبوءة وحمر�سا لثورة اجلزائر التي انفجرت بعد 
ن�سر الرواية ب�سنتني فقط... ومثل هذا الدور املحر�س واملب�سر هو واحد من ال�سمات البارزة 

والكبرية لروايات املقاومة..
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عا�سرًا: "اأيام احلب واملوت" لر�ساد اأبو �ساور

ومبثل هذا اجلدل العميق بني الطبقي والوطني، الرغيف والبندقية، �ساغ ر�ساد اأبو �ساور 
روايته "اأيام احلب واملوت")10( ليحكي من خاللها ملحمة قريته اخلليلية ذكرين وهي تقاتل 
الأعداء.. الأعداء الأجانب واملحليني التابعني لهم، ومبثل هذا الوعي املركب تتحدد اأطراف 
ال�سراع لي�س لفهم ما حدث، عند وقوع النكبة عام 48، بل لتجاوز اأ�سباب النكبة امل�ستمرة يف 
الراهن، هكذا تذهب الرواية مع درو�س املا�سي، نحو امل�ستقبل.. فيتحول الزمن اإىل �سياق.. 
اإىل حركة.. ولي�س جمرد حدوتة مقاومة على طريقة )كان يا ما كان( وها هو ال�سغري الذي 
يرث بارودة اأبيه ال�سهيد يخبط على �سبطانتها مبفتاح بيته احلديدي الثقيل فتخرج رنينًا، ثم 
يفتح فمه باأوىل الكلمات: "يا.. با.. يا..با". ثمة جيل يكرب ويحمل راية الآباء.. تاأخذ الراية 

�سكل بندقية، وتوا�سل م�سريتها املجيدة نحو امل�ستقبل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الهوام�س:
فريكور، "�سمت البحر"، ترجمة وحيد النقا�س، روايات الهالل، القاهرة، 1968  .1

غ�سان كنفاين، "ما تبقى لكم"، دار الطليعة، بريوت، 1966.  .2
غ�سان كنفاين "اأم �سعد"، دار العودة، بريوت 1969.  .3

يحيى يخلف " ن�سيد احلياة"، دار احلقائق، بريوت 1985.  .4
�سحر خليفة، باب ال�ساحة، دار الآداب، بريوت، 1990.  .5
اإميل حبيبي، املت�سائل، دار ابن خلدون، بريوت، 1969.  .6

جربا اإبراهيم جربا، البحث عن وليد م�سعود، دار الآداب، بريوت، 1978.  .7
توفيق املبي�س "اأ�سطورة  ليلة امليالد" دار الثقافة اجلديدة، القاهرة 1977.  .8

حممد ديب، "الدار الكبرية"، ترجمة �سامي الدروبي، دار الوحدة، بريوت 1985.  .9
ر�ساد اأبو �ساور، "اأيام احلب واملوت" دار العودة، بريوت، 1973.   .10



145

املدينة / عالمة مل�سروع تنويري نه�سوي
درا�سة يف روايتي: دفاتر الطوفان ل�سميحة خري�س 

وال�سهبندر لها�سم غرايبة

دودين  حممد  رفقة  • د. 

رغم اأن تعريفًا نهائيًا للرواية غري ممكن ل يف التنظري النقدي ول يف املعاجم واملو�سوعات 
الأدبية اإل اأّن لها ت�سكاًل، واإن تنوع ميتّد بجذوره اإىل امللحمة يف انبثاقها التاريخي و�سوًل اإىل 
فات  ما  الأدبي  التجني�س  اأنواع  كل  على  منفتحًا  �سكاًل  التي جتعلها  بعد احلداثة  ما  مرحلة 
منها، وما هو اآت بال�سرورة، ويف كل ع�سر من الع�سور تتخذ الرواية خ�سائ�س فنية ت�سيف 
لمتدادها التاريخي ول ت�سلبها �سماتها الرئي�سة التي من اأهمها ا�ستباكها مع الواقع وفي�سها 
عنه يف نظرة �سمولية للواقع الجتماعي، للوجود الجتماعي، وللروؤيا املنبثقة من بني ظهراين 
هذا الواقع، وهذا يعني اأن لي�س هناك روايات تنف�سل عن وجودها الجتماعي حتى لو ادعت 
ذلك، فاملوقف النف�سايل هو يف حدِّ ذاته موقف من املجتمع الكائن فينا وبنا، ولتظل الرغبة 
على  مفتوحًا  كتابيًا  م�سروعًا  �سياغته  واإعادة  الواقع  هذا  امتالك  يف  الكتاب  لدى  الدفينة 
التجريب وعلى التاأويل واإعادة انتاجيته مهما طالت بنا الأزمان والأكوان، ومهما احتمل ذلك 
من تلفيقية تكاد تكون مالزمة لكل م�سرود ي�سبح م�سرتجعًا يف حالة انف�سال حلظة الكتابة 
باجتاه حلظة اأخرى اأكرث دميومة وخلودًا هي حلظات التلقي التي �ستتنوع هي الأخرى وتتعدد 

يف ل نهائية مفتوحة على احتمالت امل�ستقبل. 
والوعي  اجلماعة،  فكر  لدى  موجودة  ابتداءًا  الروائية  الأعمال  م�سامني  اأن  يعني  وهذا 
اجلمعي يف هذه احلالة لي�س حقيقة م�ستقلة اأولية، انه وعي يتكون �سمنيًا من خالل ال�سلوك 
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متظهرات  يف  والفرق  وال�سيا�سية،  والجتماعية  القت�سادية  للحياة  املنتجني  لالأفراد  العام 
هذا الوعي اجلمعي يف الن�سو�س الروائية هو يف كونه مييل عادة اإىل اأن يبلغ درجة عالية من 
الن�سجام لُيعرب عن الطموحات التي ينزع اليها وعي اجلماعة، مما يعني بال�سرورة ارتباط 
النتاج الأدبي بالوعي اجلماعي الكائن والوعي اجلماعي املمكن)1( خا�سة يف ارتباطه بالآفاق 

املطلقة للتلقي، وهذا ما �سعت اإليه الرواية احلديثة التي اختزنت الروؤى الفكرية وطّوعتها. 
معيارية  اإىل  بال�ستناد  الفني  بالن�سج  املت�سمة  الرواية  اأن  على  الدرا�سات  جتمع  وتكاد 
الرواية هي ابنة للحياة احلديثة اأو ابنة احلياة املدينية بكل ما تعنيه من ت�سابك يف العالقات 
قبل  ما  مرحلة  يف  املراأة  تعليم  وخا�سة  بالتعليم  تعنى  و�سطى  طبقة  ون�سوء  الجتماعية، 
اخلم�سينيات)2( من القرن املن�سرم، وبو�سف اأن الرواية كفن اإبداعي ي�ستند اإىل واقع جديد 
القوى  طبيعة  حتددها  اجلديدة  اجتماعية  روؤية  وله  جديدة،  فل�سفية  روؤية  له  جديد  وعامل 
امل�ساألة هو  لو�سع عنوان يو�سح هذه  لوكات�س  املت�سارعة، وهذا ما حدا بجورج  الجتماعية 
انبثاق  على  عالمة  هو  وتاألقها  الرواية  ظهور  اأن  يعني  وهذا   )3( برجوازية  كملحمة  الرواية 
الطبقة الو�سطى بو�سفها قوة ت�سكل التاريخ، ذلك اأن الرواية وثيقة ال�سلة بت�سخي�س الق�سايا 
ومفاهيم  والفل�سفة  املجتمع  يف  للتغريات  ا�ستجابة  اأي�سًا  تاأتي  وهي  والثقافية،  الجتماعية 

التاريـخ )4(. 
من هذا املنطلق فنحن اأمام جتربتني روائيتني يعيدان تظهري املدينة وتاريخها و�سورتها 
" لها�سم  و" ال�سهبندر   )5( " ل�سميحة خري�س  الطوفان  " دفاتر  الذاكرة اجلمعية، هما  يف 
غرايبة )6(، من خالل تظهري �سورة عمان العامرة باحلركة واحلياة واملحبة والأن�س، القادرة 
التي  الوثائق  باعتماد ذات املرجعيات وهي  له م�ستقرًا،  بها، وتهيء  يلوذ  على احت�سان من 
ا�ستقى منها الروائيان ُجلَّ اأحداث الروايتني )7(، واملتمثلة بدفاتر جتار �سوق ال�سكر يف عمان 

الثالثينيات.  
عمان  مدينة  كتابة  يف  املرجعيات  ذات  اعتمادهما  بو�سف  الروايتني  هاتني  يف  اإننا 
الثالثينيات، واإعادة تظهري �سورتها اأمام منطقة كتابة هي ما بني الكتابة التاريخية والكتابة 
اإىل  بال�ستناد  الن�سو�س  اأن  تعني  الثالثة  املنطقة  هذه  يف  والكتابة  التاريخي،  البعد  ذات 
بالإطار  اللتزام  مع  املرجعية  الن�سو�س  من  املقاب�سة  تقنية  �ستعتمد  الوثائقية  مرجعيتها 
التاريخي واملكاين لالأحداث، عرب البحث عن تناظر دليل بني ما حدث يف التاريخ وما قد 
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يحدث اليوم، ومثل هذه املقاب�سة �ستغري بالن�سياق لقوة اخلطاب امللحمي واغراءاته ممثلة 
بالبطولة والقدا�سة وجربوت ال�سخ�سية امللحمية مع املحافظة على ثوابت اخلطاب الواقعي 
ما  وهذا   )8( باحلا�سر  املا�سي  لربط  والت�سجيل  الر�سد  اإىل  مييل  �سافر  بتدخل  واملخرتق 
نلم�سه عند قراءة هاتني الروايتني فثمة حيز ل باأ�س به خلطاب تاريخي متحدر عن تاريخية 
اأو مبح�س �سدفة اأو ظروف، فهي مدينة  اأي�سًا ل تن�ساأ من فراغ  تاريخ عمان، وكاأن املدينة 
التاريخ،  اأعماق  و�سرب جذورها يف  وقدمها  للمرافعة عن عراقتها  الروائي  يحت�سد  عريقة 
اأن يفرغ بع�س  الكاتب ب�سرورة  النقاد على  امل�ساألة من باب اقرتاح بع�س  ورمبا كانت هذه 
حمولة معلوماته الينا قبل اأن يجعل الق�سة جتري يف جمراها، وهذه احلمولة من املعلومات 
املنت  يف  اأدراجها  اإىل  يروم  التي  الروائية  اطروحاته  لتع�سد  الروائي  ي�سعها  التاأريخ  ومن 
الروائي لإغناء البنية الروائية من جهة، ولتج�سيد خ�سو�سية �سوتها، والأهم: اإغناء الذات 
اجلماعيـة، ورمبا امل�ساهمة يف اإعادة بناء هذه الذات يف �سوء الرتاث الذي يفهم مرهنًا يف 
�سوء ثقافة الع�سر واأدواته املعرفية )9( خا�سة واأن اللغة التي يقدم بها اخلطاب التاريخي 
ال�سارد  جند  ال�سهبندر  رواية  ففي  النخبة،  ولغة  التاريخ  لغة  وهي  مفخمة  لغة  هي  امللحمي 
ميثيولوجياته،  وعن  عمان  يف  القلعة  جبل  تاريخ  عن  يتحدث  �سردي  قطع  حلظة  يف  العليم 
فالهالل رمز الُعّزى معبودِة البابلني، كما يتحدث عن �سفات ايالكا بعل اإله ال�سم�س يف بالد 
�سورية وعن املبجل ه�سيم �سّيد القلعة، كما يخاطب ال�سارد متلقيه النموذجي املتوهم قائاًل: 
اإىل  يهرعون  وهم  والكنعانيني  والآدوميني  واجللعاديني  واملوؤابيني  العمونيني  نتخيل  اأن  "لنا 

فيالدلفيـــا ")10(. 
ويف رواية دفاتر الطوفان فاإن اخلطاب امللحمي املتعالق يف الرواية يقيم معمارة كت�سمني 
موثق فيورد ما قاله املقد�سي عن عمان يف اأح�سن التقا�سيم، وما قاله ابن متيم، واأبو عبيد 
فاتنة  تتجلى مدينة عمان  باأن  تب�سر  البلدان، وكل مقولتهم  تقومي  الفداء يف  واأبو  البكري، 

مع�سوقة جميدة �سعيدة هي روح الزمان وكنه اجلمان... )11(. 
للروائية  مغامرًا  م�سروعًا  كتابتهما  م�سروع  كان  وقد  الروايتني،  هاتني  يف  الناظر  اإنَّ 
الثالثينيات،  للتجارة يف عمان  وثائق  بالتكاء على  والروائي ها�سم غرايبة  �سميحة خري�س 
كما اأن فرتة الكتابة لكليهما كانت واحدة، وكذلك فرتة ال�سدور مما يربر درا�ستهما معًا دون 
التجاوز على خ�سو�سية كل رواية منهما، والتي �سرند عليها لحقًا منطلقني يف هذه الدرا�سة 

من املت�سابهات وزوايا الروؤيا و�سوًل اإىل املختلف الذي تنماز به كل رواية على حدة.
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 وعليه فاإن ال�سرد بوا�سطة " �سلة النرثيات " كما اأ�سماها بع�س النقاد هو ما مييز ال�سرد 
�سارد  �سيطرة  من  ابتداءًا  ال�سرد  اأ�ساليب  من  الكثري  ا�ستمدت  فقد  الروايتني،  هاتني  يف 
ي�سرد ق�سته  ال�سارد فاعل مغامرات  اأن  يعني  الذي  املذكرات  باأ�سلوب  بال�سرد  عليم مرورًا 
ال�سرد بالعر�س واحلوار امل�سرحي  اأعظم من احلقيقة، وكذلك  اخلا�سة كونها متتلك قدرًا 
وال�ستطرادات التي تبدو مقحمة اأحيانًا مما مكن الروائي من التغلب على حمدودية ال�سرد 

بوا�سطة املوؤلف اأو بوا�سطة ال�سخ�س الأول كلي العلم.
ي�سرتك يف  موؤلفي، ل  �سارد  بوا�سطة  ال�سرد  الروايتني هو  الطاغي يف هاتني  ال�سرد  اإن   
فيه  وحتدث  ال�سخ�سيات  جميع  فيه  تتحد  دراميًا  �سردًا  يقدم  ما  بقدر  بال�سرورة  الفعل 
الأ�سياء يف بطولة وا�سحة )12( فدفاتر الطوفان تبداأ باحلرير �ساردًا موؤلفيًا الذي يتحدث عن 
نف�سه قائـاًل: " هو اأنا املختلف الع�سري على الفهم، املرتبك يف �سفاتي، الناعم الذي ل ي�سهل 
الم�ساك بي، كينونة بذاته، مينح لب�سه �سفاته وعامالت الن�سيج يف معامل احلرير ينتهني 
اإىل الع�سفورية غالبًا " )13( وبعد حديث احلرير يكون حديث الأحذية، ثم حديث احلرب، ثم 

حديث احلبال، فحديث ال�سكر وهكذا دواليك.
اأحاديث  اإىل  بالإ�سافة  للوتد، هذا  للدامر وحديث  ال�سهبندر فثمة حديث  اأما يف رواية   
تتخذ حيزًا من  الروايتني  الأ�سياء يف هاتني  بطولة  اأن  ويبدو  كلها،  الرواية  ال�سخ�سيات يف 
الأهمية كونها اإعادة كتابة ملا كان قد ح�سل، فيها قدر من احلقيقة التاريخية، وفيها قدر من 
التخييل، ولأن الأ�سياء املادية كانت يف تلك احلقبة رمزًا تنويريًا يحتل مكانه الالئق يف امل�سروع 
التنويري النه�سوي الذي تب�سر به هاتني الروايتني لعمان البدء، وعمان العا�سمة يف الراهن 
بكل ح�سورها وبكل خ�سو�سيتها، ولأن بوا�سطة هذه الأ�سياء يتاأثث امل�سهد احل�ساري لن�سوء 
الرتاثي  والدامر  العمومي  واحلمام  الطرابل�سية  والراحة  وال�سكر  احلرير  اأن  ذلك  املدينة، 
واملطور لن تظل اأ�سياء حمايدة، اأنها تلت�سق وب�سكل حميمي ب�سخ�سيات روائية تبني م�سروع 
عمان القادم، وتخرج عمان من ريفيتها و�سيلها املائي الب�سيط، وعربات �سرك�سها التي جتر 
بالثريان لت�سبح مهوى اأفئدة لأنا�س يبحثون عن فائ�ٍس من اأي منتج، وت�سبح الوادي بزرع 
و�سرع ياأتيه النا�س من كل فج عميق لي�ساركوا يف بناء امل�سروع احل�ساري التنويري القادم، 
اللبنات يف هذا امل�سروع الناه�س، لذلك  اأهم  فهذه الأ�سياء املتحدثة ذات البطولة هي من 

فهي تكتب بقدر كبري من الحتفائية والفرح.
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والروائي وهو ُيْنطق الأ�سياء من حريرها اإىل دامرها اإىل �سكرها اإمنا يتبنى فكرًا نقديًا 
واإبداعيًا يحلل ويفكك، ويعيد البناء من جديد، بتجاوز اللحظة املا�سية واحلا�سرة باجتاه 
تتفاعل بحيوية ول متلك فر�ستها  التي  امل�ستجدة  والعنا�سر  املتغريات  وا�ستيعاب  امل�ستقبل، 
الدعائية لثبات الذات )14(، فهذه كتابة جديدة حمتومة ب�سرط هاتني الروايتني املو�سوعي 
املعني باإبراز ما لالأ�سياء من دور يف حياة الإن�سان، فاأهمية ح�سول ال�سيء كاأهمية من يح�سل 
له يف الرتباط بالدور التنويري النه�سوي ملدينة �ستنربغ وتن�ساأ، تتحول الأ�سياء فيها اإىل رموز 

مرحلية ونه�سوية، تربط الديار بالديار والبالد بالبالد. 
هذه الأ�سياء املرموزة تتحدر عن �سرط الوعي الذاتي النابع من وعي ال�سخ�سيات بهـا، 
بل اإن هذه املرموزات هي ما ميكن اأن ت�سمى باخلطاطة اجلوهرية لل�سرد، والتي هي منطق 
الأفعال، وجملة ال�سخ�سيات، وم�سار الأحداث مرتبة زمنيًا، وميكنها األ تكون متوالية لأفعال 
الأفكار  وتخ�س  بل  اجلامدة،  الأ�سياء  تخ�س  اأحداث  �سل�سلة  حول  تدور  باأن  فقط،  ب�سرية 

ذاتها. 
فحديث الأحذية مثاًل قاد اإىل موقف موؤبد من املراأة التي مل تكن تتمكن من ك�سف �سيء 
من ذاتها �سوى قدميها، مما دفعها اإىل الهتمام باأحذيتها وبجمال قدميها، لت�سبح جنمة 
ذات الأحذية املنمازة، وذات القدمني اجلميلتني التي اأ�سرت على العودة اإىل عمان بعد وفاة 
زوجها املعاين، وخرجت لتهتم بتجاربها )15(، وكذلك فاإن الوتد ينبي عن تاريخ جميد كان فيه 
اأحد الّد�سر الرابطة لألواح قارب يعمل يف ميناء حيفا، وعا�س حياة حافلة باملوؤامرات، لقد 
تطور هذا الوتد وانتقل برمزيته من جراب جمال ل يحمل جمله اإل اخلبز واجلميد اإىل موقع 

ومكان جديدين يف بندة باب دكان ال�سهبندر وبداية رفوف الأقم�سة )16(. 
ثمة م�ساألة اأخرى حملتها بطولة الأ�سياء يف هاتني الروايتني، وهي م�ساألة تثقيف القارئ 
اأو املتلقي، خا�سة واأن بع�س امل�سرودات حملت يف طياتها ثقافة متعددة مثال ذلك احلوار يف 
املو�سيقى والذي دار بني اليا�س اأفندي املدر�س وال�سهبندر حول اأغنية عبد الوهـاب " الليل ملا 
خّلي " وكونها اأول حلن اأدخل فيه عبد الوهاب الآلت الغريبة كالفيولون�سيل والكونرتبا�س، 
وفريدي،  وموت�سارت  بباخ  ال�ستمتاع  ال�سهبندر  تعليم  يحاول  املدر�س  اأفندي  اليا�س  اأن  كما 
ومو�سيقى �سهرزاد من رحمانوف )17( ويف رواية دفاتر الطوفان كم من املعلومات التثقيفية 
وحول  وا�ستخداماته،  واألوانه  واأنواعه  احلرير  حول  اخل�سو�سية  وذات  الن�سوية،  والتعلمية 
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تعمل  �سينجر  فهي  ماركتها،  ذكر  على  الن�س  حر�س  وماكينات  اإبر  من  واأدواتها  اخلياطة 
كمهنة  والتجارة،  املهن  تناولت  التي  املعلومات  وكذلك  ت�سكيله،  وتعيد  الن�سيج  يف  ابرتها 
التمري�س التي حتتاج اإىل لفائف قطن و�سا�س وزجاجات �سبريتو وميكروكروم ومطهر ويود، 
وقد حفلت هذه الرواية بتف�سيالت غاية يف اجلمال واخل�سو�سية تدور حول الغناء واأحاديث 
الرواية  اإحدى بطالت  اأ�سمهان املمر�سة  اإ�سارة  الغنج اخلفي، وكذلك  الهام�سة عن  الن�ساء 

لرمزية احلذاء و�سندريال التي اأ�ساعت حذاءها يف حياة املراأة )18(. 
اإن افتقار هذه احلقائق والوقائع ل�سكل حياة واقعي مرهن، وحماكاتها من املا�سي قد طور 
من مفهوم املو�سوعية التي وحينما تكون بهذا املعنى ال�ستعادي ال�سرتجاعي تندرج يف و�سف 
خارج عن ال�سيطرة، وغري مقيد للحقائق والوقائع بدا الروائي يف �سرودها حرًا يف رف�س اأية 
ابتداءات موروثة، ويف البدء مبا ي�سمى بذرة، م�سهد، اأو �سخ�سية ميكن اأن ي�ساف اليها اأي 
�سيء ممكن التخيل، با�سرتاط اأن تكون احلوادث امل�سمنة ذات �سلة مبو�سوع اأ�سا�سي موحد، 

هو يف هاتني الروايتني ر�سد م�سروع ن�سوء وتطور عمان كعالمة تنويرية نه�سوية. 
اإن ال�ستغال على تثقيف القارئ يبدو احدى خ�سائ�س الكتابة اجلديدة، التي تهتم كثريًا 
بالتلقي الذي يعتمد الكاتب فيه على القارئ الذي �سيمنح هذا الن�س وجودًا م�سروطًا بنوعية 
الذات  ل�سهادة  املعريف  الأ�سا�س  تقوي�س  يعني  مما  باملو�سوع،  توحد  الذات  وكاأن  له،  تلقيه 
الراوية يف الن�س والت�سكيك امل�ستمر يف م�سداقيتها )19( لذلك فاإن الرواية تهدف اإىل التاأثري 
يف القارئ عن طريق تقدمي احلقائق النوعية الفنية ب�سورة مقنعة، ويتم يف الغالب الرتكيز 
اأي اليهام  وال�سعي اإىل جت�سيد مبداأ مهم من جماليات التلقي يتمثل يف اليهام بالواقعية، 
بواقعية عاملها الفني، وهذا يعني اأن العامل على درجة من الو�سوح والفهم، واأن ظواهره على 
هي  دالة،  فنية  بنية  يف  تبدو  وفو�سويتها  وارتباطها  وتفككها  وتنافرها  تباعدها  من  الرغم 

جت�سيد لروؤية وثوقية من العامل )20(. 
بل اإن حماولة جت�سيد هذه الروؤية الوثوقية من واقع روائي يوازي الواقع املو�سوعي وقد 
ت�سكل  وببدايات  املدينة،  يف  و�سطى  طبقة  بن�سوء  الروائي  التب�سري  خالل  من  عنه،  يفي�س 
ال�سراع الطبقي وت�سارب امل�سالح من خالله قد كان وا�سح املعامل يف رواية ال�سهبندر، فقد 
حملت الرواية العالقات التجارية يف املدينة دللت ايديولوجية بداأت تاأخذ طابعًا �سراعيًا 
يف اإطار تكوين اجتماعي هو يف طور الت�سكل، كان الغلبة يف ذلك ال�سراع للروؤية التي متتلك 
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القوة والعنف، وعندها درجة وعي مب�ساحلها تتيح لها القدرة على بلورة روؤاها وهو ما اأدى 
كما ترى بع�س الدرا�سات اإىل مقتل ال�سهبدر )21(. 

عــن  الأيديولوجي  مبفهومه  ال�سراع  هذا  مثل  غياب  اإىل  اأي�سًا  الدرا�سات  بع�س  وت�سري 
التناف�س، وت�سهد فيها بدايات الرغبة يف  "دفاتر الطوفان" ل�سالح حلول عالقة تقوم على 
�سلوكات ال�ستهالك، وبهذا املعنى تقوم " ال�سهبندر "بتنمية ن�سية للمرجع يف حني تقــوم" 
دفاتر الطوفان " بجهد كبري لإلغاء تلك املرجعية )22(، وهذا يف�سر ا�ستغال اليديولوجيا يف 

راية ال�سهبندر للتب�سري بن�سوء طبقة برجوازية �سغرية. 
الثالثينات روائيًا، والتي  ثمة م�ساألة على غاية من الأهمية ترتبط مب�سروع كتابة عمان 
كانت مدينة على و�سك اأن ت�سبح عالمة من عالمات م�سروع تنويري اختلط يف بع�س مراحل 
ن�سوئه باخلرائط ال�سيا�سية التي مهدت لتفاقيات �سيا�سية اأعقبت احلربني العامليتني واملتمثلة 
يف اتفاقيات �سايك�س بيكو، والتي األقت بظاللها ممهدة لن�سوء الدول القطرية التي ت�سكل فيها 
ال�سيا�سات اأر�سية لن�سوء واقع مو�سوعي جديد، يبني ت�سكالت اجتماعية جديدة تنتج وجودها 
الجتماعي من حلظة انبثاقها حماولة التاأ�سي�س لفكرة مركزية الإن�سان، وهي فكرة ترتكز 
اإىل مقولت فكر ال�ستنارة الذي ي�سعى للتعبري عن الإرادة الب�سرية يف ا�ستطاعة الإن�سان اأن 
الروايات مركزيًا، وغري مهم�س يف  ان�سان  التنويرية  الأفكار  يكون ما يريد، لتربز مثل هذه 
املكان والزمان )23( وهذا ما راأيناه يف �سخ�سية ال�سهبندر الذي يقول عن مركزيته الإن�سانية 
تعني  وبندر  العجم،  عند  ال�سيد  تعني  و�ساه  التجار،  جماعة  بني  بال�سهبندر  اأعرف  " كنت 
املدينة عند امل�سريني، وما بني تاألق مهاراتي وتو�سع جتارتي وازدهار عمان، تعلمت التعاي�س 
مع اللقب واأحببته )24(، وهنا فاإن ال�سهبندر وهو يقدم نف�سه يبدو مقتدرًا فعليًا على اأن يكون 
اإىل  اأي�سًا  ي�سري  الذي  املال  وت�سلط  ت�سلطه  اعرتافاته من  به  ت�سي  ما  لنف�سه، رغم  اأراد  ما 
بداية انهيار الت�سلط الأبوي بربوز �سخ�سيات جديدة من ذوي النزعات احلرة والجتهادات 
املت�ساربة كابنته �سلمى التي اأ�سرت على العمل يف �سوق ال�سكر،وهو ال�سوق التجاري الرئي�سي 
يف عمان يف م�سغل خياطة خا�س بها وكذلك يف اإر�سال ابنته الثانية للدرا�سة يف بريوت )25( 
وهو يوؤ�سر اإىل تكامل الفكر التنويري العقلي الذي يرعى م�سروع ال�سهبندر الروائي واملتمثل يف 
ا�ستكمال �سروط ن�سوء جمتمع متكامل بن�سوء طبقته الو�سطى التي �ستقود حراكه الجتماعي 
و�ستوجه �سراعاته الطبقية فيما بعد، فالتنوير يرتكز اإىل الفعل واإىل الأفكار العقالنية اأكرث 
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اأم من الراهن، وكاأنه  اأي معطى اآخر، �سواء اأجاء هذا املعطى من املا�سي  من ارتكازه اإىل 
�سرط من �سروط النهو�س والن�سوء، فالروايتان يف املح�سلة تقومان على تبني فكر تنويري 
ومثل هذا  والظلم،  والت�سلط  الأوهام  بدًل من  والعدالة،  مثل احلرية  قيم خالدة  قائم على 
اأ�سا�سية  تغريات  متمخ�س عن  اأنه  اإىل  الروائي  الن�س  ومن خالل  �سي�سري  التنويري  التبني 
ت�سبقه تاريخيًا و�سيوؤدي اإىل تغيريات كربى تليه اأي�سًا، لذا ينظر اإليه كحلقة يف تلك ال�سل�سلة 
من النقالت املعرفية والفكرية املوؤثرة يف تاريخ الن�سوء الإن�ساين واحل�سارة الإن�سانية )26( من 
هنا جاء الرتكيز على اإبراز اأهمية الت�سنيع ولو كان ب�سيطًا واأهمية التعليم والعمل املهني، 
)27( واأهمية ربط البلدان بالطرق، و�سكك احلديد لي�سهل التبادل التجاري الذي �سيذكي 
جذوة احلياة املنتجة، و�سيب�سر بن�سوء حوا�سر مدنية تنه�س بامل�سروع النه�سوي الذي كان 
يف تلك احلقبة م�سدودًا اإىل بعدين ل يفارقان بنيته، بعد التطور متمثاًل يف الحتكاك املبا�سر 
من  منجزاتها  على  التعرف  طريق  عن  �سواء  منها  الغربية  وخا�سة  املتقدمة،  باملجتمعات 
مبادئ  متمثاًل يف  والرتاث  التقاليد  وبعد  العربية،  املجتمعات  داخل  من  اأو  الأ�سلية  بيئاتها 
اإىل هذين البعدين مل يكن خطاب  الدين وت�سريعاته )28( ولكن خطاب الراويتني بال�ستناد 
اأزمة بقدر ما كان خطابًا تنويريًا نه�سويًا ي�سعى ملركزة الإن�سان ودوره يف بناء موؤ�س�سة الدولة 
احلديثة، فامل�سروعات الرا�سحة عن تطور احلياة يف مدينة عمان تخدمان م�ساريع التنمية 
املخططة ذات التوجه الجتماعي ال�سعبي، مثال ذلك احلديث عن �سد عبدون حديثًا مبكرًا، 
" ر�سم مهند�س  اأهميته يف مّد عمان باملياه،  وعن تكلفته املادية وباملقابل يتمُّ احلديث عن 
اأربعني  التكاليف،  خانة  حول  كبرية  دوائر  وو�سع  عبدون  ل�سّد  متخياًل  م�سروعًا  الورق  على 
األف دينـار، اأربعني األف، لو امتدت عمان حلدود ال�سلط، وو�سلت اإربد عمرها ما بتعط�س، لو 
�سار �سكانها باملاليني، عمرها ما بتن�سف، ثم �سطب �سد عبدون الذي كان يحلم بحب�س مياه 
الأمطار، راح ال�سد الذي مل يقم، ون�سفت عمان " )29( يتحول ال�سعار التنويري النه�سوي يف 
مثل هذه الجتزاءات الن�سية اإىل ممار�سة فنية، وعالقات ن�سية تت�سمن موقفًا جتاه خمتلف 
اإبراز ا�سطرام الأفكار اجلديدة النرية مع املوؤ�س�سات  الق�سايا، وقد يوؤدي هذا املوقف اإىل 
التقدم  فكرة  موؤكدًا على  املوقف  يظّل  ومع ذلك  دينية،  اأم  �سيا�سية  اأكانت  �سواء  التقليدية، 
الب�سري، وهذه املمار�سة الن�سية املحملة باملوقف املدين اأو املنحاز ي�سري اإىل اأن الرواية وهي 
تاأخذ �سفة احلكاية قد تتظاهر باحلياد، وقد تتناول اأماكن واأهداف قد تبدو بعيدة، ولكنها 
تنطوي على معاين كثرية كالإدانة والرف�س، جتعلنا اأكرث ادراكًا واأكرث اإح�سا�سًا،  لذلك تكون 
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الرواية جزءًا من عمل �سيا�سي مبفهومه املتقدم واحل�ساري، ذلك اأن القيم اجلمالية تلعب 
اأن يك�سفها  اأقنعة تختبئ وراءها روؤى الإن�سان الفكرية املفرت�س  اأدوارًا مهمة من حيث هي 
النقـــــــد)30(، "فعندما توغلت احلفارات يف الأر�س عام األفني ل�سرب اأ�سا�سات املركز الثقايف 
حتى  اجتاه  كل  يف  تراك�سوا  الذين  العمال  املا�سي  خري  من  �سالل  غمر  املـاء،  نبع  امللكي، 
ا�ستوعبوا ما يحدث، اإنه النهر الذي جافانا وغاب عنا، الذي قاطعنا، وعاقبنا ومّت �سحبه بعد 

ذلك اإىل حاووز خا�س، لت�سرب منه املناطق املحيطة " )31(.
 وهنا فاإن ال�سارد يف حديث اليوم من رواية دفاتر الطوفان وهو يناق�س م�سروعًا تنمويًا 
ملت�سقًا باملاء واأزمة املاء يف مدينة عمان، اإمنا ي�سري اإىل �سرورة ت�سرب اأفكار جديدة وفتح 
اآفاق جديدة، بل ويخ�سع للمراجعة النتقادية معتقدات الأ�سالف واملعلميـن، وهو يوؤ�سر اإىل 
عدم امليل لل�سري على خطاهم )32(، وهذه من �سرورات ال�سري يف م�سروعات تنويرية نه�سوية 
لها ا�سرتاطاتها، ول ميكن اأن تكون كما لو كانت مبح�س الظروف اأو ال�سدف، هذه حوادث 
ت�ستطيع  اإىل مادة جمالية ن�سية  الروائي  العمل  املتجاوز يف  الوعي  م�ست، ومت�سي، حّولها 
مناق�ستها و�سجالها، وت�سري اإىل التحرر من الو�ساية املفرو�سة واإىل �سرورة امتالك الروؤيا 

لربط املا�سي باحلا�سر واحلد�س بامل�ستقبل. 
ات�ساع  �سرورة  يف  احلال  هو  كما  الروايتني  لهاتني  املادية  القاعدة  ات�ساع  يف  كان  لقد 
الجتماعية  العالقات  وتعقد  ال�سكان،  عدد  بزيادة  واملتمثل  الرواية،  لن�س  املادية  القاعدة 
والقت�سادية وانت�سار التعليم وزيادة عدد القادرين على القراءة والكتابة، وانت�سار املدار�س 
الثقايف  والنهو�س  الفكري  للمدِّ  ب�سائر  وكاأنها  والكهرباء،  واملكتبات  وال�سحافة  واملطابع 
والقومي وال�سيا�سي يف احلركات الوطنية التحررية )33(، والناظر يف البنى الروائية �سيلم�س 
احلياة  متغريات  واأول  املادية،  القاعدة  هذه  ات�ساع  على  الروائية  الن�سية  العالقات  تركيز 
تعليم املراأة، فاعتدال وهيام ربيبات التاجر تقي الدين يف " دفاتر الطوفان " رايحات على 
بيـــروت " )34( والقطار يف رحلة اعتيادية يعلن عن وجوده يف املكان خمرجًا غيمات رمادية 
و�سوداء كثيفة، ت�سك، ت�سك، �سك �سك، وتدور الأحاديث يف املقاهي والبيوت واملدار�س عن 
التغيري اجلديد، كل وزارة وعمان بخري، رئي�س الوزراء اجلديد توفيق اأبو الهدى يغري طاقم 
اأما  والطني،  بالطوب  عمان  بنيت  كيف  راقبت  وقلة   ،)35( ووزرائه  وم�ساعديه  حوله  امللتفني 
ل  املتعلمني  ال�سباب  واأن   ،)36( معان  من  املجلوب  احلجر  من  �سيدت  فقد  اجلديدة  البيوت 
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يريدون للحياة اأن ت�سري حتت قيادة الجنليز )37(، واأعلن اليهود دولتهم يف فل�سطني و�سارت 
الإمارة يف �سرق الأردن مملكة وانريت بالكهرباء حتى اأ�سغر قرية فيهــا )38(، 

ويف رواية ال�سهبندر، فال�سهبندر تعلم �سوق املركبات وا�سرتى اتومبيل نوع دملر يتنا�سب 
)39( وثمة  ال�ســوق  اأبو حنيك، ويعزز مكانته يف  و�سكناه يف جبل عمان، بني درامنكو، و�سكن 
مدار�س وثمة �سجالت للتوثيق، فال�سهبندر افتتح دفرته با�سم اهلل يف الثاين من كانون الثاين 
عـام 1937م )40(، والطرابي�س وما فيها ول طعجة ول نت�سة تدحل من املدر�سة الع�سبلية لعند 
اأوتيل اأنطوان )41(، واملختار بامتدادات رمزيته اإىل الريف " حمزة املتوايل " ل تخفى عليه 
خافية، يذهب اإىل مقهى حمدان حل�سور اجتماع التجار وقت ال�سحى )42( وال�سهبندر يت�سدر 
املجل�س ويتحدث عن حركة القطارات واأهميتها يف تن�سيط ال�سوق و�سرورة املطالبة بتجديدها 
وتو�سيع �سبكة ال�سكك احلديدية )43(، وجميد العبكيكي يخربهم اأن الجنليز ير�سفون خط 
حيفا بغداد عرب ال�سحراء لتعبيده بالإ�سفلت )44(، وعمان تقف يف �سرد انبهاري جميل لتقول: 
وداعًا لقوافل اجلمال، ومرحى لعربات القطار، �سالت الك�سمري وال�سجاد الأ�سفهاين، وحرير 
والعباءات  الفاخرة  الب�سرة  اإىل متور  اإ�سافة  العجم،  القادمة من بالد  القز وجلود اخلز، 
لبنان  جتار  العراق،  نفط  �سركة  ومنتجات  اخلامت  عروة  من  متّر  التي  اخلا�سية  البغدادية 

وفل�سطني وم�سر يتجهون غربًا لأنهم مبهورون بال�سلع الأوروبيـــة )45(.
تتجلى يف ال�سرد " �سلة النرثيات " ال�سردية لتنتقل من اللوحات الت�سجيلية والفلكلورية 
وتعليقات ال�سخ�سيات من خاللها يف �سرد �ُسّمي يف جتارب م�سابهة بالت�سجيل الثنوغرايف 
املرتبط بحياة متجاوزة تفارق وتتجاوز البدائية والتخلف حني ميتلكها الوعي، فيحولها اإىل 
مادة جمالية م�سرودة، بو�سف انبهاري كمعادل وكلون مقابل ي�سجل الفرحة مبعرفة اجلديد، 
ديالكتيك  اإىل  وبال�ستناد  العمل  روؤية  التي حتكم  الأيديولوجية  ن�سبي من  وبتحرر  وامتالكه 
احلقيقة الجتماعية التي تو�سع من رحابه الروؤية الإن�سانية للنه�سة والتقدم، وجتعلها رغم 
امل�ساحلة  نقي�س  هي  الن�سية  املمار�سة  اأن  ذلك  بالإيجابية،  حمكومة  ال�سراع  احتمالت 
�ست�سري  )46( وهي  القيمي اخلالد  الإن�ساين  ببعدها  احتفاظها  ل�سالح  الجتماعي  الواقع  مع 
بالتقدم،  الواقع ل�سالح الرتحيب والبتهال  القفز عن  اإىل خطورة  الروائي  الن�س  ثنايا  يف 
وكذلك يف الإ�سارة اإىل خطورة عزل الظواهر املادية عن الإن�سان، وعن اأهمية انبثاق منظومة 
قيم تتجاوز ال�سائد باجتاه اجلديد  الذي �سيحكم احلياة، ولكن العالقة باملكان وباإح�سا�س 
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وثيق ال�سلة باملكان من خالل التاأريخ لهذا املكان هو مدينة عمان الثالثينيات دعم مو�سوعة 
للبناء،  كله  املكان  بل  للتقوي�س،  مكان  فال  الزمان،  وذلك  الأماكن  تلك  عن  بفرح  الكتابة 
نزل  ت�سوير  يف  وحتى  والقطار،  وال�سوق  ال�سارع  يف  تغريب  بال  مقدم  الروايتني  يف  فاملكان 
اأحيانًا وحتى  اإليه معلنني  يذهبون  �سكانه ومن  وكان  بثمن،  للمتعة  الذي كان مكانًا  ال�سرور 
�سخ�سية لوليتنا وهي الإيطالية التي اختارت عمان م�سكنًا لها، وهي جنية البحر كما يحلو 
لل�سهبندر اأن يغازلها، وهو ل ي�سغل ذهنه كثريًا بتفا�سيل احلق والباطل والع�سكر والثوار يف 
فل�سطني والبالد العربية، وملا تخطر بباله عمان ينام ليله الطويل، لأنها بلدة جتري املطلوب، 
املادية  احل�سارة  ماأزق  يف  يقع  ال�سهبندر  ولكن   )47( الغريـب  وتن�سف  املطرود،  جراح  وتلم 
املعزولة عن �سياقها الجتماعي التطوري حينما ي�سجن، ومل يكن يف اأوراقه ما يدين، بل كان 
فيها ما ي�سني كما قال الدركي ملحاميه، يدرك خطورة عزل الظاهرة املادية عن الظاهرة 
الجتماعية، وهو يواجه حمنة التحقيق وال�سجن، يقول: " كانت ادعاءاتي ال�سابقة بال�سطارة 
 ،" وتطايـرت  متزقت  حتى  المتحان  دخلت  اأن  ما  براقة،  ق�سرة  جمرد  وال�سعادة  والتمدن 
واإىل  رم�ســـان 1937م  فمن  ال�سجن،  بعد  ال�سهبندر  �سخ�سية  التحول يف  لتبداأ مرحلة   )48(

رم�سان 1938م ولد كثري من الأطفال، ومات كثري من النــا�س، وم�سى عام كامل من احلزن 
والقلق والورع على بيته، وال�سهبندر �سائح " يف ملكـوت اهلل )49(، وبالطبع فاإن �سجن ال�سهبندر 
واإ�سهار عالقته بلوليتا كان بداية لنمو ال�سراعات الطبقية وال�سيا�سية يف املدينة، حيث اتهم 
ال�سهبندر  الدقر، ومع ذلك فقد ظل  �سليم  له  املناف�س  التاجر  بالتحري�س على حرق متجر 
يحب عمان، ويحب حداثتها وتطورها يقول لنف�سه، " ما اأجمل عمان، كاأن النا�س يف عر�س 
�سرك�سي  قلبق  و�سماغات،  طرابي�س  الغرب،  واأزياء  ال�سرق،  اأزياء  و�سخب،  �سجيج،  دائم، 
وفي�سلية عراقية، عمامة عربية وبرنيطة غربيـة، عباءات ودوامري، وبدلت داكنة ب�سداري 
زاهية )50( ويف مو�سع اآخر من الرواية يقول: " اأحب  عمان، حيث ل ف�سل لعربي على عجمي، 
ول مّنة من يقيم على مهاجر ول جترب من �سّيد على م�سود، ظلت عمان جتري من ا�ستجار بها 

 .)51(

وملا كان ت�سور الإن�سان لنف�سه وللعامل املحيط به يرتبط بفهمه لكل من الزمان واملكان 
وعن  نف�سه  عن  الإن�سان  هذا  يكتبه  ملا  فهمنا  يف  مهم  ت�سور  وهو  بينهما،  املعقدة  وللعالقة 
العامل الذي يعي�س فيه، فاملكان والزمان من املحددات الأ�سا�سية للوجود الإن�ساين وللمتخيل 
القومي على ال�سواء، فت�سور الإن�سان لنف�سه فرديًا وقوميًا مرتبط بت�سوره للمكان الذي يعي�س 
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فيه فعليًا وجغرافيًا، ومنبع لالعتزاز بالذاتية القومية والهوية الوطنية، كما اأن وعيه بتاريخه 
التليد هو الذي مينح هذا العتزاز بعدًا زمنيًا يدعم اإح�سا�سه بالكربياء والفخــار )52(، من 
 " الوثقى  العروة  لن�سيد  ال�سهبندر  روايته  لئقًا يف  مكانًا  ها�سم غرايبة  الروائي  يف�سح  هنا 
ويف�سح جمال  " )53( كما  اليعربي  وال�سماح  الأبي  القول  ولنا  امللعب،  ولنا  للن�سور اجلناحان 
والقوميني  للوطنيني  وكملتقى  الأمة،  تاريخ  على  ك�ساهد  ذاته  ليقدم  حمدان  ملقهى  ال�سرد 
لالأطماع  والت�سدي  ال�ستعمار  مقاومة  اأجل  من  الأول  موؤمترهم  عقدوا  فيه  اختلفوا،  مهما 
ال�سهيونية يف فل�سطني )54( ويكون هذا املقهى اأي�سًا �سببًا يف بروز مظاهر ال�سلطة ويف تقدمي 
اعرتافات للدرك من قبل عبد اهلل على ال�سهبندر باأنه ل يحب احلكومة، ويلتقي البا�سا �سيخ 

الأردنيني يف مقهى حمدان با�ستمرار حيث يحيكون املوؤامرات �سد اأمن البلد )55(. 
ويرتبط ت�سور الإن�سان لذاته ال�سائرة يف التمدن والتح�سر باملكان كعالمة من عالمات 
" وعندما قررت الدخول اإىل معرتك  " دفاتر الطوفان  هذا التح�سر، فها هي جنمة بطلة 
التجارة يف ال�سوق بالإ�سراف على متاجر زوجها املتويف تهتم بلون دكاكينها وبح�ّسها الأنثوي 
احتدام  ظل  يف  الطري�س  وجده  للرزق،  وا�سعًا  بابًا  تفتح  واللون،  باملكان  املخ�سو�س  العايل 
مثل  امراأة ح�سا�سة  بدخول  املكان  اأناقة  ت�سوراتهم عن  راجعوا  الذين  التجار  بني  املناف�سة 

جنمة معرتك ال�سوق )56(.
اإنتاج املكان بحمولت �سحر  اإن ر�سد حتولت املكان يف توظيفه يف الن�س الروائي يعيد 
املكان اأو عبقريته، وهي من �سلب حتولت الن�س الروائي غري املف�سولة عن حتولت الواقع 
التغري  وهذا  جغرافيته،  تغريت  الذي  باملكان  الإن�سان  عالقة  تغري  فر�س  الذي  احل�ساري 
الدميغرايف  وحتى  والثقايف  والقت�سادي  وال�سيا�سي  الجتماعي  الواقع  ي�سمل  احل�ساري 
واملعماري، حيث اأن ت�سور العالقة بني الزمان واملكان حمكوم باملمار�سات املادية لعملية اإعادة 
اإنتاج القيم الجتماعية، ومبدى تنوعها وتغريها تاريخيًا وجغرافيًا، مما يو�سل اإىل جماليات 
ل تقل عن جغرافية ومكونات الواقع تعقيدًا وجتزيئًا )57(، فها هي عمان كما �سردت يف حديث 
وم�سالح  وحماكم  ومدار�س  اأ�سواقًا  لها  فتبنى  مدينة  اإىل  للتحول  ت�سعى  قرية   " الرحالة 
بيوتهم  عمران  يف  �سبقوهم  من  جماليات  النا�س  وينقل  والطني،  احلجر  ليتجاور  اإدارية، 
هوؤلء  مت�ساعدة،  طرقات  يف  منت�سبًا  �ساخمًا  العمران  رفع  يف  طرائق  ويبتكرون  احلديثة 
الذين يقدرون اأن مدينتهم قدت من جبال �سٍم عالية، وما هي اإل بع�س ه�ساب، لكن الزهو 
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بالذات يجعل ال�سفح املنب�سط عاليًا فما بالك وعمان مدورة، كل ما فيها دائري، ل ي�سيع فيها 
غريـب، ول يناأى قريب " )58( فعمان يف هذا الن�س املجتزاأ مكان روائي يقدم بو�سفه مكانًا 
متخياًل من �سنع الروائي ولكنه اأي�سًا جزء من عامل مادي حمّمل بت�سورات ودللت رمزية، 
وخا�سة حينما حدد كمكان روائي هو مدينة عمان، ودللته الت�سورية املكانية كما هو وا�سح 
يف الن�س لي�ست حمايدة ومو�سوعية، بقدر ما هي را�سحة عن ت�سور ذاتي وموقف �سيكولوجي 
الأطروحة  واأدخلها �سمن  الظاهري،  وحيادها  املح�سة،  دائرة جغرافيتها  من  اأخرج عمان 
الروائية �سمن تركيبة ال�سرد الروائي التي جتعلنا ن�ستح�سر املكان، ودللته ومنجزاته �سمن 
هيكلية العمل الأدبي التي تدخل لتحديد وتاأييد جملة من البنى الجتماعية واأ�سكال ال�سلوك 

الجتماعي ف�ساًل عن تخيل �سل�سلة العالقات القائمة مع الثقافات الأخرى )59( 
ينزلها  القدر،  ت�سكيل  تعيد  اأر�س  " اإنها  ال�سرد  من  اآخر  موقع  وا�سحًا يف  بدا  ما  وهذا 
العراقي م�ستعاًل كرم�ساء حارقة، وال�سوري متحوطًا كعني �ساحرة، واحلجازي حاماًل اأوتاد 
خيمته، وامل�سري متلم�سًا متلفتًا خلفه، والأرمني موجوعًا، وال�سرك�سي مطعونًا، والفل�سطيني 
حائرًا قلقًا على ما �ستذهب به ماآل اأيامه واآتيات لياليه )60(، وهنا تنبني عالقة التاأثري املتبادل 
بني الإن�سان واملكان وب�سورة جدلية، وهي عالقة جدلية بني طبيعة املكان الذي يعي�س فيه 
ولكن متتد  تقت�سر على احلا�سر وحده  ل  ت�سغله، وهي جدلية  التي  الأنا  وحقيقة  الإن�سان، 
بجذورها يف املا�سي، وميتد تاأثريها يف م�سرية الإن�سان �سوب امل�ستقبل م�ساركة يف �سياغة 
غاياته، وعليه ي�سبح املكان حاماًل معرفيًا لدللت حياتية يف مرحلة ما من مراحل التطور 
الإن�ساين يف التاريخ، وهذا ما اأريد به حني ت�سبح مدينة عمان بكل عالقاتها، وبكل ابتداءاتها 
وت�سكالتها بوؤرة مركزية، وبطلة روائية ترتبط بها الأحداث، ويرتبط بها التاريخ واحلا�سر 
ويرتبط بها ال�سخو�س، وترتبط بها الأ�سياء التي حتدثت عن ذاتها كاحلرير واحلرب واحلبال 
تتحدد  الأ�سياء  وكل  وبوؤرته  الروي  مركزية  فهي  ذلك،  اإىل  وما  والوتد..  والدامر  والأحذية 

عالئقها مبدى عالقتها واقرتابها وابتعادها كهام�س من هذا املنت الذي هو عمـان. 
وبعد فاإن الناظر يف هاتني الروايتني وهما "دفاتر الطوفان " ل�سميحة خري�س، و"ال�سهبندر" 

لها�سم غرايبة ل بّد واأن يخرج بالتو�سالت التالية: 
اإن الروايتني "دفاتر الطوفان" و"ال�سهبندر" ل تت�سابهان يف الإطارين املكاين والزماين   •
ال�سخ�سيات  ت�سكيل  وتتقاطعان يف  ال�سردية،  التقنيات  بع�س  وتت�سابهان يف  بل  فح�سب، 
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وطبيعتها، وميكن للدار�س اأن يقيم عالقة تناظر بني العملني، ويعود ذلك من وجهة نظر 
الباحثني اإىل ت�سابه املرجعيات التي �سدر العمالن عنها، فقد انطلقا من مرجعية حمددة 
من  حوله  دار  وما  الدفرت  ذلك  وكان  عمان،  يف  احلقبة  تلك  جتار  لأحد  دفرت  يف  تتمثل 
مناق�سات وتخطيطات مبثابة احليز الذي تخلقت منه التجربتان )61( حيث تعيد �سميحة 
خري�س تظهري �سورة عمان العامرة باحلركة واحلياة واملحبة متوا�سلة مع روحها الإن�سانية 
القادرة على احت�سان من يلوذ بها، وتهيء له م�ستقرًا، لذا توؤن�سن الأ�سياء احل�سية املادية 
كاحلرير واحللقوم والزيت وال�سكر، لتعيد اإىل املدينة نب�سها الإن�ساين احلاين و�سفافيتها 
مذكرة بالعالقة احلميمة بني النا�س واملكان يف زمن اأ�سبحت فيه املدن العربية م�سلوبة 
بروؤية  عمان  �سورة  تظهري  يعيد  غرايبة  ها�سم  اأن  حني  يف  للعابرين،  وحمطات  الهوية 
واقعية تنبت جذور ال�سراع الجتماعي وال�سيا�سي من خالل التوازي بني التاريخ القدمي 

والتاريخ احلديث يف روؤية قلقة مقلقــة )62(، 
وهما يف اإعادة تظهري �سورة عمان مدينة وم�سروعًا تنويريًا نه�سويًا قد جعال مدينة عمان 
الوعاء والبوؤرة، وم�سدر القيمة للحراك الجتماعي وال�سيا�سي واملعماري الذي ر�سم مدينة 
عمان بخ�سو�سية مكانية وزمانية قائمة على جدل التفاعل بني احلياة املدينية وما تفرز من 
اأمناط معي�سية، تعود كي ت�سب يف ذات املكان بو�سفه بوؤرة مركزية لهوام�س متعددة تقرتب 
قيمتها  جزئياتها  بكل  احلوادث  فيه  اكت�سبت  جتميعيًا  ن�سقًا  الروائي  الن�س  اأك�سبها  وتبتعد 
بوؤرة مركزية  الروائي مدينة عمان  الن�س  )63(، جاعاًل  اأي�ســًا  الوجودية  ودللتها وعالقاتها 
مل�سروع ح�ساري تنويري نه�سوي امتلك �سروط تطوره وحتولته التي نقلت مدينة عمان من 
مرحلة اإىل اأخرى ملقيًا ال�سوء على دور ال�ستعمار ودور احلروب املحتملة والتي �سبقها الن�س 
الروائي بعدد من ال�سنني يف التمهيد للنقالت النوعية الكربى يف حراك املجتمع والتي �سارت 

املدن عنوانه الرئيـ�س، و�سارت الرواية ملحمته الربجوازية، 

اإىل ف�سل  رافقها حتولت فكرية علمانية دعت  انتقالت وهجرات وحتولت كربى  فهي 
اخلطاب الديني عن خطاب الدولة احلديثة التي جعلت املدينة مفهومًا يتمحور حول كونها 
طرازًا متميزًا للحياة الجتماعية والإن�سانية )64( ين�ساأ هذا الطراز عن ديالكتيك اجتماعي 
يرتاكم يف الزمان واملكان، مما يوؤدي اإىل انت�سار تاأثريات حلياة ح�سرية مدينية خا�سة، ميتد 
تاأثريها لي�سمل �سكانها واأهلها ب�سرف النظر عن م�ساألة جتان�سهم الثني، فاملدينة جتمعات 
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�سكانية كبرية وغري متجان�سة تعي�س على اأر�س حمددة ن�سبيًا مهما ات�سعت)65(، ولذلك مل تكن 
املدينة وهي عمان يف هاتني الروايتني معمية ال�سم، بل كانت وا�سحة يف ح�سورها وا�سمها، 
ذلك اأن ال�سم الذي جرى جتذيره يف الن�سني الروائيني والإ�سارة لكونه حمل ا�سمًا تاريخيًا هو 
فيالدلفيا وما عنى ذلك ال�سم من كونه يعني مدينة احلب الأخوي اأ�س�س يف الدللة لن�سهار 
اإىل الأرمني، لقد ح�سرت عمان بو�سفها  اأعراق اثنية جديدة جتمع العربي اإىل ال�سرك�سي 
واقعًا، وبو�سفها رمزًا لأحالم يف طريقها للتحقق مما حوّلها من بيئة جغرافية واجتماعية 
اإىل م�سروع تنويري نه�سوي وكاأن الن�سو�س الروائية ت�سيد بجانب املدينة التي تبنى وت�ساد 

مدينة اأخرى من الأحالم والآمال. 
انتاج  تعيد  وال�سيا�سي  لالجتماعي  تاريخية  ذاكرة  مبثابة  الروائيان  الّن�سان  كان  لقد   •
التاريخية  والذاكرة  اجلمعية  الذاكرة  وتفرع  الثالثينيات،  عمان  بها  مرت  مرحلة 
بو�سفها ممار�سة ن�سية حا�سرة، توؤ�س�س لن�سوء فرد ُحرٍّ هو مو�سوع العالقات الجتماعية 
�ساأن  من  العالء  �سيتم  وهنا  الراهن،  منطلق  من  تاريخها  كتابة  يعاد  التي  الرواية  يف 
العملني  هذين  ماآزق  من  وكان  خمتلفة،  بتاأويالت  انتاجه  �سيعاد  الذي  العماين  ال�سياق 
و�سع ال�سياقات التاريخية باأواليات الق�ساء والبعاد وال�ستح�سار التي ت�سبُّ ي املح�سلة 
يف كتابة تاريخانية تذهب مذهب غادامري الذي يرى اأن ل �سبيل اإىل معرفة املا�سي اإل 
يف �سوء فكرة اأنه اأفق مرن ومفتوح، ومع ذلك تبقى معرفته وهي تن�سهر بال�سرورة مع 
اأفق احلا�سر معرفة متكهنة، وعلى حد �سراطي بني احلقيقة والتخييل، فلي�ست املعرفة 
اأفق  ما هي من�سهرة يف  بقدر  كان  الروائيني معرفة حقيقية مبا  الن�سني  املتح�سلة يف 
اأ�سماه غادامري بان�سهار الآفاق املنتج لأفق جديد  حا�سر ويرنو اإىل امل�ستقبل، وهذا ما 
غادامري  اأ�سماه  مزدوج  بوعي  الت�سامح  على  ويح�س  والتحيزات  ال�سلبيات  يلفظ  قد 
بالإدراك التاأويلي الذي يعني اأن ان�سهار الآفاق �سيقود اإىل ت�سوية لالختالفات التاريخية 
بعالقة  واحلا�سر  املا�سي  بني  التاريخية  الهوة  يردم  جديد  واحد  اأفق  عن  يتمخ�س  كي 
يح�س  جديد  اأفق  ل�سالح  الآفاق  بان�سهار  التاأويلي  الإدراك  وهذا   ،)66( والن�س  املف�سر 
على الت�سامح ولفظ ال�سلبيات والتحيزات هو اأحد مرامي تنويرية هذين العملني اللذين 
بني  املا  ومناطق  املرثية،  والهوام�س  والختالف،  التعدد  ل�سالح  الواحدية  اأفق  يغادران 
الواقع،  التي يكمن الوعي فيها، وهنا ي�سبح خطاب املتخيل الروائي خطابًا فائ�سًا عن 
الن�س  تعويل  اإىل  بالإ�سافة  هذا  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف  باجتاه  نواق�سه  يكمل  وقد  بل 
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الروائي وانفتاحه باجتاه التاريخي وامليثيولوجي واإن جاء على ح�ساب ال�سرد املبا�سر من 
ال�سرديات مبختلف  من  الكثري  على  اأدبي  الرواية كجن�س  وانفتاح  الأجنا�س  تداخل  باب 
متظهراتها، وعلى ال�سعرية مبختلف �سورها اخلطابية حتى وهي تقيم معمارًا من الإن�ساء 

ال�سعري املمكن ف�سله عن �سري الأحداث يف م�ساهد و�سفية وا�سحة املعامل. 
يف  انتاجه  اأعيد  والذي  اجتماعي  امليتا  الفكر  مدونة  الروائيان  الن�سان  متثل  لقد   •
بو�سفه  التاريخي  ال�سياق  يف  فو�سعته  قوة،  عليه  اأ�سفت  وجتديدات  بتوفيقات  الن�سني 
را�سحًا عن مفهومات الأ�سالة والهوية الثقافية املخ�سو�سة، وكذلك بو�سف هذه املدونة 
ب�ساأنها  الت�سامح  اأو  يجري جتاوزها  اأن  ال�سعوبة مبكان  مدونة حميمية من  الجتماعية 
ل�سميحة  الطوفان  دفاتر  رواية  اتخذت  وقد  فيها،  �سفاهيًا  كان  ما  وتدوين  تدويها  جرى 
خري�س تقنية البوح والعاطفة يف م�ساجلة الواقع الجتماعي، فها هما العا�سقان املر�سة 
ا�سمهان واملدعي العام عبد الرزاق، يكبحان جماح الرغبات، ويحتالن على املمار�سات 
و�سوًل اإىل متعة مبتورة حيث يرابطان عند تخوم العذرية، ووحده احلرير اخلليع اخلالع 
ال�ستقبال  �سالونات  تقيم  جنمة  هي  وها   )67( النهاية  حتى  ن�سوته  اإىل  مي�سي  املخلوع 
الن�سائية ا�سبوعيًا بوجود ن�ساء عازفات: �سحرخان وفايزة وغريهمــا )68(، وحتى اأبو حنيك 
وهو كلوب با�سا يتدخل يف اللب�س ويحافظ على التقاليد )69(، لقد حفلت املدونة ال�سردية 
لهاتني الروايتني بتف�سيالت وخ�سويات توؤ�سر اإىل الألوان والنكهات والطبقة الجتماعية، 
وتوؤ�سر اإىل اجل�سد كخ�سو�سية حتاط بالأ�سرار والكتمان، وهي يف كل ذلك جترتح كتابة 
جريئة تعنى باملهم�س وامل�سكوت عنه غري اآبهة ب�سغط الن�سق الثقايف ال�سائد، فالن�ساء حني 
يغنني يا ق�سامة ناعمة ويا ق�سامة مغربة، يرجئن بح�س اأنثوي بقية الأغنية )70(، وللن�ساء 
امل�ستحمات يف احلمام العمومي )�سبيل اجلوريات( نظرات م�ستفزة ل توقفهّن عن الغنج 
كما   ،)71( دام  وردي  بلون  تتوهج  حتى  اخل�سنة  بالليفة  اأج�سادهن  يدعكن  وهن  اخلفي، 
واأن  خا�سة  املراأة،  حياة  يف  احلذاء  لدور  هام  رمز  �سندريال  اأن  اإىل  ت�سري  ا�سمهان  اأن 
احلاج تقي الدين وليلة ارتداء جنمة حلذاٍء �سرعة، قد حلم بالأر�س مبلطة مثلما راآها يف 

القد�س وال�سلط )72(، وهذه من التقاطات الرواية الباعثة على الده�سة والفتتان. 
املوا�سعة  قواعد  وفق  اأحيانًا  تتم  التي  توافقاته  لأواليات  الجتماعي مدركًا  الفكر  ويبدو 
والتواطئ، ولكنها تظل حمتفظة بقدرة متعالية على المالء والر�ساء واإعادة النتاج، فها هو 
املحامي عبد الرزاق ال�سعبي يقول: " يف الأزمات �سيكون هناك مثاليون واأبطال ولكن املجتمع 
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ل يقوم بهم، تبادل املنافع هو الأ�سا�س " )73( وهنا يتفلت الن�س الروائي من الواقع نحو التعايل 
ليكون معربًا عن حالة وعي ممكنة، ولي�ست متح�سلة بال�سرورة، بالنحياز اإىل املقولت بوعي 
موارب يرى يف رحم امل�ستقبل اأكرث مما هو عليه حقيقة، ومما هو مر�سح خللخلة كل ال�سوائد 

واملهيمنات يف احلياة الجتماعية التي تتخذ لبو�س اليقني و�سفة التاأبيد. 
الجتماعي  والفكر  للق�سايا  امل�ساجل  �سيجد اخلطاب  اأي�سًا  ال�سهبندر  ن�س  والناظر يف 
اأن الأدب يف وجه الأعراف الجتماعية ين�سر معرفة، واأحيانًا ين�سر احلقيقة  ال�سائد، ذلك 
حول عامل مكبوت �سري ي�ساعف من قدرة العقد الجتماعي على النمو بك�سفه للم�سكوت عنه 
الن�س، وبخطاب  بلذة  اإبداع حافل  اإىل  الن�سي  التحول  لغرابته املزعجة، عرب  بك�سفه  فيه، 
الجتماعي  للتداول  مو�سوعًا  بعد  يكن  مل  ما  ُي�سمي  كيف  يعرف  حرية،  واأكرث  مرونة،  اأكرث 
كاألغاز اجل�سد، وامل�سرات ال�سرية، وحتى املخازي والكراهيات )74( فها هو عبد اهلل النوري 
امللقب ب�ساريل لأنه كان يقلد �ساريل �سابلن يتحدث عن اأهله الذين يعملون ثنايا ذهب ويبيعون 
نكا�سات برميو�س وي�سحدون ويكرهون )75(، ومن الن�س الروائي اأي�سًا ما �سرده امل�سحراتي 
عن ذاته بكتابة تهكمية �ساخرة حني يقول: ا�سرتيت بغاًل، ونزلت ا�ستغل عليه بال�سوق، طلع 
البغل م�سروق، وتعرف عليه اأ�سحابه، املنحو�س منحو�س لو علقوا برقبته فانو�س، تو�سط يل 
احلاج �سليم عند احلكومة ف�سرفوا يل جح�سًا، وعينوين �ساعي بريد، هو �سحيح ا�ستغل على 

جح�س احلكومة اأكرث من احلكومة ونقلت له ب�ساعة ببال�س قد اجلح�س مرتني )76(. 
هذه  تكون  وقد  للمراأة،  م�سرقة  �سورة  حملتا  قد  الروايتني  اأن  اأي�سًا  ذكره  اجلدير  ومن 
الروؤيا امل�سرقة متفلتة من الواقع الجتماعي باجتاه وعي ممكن اأكرث مما هي كائنة يف اإطارها 
املو�سوعي، ومن اأهم �سور هذه الروؤيا للمراأة، زواج ا�سمهان امل�سيحية من عبد الرزاق وهو 
مدعي عام مدينة عمان، والت�سامح الديني ازاء هذا القرتان، والكتفاء مبا ي�سبه الوحمة 
التي ظهرت خلف اأذن ا�سمهان والتي تراءت حلماتها مبا ي�سبه كلمة اهلل حيث مت عقد القران 
بهدوء تام )77(، وكذلك ر�سى ال�سهبندر بخلفته من البنات، حيث يقول: " ذات �سباح طري 
بعد اأن رزقت بالبنت الرابعة ليلى، قررت لنف�سي واأعلنت لزبائني اأين اأبو �سلمى  وايل م�س 
عاجبه ي�سرب البحر، بعد البنت الرابعة �سارت خلفة البنات موقفًا اأدافع عنه، واأتباهى به وملا 
ولدت اخلام�سة كلثوم اأوملت ثم ا�سطحبت �سم�س، واملولودة اجلديدة اإىل رام اهلل، كان اأ�سبوع 
ع�سل بحق " )78(، وكاأن هذا املوقف الليربايل هو موقف �سابق ل�سروطه املو�سوعية التي كانت 
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ت�سيق كثريًا فيما يتعلق بق�سية املراأة، تربره الغاية النبيلة والحتفاء ال�سردي بعمان والتب�سري 
بتكميلية الن�س يف القادم من الأيام، والقادم من التحولت، بو�سف اأنه كتب بوعي اللحظة 
الراهنة، والكتابة هنا لي�ست كتابة يف درجة ال�سفر، بل هي كتابة بتدخل �سردي تقريبي يعيد 

انتاج ما حدث ويحتمل الرهان على وعي ممكن و�سورة اأخرى مغايرة اأو ممكنة. 
ثمة م�ساألة اأخرى يجدر الإ�سارة اإليها يف رواية ال�سهبندر وهي متعلقة بجرائم القتل التي 
اإليها ال�سارد ال�سهبندر منذ ابتداء الروايـة  اأ�سار  توالت يف نهاية الرواية، وهي بداية نهاية 
)79(، فالرواية  وزجاجًا  دمًا  ممتلئًا  كان  فمي  اأن  اذكر  بطني،  وانبعج  عظامي،  " تك�سرت 
ا�ست�سرفت موت ال�سهبندر يف بداية بعدية يتم البدء منها ب�سرد احلوادث بعد و�سع النهاية، 
اأو بعيدًا، وتكون للذاكرة يف هذه  اأي بعد ما ينتهي احلدث، ويكون يف الزمن املا�سي قريبًا 
 )80( النهايـــة  و�سع  بعد  العك�سي  كالعد  كامل  ا�سرتجاع  على  تعمل  لأنها  قوية  �سلطة  البداية 
والواقع اأن انتهاء الرواية بجرائم قتل مل تو�سح مالب�ساتها بدرجة �سردية كافية، حيث يكتفي 
حمله  الذي  التنويري  العقلي  امل�سروع  اندحار  اإىل  يوؤ�سر  �سغينة  بال  قتله  يتذكر  ال�سهبندر 
يفتح  اهلل  عل  عربـي،  لبن  املكية  الفتوحات  لكتاب  قلبه  ان�سرح  عندما  وخا�سة  ال�سهبندر، 
عليه، فقد كان يف ارتباطه بابن عربي يرمز اإىل اأفكار تنويرية موؤدجلة جتمع بني الأ�سالة 
واملعا�سرة، وجتمع بني ال�سعي نحو احلرية ورخاء العي�س، ل�سالح احتمالت بروز م�سروعات 

جديدة اأخرى م�ستنبطة رغم كمونها يف رحم الآتي غري املتكهن به على وجه اليقني. 
ول ينغلق البحث عند هذه احلدود من الدرا�سة بل اإن مفتوح على درا�سات تاأويلية اأخرى 

جتلي ما يف هذين العملني من جماليات. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الرواية العربية
اإ�سكالية الدميقراطية بني الوعي والتكري�س

النجار  • �سليم 

• مقدمة: 

النهايات مراوغة، وما بني البداية والنهاية جمهول، لكن الأ�سواأ، اأن تبداأ.

هل من املمكن احلديث عن الرواية التي ت�سدمنا لكونها رواية جديدة اأو جتريبية، دون 
بناء �سرح �سخم يحاول اأن يبحث عن هذا الفن الروائي من جميع نواحيه؟ ودون النظر اإىل 

طبيعة ع�سرنا وحيويته وظروفه؟ 

لنبداأ دون اأية فر�سيات عن احلياة يف ع�سرنا، فقد يقول البع�س اإن عاملنا معقد لدرجة 
اأن اأي �سيء نقوله عنه يبدو �سحيحًا. لكن بالن�سبة لطبيعة الرواية الآن، فقد يكفي اأن ن�سري 
مل نعد نوؤمن بالق�س�س، ومل تعد نختارها كعربة حتمل م�ساعرنا العميقة، بب�ساطة مل نعد 

نهتم بال�سرد الروائي. 

ومن ناحية اأخرى، اأن كل الجتاهات الأدبية التي ظهرت يف القرن املا�سي، وبدايات القرن 
احلايل، كانت حماطة عمومًا مبظاهر ال�سراع الجتماعي، من اأجل احلداثة، ويف ع�سرنا 
دفاعية  كالمية  وب�سيغ  الع�سر.  و�سخافة  بالدة  مع  �سراع  يف  م�سادة  قوة  يعترب  الفن  فاإن 
تو�سح �سرعية الفن احلديث، وكل جيل من الأدباء يزعم اأنه يتكلم لغة الع�سر وهو بذلك على 
خالف مع اأ�سالفه، وكل جيل من الروائيني يزعم اأن �سلته بالواقع تتنكر لكل واقعية اأ�سالفه، 
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هذه املناورات الدفاعية بدت م�سخمة، حتى مل يعد يده�سك اأن يقول اأحد القراء اأن "التقليد 
واملوهبة الفردية" وا�سح و�سوح "الأر�س واخلراب"، ومع ذلك ل يوجد يف الرواية املعا�سرة 

غري التقليدية كثري من ال�سراع الجتماعي. 
ومن الطريف مالحظة اأننا مل نحل اأبدًا م�ساكل ال�سخ�سية الإن�سانية كما طرحها ع�سر 
التنوير، وو�سط املفاهيم املختلفة التي بني اأيدينا، �ساع منا ال�سوؤال احلقيقي، والآن، وبطريقة 
النتائج  بتفاوؤل عقلي، على  ونعتمد،  الثامن ع�سر،  القرن  فاإن موقفنا م�سابه ملوقف  غريبة، 
املفيدة للتعليم اأو بالأحرى التكولوجيا، وربطنا ذلك مبفهوم رومان�سي على الو�سع الإن�ساين، 

و�سورة �سلبية ومنعزلة لالإن�سان.
كان القرن الثامن ع�سر ع�سر الق�س�س العقلية املجازية – واحلكايات الأخالقية. وكان 
القرن التا�سع ع�سر – ب�سكل عام – ع�سر الرواية الكبري، وازدهرت الرواية بدجمها الفعال 
– ولن�ستخدم  التا�سع ع�سر كان فعاًل ومهمًا. ولأن  القرن  الطبقة. ولأن  الفرد بفكرة  فكرة 
معنى مارك�سيًا – النموذج والفرد ميكن روؤيتهما مندجمني معًا، فاإن حل امل�سكلة التي اأثارها 
القرن الثامن ع�سر ميكن اأن يوؤجل، وظل احلل موؤجاًل حتى الآن. والآن حيث اأن بنية املجتمع 
اأقل حيوية واإثارة مما كانت عليه يف القرن التا�سع ع�سر، وحيث اأن اقت�ساد الرفاهية اأزاح 
منطًا معينًا من التفكري، وحيث اأن قيم العلم لها الكلمة الأخرية يف الفعل والقتداء، فاإننا 
بداية  منذ  اأو  التنوير،  ع�سر  منذ  �سمنًا،  رافقنا،  ماأزقًا  وم�سطرب  مظلم  و�سع  يف  نواجه 
الرواية احلديثة،  اأن  املده�س  ومن  فيه.  بداأ  الذي  الوقت  كان  مهما  املتحرر  العامل اجلديد 
املعينة كثريًا بالعنف، حتتوي على �سور قليلة مقنعة لل�سر. وعجزنا عن تخيل ال�سر هو نتيجة 
تواجهنا  التي  وال�سعوبة  عنها،  نكتب  التي  اأنف�سنا  عن  وال�ساذج  املتفائل  الدرامي  لت�سورنا 
حول ال�سكل الروائي، وال�سور من الت�سبيه وال�ستعارة. وميلنا لإبداع اأعمال �سفافة اأو �سحفية 
– هي اأحد اأعرا�س و�سعنا الروائي احلايل، ال�سكل الروائي نف�سه ميكن اأن ي�سكل اإغراء يف 
حد ذاته، حيث يجعل من العمل الروائي خطورة �سغرية تت�سمن الذات، وفردًا مكتفيًا بذاته 
يف الواقع، نحتاج اإىل اأن نبعد اهتمامنا عن �سرورة ذلك احللم امل�سلي للرومان�سية، بعيدًا عن 
الرمز "اجلاذب"، الفرد املفتعل، والكل املزين، وت�سعى نحو الإن�سان ال�سلب احلقيقي، وترى 
يف ذلك الإن�سان اجلوهري الأ�سا�سي ال�سلب غري املحدد، قيمة تفوق كل معتقدات الليربالية 
ن�ستخدمه  بالإغراء، ويهزم حماولتنا حني  ينع�س  الذي  العظيم فقط هو  والفن  الأ�سا�سية، 

ك�سحر على حد تعبري ال�ساعر اأودن.
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التابوهات:  • نقد 
الختالف حول املوروث الفكري هو خالف ومن ثم فهو �سراع، غري اأن هذا ال�سراع ل 
يعني الرتاث يف حد ذاته لأنه �سراع حول من ميتلك احلا�سر وميالأ ف�ساءه. وهذا اأمر طبيعي 
ول يخ�س الرواية وحدها واإن كان يتج�سد فيها اأكرث من غريها. ولأن املق�سود هو احلا�سر 
فاإن هذا واقع معقد جدًا، خا�سة يف بيئة تعاين التبعية للما�سي واحلا�سر املختلف. ولأنه واقع 
يعاين التخلف فمن �سمات واقع كهذا كرثة التابوهات التي تعد التابوهات ال�سيا�سية والدينية 
اأهمها. واإذا كانت هذه متثل خمزونًا دلليًا ي�سبح به املخيال الجتماعي فاإن عدم تناولها 
الروايات  بع�س  تقدم  اأن  لغريب  اإنه  فيه،  والالمفكر  الالمنطوق  يعد من  والتحليل  بالبحث 
النقد  تدمي حياة  التي  التابوهات  تناول هذه  اجتماعيًا وحتجم عن  نقديًا  م�سروعًا  العربية 

الجتماعي يف الوعي والواقع. 
ل�ستعمالها  التربيري  ال�سند  يقدم  النقد  واإعفاءها من  التابوهات  ال�سكوت عن هذه  اإن 
غري  وال�سيا�سي.  والجتماعي  الفكري  امل�ستوى  على  غاليًا  ثمنه  فدفع  اإبداعيًا  ل  ا�ستعماًل 
يف  اإل  يظهر  ل  الذي  املعريف  املحرم  بهذا  النقدية  امل�ساريع  جهل  يعني  ل  ال�سكوت  هذا  اأن 
اأ�سلوب روائي خافت يتطلب من القارئ تكوينًا عاليًا. وقدرة فائقة على ال�ستنتاج وقراءة ما 
بني ال�سطور. اللجوء اإىل ذلك اأو حتليل الن�س الروائي احلداثي على ذاته يف هذا املو�سوع 
ميكن  ما  بل  الت�سرت"،  "�سو�سيولوجيا  )اأركون(  و�سف  ي�سدق  ل  وهنا  لزجًا،  ن�سًا  يجعله 
و�سفه "انطولوجيا التخلي" واأعني بذلك الإقدام الواعي للن�س النقدي احلداثي على تناول 
اأو الجتماعي(، واإحجامه عن تناول  مو�سوعات لها �سند انطولوجي )باملعنى امليتافيزيقي 
ما ي�سند هذه املو�سوعات، هذا الت�سرت يجعله ن�سًا متاأزمًا، ولكنه يجعله اأي�سًا ن�سًا نخبويًا 
لأن مدارات هذا الت�سرت تتطلب اأدوات تعبريية عالية، ولذلك يتطلب وعيًا خا�سًا. ومبالحظة 
"اأحياء يف البحر امليت" ملوؤن�س الرزاز، و"نزل امل�ساكني" للطاهر بن  الختالف بني روايتي 
جلون، ميكننا اأن نفرت�س ما اأعتقد اأنه حقيقي، وهو اأن ما لدينا الآن يف جمال الرواية لي�س 
حركة جديدة ول مدر�سة جديدة، اأو جماعة جديدة اأو تيارًا جديدًا اأو ادعاء موحدًا لأي �سيء، 

ول رد فعل لأي �سيء ول موؤامرة اأي�سًا.
ومن ناحية اأخرى، ميكننا اأن نفرت�س، من الت�سابه بني الروايتني، ما اأعتقد اأنه حقيقي 
اأن هناك بع�س ال�سمات امل�سرتكة للروائيني، اإح�سا�سًا عامًا مبا لي�سوا هم جزء  اأي�سًا، وهو 
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منه، حما�سة م�سرتكة ومميزات معينة م�سرتكة يف التقنية وال�سوت، وهذا الت�سابه والختالف 
ي�سري اإىل ال�سبب الذي جعل ما لدينا من نقد و�سفي قلياًل جدًا ل يكاد يعتد به، والذي ميكن 

اأن ي�ساعدنا يف فهم الروايتني. 

م�سروقة • اأحالم 
تبدو املفارقة معنى يعادل ال�سرورة التي تعّلل الكتابة، حكاية املقموع واملكبوت، اأو احلكاية 
املختلفة للحكاية الظاهرة، هي عّلة الكتابة )اأحياء يف البحر امليت()1(. هكذا ينه�س الكالم 

على م�ستوى املتخيل ال�سردي كاعرتا�س، كنقد. اإنه حكاية حلقيقي مدفون يف ال�سمت.
يخفي اجلذر )عناد( هذا احلقيقي يف زمن هو تاريخ له )ما�سيه(. وحني يحمله ال�سوؤال 
على النطق به ميوهه. ميوه عناد حكاية )ما�سيه( حني يلح عليه �سوؤال اأمانيه من حتت قدمه 

لبد اأن يبقى املظلوم حتت �سلطة ظاملة، فحامل ال�سوؤال �سريك للمظلوم يف مترده. 
ورقبة )الأماين( هي اأي�سًا رقبة )عناد(، �سبهه، اأو كالمه القادم، لذا فالظلم يجب اأن 
اأي�سًا يف حا�سره وم�ستقبله... وليتاأبد التاريخ  يبقى مدفونًا ل يف ما�سي الزمن وح�سب بل 
الأخالق، هكذا،  بذريعة  مقلوبة  واملظلوم  الظامل  املعادلة بني  ولتبقى  وقوته،  ب�سلطة اجلذر 
وعندما ي�سع عناد رقبة ما�سيه اإمنا ي�سع املظلوم مكان الظامل، واجلذع حتت �سلطة اجلذر، 
وامل�ستقبل حتت حكم املا�سي. وهو اإذ يفعل اإمنا ميار�س قوة يعطيها املجتمع عندنا للجذر، 

ويخوله اأن يقول عن ما�سيه "تلك املراأة امللعونة".
علنه  يف  الظاهر  واملعرفة،  اجلهل  حول  والتغيري،  التاأبيد  حول  و�سراع  وما�سيه  عناد 

واملكبوت يف �سمته املموه واحلقيقي.
�سراع ل تكافوؤ فيه يف ميزان القوة وال�سلطة، ول يف كفة ال�سائد املائل اإليهما. لذا يبحث 
من يف الكفة الأخرى عن احلقيقي يف ذاته ال�سائلة. حقيقي قد ل يجد كالمًا له اإل يف املتخيل، 
واقع. ل  اإىل  واقع  الكتابة احلكاية من  تنقل  وهو �سرورتها.  قوله  واقع  فهي  الكتابة،  اأي يف 
حتاكي احلكاية احلكاية، ل متاثلها لأن الكتابة تبدعها، والإبداع اختالف يك�سف احلقيقي 

وي�سمر وظيفة التغيري.
كلماتي  و�ساألت  الرائد،  �سرتة  الدم  ر�س  ف�سج،  اجلدار  يف  راأ�سي  �سربت  "ذهلت، 

نزفًا:
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- اأنا لجئ يف دولة العرب القومية؟ �ساأكتب �ساكيًا اإىل الري�س.
قال الرائد يبت�سم:

- اأنا �سخ�سيًا اأ�سرف على بريده، اأراقب الر�سائل.
فغرت فاهي: 

- حتى ر�سائل الري�س؟ 
هز راأ�سه بالإيجاب، قلت م�ستيئ�سًا حما�سرًا: 

- �ساأ�سكو للم�سري.. �ساأذهب من فوري اإليه 
اأطلق الرائد �سحكة جملجلة: 

- اأ�سكو الع�سابة لزعيم الع�سابة!
وكانت جدتي ت�سائل نف�سها حني تكذب عجبًا تراه بعينها اأو ت�سمعه باأذنيها:

- حلم اأو علم؟
فت�ساءلت اإن كنت يف احللم اأم يف العلم.")2(

حتدث  فمهما  للحرية،  تنفي  التي  التغيري  فكرة  خطاأ  ينتقد  اأن  للمرء  ميكن  هنا،  ومن 
املرء بامل�سطلحات عن ا�ستعادة الوحدة ال�سائعة، فاإنه على خالف دائم مع الواقع، فالواقع 
لي�س كاًل معطى، واإن فهم هذا مع احرتام امل�سادفة وغري املتوقع، يعترب اأ�سا�سًا للخيال يف 
مواجهة الوهم، واإن اإح�سا�سًا بال�سكل الذي هو اأحد اأركان رغبتنا للت�سلية واملوا�ساة، ميكن اأن 
يكون خطرًا على اإح�سا�سنا بالواقع كخلفية خ�سبة منح�سرة. ويف مواجهة ت�سليات التغيري، 
والعمل ال�سفاف النقي، والواقع الوهمي املب�سط. يجب اأن ن�سري للقوة املدمر لفكرة ال�سخ�سية 

الطبيعية غري املوؤطرة يف مو�سة معينة. 

الواقعيون  النا�س  امل�ساكني()3(،  )ُنزل  روايته  يف  جّلون  بن  الّطاهر  حتديدًا  فعله  ما  هذا 
مدمرون للواقع، وال�سيء الطارئ اأو حمتمل الوقوع مدمر للوهم ويفتح الطريق للخيال. فكر 
يف الكّتاب املغاربة الباحثني عن الطارئ، وبالطبع فاإن الكثري من ال�سيء الطارئ والعار�س يف 
الرواية قد يحول الفن اإىل مداخلة يف علم الجتماع، ولكن حيث اأن الواقع غري كامل، فعلى 
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الأدب األ يخاف كثريًا من عدم الكمال. وعلى الأدب اأن يقدم دائمًا �سراع بني النا�س يف الواقع 
الأخالق  للمفاهيم يف  وتعقيدًا،  قوة  اأكرث  مفهوم  واملطلوب  الجتماعية،  الزاوية  والنا�س يف 
وال�سيا�سية، والأدب، يف معاجلتها لأمرا�سها اخلا�سة، وهذا ما �سرده الّطاهر بن جّلون، يف 
روايته نزل امل�ساكني، حيث اأمد القارئ مبفردات جديدة للتجربة الإن�سانية، وب�سورة اأ�سدق 
للتغيري، بهذا، وحني جندد اإح�سا�سنا بامل�سافة، ميكن اأن نذكر اأنف�سنا اأن الرواية اأي�سًا جتي�س 
يف منطقة تبدو فيها كل اجلهد الإن�ساين فا�ساًل، رمبا الّطاهر بن جّلون ا�ستطاع اأن يخلق على 

امل�ستوى الأعلى نا�سًا و�سورًا.

"اأنا�س حمدودون يف لبا�سهم كما هم يف عقلهم، يهتمون بالأخالق، بالأعراف الجتماعية، 
�ساعون لأن يكونوا �سمن القانون، اأي اأن يكونوا جزءًا من هذا الو�سط املرعب لأكرثية خا�سعة 
ت�سمح لنف�سها عندما ل يكون ثمة خطر كبري باأن تنتقد احلكومة بقولها اإن الف�ساد قد ا�ست�سرى 

يف البالد والنا�س".)4(

اإن الغاية املثلى التي �سعى اإليها الّطاهر بن جّلون، يف ر�سده للنا�س وال�سور الجتماعية، 
املنال  بعيدة  املثلى  الغاية  هذه  ولأن  باملبا�سرة،  يت�سم  نحو  على  الجتماعي  الفكر  تاأمل  هي 
فعلى الرواية اأن تكون �سفافة قدر امل�ستطاع، ذلك اأن عدم ال�سفافية ينطوي على تهديد خطري 
الفكر  بتاأمل  ثم  ت�سعف من  املبا�سر فال  العيان  اإىل حجب  الجتماعية  بالعالمات  يوؤدي  قد 
ت�سقط  وبذلك  واملتطفل.  الو�سيط  املادي  ب�سكلها  تلوثه  اأو  الفكر  يف  توؤثر  قد  كما  مبا�سرة، 
الفكرة الجتماعية يف اأحيولة الحتالت التي تنطوي عليها اللغة والتعبري وقد تتاأثر باأ�سكال 
دوال اللغة، مما يوؤدي واحلال هكذا اإىل افرتا�س عالقة �سببية بني الرغبة يف الكتابة والرغبة 
يف ظفرها مبا هو حق، ويعد ذلك و�سعًا �سديد ال�سوء، وعلى �سبيل املثال، هل بقدرتنا التيقن 
لي�ست  واملو�سوع  الذات  بني  العالقة  عن  جّلون  بن  طرحها  التي  الجتماعية  الفكرة  اأن  من 
متاأثرة بالت�ساوؤل الب�سري، الذي ينطوي عليه هذا امل�سطلح، اأو لي�ست متاأثرة بحقيقة اأنهما 
يت�سابهان �سوتيًا اإىل حد بعيد؟ والأخطر من ذلك حالة التورية التي تعد خطيئة يف حق العقل 
الأفراد عالقة مفهومية، فنتحني  ال�سطحية بني  اأو  العار�سة  العالقة  يت�سم اعتبار  اإذ  نف�سه 
ماهية هذه العالقة، بو�سفها تن�ساأ بني املعنى والغياب، وتعترب التورية الو�سيط بني املعنيني، 

وتت�سبب بذلك يف تلويث الفكر.
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اأنا�س  املراك�سيني  اإن  تقول  التي  نتيجة!  بدون  با�ستيائها  تدندن  التي  الأكرثية  هذه  "اأه 
اليومية،  احلياة  ب�سعوبات  بخناقهم  ماأخوذون  الأ�سف  مع  ولكنهم  حميدة  خ�سال  ذوو 
بخوفهم من اأن ي�سحوا يومًا معوزين، اأو اأن ي�سي بهم بواب العمارة الذي يكّور خواتيم ال�سهر 
ياأتي يوم يقعون  اأن  البطن من  اآه، اخلوف حتى  ال�سرطة؟  اإىل  املعلومات املمكنة  معطيًا كل 
الو�سوا�س يف  الأقوياء، هذا  واملداهنة مع  الفقراء  املتوح�سة مع  ال�سرطة  اأيدي هذه  فيه بني 

املحافظة على النظام".)5(
اإن الطبيعية العتباطية التي مبقت�ساها تن�ساأ العالمة الجتماعية ون�سقها، الذي ل ينطوي 
على حدود مكتفية بنف�سها – جتعلنا اأمام فكرة تت�سم باملفارقة، األ وهي وجود اأثر موؤ�س�س، 
اأي وجود ن�سبة من الإحالة الجتماعية لي�س فيها اإل اآثار اخلوف من ال�سلطة – اآثار �سابقة 

على اأي كيان اجتماعي مكتمل – اأي ال�سلطة تتاأبد يف اأثر الذات واملو�سوع لالإن�سان.
اأثرًا  لها  ما  بقدر  اجتماعي،  تاريخ  لي�س  ال�سلطة،  اأن  جّلون،  بن  عليه  ا�ستغل  الذي  هذا 
مرعبًا يف ذات ومو�سوع الإن�سان، اللذان من خاللهما ي�سنع تاريخًا لل�سلطة التي تف�سر الفكر 
اأن تت�سرعن ب�سياج �سيا�سي  اأنه �سريورة اجتماعية، يجب  الجتماعي النابع من الأثر، على 

ما!

من الوا�سح اأن هناك �سفات معينة م�سرتكة يف الطريقة وال�سوت واحل�سا�سية، يف روايتي 
"اأحياء يف البحر امليت" للرزاز، و"نزل امل�ساكني" جلّلون، وكذلك يف البدايات، ب�ساطة غري 
ال�ستعداد  عدم  من  نابع  م�سرتك  اجتماعي  اإيقاع  مفتعلة،  اأم  اأ�سيلة  اأكانت  �سواء  عادية، 
ا�ستعداد ملواجهة بع�س  الب�ساطة تلك،  يوؤثر على �سفة  اأو لتعقيده حتى ل  اأهمية  اأقل  جلعله 
حمن احلياة، وهنا الأمل واحلادثة واملوت، ولكن ا�ستثمار هذه املحن بو�سيلة غريبة ومرعبة، 

ومعاجلتها بطريقة ذكية اأو قا�سية.

"الظهور  مثل  كلمة  واأية  امل�ستقبل،  مواجهة  يف  والن�سياع  املرعب  الإحباط  حلظة  اإنها 
تقاليد  يف  الق�سة  بناء  زال  ما  هنا،  م�سللة  تكون  مفاجئًا،  نظر  بعد  حتمل  املده�س" التي 
رواية التجلي، التي ميكن اإطالق هذه الق�سة، على روايتي، "اأحياء يف البحر امليت"، و"نزل 
امل�ساكني"، مبعنى ظهور اأي �سيء يف الرواية ب�سكل مفاجئ وهو تعبري ا�ستخدمه بهذا املعنى 

لأول مرة جيم�س جوي�س.)6(
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الذي يقول باأن اخلا�س والداخلي للنف�س الب�سرية اأكرث قيمة من العام واخلارجي، يوؤكد 
العتقاد يف اإمكانية اخرتاق املعرفة النف�سية احلد�سية لرتاكم الطقو�س الجتماعية وخداع 
كتربير  بنيويًا  ومبداأ  درامية  نهاية  نقطة  يكون  اأن  للحدث  ي�سمح  ثابت  اعتقاد  وهو  النف�س، 

اأخالقي للرواية.

والنار  الثلج  • الدميقراطية: 
الفكرية  التيارات  بني  اأنف�سهم،  العرب  املثقفني  بني  التعامل  يف  الدميقراطية  غياب  اإن 
التي تتحكم بها نزعة اإلغاء الآخر، والتوهم باأن الواحد منهم، اأو الفريق اأو التيار، هو وحده 
ال�سعي  عن  وامتناع  املعرفة،  حجب  الأحادي،  النزوع  هذا  ففي  كلها..  احلقيقة  ميلك  من 

لتح�سيلها، وتعطيل بحركة الفكر.
والفكر ل يتحرك، ل يتطور اإل بالتفاعل مع الفكر الآخر، بال�ستماع اإليه، بالتحاور معه، 
بال�سجال.. فاحلقيقة لي�ست ملكًا مطلوبًا بهذا الفريق اأو ذاك، فعند عديد من الآخرين عديد 
من احلقائق والروؤى التي قد تك�سف له طريقًا مل اأك�سفها، وو�سائل كنت اأفت�س عنها، واآفاق 
ي�ستحيل علي اأن اأ�سقها وحدي... وهل اأك�سف �سرًا اإذا قلت: اإن غياب الدميقراطية بني املثقفني 

العرب هو م�سدر �سعادة لل�سلطات، واإنها ت�سجعه، وتفتعله، وت�سنعه، وحتر�س عليه.
اأو التحاور  والهدف وا�سح: تفتيت املثقفني، ودفع تياراتهم اإىل التحارب ل اإىل التفاعل 

وال�سجال.
فهل تعّلمنا؟

البع�س منا يتعلم، والبع�س الآخر �سعب عليه اأن يتعلم، وبع�س ثالث لن يتعّلم!
تاريخيًا،  انتهت،  التي  هي  الأحادية  اأن  عّلمتنا  التي  الجتماعية  النهيارات  اأن  والأهم: 
اأمام تعددية  اأينما حلت، لكي تنتهي عمليًا وواقعيًا. ولتنفتح الآفاق  ويجب نقدها با�ستمرار 
الأفكار والتيارات والعالقات الدميقراطية وال�سراع الدميقراطي بينها – هذه الظاهرات، 
التي تتولد من رحم النهيارات نف�سها، تنفتح اأي�سًا اأمام اأنواع واأ�سكال من الإبداعات الأدبية، 
التي جتمل �سورة جديدة للمثقف الدميقراطي، الذي يت�سدى وعرب ال�سراع ال�سعب واملعقد 
اأمام الثقافة العربية، و�سد خمتلف الأوهام، النخبوية وغري النخبوية،  مع خمتلف العوائق 

�سواء تلك التي تعمى عن هذه التحركات اجلديدة، اأو تلك التي تعمل – عبثًا – لتكبيلها.
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بن  والطاهر  امليت"،  البحر  "اأحياء يف  روايته  الرزاز، يف  موؤن�س  كل من  ما حاول،  هذا 
ومنحتها،  ال�سماء،  غيث  عن  بالبحث  القارئ،  دفعا  اإذ  امل�ساكني"،  "نزل  روايته  يف  جّلون، 
فهل كانت الرواية؟ اأو التجربة واملعاناة، والكلمة، والعي�س بني النا�س، ويف �سفحات الكتب، 
التي  املفردة،  املتميزة،  الدقيقة،  املالحظات  تلك  ومن  معًا،  منهما  اإل  تتح�سل  ل  فاملعرفة 
تلتقطها عني واحدة، من زوايا خمتلفة، وحتتفظ بها الذاكرة، وحتفظها، قولة ت�سيكوف، يف 
فاأنتم ل تعرفون متى حتتاجونها، ومتى ت�ستيقظ هي يف ذواتكم املبدعة،  املاأكولت،  دولب 
اأقالمكم، التي تر�سمون بها جتاربكم  اأ�سنة  اإىل  البئر املهجور يف نفو�سكم،  فرتتفع من قاع 

وق�س�سًا وروايات.
بحر  يف  بيننا  األقت  امل�ساكني"  و"نزل  امليت"  البحر  يف  "اأحياء  روايتي  فعلته  ما  هذا 
التجارب، لنتاأمل، لنبحث عن الأمل على حافة اخلطر، لأن العي�س �سيء جميل يا اأ�سدقائي، 

كما قال ناظم حكمت، ولأنه كذلك، فاحلياة جديرة باأن نحياها دميقراطيًا.
ولقد كان موؤن�س، بداية، على �سلة مبا�سرة ومعمقة بالواقع الذي عا�سه وانخرط يف اأجوائه 
وتو�سع يف فهمه دائمًا، والذي راح يبني عليه ن�ساطه وفنه وتوجهه الفكري الأيديولوجي – اإذا 
اأنه كان �سديد احلر�س على التم�سك بهذه ال�سلة العميقة  �سح التعبري. ومن املعروف هنا 
من  باأي  التاأثر  اأو  الن�سياق  ياأبى  كان  اأنه  درجة  اإىل  واأحداثها،  اليومية  باحلياة  واحلميمة 
املعطيات واملغريات احلديثة، املعروفة واملتف�سية، التي ميكنها تبعده اأو تغريه عن واقع احلياة 

هذا.
ومن هذه املغريات هي الركون للثقافة الأكادميية التي غالبًا ما ت�سغل فكر اأكرثية الفنانني 
والنف�سي  الفكري  واللتزام  بالواقع،  واملبا�سر  احلميم  والنخراط  دونهم  فتحول  والأدباء، 
والجتماعي به. ولهذا ال�سبب كانت الدميقراطية مبفهومها الوا�سع، عنده �سافية وعفوية، 
التفا�سيل  وواقعية  ب�سفافية وعمق  ترى  ولهذا فهي  اليومية،  الكدح  لها �سلة مبا�سرة بحياة 

الدقيقة لهذا الواقع احلياتي.
بتلك  قناعي  تعمقت  احل�سا�س  املوقع  هذا  يف  اأم�سيت  وبعدما  الوحدة،  بعد  "واليوم، 
فهل  وحازم..  حا�سم  لأنني  يغبطني  ومثاليته  �سلبيته  كل  رغم  ال�ساهد  فعناد  الكلمات. 
اأولئك  املثقفني.  بروؤو�س  يطالب  الذي  التيار  زعيم  األ�ست  اأعتقد..  ل  ثقافته؟  اأنا  اأغبطه 
البورجوازيون ذو النظارات الطبية وع�سرات الكتب املعرو�سة للمباهاة والزينة ل للقراءة. لو 
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قراأ عناد ال�ساهد كل الكتب التي تزخر بها مكتبته لكان عليه اأن يكون اأهم من ماوت�سي تونغ 
اأو الفيل�سوف الأمريكي همنفواي.

لكن الثقافة تخ�سي الرجل، فاإذا به يتفل�سف بدل اأن يحمل فرج اهلل مثاًل، فراح يحكي 
اأفحمه: من الذي يقرر م�سري  كالمًا منطقيًا يثري الإعجاب.. ولكنني �ساألته �سوؤاًل واحدًا، 

البالد وقدرها. مدفعي اأم نظريتك وقلمك؟ فالذ بال�سمت ومل ينب�س. 
املثقفون معقدون، يرثثرون عن ال�سرتاكية بيا�س النهار و�سواد الليل.. ما هي ال�سرتاكية.. 
كم�سة اإجراءات تاأميم، بب�ساطة والوحدة بال تنظري بال بطيخ.. توفرت القوة فاأجنزناها".7

الرزاز نظر للدميقراطية، من خالل �سرد تفا�سيل احلياة الجتماعية للقوى ال�سيا�سية 
الطاحمة للتغيري، فماذا �ساهد؟! 

راأى بنية اجتماعية غربية، على الرغم من م�سي ما يقرب من القرنني على دخولهما اأو 
اإدخالهما يف عامل احلداثة، اإىل ابتداع �سيغة توؤمن له التوازن بني الأ�سالة واملعا�سرة، بني 
البداوة واحلداثة. ثمة عنف جاهلي يعمل على �سرذمة القوى وتبديد الطاقات، ويتجلى يف 
هذه احلروب املتنقلة بني الطوائف وامللل، اإن التفكري بهذه الوقعية لبد اأن يعيدنا اإىل الأ�سول، 
اأي اإىل بداوتنا، اإىل حرب القبائل وغاراتها، ف�سرعة البداوة، مبا هي تنابذ واقتتال، ل تزال 
تطبع ت�سرفاتنا، ومنطق الطائفة مبا هي متايز وابتعاد عن الآخر، يت�سلل اإىل قلب موؤ�س�ساتنا 
اأنها تبحث عن اجلديد املتغري املتطور، بحيث  اأو التي تّدعي  ال�سيا�سية والثقافية اجلديدة، 
تبدو احلداثة جمرد )ق�سرة( اأو )قناع( يخفي اأكرث الت�سرفات قدمًا. فنحن نكر على بع�سنا 
فوق جهلنا  البع�س، وجنهل  بع�سنا  على  بالغري  ون�ستنجد  على عدونا،  نكر  بدًل من  بع�سًا، 
كما اأن�سد عمرو بن كلثوم، ول تزغ اأنف�سنا ولو مرة واحدة، ونعترب اأن الختالف بيننا "اأ�سد 

م�سا�سة" علينا من اختالفنا عن الغري على حد تعبري طرفة بن العبد.
هذا الواقع، الذي ر�سده موؤن�س الرزاز، يعيدنا اإىل اجلذور لكي نف�سر بع�سًا من �سلوكنا، 
واإل كيف نفهم هذا الإ�سرار على القطيعة التي نبديها اإزاء بع�سنا البع�س، طوائف، وجتمعات 
اجتماعية، وفرق �سيا�سية، وثقافية؟ وكيف نفهم هذه النزعة اإىل املحافظة لدى اأكرث الفئات 
اإىل  انت�سابًا  الفئات  اأكرث  لدى  �سلوكنا  من  الغابر  اإىل  اللجوء  وهذا  احلداثة؟  اإىل  انت�سابًا 
احلداثة؟ وهذا اللجوء اإىل الغابر من �سلوكنا لدى اأكرث الأ�سخا�س ادعاء باملعا�سرة؟ وهذا 
العجز عن التغيري لدى اأكرث القوم حديثًا عن التقدم؟ كيف نفهم هذا امليل اإىل عدم العرتاف 
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ب�سرعية الآخر، بل هذا التوج�س منه وال�سعي اإىل مقاطعته. هذا ما ذهب اإليه موؤن�س الرزاز 
يف الك�سف عن منطق غياب الدميقراطية يف التعامل مع ق�سايانا امل�سريية، وحتى اليومية، 

ويف ظل هذا الغياب تبقى لغة القتل هي اكت�ساف متجدد للذات والغري معًا.
غري اأن الطاهر بن جّلون، نظر للدميقراطية، يف روايته "نزل امل�ساكني" من زاوية خمتلفة 

نوعًا، عن ما راآه موؤن�س الرزاز.
يف  يلمع  �سيطان  اأنها  على  العربية،  ثقافتنا  يف  الدميقراطية  اأن  جّلون،  بن  اأوحى،  فقد 
دواخلنا، يت�ساعد بخارًا نراه يف اأعيننا، على �سفحة املراآة. نح�س برغبة عارمة لنزع هذا 

ال�سيطان، اإل اأن ترددنا بقلته – اأي ال�سيطان – �سيعقبه اآخر، متعدد الروؤو�س.
اإ�سكالية  اإنها  والأجوبة.  الأ�سئلة  من  مغلق  ون�سق  ذواتنا،  مع  مطلقًا  متاثاًل  فال�سيطان 
ملن  وهل  الدميقراطية،  بغياب  تتجلى  اإنها  نق�سد،  اإ�سكالية  نقول  وعندما  �سيء.  كل  قبل 
اعتقادي،  ويف  اإن�ساين.  ت�سّور ع�سر غربي دميقراطي  ي�سعب حتقيقه،  الذي  احللم  قبيل 
عن  تنف�سل  ل  اأمور  هي  اأزماننا،  جمابهة  يف  بذواتنا  ووعينا  احلالية  لإ�سكاليتنا  فهمنا  اإن 
وعينا بتاريخنا الجتماعي وعن ت�سورنا لالإ�سكالت التي يطرحها علينا الطاهر بن جّلون. 
ولئن كانت "الدميقراطية" اأزمتنا الكربى تطرحه علينا فيما م�سى وحدة، و�سرعية الدولة. 
ومبعنى اآخر، واإن حماولة ترتيب العالقة بيننا، وبني اأنف�سنا، هي الوجه الآخر ملحاولة ترتيب 
العالقة بيننا وبني اأنف�سنا. ومن هنا تبدو امل�ساألة الدميقراطية اأحد اأوجه اإ�سكاليتنا، اإن مل 

نقل الوجه الأبرز لها.
الطاهر بن جّلون، قّدم لنا �سردًا روائيًا، ب�سورتان، �سورة ال�سيطان، و�سورة الأزمة، وما 

بني ال�سورتني، هنالك حلم يبقى اأمل الإن�سان، يف احلياة من اأجله.
رحلة  ذكرى  من  "بدون"  نف�سي  �سميت  ب�سمت،  ويتاأمل  يتحمل  الذي  النوع  من  "اأنا 

مزعجة قمت بها يف خريف 1975 اإىل الكويت. 
اكت�سفت فيها على بعد خم�سة ع�سر كيلومرتًا من العا�سمة مع�سكرًا تزرب فيه احلكومة 
الكويتية املهاجرين غري ال�سرعيني والذين هم بدون جن�سية، رجال اأتلفوا وثائق هويتهم لكي 
ل ُيطردوا، ي�سمونهم "بدون" كائنات من ل مكان، ظالل رجال يحملون يف النهار ويختفون يف 

الليل يف مغاور اأو حتت خيام بالية. 
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يحدث يل اأن اأتذمر واأ�ستكي اإن مل اأجد عماًل. 
فما الذي يغيظني؟ اأهي الريح ال�سرقية، تلك التي تقتلع الرمال وتلقيها يف العيون، القهوة 
بحليب الباردة التي تقدم يف قدح مثلوم، لهجة �سعبة الفهم، تخلف مفرط، تاأجيل لي�س له 
م�سوغ، �سوء النية، احلماقة العلنية اأو ال�سفيهة، اخليانة حتت كل الأ�سكال يف ال�سداقة كما 
ال�سك،  بالعرق، �سجة احل�سارة، اخل�سة،  املبلل  النايلون فوق اجللد  البولي�سرت،  يف احلب، 
التاأكيدات املتباهية، الق�سوة املجانية، احل�سد، النمل، الأرق العنيد، عدم الهتمام بال�سعر، 
كراهية املو�سيقى، الهندباء، اأعياد فوبل، التعّرق املمزوج بعطر رديء، الن�ساء ذوات ال�سعر 
اأنها  اأعرف  كنت  ولو  )حتى  الزينة  �سداري  يف  املحمولة  الأثداء  ذوات  البدن،  على  املفرط 
لي�ست غلطتهن(، الدعوة اإىل نيل املراأة حقوقها التي تكافح يف كل اجتاه، امل�سغ حتت جميع 
ر�سائل  الدوام،  وعلى  اأخرى  مرة  النية  �سوء  الر�سا�سية،  ال�سماء  املهددة،  النظرة  اأ�سكاله، 
البّواب، قب�سة يد رخوة، الأيدي الدبقة، احل�ساب وعدد اآخر من اأمور احلياة اخلا�سة التي 

اأف�سل ال�سكوت عنها واأحتفظ بها اإىل خلواتي الباكية...
ميكنني القول: اإنها ق�سة فنان �سرب ب�ساعقة الأهواء، ذهب اإىل نهاية احللم ومل يعد 

منه قط، على الأقل لي�س يف حالة اإن�سانية مقبولة".)8(

على  جّلون،  بن  الطاهر  فيها  يجري  العربي،  لالإن�سان  اجتماعية  فردية  قراءات  هذه 
للفهم  اإمكانًا  بو�سفها  واملعرفية،  الفكرية  الأ�سول  اإىل  النظر  من  منطلقًا  التاأويل،  طريقة 
وحقاًل للدر�س وجماًل للك�سف، وذلك فيما يت�سدى الق�سايا الجتماعية التي تربهن عليها، 

والأن�ساق التي تنتظمها.

من هنا ل تهتم هذه القراءات باإبراز الن�سق الذي يقولب الفكر وي�سبطه، لأن من �ساأن 
اأي�سًا  تهتم  هي  ول  والفهم،  امل�ساءلة  اإمكان  األغى  واإل  نف�سه،  على  ينغلق  ل  اأن  احلق  الفكر 
يكون  اأن  ينكر  لأنه  فكر،  كل  قيمة  يقو�س  اأن  ذلك  �ساأن  فمن  الأفكار،  اأ�سول  عن  بالبحث 
الختالف مولدًا للمعنى. باخت�سار اإن هذه القراءات ترى اإىل احلياة الجتماعية لالإن�سان 
الفعل  يلتقيان  وهنا  القهر،  تاأويل  عن  يتوقف  ل  واحتماًل  متجدد،  فعاًل  بو�سفها  العربي، 
والتاأويل، يف ذات الإن�سان العربي، الذي يرتبع ال�سيطان فيه، حماوًل تكري�س طريق واحدة 
اأ�سكال  من  �سكل  هو  وكذلك  العربي،  الإن�سان  �سمة  هي  الدميقراطية،  غياب  اإن  للحقيقة، 
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التفكري يتيح القول يف الوجود من جديد وي�سمح باإعادة تعريف الأ�سياء، كما ي�سمح بتجديد 
فهمنا للحقيقة، كما يريدها ال�سيطان.

واأهميتها يف  الدميقراطية  ن�سف  الطاهر بن جّلون حاول  اأن  اأخرى،  يعني ذلك مرة  ول 
التواجد يف حياتنا الجتماعية، ولكن ما اأراد اإي�ساحه اأن ثمة منحيني يف النظر اإىل الإن�سان 
اأو لفتني يف �سوغه. الأوىل تتجه اإىل حتريره عن  اأو طريقتني يف معاجلته وتدبره،  العربي، 
الذات لكي تتجلى ولكي تعرب وتنطق، فهي غرف من  اأمام  القول، فتف�سح يف املجال  طريق 
الذاكرة وطي�س لالأحالم حتى ينب�سط املا�سي ويطلق الغريزي ويفجر املكبوت. والثانية اأهمية 
القول يف الو�سول اإىل الذات والك�سف عن حجبها الكثيفة وتبديد اأزماتها. ونحن جند ذلك 
الظاهري يف  الفقيه  الأندل�سي، حيث يتحدث  ابن حزم  واأبلغ ما يكون يف كالم  اأو�سح  على 
يقول  فهو  همومها،  عن  والتفريج  النف�س  معاجلة  يف  القول  اأهمية  عن  احلمامة"  "طوق 
لفتقاره  )اأي  الإخوان  من  ال�سفة  هذه  لعدمه  املحبني  بع�س  كان  "ولقد  املحبني:  ب�سدد 
اإىل �سديق يبثه لواعجه( وقلة ثقته منهم...يتفرد يف املكان النازح عن الأني�س ويناجي الهوى 
فاإن  الزفري.  يف  واملحزون  التاأوه  يف  املري�س  يجد  كما  راحة  ذلك  يف  ويجد  الأر�س.  ويكلم 
اإىل  بالل�سان ومل ي�سرتيح  ُين�س منها �سيء  اإذا ترادفت يف القلب �ساق بها، فاإن مل  الهموم 

ال�سكوى مل يلبث اأن يهلك".)9(
اإن م�سروع الطاهر بن جّلون املقدم هنا، حمركه اأن يكون اجتماعيًا، وهو م�سروع طموح، 
ومطلوب يف الوقت عينه، فالجتماع هو الظاهرة الوحيدة التي تقربنا من واقع يقيني جلي، 
�سريطة تفهم اأبعاده ومكّوناته وبنيته. والقيمة الكبرية مل�سروع تاريخي كم�سروع الطاهر بن 
جّلون كما يتجلى من خالل روايته "نزل امل�ساكني" تنبع من حماولة الإحاطة بالعالمات الفارقة 
ملو�سوع ما يزال يثري النقا�س، وكذلك من حماولة التفريق بني الأيديولوجيا والجتماع، واأي�سًا 
اإ�سكالية العالقة بني الأيديولوجيا والجتماع، وهي اإ�سكالية قائمة، لأن الفوا�سل بني الثنني، 
بقدر ما برزت �سيا�سيًا �سرفًا. وهكذا جند بن جّلون حيث يثري الإ�سكالت الكامنة يف ذواتنا 

غري الدميقراطية.
هذه الذوات غري الدميقراطية، هي التي تدفعنا القول، اأن الرواية ولدت يوم كنا اأجنة يف 
رحم الإن�سانية املعذبة، منذ بداأ النا�س ي�ستغل بع�سهم البع�س، بل اإن خالقها الأ�سا�سي، هو 

القلق من الف�ساد يف النظم التي خلقها الإن�سان لنف�سه منذ اأقدم الأزمنة وما زالوا. 
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"نزل امل�ساكني"  لذا نرى الطاهر بن جّلون يف م�سروعه الروائي، الذي جتلى يف روايته 
اأن يحّدد هذا التاريخ، وهذا ناجم عن مفهوم  ي�سع لاليديولوجيا الجتماعية تاريخًا، دون 
من  الأيديولوجيا  تبدو  وكذلك  اأيديولوجية،  بها  اأعني  تاريخية،  ل  فالبنية  املغلقة،  البنية 
خالل منظوره "املت�ساعد" باقية، اإذًا اأين الف�سل بينها وبني العلم الذي هو نقي�س لها فهل 

الأيدويولوجيا هي �سابقة على العلم؟ 
اإزاحة  هو مبثابة  ال�سائد،  الغربي  الفكري  من  كثريًا  يقرتب  الذي  الفكري،  الطرح  هذا 
جدلية،  عالقة  هي  والعلم،  الأيديولوجيا  بني  العالقة  اأن  والإن�سانية،  التاريخية  احلقيقة 
العلم هو راجع يف  كاأن  الإن�سان احلياتية،  تاريخية، فاعلة يف م�سرية  ولي�ست عالقة جربية 
الأيديولوجيا  الإن�ساين كله، ووفق ذلك ل تكون  ال�سلوك  اإىل هذا الالوعي، وكذلك  حقيقته 
تاريخية، وهي لي�ست اأبدية، وهي هنا اإعالن عن اإن�ساء ميتافيزيقيا جديدة ذات مظهر براق 
"خادع" ميتافيزيقيا قطعية ل عقالنية. ووفق هذا املنظور اأي�سًا، ميكن القول اإن بنية النظام 
الروائي لطاهر بن جّلون، قائمة يف قلب الفكرة )حمركة الواقع( واأن هذه الفكرة هي التي 
حتدد وتوؤطر منهج بن جّلون الروائي. وهكذا ت�ستمر الفكرة )الروح دون جواد موانع( لأنها 
كاملة، حملقة فوق الواقع، تغري نف�سها، ولكنها تبقى، فيما يتغري منها هو جلدها، ق�سرتها 

فقط.
ويقف  جّلون،  بن  الطاهر  فيه  يتحرك  الذي  الإطار  اأن  هو  عنه  الإعالن  نريد  ما  ولكن 
فيه، وي�سكنه من خالل ما تقدم، ويتجن�س به، هو اإطار الالاإن�سانية الغربية، التي تدفع اإىل 
)البنيوية العلموية( التي تفرغ البنية الجتماعية من قيمها الإن�سانية، ل�سالح املعرفة التي 

تتاأتى فوق اأي اعتبار!

اخلامتة �سبيل  • على 
تقدميًا  دورًا  تلعب  اجتماعية  بطبقات  يرتبطون  الذين  الع�سويني  املثقفني  خالف  على 
الأ�سا�س  اأن  رغم  تاريخية،  ا�ستمرارية  التقليديون  املثقفون  ي�سكل  التاريخي،  امل�ستوى  على 
ويتوهم هوؤلء بحكم هذه  الزوال.  اأو يف طور  زائل  ولدهم  الذي  – القت�سادي  الجتماعي 
الوهم  هذا  ويعزز  تامًا،  ا�ستقالًل  الجتماعية  الطبقات  عن  م�ستقلون  اأنهم  ال�ستمرارية 
م�ساحلهم  عن  اأحيانًا  دفاعهم  ذلك  اإىل  وي�ساف  حمددة.  وتنظيمات  نخب  يف  انعزالهم 
توظيفهم  واإعادة  ل�ستيعابهم  ت�سعى جهدها  التي  ال�سائدة  الطبقة  قرارات  وجه  الفئوية يف 



181

ال�سائدة )اقت�ساديًا و�سيا�سيًا( وعك�سًا مع قوة  يف ملكوت هيمنتها، وتتنا�سب قدرة الطبقة 
املثقفني التقليديني. وت�سبح م�ساألة ا�ستيعاب هوؤلء من قبل الطبقة ال�ساعدة على ال�سلطة 
ال�سيا�سية م�ساألة حيوية لتنظيم هيمنتها، فال ت�ستطيع حتقيق هذه الهيمنة دون امت�سا�س 
املثقفني التقليديني واإخ�ساعهم ودجمهم. وحتى لو �سيطرت الطبقة ال�ساعدة على ال�سلطة 

ال�سيا�سية فاإن حفاظها عليها يظل مهددًا ما مل تنجز هذه املهمة.
يف  طبق  التقليديني،  للمثقفني  جديل  كتنظيم  املفهوم  هذا  باأن  نالحظ  اأن  علينا  وهنا 
اأوروبا، والذين مل يخ�سعوا اأو ي�ست�سلموا للربجوازية ال�ساعدة، اإل بعد �سل�سلة من التغيريات 
والتكفيات الداخلية وعدد من الختمادات، كانت نتيجتها حتّول هذا اجلهاز اإىل خدمة طبقة 
اجتماعية �سائدة جديدة "الربجوازية" التي هي بامتياز، التي روجت اأنها هي التي �سنعت 
بن  امل�ساكني" للطاهر  "نزل  رواية  طرحت  هل  املعنى،  وبهذا  املعا�سر!  مبفهومها  الرواية، 
اأن موؤن�س  الرغم من  تقليدي، وعلى  نتاج مثقف  اأم كانت  املثقف،  لدور  املفهوم  جّلون، هذا 
الرزاز يف روايته "اأحياء يف البحر امليت"، اأعاد اإنتاج هذا املفهوم، من خالل روؤية �سرقية، 

التي عادة تقرتب من احللم القائم على الثقافة امليتافيزيقية، غري قابلة التحقق!
وما بني روؤية روائية م�سرقية، وروؤية مغربية لدور الرواية، خ�سر املثقفون العرب دورهم 
الع�سوي التنويري الذي ميكن ويجب اأن يلعبوه بتحّولهم من �ساردي اأحداث لفعل الطبقات 
املهنية ال�سائدة، اإىل اإنتاج بلورة ثقافة دميقراطية، وبدًل من انعزالهم النخبوي الذي يعني 
ال�ست�سالم للقوى ال�سائدة يف نهاية املطاف، على ردم هذه الهّوة بني العمل الثقايف والعمل 
للتقدم  اآفاق جديدة  بفتح  وحده  الكفيل  الدميقراطي،  البديل  على  يتوقف  الذي  ال�سيا�سي، 

العربي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ال�سرد والتاريخ 
درا�سة يف تقاطع اخلطابني الروائي والتاريخي 

يف مناذج روائية من الأردن

ال�سمايل ن�سال  • د. 

•  متهــيد:                                   

وحرية  اأمنت  بتوا�سل  جمددًا  التاريخ  منها  ينبعث  التاريخ،  حمفزات  من  حمّفز  الرواية 
اأو�سع لتوثيق عالقته باحلا�سر، فالرواية التاريخية هي يف �سورة من �سورها تلبية للحا�سر 
تنطلق منه نحو املا�سي ثم ترتد اإليه عبقة بالدللت والت�سورات والإ�سقاطات،وهذا التمازج 
هو ما ُيطلق عليه بال�سردية بالتاريخية، فكيف يحدث هذا التوالف بني الرواية والتاريخ؟ ما 
هي القوانني التي حتكم عالقات الت�سال والنف�سال بينهما؟ ما الطرق املثلى ل�ستح�سار 
التاريخ؟ ثم كيف  التاريخ و�سّبه يف قوالب روائية مفتعلة؟ ومتى يخ�سر الروائي رهانه على 
للروائي اأن يتعامل مع �سخ�سيات تاريخية حقيقية مكتملة البناء حا�سرة يف الذهن؟ األ يحّد 
ذلك من �سالحياته الإبداعية؟ وهل ال�سخ�سية  التاريخية احلقيقية تعّد �سيفًا غري مرحب 
به دائمًا، لأنها تاأتي بثياب جاهزة؟ اأم اأن مهمة الروائي هي الك�سف عن تفا�سيل هذه الثياب 
ي�ستعري  ملاذا  للتاريخ؟  الرواية  للجوء  احلقيقية  الدواعي  ما  ثم  اأخرى.  ثيابًا  اإلبا�سه  ولي�س 
التاريخ يف نظر الروائيني ميثل نواة  اأن  اأم  اأخرى؟  التاريخ دون ف�سول  الروائي ف�سوًل من 
عمل طّيعة القياد ي�سهل العثور عليها. اإن الإجابة عن كل ما �سبق من ت�ساوؤلت لري�سم �سورة 
وا�سحة لل�سردية التاريخية يف �سكلها احلديث هذا التيار الذي بداأت تكتمل مالحمه يف ذهن 
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هذه الدرا�سة على الأقل.

يندرج  اأن  يقبل  فتوى ت�ساحلية  اأي  و�سمن  املتناهي؟  الالمتناهي يف  يناأ�سر  ولكن كيف 
وهل  احلقيقي؟  نق�س  يتم  اأن  املبتدع  مق�سد  كان  اإذا  ماذا  ولكن  املبتدع؟  �سمن  احلقيقي 
الالمتناهي  بني  العالقة  وهل  احلقيقة؟  من  املزيد  احلقيقي  مينح  اأن  على  قدرة  للمبتدع 
)التاريخ، احلقيقة( وبني املتناهي )الرواية، الزائف( عالقة تقاطع اأم عالقة ت�سالح؟ هي 
روؤى متداخلة اأحدثها متازج عجيب بني رافدين من روافد ال�سرد يف حياتنا؛ التاريخ )الذاكرة 
اأن  واملفرت�س  للحقيقي  فكيف  لالإن�سان(  املفرت�سة  )الذاكرة  والرواية  لالإن�سان(  احلقيقية 
الت�ساّم  نعّد هذا  اأن  وهل ميكننا  العبارة؟  م�ستقر  اللهجة  متوحد  واحد  يت�ساّما يف خطاب 

تنا�سًا كبريًا يق�سد به و�سع التاريخي املقّيد �سمن ال�سياق الأدبي املتحرر؟

وتنظيما ملا �سبق من ت�ساوؤلت، �سينتظم هذا البحث يف  ثالثة مباحث هي: 

املبحث الأول: املوازنة بني الروائي والتاريخي.
املبحث الثاين: التعامل مع ال�سخ�سية التاريخية.

املبحث الثالث: م�سوغات جلوء الرواية اإىل التاريخ.
• •

والتاريخي الروائي  بني  املوازنة  الأول:  • املبحث 
اإن مما يك�سب الرواية التاريخية خ�سو�سية، ل متّيزها عن باقي بنات جن�سها فح�سب بل 
عن الألوان الأدبية الأخرى، اأنها تنطلق نحو متلٍق واٍع مبجرياتها العامة )اأو يفرت�س ذلك( 
اآ�سرة  )اأحيانًا(  الكتابة  وجماليات  الأحداث  �سلطة  تكون  ولن  التاريخية،  حليثياتها  مدرك 
اآلية  �سيكون متحررًا منها مقباًل على مراقبة  بل  الرواية عامة،  للمتلقي كما هي احلال يف 
تنفيذ احلدث التاريخي  وبلورته و�سيكون متابعًا لإ�سافات الروائي التي يجب األ تكون على 
ح�ساب املّد التاريخي وم�سداقيته، اأو على ح�ساب نف�سها، ومن ثم �ستغيب امل�سداقية الفنية، 
ل�ستيعابه  اأخرى  طريقة  اإنها  تاريخًا،  اأ�سبحت  واإل  للتاريخ  كتابة  اإعادة  لي�ست  الرواية  لأن 
واإعادة عر�سه متهيدًا ل�ستثماره ممزوجًا بتو�سيحات وا�ستكمالت يفرت�س اأنها ُغيبت عنه، 
"اإن الرواية التاريخية تقدم لنا �سورة فنية كلية ت�سيف البعد العاطفي الوجداين بعدًا ثالثًا 
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تدخل من خالله عنا�سر الإبداع الفني")1(  التي قد  تكون مرغوبة يف مثل هذا ال�سياق جماليًا، 
لك�سر حدة ال�سرامة املنهجية التاريخية. 

ان�سغاًل  عليه  �سابق  مثبت  تاريخي  خطاب  على  ين�سغل  اأدبي  خطاب  التاريخية  والرواية 
اأفقيًا، يحاول اإعادة اإنتاجه روائيًا، �سمن معطيات اآنية، ل تتعار�س مع املعطيات الأ�سا�سية 
نظر  وجهة  من  التاريخي  امل�سهد  اإمتام  حتاول  عندما  راأ�سيًا  وان�سغاًل  التاريخي.  للخطاب 
املوؤلف اإمتامًا تف�سرييًا اأو تعليليًا اأو ت�سحيحيًا، لغايات اإ�سقاطية اأو ا�ستذكارية اأو ا�ست�سرافية. 
اإنها �سردية تتنازعها مرجعيتان؛ الأوىل حقيقية مت�سلة باحلدث التاريخي، والثانية تخييلية 
مقرتنة باحلدث الروائي، وتلبية املرجعية الأوىل يعني حتقيق امل�سداقية الوثائقية، وتنفيذ 
هو  امل�سداقيتني  اجتماع  ولعل  الفنية،  امل�سداقية  حتقيق  يعني  الثانية  املرجعية  متطلبات 
مطلب الرواية التاريخية الأول، وحتى يكون ذلك فال بّد للمعلومة التاريخية من طريق اآمن 
اأي  ما هي الطرق  التاريخية؟  الكّتاب الأحداث  اإىل عمق الرواية، فكيف ي�ستثمر  تعرب منه 

املتبعة يف عر�س املعلومة التاريخية امل�ستعارة لغايات اإبداعية تاأويلية؟ 

الطريقة الأوىل: وهي �شرد جمموعة من الأخبار التاريخية املتتابعة يف مطلع العمل 
اأو يف مطلع امل�سهد بقلم املوؤرخ هي مبثابة متهيد ملجريات تاريخية �ست�ستغل عليها  الروائي 
مثل  من  التاريخية  الرواية  كتابة  املبكرين يف  لدى  البدايات  هذه  مثل  �ساعت  وقد  الرواية، 
جرجي زيدان يف روايته "احلجاج بن يو�سف " اأوما جلاأ اإليه عبدالرحمن منيف وا�ستهل به 
روايتة "اأر�س ال�سواد"، اإذ عر�س يف مطلع روايته مقطعًا �سرديًا كاماًل ن�ّس فيه على اأحداث 
تاريخية تعد متهيدا لتلك الفرتة مو�سوع اهتمام الرواية، وقد �سّمى عبد الرحمن منيف  هذا 
– وقيل اإن ذلك مت  املقطع بـ "حديث بع�س ما جرى":"مل يكد �سليمان با�سا يلفظ اأنفا�سه 
اآغا، من ا�ستطاع جمعهم من  اأحمد  – حتى جمع رئي�س النك�سارية،  الوفاة  قبل �ساعة من 
الرعاع وال�سوقة، وا�ستوىل على القلعة. حت�سن داخلها واأخذ ي�سرب ال�سراي بالقنابل.  ملا 
�سمع النا�س الدوي اأ�سرعوا فاأغلقوا دكاكينهم، وامتالأت �سوارع بغداد بامل�سلحني من الأهايل، 
وبقيت احلالة متقلقلة والأمور م�سطربة.   كان رئي�س النك�سارية، اأحمد اآغا، يريد ال�سهر 
الثاين، �سليم اآغا، واليا، يف الوقت الذي وقف حممد بك ال�ساوي مع علي با�سا. اأما داود اآغا، 
ال�سهر الذي تزوج اأ�سغر بنات داود با�سا، فقد اأدرك اأن فر�سته مل حتن بعد، لذلك حزم 
اأمتعته و�سافر اإىل الب�سرة، وبعد اأن ق�سى هناك فرتة يدّر�س ويتفقه ب�سوؤون الدين، عاد اإىل 
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بغداد وا�ستقر بجانب مرقد ال�سيخ عبد القادر الكيالين، حيث ي�ستطيع هناك اأن يوا�سل تلقي 
الدرو�س واأن يدّر�س ")2(.

�سردا  ن�سميها  اأن  اإخبارية مبا�سرة ميكن  بلغة  اقتطاع كتب  ال�سابق  القتطاع  فاإن  وبعد، 
تاريخيا تقليديا هّمه الأول اإي�سال الفكرة من خالل اأق�سر ال�سبل املتاحة. ويف املثال ال�سابق 
يرتهن ال�سرد يف ُبعد ت�سجيلي وا�سح املعامل يقدم املعلومة التاريخية دون تدخل يف حتليل اأو 

اإي�ساح اأو مداخلة.
منها  التي حّذر  التاريخية  املادة  رهينة مطواعية  يريد،  اأو هكذا  يقع،  ذلك  والكاتب يف 
روائيًا  بو�سفه  "عظمته  لأن  الع�سري")3(،  للكاتب  "فخ  باأنها  اإياها  وا�سفًا  "لوكا�س" 
الواقع  بهما  ير�سم  اللذين  والقدرة  وال�سدق  الذاتية،  نواياه  بني  ال�سراع  تعتمد على  �سوف 
هزاًل")4(،  واأكرث  واأفقر  اأ�سعف  عمله  كان  �سهل  نحو  على  نواياه  �سارت  وكلما  املو�سوعي. 
فال�سدق التاريخي حا�سل يف ال�ساهد ال�سابق من رواية " اأر�س ال�سواد " ولكن على ح�ساب 
ال�سدق الفني، خا�سة واأن هذه املقدمة التاريخية التي عر�سها يف بداية روايته كانت خارج 
اإطار الزمن املناق�س، علمًا باأن الراوي كان باإمكانه اأن يوزع هذا احل�سد املتتايل من الأخبار 
التاريخية على جمريات الأحداث عن طريق تقنية ال�سرتجاع اأو املونولوج اأو تيار الوعي لإحدى 
ال�سخ�سيات، ولكن على ما يبدو اأن ازدحام الأحداث فيما �سياأتي فر�س على الروائي اإجناز 
اأن تتفوق  "، وهذا ما �سّوغ للمرجعية التاريخية  " ما بعد  "ما قبل" م�ستقلة عن مادة  مادة 
ب�سكل وا�سح على املرجعية الفنية. وتكاد تكون �سمة ال�سردية التاريخية القدمية منطبقة على 
الروايات التاريخية يف مرحلتها الأوىل املن�سغلة باملرجعية التاريخية لغايات تعليمية ظاهريًا، 
وهذا ينطبق على روايات جرجي زيدان وحممد فريد اأبو حديد وعلي اجلارم وغريهم من 

كتاب املرحلة الأوىل يف الرواية التاريخية.
وعبد الرحمن منيف يف " حديث بع�س ما جرى"  يح�سد ع�سر �سفحات يف مطلع روايته 
ل�ستق�ساء اأبرز الأحداث التاريخية التي جرت قبيل البداية الفعلية للرواية، لكنه ل يعر�سها 
بال�سرامة والدقة اللتني �سلكهما كّتـاب الرواية التاريخية يف مرحلتها الأوىل، فالتواريخ مغّيبة 
عن ال�سرد، وهذه خطوة اأوىل نحو تطويع املادة التاريخية، ف�ساًل عن ذلك فاإن الراوي يحاول 
ا�ستعرا�س اأكرث من راأي يف الق�سية نف�سها لي�سعرنا بفنية العمل، و�ساهده: "مل يكد �سليمان 
با�سا يلفظ اأنفا�سه – وقيل اإن ذلك مت قبل �ساعة من الوفاة- حتى جمع رئي�س الإنك�سارية، 
اأحمد اآغا.." فهذه الإ�سافة وغريها ت�سبغ على العمل الروائي التاريخي م�سداقية فنية تنقذه 
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توحي  واآخر عبارات  �سطر  ي�سيف بني  الراوي كان  اأن  اإىل  اإ�سافة  التاريخية،  املرجعية  من 
ي�ستمر  اأن  وقبل  تنق�سي،  الغمة  "ما كادت هذه  التاريخ، مثل:  �سردية  بق�س�سية احلدث ل 
الو�سع لعلي با�سا حتى بداأ الغزو  واأ�سيع خالل تلك الفرتة اأن حممد بك ال�ساوي واأخاه عبد 
لأن  اأحيانا  امللحمية  الرواية  كاتب  ي�سطر  وقد  الوهابية")5(.   العقيدة  اإىل  مييالن  العزيز، 
ي�سع ن�سا تاريخيا يف م�ستهل م�سهد انتقايل جديد ميار�س فيه تقنية القطع املكاين، فيلجاأ 
اأن يفرت�سها بالأحداث، ففي املقطع املكاين  للمنطقة قبل  التاريخية  التعريف باخللفية  اإىل 
اخلام�س من رواية " الزوبعة " لزياد قا�سم حديث عن تاريخ العقبة، تلك البلدة التي �سيكون 
لها دور كبري يف اإ�سعاف الأتراك بعد احتاللها من قبل القبائل العربية الثائرة بقيادة الأمري 
ع�سر،  التا�سع  القرن  ثالثينات  بداية  اإىل  الأدهم،  ل�ساللة  ال�ستقرار  بداية  " تعود  في�سل: 
عندما ان�سحبت قوات اإبراهيم با�سا الكبري من بالد ال�سام، تاركة وراءها جيوبا من الع�ساكر 
القوات  لعودة  ثانية  الظروف  ت�سنح  عندما  عليها  يعتمد  وقواعد  لها  عيونا  ليكونوا  واجلنود 
امل�سرية وانتزاع احلجاز وبالد ال�سام من براثن الدولة العثمانية ")6(، اإن مثل هذا التاأ�سي�س 
التاريخي يكرث عند قا�سم يف رواياته عامة والزوبعة خا�سة، فم�سار العمل حماٍذ متاما مل�سار 
التاريخ، بل اإن زيادا لين�سج اأحداث روايته على تبعات التاريخ من باب تف�سريه اأو اإكماله اأو 
طرح روؤية خا�سة له لالأمر يف احلقبة التي يلقي بظالل ال�سرد عليها. من هنا جنده حري�سا 
تتنا�سب  اأحداثا  التاريخية اخل�سبة حتى يثمروا  تاأ�سيل �سخو�سه وزراعتهم يف الرتبة  على 
وخطى التاريخ ولكن بت�سرف. ويبقى زياد حري�سا على مبداأ التوثيق التاريخي عندما ي�سري، 
الرئي�سية يف  ال�سخ�سيات  اإحدى  ال�سليـبي  رجا  �سخ�سية  معر�س حديثه عن  يقول يف  فهو 
اإىل  قدم  رجا عندما  على  بدو اجلبيلية  اأطلقه  لقب  " ال�سليـبي  الزوبعة:  الأول من  اجلزء 
م�ساربهم يف الفرتة التي ا�ستعلت فيها الفتنة الطائفية يف لبنان يف العقد ال�ساد�س من القرن 
�سوريا  و�سط  اإىل  اأوارها  فامتد  للمارونيني،  وفرن�سي  للدروز  اجنليزي  بدعم  ع�سر،  التا�سع 

وجنوبها ")7(.
اإن مثل هذه التدخالت تك�سب العمل م�سداقية فنية تتجاوز اللتفات نحو التاريخي فقط. 
وقد راأينا كيف اأظهر عبد الرحمن منيف حر�سًا يف مطلع روايته على اأن ي�سرد ما�سيا ميتد 
اأخرى منح  �سنوات خلت هي مبثابة توطئة ملجريات الأحداث الالحقة من جهة، ومن جهة 
 " " اأبناء القلعة  الرواية  التاريخية طابعًا تاريخيًا منذ البداية. واأما زياد قا�سم يف روايته 
فقد ا�ستهلها بق�سيدة �سرك�سية مرتجمة عنوانها " مبكاة التهجري " وهي ق�سيدة لل�ساعر 
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حاج برزخ جراندوقة ي�ستح�سر من خاللها اأزمة تهجري الأمة ال�سرك�سية، وزياد بذلك يحاول 
اأن يلّمح اإىل تهجريات مماثلة �ستطال اأمما اأخرى مبوازاة ال�سرك�س، وفعال هذا ما كان مع 
الفل�سطينيني يف 1948م و1976م، وبني هذين التاريخني وقعت اأحداث روايته. اأما يف روايته 
التاريخية الزوبعة فلم ي�ستهلها باأي اإ�سارة تاريخية يعر�سها يف املطلع بل جاء الزخم التاريخي 
داخل الرواية، وقد نحت الروائية الأردنية �سميحة خري�س يف روايتها التاريخية " القرمية " 

املنحى نف�سه، اإذ ادخرت اأحداث الثورة العربية الكربى داخل م�ساهد الرواية.
الطريقة الثانية: مزج ال�شردي بالتاريخي؛ وهي طريقة متقدمة يف دمج  معامل خطابني 
مت�سامني يف �سورة واحدة. وهذا ي�ساعده على تقدمي التف�سري والتحليل ورمبا التاأويل فيما 
يقرتح، ففي رواية " القرمية " ل�سميحة خري�س جاءت كثري من الأحداث التاريخية ممتزجة 
اإذا  اإل  بينهما،  الف�سل  يف  ليحار  القارئ  اأن  حتى  متوازنة  فنية  بطريقة  املتخّيل  بال�سردي 
كان قارئا لتاريخ الثورة العربية الكربى عندها �سيمّيز حدود التالقي بني هذين اخلطابني، 
م�سوؤولة  تركية  وحامية  الثورة  حتالف  من  جند  بني  مناو�سة  حادثة  يروي  التايل  والقتطاع 
عن حماية القطار احلجازي:" اأناخ مفلح جمله وكذلك فعل الراكبون، تاأخرت اخليل والإبل 
و�سار عدد من الرجال على اأقدامهم يحملون الديناميت... عندما اأطلوا من فوق اجل�سر على 
احلامية الغافية �سار اإجناز مهمتهم و�سيكا، اإل اأّن جندا من الأتراك رفعوا روؤو�سهم اأعلى 
التل وملحوا القوة املرتجلة ف�سددوا بنادقهم يف نف�س اللحظة التي اأ�سقط فيها الرجال اأ�سابع 
بدقة  يقّدر  " لورن�س" اأن  على  وكان  بعيد  قادما من  القطار  وفّروا. هدر �سوت  الديناميت 
على  امل�سطرب  الرجال عن هجومهم  انكفاء  لكن  التفجري،  لي�سغط جهاز  املنا�سب  الوقت 
وارمتى  تطايرت احلجارة  القطار،  و�سول  قبل  التفجري  توترا، ف�سغط جهاز  زاده  احلامية 
 " الزبن  "فهد  ج�سد  طار  حني  يف  الي�سرى  ذراعه  يلطخ  ودمه  قريب  مكان  " يف  " لورن�س 
اإىل حفرة قريبة، واختلط الفارون مبطاياهم وتزايد الهرج.")8(،  واملقطع ال�سابق يجمع ما 
ح�سل تاريخيا مع لورن�س ورفاقه باإ�سافة تفا�سيل دقيقة متخيلة، حتى اأنه وبعد نهاية املقطع 
مبا�سرة تتدخل اإحدى ال�سخ�سيات املتخيلة يف احلدث وهي �سخ�سية " عقاب " اأحد فر�سان 
الثورة، اإن مثل هذه املوازنة بني التاريخي وال�سردي لينجز تالقحا يجلو �سورة امل�سهد ومي�سح 

عنها الغبار لتغدو اكرث متثال لدى القارئ.
ال�سعيد"  "نوري  و�سفق  املدفع،  �سوت  دوى  مماثل:"  تداخل  يحدث  اأخرى  م�سهد  ويف 
والرتباك يعاود املع�سكر الرتكي، والبدو الذين مل ي�ست�سعروا ما حدث يف اللحظات الفا�سلة، 
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متكنوا من الو�سول اإىل قلب املحطة، واأمام كرثتهم، رفعت احلامية ال�سغرية علم ال�ست�سالم، 
كان منظر القطارين الراب�سني على اأر�س املحطة العامرين باملوؤونة مغريا، فتدافع البدو اإىل 
املقطورات املربعة يفرغون حمولتها، وتلفت " عودة " جزعا، وهو يرى "عقاب" يحمل ج�سد 
بني ذراعيه، كان ذلك " مفلح القمعان " �سيخ ال�سخور عدو الأم�س، حليف املعركة الذي اأردته 
ر�سا�سات الأتراك وهو يهبط مهاجما، انقب�ست مالمح "عودة" وهّز البع�س روؤو�سهم")9(، 
وامل�ساهد ال�سابق م�سهد يتوغل يف حدة ال�سراع بني  حتالف الثورة �سد الأتراك، اإذ يك�سف 

حدة ال�سراع وينقل التفا�سيل الدقيقة املمتزجة بامل�ساعر.
من  املقطع  هذا  املتخيل  وال�سردي  احلقيقي  التاريخي  بني  لالمتزاج  مماثل  م�سهد  ويف 
" توا�سل القتال �سجال مع الوهابيني. تارة يف بقاع �سرق الأردن، وطورا يف  رواية الزوبعة: 
عمق اجلزيرة. وكلما حقق اأحد الأطراف ن�سرا �سجل الآخر ثاأرا. فتعود الكرة من جديد. 
طالب ثاأر اأو مطلوبني له. فانهكت املعارك اجلانبني وترملت الكثريات وتيتم الأطفال وال�سبية 
والفتيان والفتيات... طلب امليجر فيلبي من اأمري جند تهدئة الأمور احلربية يف املنطقة حتى 
اإىل  هذا  فاأوعز  والفرات،  ال�سام  وبادية  اإىل احلجاز  ال�ستباكات  ومتتد  الأحداث  تتطور  ل 
بح�سور  املتحاربة،  الع�سائر  و�سيوخ  بزعل  فاجتمع  لل�سلح.  يدعو  اأن  الوهابي  اجلوف  اأمري 
اأن ال�سخ�سيات والأحداث التي وردت  ")10(، وما يالحظ  اأحد الأمراء ال�سعوديني يف بريدة 
هي مثبتة تاريخيا اإل ال�سيخ زعل زعيم قبائل اجلبيلية، هو �سخ�سية متخيلية ل وجود لها يف 
اأروقة التاريخ لكنها �سخ�سية رئي�سية يف العمل حتركه وت�سنع حركة دورانه.  اإن ال�ستعانة 
مبعلومات تاريخية خالل م�سهد �سردي حواري حقق املزج حتقيقا تقنيا، وقد جاء هذا الأمر 
عفويًا دون ق�سد وا�سح، ويف هذه الطريقة يظهر التوازن بني املرجعية التاريخية واملرجعية 
الفنية، فمن خالل الن�سغال بتتبع الأحداث املتعاقبة تاأتي املعلومة التاريخية لتكمل امل�سهد 

دون تكلف اأو ق�سد. 

الطريقة الثالثة: عر�س املعلومة التاريخية من خالل انعكا�سها على ت�سرفات النا�س 
و�سلوكياتهم وظهورها يف حوارهم. وتعّد هذه الطريقة من اأكرث الطرق ان�سيابية يف عر�س 
يوقف  �سارد  تدخل  دون  وتفرح  وتعاين  وحتكم  تتاأثر  من  هي  ال�سخ�سيات  حيث  املعلومة، 
احلديث عند مو�سع لي�سرد تاريخيًا حان دوره ثم ي�ستاأنف. ولكن هذه الطريقة متتلك القدرة 

على تفعيل هذين اخلطابني: الروائي والفني جنبًا اإىل جنب فتتحقق املوازنة بينهما.



190

" القرمية  رواية  املتخّيل يف  ال�سرد  ثنايا  ترد بني  اإ�سارة عاجلة  ورد  ما  اأمثلة ذلك  ومن 
": " البدو الذين تعودوا عراك احلياة، و�سالوا وحّطوا مثل طيور مهاجرة، يدركون اأي فزع 
اأقبلوا بخيلهم نحو القرى.. ويدركون اأي غنيمة ميكنهم احل�سول عليها من  اإذا ما  يثورون 
اإل غزوات البدو  املزارعني الذين ح�سدوا زرعهم وعمروا خمازنهم مبوؤونتهم، ل يخافوت 
وزيارات اجلباة الأتراك التي ترتكهم جوعى. ")11(، اإن غزوات البدو وزيارة اجلباة الأتراك 
وهذه  اآنذاك،  الأردن  يف  الع�سرين  القرن  مطلع  يف  القرى  باأهل  حتيق  تاريخية  حقيقة  هي 
تاريخيا،  منه  اأكرث  �سردي  اأ�سلوب  القرى جاءت �سمن  بحياة فالحي  تتحكم  التي  احلقيقة 
ال�سردي،  التطور  مع جمريات  التام  والتنا�سب  بالعفوية  التاريخية  املعلومة  هذه  ات�سمت  اإذ 
اآخر ير�سد  ال�سرد. ويف �سياق تاريخي  اأكرث الطرق تالوؤما مع فنية  وتعد هذه الطريقة من 
زياد قا�سم يف الزوبعة تاأثر امل�سار التخيلي بالتاريخي، اأي تاأثر ال�سخ�سيات املتخيلة مبوؤثرات 
تاريخية:" ورغم اأن اأبا جربان كان يتلقى مقالت اأنطون �سعادة بلهفة ويعطيها اأولوية الن�سر 
دون حتريف اأو برت اأو تعديل، اإل اأنه يف نقا�ساته مع �سيف كان يبدي عقالنية وواقعية بعيدة 
عن النفعال تهدئ من �سيف وتلني من �سالبة مواقفه، ول �سيما عندما يتعلق الأمر باملفتي: 

حكيه مظبوط يا �سيد �سيف. مربط الفر�س عند الإجنليز. 
ب�س الجنليز منحازين علنا لليهود.  -

اإذا ما قدرنا نخليهم ينحازوا لنا، بنقدر نخليهم ي�سلوا على احلياد.  -
الجنليز م�ستحيل يكونوا على احلياد. يا بكونوا معك يا �سدك. قوة طاغية ما بهمها   -

غري م�سلحتها. وم�سلحتها هالأ مع اليهود.
واإحنا م�سلحتنا بوحدتنا. كيف الإجنليز بدهم ينحازوا اإلنا اأو يوقفوا على احلياد   -

واإحنا كل عي�ستنا �سراعات ونزاعات ")12(.
على  تخّيم  ظالله  لأن  القراء  نفو�س  يف  التاريخي  للحدث  تعميقا  ي�سكل  التداخل  وهذا   
ال�سخ�سيات املتخيلة يف العمل ك�سخ�سية ال�سحفي اأبي جربان اأو �سخ�سية �سيف احلجاج 

مالك ال�سحيفة الفل�سطينية يف القد�س.
ينعك�س  تاريخيا  مثبت  جديد  قانوين  قرار  "الزوبعة" ياأتي  عمر  من  متاأخر  م�سهد  ويف 
اآب  " يف اخلام�س من  على �سخ�سية رئي�سية متخيلة يف العمل هي �سخ�سية فريد الأدهم: 
عام 1939، حقق �سرق الأردن نقلة اإدارية. عّدل القانون الأ�سا�سي لالإمارة، م�ستبدل با�سم 
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املجل�س "التنفيذي" ا�سم "جمل�س الوزراء ". بني ليلة و�سحاها، حتّول الإداريون التنفيذيون 
الداخلية واخلارجية، ومنح الأمري  الدولة مبوؤ�س�ساتها  الإمارة �سفة  اأعطى  اإىل وزراء، مما 
الأدهم،  لفريد  اجتماعية  نقلة  التحّول  القنا�سل يف دول اجلوار. حقق هذا  تعيني  �سالحية 
الوفري،  باخلري  فل�سطني  يف  ال�سطرابات  عليه  عادت  فقد  مرموقة.  �سخ�سية  غدا  الذي 
وت�ساعف ثراوؤه ع�سرات املرات مع اندلع احلرب العظمى، ليغدو ا�سمه على كل �سفة ول�سان، 
حتى �سار مثال للتحذير من الإ�سراف")13(. وما �سبق مثال مبا�سر على ال�ستثمار التاريخي 
التاريخي للعمل، ولكن لي�س بف�سل  النابتة على امتداد اخلط  ال�سردية  يف تطوير الأحداث 

اجلانبني بل باملزج بينهما دون خد�س حلقائق التاريخ الثابتة. 
. ومن الروايات التي �ساعت منها هذه الطريقة رواية " ثالثية غرناطة " لر�سوى عا�سور 
اأي�سا، واملثال التايل يو�سح ذلك وفيه ك�سف عن بع�س جرائم الق�ستاليني يف حماكم التفتي�س 

يف الأندل�س: "احتّد �سوت ح�سن. 
- هل تتهمنى بالتخاذل؟

مل يجبه �سعد ولكنه تطلع اإليه فزادت نظرته توترًا كانت النظرة تتهم.
عال �سوت ح�سن:

- لن اأدافع عن نف�سي لي�ست خطيئة اأن حتمي اأهل بيتك ولو بالتحايل، توا�سل احلياة لكي 
ت�سمن لهم لقمة العي�س وال�سرت بني جدران بيت ي�سمهم، الق�ستاليون ل يرحمون واأنت تعرف 
وترى باأم عينيك كل يوم اإذ ت�ساورهم ال�سكوك يف �سخ�س، جمرد �سكوك، ياأخذونه ويحققون 
معه ويعذبونه حتى ينتزعوا منه اعرتافات قد ل تكون اإل اختالقًا يختلقه عقله للخال�س من 
اأن يحكموا في�سبح عياله بال  اأو ميوت من عذابهم قبل  العذاب، وقد يحكمون عليه باملوت 
ولكنها  ثدييها،  تاأكل من حليب  ل  واحلرة  لتعيل �سغارها،  ال�سارع  اإىل  زوجته  وتخرج  عائل 

تاأكل حني يجوع ال�سغار! 
- كالم كله �سحيح، ولكن ما الذي تقرتحه ملواجهة هذا البالء؟")14(.

التاريخية وهي طريقة مقنعة يف  املعلومات  ال�سابق ظهرت  امل�سهد احلواري  ومن خالل 
اإي�سال  يف  الراوي  عن  نابت  املتحاورة  فال�سخ�سيات  الفني،  خالل  من  التاريخي  تقدمي  

املعلومة التاريخية  التي تك�سف عن وح�سية الق�ستاليني �سد من بقي من العرب يف غرناطة.
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الطريقة الرابعة: ويف هذه الطريقة يروى احلدث التاريخي اأكرث من مرة، ولكن يف 
كل مرة تتوىل اأمره جمموعة من ال�سخ�سيات يعاجلونه بطريقتهم  اخلا�سة، فتظهر للخرب 
اأكرث من زاوية للروؤية، مما ي�ساعد على تبلور احلدث التاريخي وات�ساح معامله اأكرث، ف�ساًل 
عن اأن هذا اللون من تقدمي التاريخي يف ثوب ال�سردي يخفف من حّدة  امل�سوؤولية التاريخية 
ال�سواد" التي �ساعت فيها مثل هذه  "اأر�س  التايل من رواية  املثال  بالرواي، ونذكر  املناطة 
الظاهرة ظاهرة "تكرار ال�سرد" خا�سة اإذا كان جمال احلديث خربًا تاريخيًا. واخلرب التايل 
�سيرتدد ذكره على األ�سنة النا�س  فريويه كل واحد بطريقته م�سيفًا اأو م�سخمًا اأو منتق�سًا، 
اإنه خرب مقتل �سعيد با�سا وايل بغداد املخلوع الذي قتل عام 1817م وحيثيات هذا القتل:"يف 
اأبو اخليل يتجمع عدد من رجال �سليمان الغّنام، فاإن كل واحد من هوؤلء  الكرخ، يف قهوة  
الرجال، حني ي�ساأل عما ح�سل يف القلعة )مكان مقتل �سعيد با�سا(  تكون اإجابته مطابقة اأو 
مقاربة لإجابة الآخرين! يقول هوؤلء الرجال اإنهم تركوا القلعة  يف وقت مبكر، تركوها قبل اأن 
يدخل داود با�سا بغداد باأيام، رمبا تكون لأنهم مل يعودوا يعرفون  من هو الوايل، ومن له حق 
اإ�سدار الأوامر، لي�س ذلك فقط، كانت الأوامر تتغري بني حلظة واأخرى.. ويتربع واحد من 
اجلال�سني لكي يقول اإن الرواتب مل تدفع لهم منذ �سهور.. وهكذا تركوا القلعة دون اأ�سف..

ويوؤمن  اآخرون على �سحة ما يقال، كي ل يظن اأن لهم عالقة اأو يتحملون اأية م�سوؤولية")15(. 
واملقطع ال�سابق هو متهيد لرواية حدث مقتل �سعيد با�سا �سمن اأكرث من ت�سور، والراوي هنا 
يظهر براعة يف نقل احلدث ب�سرعة من مكان اإىل مكان: "يقول رجال الغّنام بانفعال اإن ل 
اأحد ي�ستطيع اأن يدافع واأن يحمي مثلهم، كانوا ل ي�سمحون حتى للطري اأن يعرب فوق القلعة حني 
كانوا فيها.. اأما اأن يكون احلرا�س  نيامًا اأو مت�ساهلني، واأن تقع مثل هذه الأحداث اخلطرية، 
ول ي�ستطيعون منعها اأو مقاومتها. فهذا يوؤكد �سحة املوقف الذي اتخذوه بالن�سحاب يف وقت 

مبكر")16(.
وما �سبق يقدم روؤية من جانب احلرا�س الغا�سبني الذين ان�سحبوا من مكان احلدث قبل 
الأخرى ب�سوب  املحالت  "ويف  ثانية:  رواية  الأمور. ويف  لعدم ر�ساهم عن جمريات  وقوعه 
الكرخ ترتدد الق�سة ذاتها، اأو ما ي�سابهها باختالف ب�سيط يف بع�س التفا�سيل. تقول الق�سة 
اإن حرا�س القلعة كانوا نيامًا ملا ت�سلل عدد من رجاله داود، وا�ستطاعوا الو�سول اإىل اجلناح 
اقتحموا غرفته، وهناك  اأحد،  بهم  اأن يح�س  دون  ودون �سوت،  با�سا  �سعيد  فيه  يقيم  الذي 
ال�سكل،  الق�سة بهذا  اأ�سروه.. حني تروى  اأو  اإذا قتلوا �سعيد  حدث ال�ستباك، ول يعرف ما 

ترتك احتماًل اأن �سعيد مل يقتل، ول يعرف اإذا �سي�سلم نف�سه، اأم �سيقاوم.." )17(. 
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يوؤكدون  امليدان  حملة  "�سكان  جديدة:  اإ�سافات  هناك  امليدان  حملة  يف  اآخر  مكان  ويف 
اأنهم دفنوا راأ�سني كانا بالقرب من القلعة، لكن لي�س اأي منهما ل�سعيد با�سا، وهذا ما اأق�سم 
على �سحته منعم الأ�سود اأحد الذين عملوا يف ال�سراي يف فرتة �سابقة، وقد راأى بنف�سه، ومن 
قرب �سعيد با�سا، وبالتايل له القدرة على التمييز بني هذين الراأ�سني وراأ�س البا�سا! ")18(. 
ول تنتهي الإخباريات عند هذا احلد بل يكّثف الراوي جهوده جلمع املزيد منها: "اأما �سكان 
الأطراف من، القريبني من ال�سور، فريددون ق�س�سًا من نوع اآخر، وكلها توؤكد اأن �سعيد با�سا 
ل يزال حيًا، وقد جنا من احل�سار الذي فر�سه داود، وغادر بغداد، مع عدد من رجاله نحو 

اجلنوب..")19(.
"�سمعوا طلقات نارية يف ليلتني  اأما القاطنون عند الباب ال�سرقي فلهم روايتهم كذلك: 
هذه  من  املدينة،  ومغادرة  الطوق  اخرتاق  حاولوا  الفر�سان  من  عددًا  اإن  وقيل  متواليتني، 
فيه  مّد  الذي  الوقت  يف  توارى  وقد  الليليني،  احلرا�س  اأحد  ذلك  اأكد  رّدوا.  لكن  الناحية، 
الفر�سان، لكنه �سمع �سيحات حتذير ترددت عدة مرات، وقد ميز بو�سوح كلمة بالذات "يا 

با�سا.. يا با�سا" ثم عاد الفر�سان من حيث اأتوا! ")20(.

ثم تتواىل الروايات اإىل اأن تنتهي يف "قهوة ال�سط" حيث عامة النا�س وب�سطاوؤهم الذين 
�سعيد  "اأن  واحد:  من  اأكرث  يقرر  اأن  اإىل  احليثيات  وافرتا�س  الأحاديث  جتاذب  ميلون   ل 
با�سا قتل، واأنه مات و�سبع موتًا، كان كل من يتكلم يقول ذلك بثقة را�سخة، خالفًا لالأماكن 
الأخرى")21(. اإن ما �سبق من جتاذب وتناقل حلادثة يجهل النا�س جمرياتها �سمن اأكرث من 
احتمال ليخفف على املوؤلف/ الراوي من ثقل امل�سوؤولية التاريخية يف تقرير ق�سة دون اأخرى، 

فيوظف املوؤلف/ الراوي غري ق�سة فيحقق اأكرث من غاية: 

- اإذ تخّل�س اأوًل من امل�سوؤولية  التاريخية التي قد ت�سكك يف م�سداقيته التاريخية، اإذا 
ما علمنا اأن امل�سادر التاريخية التي اأرّخت اخلرب مل تتفق على حيثيات مقتل �سعيد با�سا وقد 

ا�ستفاد املوؤلف من هذه احليثيات فنرثها على األ�سنة البغداديني)22(.

- اإثبات قدرة الراوي العليم على التنقل بحرية وخفة بني اأهل بغداد لر�سد ما يتقولنه 
باأن يتكلم ويبدي  واإثبات هذه القدرة يوؤكد مرونة الراوي يف ال�سماح لغريه  عن هذا الأمر، 

وجهة نظره. 
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- تاأكيد اأن هذه الرواية جاءت لإظهار اأنا�س القاع واإبراز اآرائهم والتغلغل بينهم وك�سف 
وجهات نظرهم، وهذا ما حاول موؤلف الرواية تاأكيده يف اأكرث من مرة "كان من ال�سروري  
وقد  والب�سر")23(،  واملناخات  لالأماكن  الدقيقة  املالمح  بو�سوح  تربز  اأن  ال�سواد  اأر�س  يف 

ا�ستطاعت الرواية اأن تنطلق من ال�سعبي لإقرار احلدث العام.
اإىل  حمتاجًا  املتلقي  جتعل  ت�شاعدية  بطريقة  الأحداث  تدار  اأن  اخلام�شة:  الطريقة 
الفني يف  يبلغ ال�سدق  النهاية، ويف مثل هذه احلال  خامتة تاريخية حت�سم املوقف وتك�سف 

متازجه بال�سدق التاريخي مرحلة متقدمة. 
"الزوبعة" وقد  رواية  الثاين من  نهايات اجلزء  التايل يف  املثال  نقراأ  املثال  �سبيل  وعلى 
ت�ساعدت الأحداث و�سار لزاما اأن تنتهي عند قفلة �سار الكاتب بروايته نحوها، وهي قفلة 
ا�ستبك   " والتاريخي:  املتخيل  بني  ال�سرد  لحتدام  طبيعية  نتيجة  كانت  خال�سة  تاريخية 
اجلي�سان يف معركة حامية الوطي�س ا�ستمرت ن�سف نهار. كان الأرادنة �ساخطني حاقدين. 
وكان الوهابيون يرومون الق�ساء على اخلزعبالت يف جالبيب من غري �سراويل. ف�سقط على 
اله�ساب والكثبان والوديان مئات القتلى، وتاأّوه بني ال�سمعاء والثمام مئات اجلرحى. فانهزم 
يثاأروا. فلحقوا بهم حتى منطقة  الأرادنة لكنهم مل  وانتقم  ي�ست�سلموا،  الوهابيون لكنهم مل 
عقلة ال�سقور، وهناك انقلب املوقف بعد اأن �سارع �سنى تومان لنجدة الإخوان، فرتاجع زعل 
اإبداعا  ل ميثل  ال�سابق  املقطع  ومثل   .)24(" الوهابيون  به  يلحق  ومل  رم،  وادي  اإىل  بالرجال 

�سرديا بل توقيتا تاريخيا لإنهاء مرحلة يف عمر الرواية والتح�سري ملرحلة اأخرى. 
لأنه  بالتاريخي  ال�ستعانة  نحو  ال�سرد  يجنح  " حيث  "القرمية  رواية  نهايات  ذلك  ومن 
عمود الرواية الفقري ول بد من احتذاء التاريخي لإقفال العمل بعد اأن مهدت له الأحداث 
الكفيلة له بذلك:" اأما يف العقبة فقد ا�سطربت الأمور وان�سقت ال�سفوف وال�سباط العرب 
ي�سمعون باأمر اتفاقية �سرية بني اجنلرتا وفرن�سا لقت�سام البالد بعد الن�سر، يف نف�س الوقت 
الذي ت�سدد اأوامر اللنبي اللهجة حمددة دور اجلي�س العربي يف مهمة ل تتجاوز تدمري خطوط 
ال�سكة احلديد ")25(، وامل�سهد ال�سابق تاريخي خال�س مل ميتزج بال�سردي فالرواية اآلت اإىل 
�سفحاتها النهائية التي �ستو�سل العمل اإىل نهاية حتمية ثّبتها التاريخ قبال.وتت�ساعف الأمور 
تاريخيا ليزداد اخلطاب التاريخي �سيطرة على جمريات الرواية ومن ذلك: "عندما بداأت 
"عمان" متويها للجمع الأكرب الذي يلتف جامعا البدو والدروز  عمليات م�ساغلة اجلي�س يف 
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واحلوارنة قاإن املالريا انت�سرت يف عمان حت�سد جنود الأتراك الهاربني من اجلي�س �سريعا 
مرتدين اإىل دم�سق، ومل تعد طريقهم اآمنة اإذ راح بدو "الرولة" و"بني ح�سن" يقطعون الدرب 

اأمامهم وي�سادرون اأ�سلحتهم تاركينهم عراة ينك�سون اإىل دم�سق.. " )26( 
ومن ذلك اأي�سا ما مل�سناه يف نهايات "اأر�س ال�سواد" اإذ كنا ننتظر النتيجة احلتمية نف�سها 
للقن�سل الربيطاين )ريت�س( فوترية الأحداث تت�ساعد بني داود با�سا يف ال�سراي و)ريت�س( 
يف )الباليوز( اأو مقر القن�سلية الربيطانية وي�سل التحدي ذروته فتنحب�س الأنفا�س بتعاظم 
باللقاء  ذلك  متثل  وقد  موؤقتًا،  كان  ولو  النت�سار  توؤكد  موؤكدة  نهاية  التاريخ  من  النف�س 
اأعلن فيه الأول ان�سحابه  من بغداد فكانت تلك �سابقة نادرة  التاريخي بني )ريت�س( وداود 
لتاأكيد هذا  التاريخية �سرورية  النهاية  والهزائم، وكانت  باملاآ�سي  املزدحم  الع�سر  يف ذلك 
الن�سر فدار حوار مطّول بني )ريت�س( وداود على اآخر ق�سية ت�سببت يف ف�سم ما تبقى من 
اأن يبعث  اأن يغادر )ريت�س( بغداد بناء على طلبه �سرط  عرى التفاهم بني الطرفني وتقرر 
)ريت�س( بر�سالة ر�سمية اإىل ال�سراي يوؤكد فيها رغبته اأن يرتك بغداد ويتوجه جنوبًا، ومل يكن 
له اأن يغادر لو مل يبعث هذه الر�سالة:   و"بعد يومني من هذا اللقاء، اأر�سل ريت�س اإىل ال�سراي 

اخلطاب الذي طلبه البا�سا")27(.
واإذا ما عدنا اإىل " ثالثية غرناطة مرة اأخرى فقد كانت وترية الأحداث فيها تت�ساعد 
اأو  الرحيل  قرار  هي  القراءة  يف  توغلنا  كلما  نطلبها  بتنا  واأكيدة  واحدة  نتيجة  نحو  وتتاأزم 
الرتحيل وفعاًل وبعد )475( �سفحة من املعاناة تخل�س الرواية اإىل النتيجة احلتمية يكون 
الرتحيل الق�سري بعد مئة �سنة من املعاناة وال�سرب والكفاح باردًا قا�سيًا، فجاء القرار متوقعًا 
ترحيلهم  تقرر  عليه  بناء  البالد  عرب  خيانة  عن  املعتادة  املتلقي:"املقدمة  من  منتظرًا  بل 
يف غ�سون ثالثة اأيام اإىل الثغور املحددة واملوت عقوبة املخالفني. "للراحلني اأن ياأخذوا من 
املتاع ما ي�ستطيعون حمله على ظهورهم، وتتكفل ال�سلطات باإطعامهم اأثناء ال�سفر، وعلى كل 
اأن يلزم مكانه انتظارًا لنقله اإىل ال�سواطئ ومن يربح مكانه يتعر�س للنهب واملحاكمة، ومن 
يقاوم يعاقب باملوت. اأمالك املرحلني �سارت بحكم املر�سوم امللكي ملكًا لالإقطاعيني، فمن 

يعمد اإىل اإخفاء اأمالكه اأو حرقها يعاقب هو وكل �سكان الناحية باملوت..")28(.
لقد و�سلت الرواية اإىل نهاية حمتومة كان لبد للتاريخ من اأن يح�سمها وبطريقته املبا�سرة، 

فكانت نهاية الأحداث متوقعة بل مطلوبة ل�ستكمال امل�سهد.
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اأي  الروائي,  ال�شياق  على  عالة  التاريخية  املعلومة  تكون  اأن  ال�شاد�شة:  الطريقة 
الراوي يف غري حمله  املوؤلف/  الرواية بل هو تربع من  بناء  اأن ح�سورها ل ي�سهم كثريًا يف 
اأن عواطفه قد �سبقت  اأو  اإليه املوؤلف؛ كاأن يكون هدفه تعليميًا مثاًل  ل�ستكمال هدف ق�سد 
اأ�سريًا يف �سرك التاريخ وتغلب اخلطاب التاريخي على اخلطاب  خمططه يف الكتابة، فوقع 
التاريخية،  ال�سردية  كّتاب  من  الأوىل  املرحلة  كتاب  لدى  متف�سيا  جنده  هذا  ومثل  الروائي 
ونذكر يف هذا ال�سدد جرجي زيدان الذي مار�س هذه الطريقة غري مرة خالل �سرده لرواية 
"احلجاج بن يو�سف" ففي م�سهد حواري دار بني عبد اهلل بن الزبري وبني ح�سن ال�سخ�سية 
ح�سن  ل�سان  على  لي�سرد  بينهما  يدور  حوارًا  الراوي  املوؤلف/  يفتعل  الرواية،  يف  الرئي�سية 
بطل الرواية حوادث تاريخية ل يحتاج اإليها ال�سياق بل هي تقدم اإ�ساءة خارجية على بع�س 
الأحداث التي ح�سلت ولكنها كتبت بقلم املوؤرخ: "فاأ�سرع عبد اهلل يف قطع الكالم لأنه ل يحب 
اأن يتذكر اخلطاأ الذي ارتكبه يف ذلك ولوله لكان بنو العوام خلفاء الإ�سالم بدل بني اأمية 
ل�سدة ا�سطراب حال بني اأمية يف ذلك احلني. وقال حل�سن: "ثم ماذا؟ اأو�سْلنا اإىل حديث 
يكن  تعلمون وهذا مل  ابنه معاوية )الثاين كما  ال�سام  اأهل  بايع  يزيد  "ملا مات  خالد" قال: 
يرى لبني اأمية حقًا يف اخلالفة كما �سّرح جهارًا يف خطابه بعد اأن تولها باأربعني يومًا، فاإنه 
اأمر فنودي" )ال�سالة جامعة( فلما اجتمع النا�س وقف فحمد اهلل واأثنى عليه ثم قال: )اأما 
اأبو بكر  اأمركم، فابتغيت لكم مثل عمر ابن اخلطاب حني ا�ستخلفه  بعد، فاإين �سعفت عن 
فلم اأجده، فابتغني �ستة مثل �ستة ال�سورى فلم اأجدهم، فاأنتم اأوىل باأمركم فاختاروا ما كنت 
لأتزودها ميتًا وما ا�ستمتعت بها حيًا( ثم دخل داره وتغيب حتى مات، فلما مات معاوية هذا 
اختلف النا�س فيمن يولونه وا�سطربت الأحوال حتى اآل الأمر اإىل مبايعة مروان بن احلكم 

لأنه.. ")29(.
وي�ستاأنف ال�سرد اإ�سناد الإخبار التاريخي لهذه ال�سخ�سية حتى يروى لعبد اهلل بن الزبري 
التاريخي  ال�سرد  هذا  مثل  يقحم  من  هو  الراوي  اأن  احلقيقة  ويف  يزيد،  وفاة  بعد  ما جرى 
لأول  التاريخية  ال�ستذكارات  لهذه  ي�ستمع  الزبري  بن  اهلل  عبد  وكاأن  ال�سخ�سية  ل�سان  على 
مرة. يف مثل هذا ال�سياق تتبدل مهمة الرواية من اأدبية خال�سة اإىل تاريخية خال�سة وهنا ل 
يتحقق التوازن بني التاريخي والروائي. بل يجب على املوؤلف دومًا من خالل راويه اأن يبحث 
عن الطريقة الأن�سب لعر�س املعلومة التاريخية امل�ساهمة يف بناء الرواية التاريخية م�ساهمة 
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فلي�س  الغاية،  تاريخية  ول  العمل  اأدبية  يف�سد  ل  الذي  م�سارها اخلا�س  ولكن �سمن  فاعلة، 
"اإعادة �سرد الأحداث التاريخية الكبرية، بل الإيقاظ  املهم يف ال�سردية التاريخية احلديثة 
الدوافع  اأخرى  مرة  نعي�س  اأن  هو  يهم  وما  الأحداث،  تلك  يف  برزوا  الذين  للنا�س  التخييلي 
الجتماعية والإن�سانية التي اأدت اإىل اأن يفكروا وي�سعروا ويت�سرفوا كما فعلوا ذلك متامًا يف 

الواقع التاريخي")30(.

وقد م�ّس زياد قا�سم مثل هذا الأمر عندما يتورط يف بع�س مقاطع الرواية ب�سرد قرارات 
م�سامينها،  باخت�سار  جتاوزها  بالإمكان  كان  تاريخيا  مثبتة  خطابات  اأو  ن�سّية  تاريخية 
اإخباري مطول  بيان  ل�سرد  " )�س 378( ي�سطر  القلعة  " اأبناء  املثال يف رواية  فعلى �سبيل 
ه ل�سرد التطورات ال�سيا�سية الطارئة يف جهاز احلكم يف �سوريا، ويف " الزوبعة " كذلك  بن�سّ
ي�سّمن الكاتب امل�سهد الأربعني من اجلزء الثاين بيان رئي�س املوؤمتر ال�سوري الذي يعلن فيه 
ا�ستقالل �سوريا الطبيعية، وقد اأورده املوؤلف باخلط الغامق لأهميته الق�سوى �سمن خمططه 
ال�سورية يف جميع   املمثلني لالأمة  املوؤمتر ب�سفتنا  اأع�ساء هذا  " نحن  الإيديوجلي اخلا�س: 
اأنحاء القطر ال�سوري متثيال �سحيحا، نعلن باإجماع الراأي ا�ستقالل بالدنا ال�سورية بحدودها 
لتن�سيب  ميتد  بل  الكلمات  هذه  عند  البيان  يتوقف  ول   .)31(" فل�سطني..  ومنها  الطبيعية، 
الأمري في�سل ملكا على البالد بلغة خطابية ميكن ال�ستغناء عن تعرجاتها بعر�س امل�سامني 
الراوي  نظر  وجهو  ل من  نظرهم  وجهة  فيقدموها من  ال�سخو�س  على  املعلومات  بتوزيع  اأو 

امل�سيطر على ا�ستجالب الأحداث وحتليلها.  

 كما اأن على ال�سردية التاريخية احلديثة  اأن "حتدد يف املا�سي الأ�سباب التي كانت وراء 
ما حدث بعد ذلك، واأي�سًا ر�سم ال�سريورة التي تطورت ب�سكل بطيء من خاللها واأحدثت هذا 

الواقع")32(. 

وبعد، فال�سردية التاريخية احلديثة لون يتنازعه هاج�سان؛ الأول: الق�سية املعاجلة )املادة 
التاريخية( والثاين: الإخراج )الأداء الفني( ولعل تغليب اأحدهما على الآخر هو تغليب للعمل 

على نف�سه. 
• •
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التاريخية ال�سخ�سية  مع  التعامل  الثاين:  • املبحث 
اإن كل م�سمون لبد واأن يفر�س �سكاًل خا�سًا به، وال�سخ�سية مهما اختلفت وتنوعت فاإنها 
م�سمون يفر�س �سكله اخلا�س، وهذا الأمر �ستت�ساعف م�سوؤوليته اإن كان امل�سمون منجزًا يف 
التاريخ، وعلى الأديب اأن يتعامل معه �سمن هذا املعطى. ويف احلقيقة اإن ال�سخ�سية التاريخية 
�سخ�سية مرِهقة لكّتاب الرواية ب�سكل عام، وكاتب الرواية التاريخية ب�سكل خا�س، لأنها تدخل 
اإىل العمل بحقيبة مالب�س جاهزة ل ميكن اإبعادها عنها اأو اقرتاح مالب�س جديدة ل عالقة 
لها بال�سورة املر�سومة عنها، اإن ال�سخ�سية التاريخية تفر�س بح�سورها يف العمل طوقًا يحّد 
من حرية الكاتب ل تخففه اإل ال�سخ�سيات املتخيلة، فال�سخ�سية التاريخية من املتانة والثقة 
بالنف�س  بحيث تقود الكاتب اإىل م�سريها هي كما ُح�سم قبل مئات اأو ع�سرات ال�سنني، وهذا 
ما يجعل اأي �سردية تاريخية مهددة بخطر ا�ستحواذ التاريخ عليها، ومن هنا يربز الت�ساوؤل 
اأو  النجاح  مدى  وما  التاريخية؟  ال�سخ�سيات  مع  التاريخية  الرواية  تعاملت  كيف  التايل: 

الإخفاق الذي حققته الرواية التاريخية يف تعاملها مع هذا النمط من ال�سخ�سيات؟
اإن التعامل مع ال�سخ�سية التاريخية يف ال�سردية التاريخية احلديثة  اأخذ اأكرث من �سكل، 

وميكن ت�سنيفها ح�سب ما يلي: 
1- ال�سخ�سية التاريخية املفّعَلة يف احلدث.

2- ال�سخ�سية التاريخية املق�ساة عن احلدث.

3- ال�سخ�سية التاريخية املفرت�سة يف احلدث.

1 -  ال�سخ�سية التاريخية املفّعلة 

تعد ال�سخ�سية التاريخية املفّعلة يف احلدث من املع�سالت التي ترهق الروائي بل وتاأ�سره 
�سمن قانونها التاريخي اخلا�س، وتوظيف ال�سخ�سية التاريخية يف العمل يحتاج اإىل دراية 
التي مل ت�سرتك فيها، هذا من جهة،  ال�سخ�سية وتلك  التي ا�سرتكت فيها  بالأحداث  كاملة 
املراجع  لنا  كفلت  هل  ال�سخ�سية،  هذه  بها  تتحدث  �سوف  التي  اللغة  ما  اأخرى  جهة  ومن 
الروائي   قدرة  اإن  ال�سخ�سية.  هذه  لغة  توظيف  على  قدرة  التاريخية مناذج خا�سة متنحنا 
للروائي ت�سورًا جيدًا عنها حتى  باأن تقدم  التخييل وربط الأحداث وا�ستنتاجها كفيلة  على 

يعمد اإىل توظيفها يف روايته. 
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ول تقف ال�سعوبات عند املرجعية التاريخية فح�سب، بل يتعدى ذلك اإىل  املرجعية التخييلية 
عندما تتورط ال�سخ�سيات التاريخية يف حوار اأو موقف مع �سخ�سيات متخّيلة، اإذ ل تكفل لنا 
الن�سو�س التاريخية دائمًا الوثائق التي نحتاجها، فنعود مرة اأخرى اإىل تاأكيد مبداأ املزاوجة 
بني ما كان واأُثبت، وما كان ومل ُيثبت )امل�سكوت عنه(، اإذ اإن اأي خطاأ يف هذه املزاوجة قد 
يف�سد بناء ال�سخ�سية التاريخية ومن ثم امل�سداقية الوثائقية يف العمل الروائي برّمته. فما 
كان ومل ُيثبت )امل�سكوت عنه( يجب اأن يتنا�سب مع ما كان واأُثبت، فيغدو مقبوًل؛ فم�ساحة 
اأن  التاريخية  الرواية  لكاتب  التي ميكن  امل�ساحة  التاريخية هي  الرواية  )امل�سكوت عنه( يف 
يتحول فيها رغم �سيقها، ولكنه بخياله اخلاّلق قادر على تو�سيعها يف ذهنه وا�ستغالل كل 
بالدرجة  التاريخية -  الرواية  لي�س مو�سوع  اإذ  اآخر،  �سرب فيها، وهذا ما يرفع كاتبا ويحط 

الأوىل- هو من يعلي من �ساأن العمل اأو يحط منه، بل ح�سن الأداء هو �سيد احلكم دائمًا. 
وقد برز هذا النوع بو�سوح لدى �سميحة خري�س يف " القرمية " وزياد قا�سم يف " الزوبعة 
والروايتان  التاريخية،  ال�سخ�سيات  بع�س  من  التفعيل  حد  القرتاب  من  بد  ل  كان  اإذ   ،"
تقرتبان كثريا من املو�سوع التاريخي املناق�س، فالزوبعة ت�سعى لإعاد ت�سكيل الوجه التاريخي 
اأما   ،1945 وحتى   1860 عام  منذ  ال�سام  وبالد  العربية  للجزيرة  والجتماعي  وال�سيا�سي 
"القرمية فتخ�س�س احلديث عن دور قبائل الأردن يف اإجناح الثورة العربية الكربى يف مطلع 
 " ففي  ال�سدد،  هذا  التاريخية يف  ال�سخ�سيات  تت�سابه  اأن  الطبيعي  ومن  الع�سرين،  القرن 
القرمية " ظهر كل من عودة اأبو تايه والأمري في�سل بن احل�سني والإجنليزي لورن�س العرب 
في�سل  الأمري  �سخ�سية  ظهرت  وباملثل  الربيطاين،  واجلي�س  العربية  القبائل  قادة  وبع�س 
بن احل�سني ولورن�س العرب واجلرنال الجنليزي اللنبي وانطون �سعادة وعز الدين الق�سام 
وكلوب با�سا وغريهم يف " الزوبعة ". ولكن كيف تعامل كل من الروائيني مع هذه ال�سخ�سيات 

الثابتة تاريخيا؟ 
قبل  من  كبريا  اهتماما  لقيت  احل�سني  بن  في�سل  الأمري  �سخ�سية  املثال  �سبيل  فعلى 
اأن  لزاما  كان  لذا  الروايتان،  اختارته  الذي  التاريخي  ال�سياق  يف  الفاعل  لدورها  الروايتني 
يفعـّل ل بال�سرد فقط بل باحلوار اأي�سا، اإذ مل يكتف الرواي با�ستعرا�س املعلومات التاريخية 
"هّز  احلوارية:  امل�ساهد  بع�س  يف  باإدخاله  غامر  بل  �سردا  في�سل  الأمري  �سخ�سية  عن 
اأطبق  �سيده،  لإيقاظ  مهّذبا  تنبيها  بها  يقوم  اإ�سارة  كاأول  برفق  اخليمة  �ستائر  )هجر�س( 
حتّرك  )طف�س(  خطى  اقرتبت  ما  اإذا  حتى  نائما،  كان  اأنه  العبد  موهما  جفنيه  )في�سل( 
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بهدوء وتثاقل امليتيقظ، يخدع )في�سل( عبديه ويف العينني احمرار و�سهد ليلة اأخرى �سائعة 
يف اأرق،... اأح�سر )طف�س( ق�سعة التمر والكعك و�سمح لنف�سه اأن يتب�ّسط �ساحكا: �سيدي، 
لزوم تفطر اليوم، �ستي ر�سلت الكعك.  و�سع ال�سحن املعدين املعباأ بقطع �سغرية من الكعك 
الذي يعرف فيه الأمري �سنعة اأمه، يتذكر كم مرة هّرب ر�سائله من دم�سق و�سط حبات الكعك 
التي �سنعتها ن�ساء اآل البكري.. ر�سة احلنان ال�سباحية عرب القفاز طبعت ابت�سامة حزينة 
على وجهه املرهق، مد يده متاول فنجان قهوته املّرة التي جاء بها �سامل ومّج من �سيجارته 
الغ�سني(  )فايز  دخل  الآخرين.  دخول  اأوان  هذا  اأن  الثالث  احلر�س  فاأدرك  عميقا،  نف�سا 
�سادا خنجره حول خ�سره، فلمح الأمري عرب �سقوق �ستار اخليمة جمموعات من املت�سولني 
الذين افرت�سوا الطريق، قال بنربة م�سفقة: ل تطيلوا قعدتهم، �سنعوهم باملقدور عليه.")33(، 
ومع ذلك يبقى توظيف �سخ�سية تاريخية بوزن الأمري في�سل اأمرا بالغ احل�سا�سية، فالرواي 
راوي  ولكن  ال�سخ�سية،  لهذه  التاريخي  ال�سياق  تف�سد  مغامره حوارية  يدخل يف  اأن  يريد  ل 
الزوبعة كان اأكرث جراأة يف ذلك ففي امل�سد الع�سرين من اجلزء الثالث يدور احلوار التايل 
بني امللك في�سل واأحد م�ساعديه عن مقتل رئي�س الوزراء ال�سوري يف عهد النتداب الفرن�سي 
اأمامها �سبابته  اأنور عنقه بل مرر  " مل يتح�س�س  اآب 1920:  عالءالدين الدروبي يف 20 من 
خطفا وهوينقل للملك، خرب مقتل الدروبي الذي عرف به مبجرد و�سول الباخرة اإىل نابويل: 
ذبحوا الدروبي مثل النعجة... �سخ�ست عينا امللك وثبتت نظراته يف اأنور للحظة. ثم �ساأل 

بنربة حادة اأقرب اإىل الأمر: متى؟
- قبل يوم.. قال اأنور وبلل �سفتيه.

اإىل  انتبه  حتكي؟...  ما  انور:  عيني  يف  ينظر  يزال  وما  بهدوء  كر�سيه  من  امللك  نه�س 
داخل  اإىل  اإ�سبعه  اأنور... وحرك  يا  وي�س �سار  اعلى:  فاأ�ساف ب�سوت  اأنور  يد  اجلريدة يف 
اأن قراأ اخلرب بن�سه الذي  راحته مرات عديدة... فتقد انور نحوه و�سلمه اجلريدة. )وبعد 
ورد فيها وحر�س الرواي على نقله( علت الده�سة تعابري وجه امللك، فاأ�ساف اأنور: كان يتمنى 

يذبحونا. علت الده�سة وجه امللك...
بثقة  وقال  وي�سارا،  ميينا  راأ�سه  اأنور  هّز  احلوارنة.  يخّوف  رايح  كان  قولك  امللك:  قال 
م�سطنعة: كان رايح يا مولي وهو واثق انوه احلوارنة يخافوه ويرهبوه. وميكن ظن انوه يحبوه 

كمان.
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قلت  وما  الدروبي  تدريه عن  كنت  وكل هذا  بخبث:  �ساأل  ثم  متعجبا،  امللك  قال  ول..   -
من قبل �سي؟")34(. مثل هذا احلوار يقربنا اإىل درجة انعدام امل�سافة بيننا وبني ال�سخ�سية 
من  �ساعفت  م�سرحة  التاريخ  على  اأ�سفى  اأنه  مع  خماطرة  من  يخلو  ل  والأمر  التاريخية، 
قابليته. اإن تخّيل امل�سهد احلواري التاريخي الذي مل تروه كتب التاريخ بتف�سيل يحتاج اإىل 
قدرة فائقة على ه�سم املعلومة التاريخية ومن ثّم ت�سدريها �سرديا وهذا ما اكتنف امل�سهد 
ال�سابق، من هنا تعترب �سخ�سية امللك في�سل من ال�سخ�سيات التاريخية الفاعلة يف احلدث 
ولي�ست مق�ساة عنه، حتى اأنه يف بع�س املواقف ي�سرتك يف حوار مع �سخ�سيات متخيلة مثل 

فرحان ال�سليـبي وال�سيخ زعل اجلبيلي.

ومن ال�سخ�سيات التاريخية التي ُفّعلت يف الروايتني �سخ�سية الإجنليزي لورن�س العرب 
الذي كانت له اليد الطوىل يف الثورة العربية الكربى. وقد ل قى اهتماما من قبل الروايتني 
مدار النقا�س. ففي رواية القرمية ي�سرتك لورن�س بو�سفه �سخ�سية تاريخية يف اأكرث من م�سهد 
حواري مع �سخ�سيات تاريخية او �سخ�سيات متخيلة، ويف امل�سهد التايل يتحاور كل من عودة 
اأبو تايه ولورن�س وهما �سخ�سيتان تاريخيتان وعقاب وهو �سخ�سية متخيلة من ن�سج الراوي: 
" حترك الفر�سان من احلويطات باجتاه ديرتهم ا�ستعدادا لأمر يعلمه عودة فقط، تدافعت 
وراءه ده�ستهم  ا�ستخفافا يخفون  وقفوا مبدين  ثم  املع�سكر...  خيلهم وغبلهم خارجني من 
باجتاه  تتقدمان  روي�س" عجيبتان يف مظهرهما  "رولز  �سيارتان  راحت  وانبهارهم يف حني 
املع�سكر، تخّب حولهما ناقة مذعورة، وقد امتطاها رجل ق�سري اأ�سقر براأ�س كبرية... ومّيز 

عقاب لون عينيه الأزرق وهو يقف م�سدوها قبالة فر�س عودة، هم�س عقاب لنف�سه:

- الأحمر بعيون زرقا يكفانا �سره.

بحلق الجنليزي بعودة ومتتم بعربية مك�سرة لكنها مفهومة:

- ل بد اأنت عودة.

قهقه ال�سيخ وهّز راأ�سه:

- زين.. زين.. واأنت خوينا النقليزي "اورن�س" ما تخفانا.

هّز لورن�س راأ�سه جذل، لقد طارت اأخباره اإىل ال�سيخ الذي متنى لقاءه وارجتى ح�سوره 
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من  بحال  ميكن  ل  تاريخيا  مثبت  مل�سهد  الفرتا�سية  التفا�سيل  هذه  مثل  اإن  طويال.")35(. 
ميكن  التي  النمطية  من  هروبا  الأحداث،  نقل  يف  التاريخية  الأمانة  �سمة  تلغي  اأن  الأحوال 
الوقوع فيها جراء ال�سرد املتتابع دون ترك املجال ممكنا اأمام هذا النوع من ال�سخ�سيات، 
فتغدو قريبة من القارئ، وقد جنح زياد قا�سم يف اجلزء الأول من الزوبعة يف اأن يقرتب من 
مع  التح�سري  اإبان  خلده  يف  دارت  اأنها  قا�سم  زياد  توقع  بكلمات  ينطقه  واأن  لورن�س  ذهنية 
القبائل العربية لحتالل العقبة يف خطوة عملية اأوىل �سد الأتراك. ويف امل�سهد التايل نلحظ 
تاريخية مثبتة و�سيف احلجاج بو�سفه �سخ�سية  لورن�س بو�سفه �سخ�سية  حوارا عميقا بني 
" مل يجب �سيف بل نخ�س جواده  اأبناء القد�س احلري�سني على الدين ورفعته:  متخيلة من 
فاأ�سرع اجلواد قليال به، لكن لورن�س حلقه. وقال بنربة فيها حرج وا�سح: �سدقني �سيد �سيف 
واإن كان  اأنا  اأما  العرب.  بها  يقوم  التي  باأين مقتنع متاما بجدوى ومنطقية وعدالة احلرب 
ال�سبب الذي يدفعني للحرب معكم جوهريا اإل اأنه لي�س منطقيا على الإطالق. اأحيانا اأح�س 
باأين اأقاتل معكم ولأجلكم فاأنت ت�ستحقون احلرية... ويف اأحيان اأخرى اأح�س باأين اأخدعكم، 
واأوطانكم  ثورتكم  تهمهم  مما  اأكرث  خرائطهم  تهمهم  الذين  بقادتي  التقي  عندما  خا�سة 
واأديانكم. فا�سعر بالذنب... لكن �سدقني يا �سديقي باأنني ل اأ�سعر اأبدا بالنقاء كما اأ�سعر 

فيه معكم عرب هذه ال�سحراء.

قال �سيف بخبث: ملاذا اإذن حتيط نف�سك بكل هذا العدد من احلّرا�س؟

- ما ال�سري يف هذا؟

- انهم يكلفونك الكثري.

- اإنهم ل يكلفونني �سيئا... اأ�سحاب اخلرائط املرتهلون هم الذين يدفعون... و�سحك 
ملء �سدقيه... فنظر اإليه �سيف بافتنان، وقال: اأنت حكيم و�سادق �سيد لورن�س.

�سحك لورن�س: اآووه. كثري مما قلته لك قراأته يف الكتب.

- ومع هذا اأنت �سادق مع نف�سك. 

يكون حلظيا. �سوف  اأن ل  النف�س يجب  نف�سي. فال�سدق مع  باأين �سادق مع  اأح�س  ل   -
بعد ذلك.  �سريعا  النا�س  �سين�ساكم  ويعود اجلميع،  اأنت  �ستعود  اإىل بالدي مثلما  يوما  اأعود 
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اأما اأنا ف�ساأجتمع مع الأبال�سة حول مائدة واحدة مليئة باملغريات... وهناك �ساأعاين ماأ�ساتي 
الكربى، فللكذب حالوة ولل�سدق مرارة ")36(. 

اأي مدى  فاإىل  املعامل،  ثابتة  تاريخية  �سخ�سية  القرتاب من  مثل هذا  يخاطر يف  وزياد 
ميكن تقبل مثل هذا التمادي يف ن�سج توقعات دارات يف خلد زياد قا�سم على ل�سان لورن�س؟ اإن 
الأمر م�سفوع بالتوقع على هام�س احلدث الأكرب القادم وهو غزو العقبة، فمثل هذا احلديث 
لن يغري من جمريات ما حدث، ولكنه  يح�سب يف جانب اإعادة قراءة التاريخ، وزياد يظهر 

رغبة يف م�ساءلة لورن�س مع اأنه معجب به، لذا دار احلوار الآنف.
 " �سخ�سية  وهي  الدرا�سة  حديث  الروايتني  غري  يف  اآخر  مثال  ا�ستح�سار  من  باأ�س  ول 
الرواية  اإذ  ال�سواد" لعبدالرحمن منيف،  "اأر�س  رواية  اأخذت حيزًا حقيقيًا يف  با�سا" التي 
معقودة بالدرجة الثانية)37(  ل�ستظهار �سورة مفقودة لأحد الولة الذين نحتاج اإليهم اليوم 
وهي �سورة داود با�سا هذا الوايل )ال�سح( يف الزمن )اخلطاأ( اإذ مل يتوان موؤلف الرواية 
عن ك�سف �سخ�سية داود با�سا بل�سان داود با�سا نف�سه، فاأقحمه يف م�ساهد حوارية كثرية مع 
�سخ�سيات تاريخية حقيقية واأخرى متخيلة، دون م�سا�س باملرجعية التاريخية لها، وقد بدا 
حذر املوؤلف يف التعامل مع هذه ال�سخ�سية عندما تظهر؛ لأنها متتلك ح�سانة تاريخية تقيها 
فن الختالق والتقول، وامل�سهد التايل يك�سف مدى اقرتاب عد�سة الراوي من �سخ�سية داود 
اأول ظهور ل�سخ�سية داود على ل�سان الراوي الذي  اأحيانًا، وقد كان  اقرتاب املتاأمل املغامر 
فتدهورت  احلكم،  و�سوؤون  الرعية  اأمر  فاأهمل  وف�سقه،  بع�سقه  �سعيد  وجّمده:"وغرق  قدّمه 
الأحوال و�ساق النا�س وارتفعته ال�سكوى، ومل يتاأخر داود لكي يلتقط الإ�سارة، ويدرك اأن زمنه 

قد حان")38(.
عد�سة  منها  اقرتبت  اإذ  املفّعلة،  الرواية  �سخ�سية  كان  الذي  با�سا  داود  بداية  هي  هذه 
يكن  معها:"مل  ويتفاعل  الأخرى  ال�سخ�سيات  مع  احلوار  يف  في�سرتك  توج�س،  دون  الراوي 
البا�سا  قال  الفر�سان.   ثكنة  اإىل  حمادي  نقل  حتى  �سعيد،  من  التخل�س  على  يومان  م�سى 
لعليوي يو�سيه: - ترى ابن الزنا حمادي، اأظافره مرتو�سه طحني، فاأريد قبل ما يفارقنا يزّوع 
اآخر باره، واأريد اأعرف ممن اأخذ واإىل من اأعطى..   وحني اهتز راأ�س الآغا، دللة املوافقة 
والفهم، واأن لديه اأ�سياء اأخرى اأي�سا يريدها من حمادي، تابع البا�سا بنربة جديدة:  هه.. 
الدولة يرناد لها فلو�س ما تاكلها النريان، يا اآغا، وهذا ابن الزفرة، اأكل الأخ�سر والياب�س، 
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هو  نهبه  اللي  الذهب  على  نح�سل  حتى  لهنا  هنا  من  حتوقه  اأريدك  ل�سانه،  تبوق  فاأريدك 
و�سعيد")39(.

وال�سخ�سية التاريخية التي ميثلها داود �سخ�سية حّية واقعية تتعامل ب�سكل اعتيادي مع 
املواقف وتتحادث مع غريها من ال�سخ�سيات، وتتحدث بلهجتها، �سمن مو�سوعات ومفاهيم 
ل توؤثر على ن�سقها التاريخي العام النابعة منه. ويف مواقف اأخرى يزداد التحرر يف التعامل 
لنف�سه  داود  "قال  الداخلي:  واملونولوج  النف�سي  التاأمل  التاريخية في�سل حّد  ال�سخ�سية  مع 
بعد اأن توالت الأخبار عن قا�سم، ثم تاأكدت: "هوؤلء البدو يعرفون �سيئًا واحدًا، وقد اأتقنوه 
لفرط ما اأدمنوا عليه: اإ�سغال الدولة، اإنهم ل يعرفون احلرب، �سحيح اأنهم يقاتلون، لكنهم ل 
ي�ستطيعون التمييز بني الن�سر والهزمية، ورمبا ل تعنيهم هذه الق�سية. فقط يريدون خ�سمًا 
حتى ولو كان وهمًا، كي يحاربوه. وبهذه الطريقة ي�سعرون بوجودهم واأهميتهم. اأما اإذا غاب 
اخل�سم فعندئذ ياأكلون اأنف�سهم اإىل اأن يتال�سوا، ويبدو اأنهم ل يريدون التال�سي، على الأقل 

الآن!هكذا مرت ال�سور يف ذهن داود با�سا، وهو ي�ستعيد عالقاته وحروبه معهم...")40(.

فال�سخ�سية التاريخية لداود با�سا تبقى حمافظة على اتزانها التاريخي رغم ا�سرتاكها يف 
الأحداث وظهورها يف احلوار واملونولوج، اإنها تعي�س حياتها كاملة داخل الرواية. 

ومن ال�سخ�سيات التاريخية التي اأفلحت" اأر�س ال�سواد" يف ر�سم �سورتها وتفعيلها داخل 
الرواية �سخ�سية القن�سل الربيطاين )ريت�س( يف بغداد، اإ�سافة اإىل �سخ�سية )الآغا( �سيد 
عليوي التي كان ل�سخ�سه اليد الطويل يف تفعيل كثري من الأحداث وتغيري م�سارها دون اأن 
تفقد م�سادقيتها. مع املالحظة اأن مثل هذه ال�سخ�سيات ل تظهر كثريًا اإل من اأجل ال�سرتاك 

يف م�ساهد قد توؤدي اإىل اأثر تاريخي مثبت. 

2- ال�سخ�سيات التاريخية املق�ساة عن احلدث 

وهذا اللون من ال�سخ�سيات يكرث جتاذبه يف الروايات التاريخية وغري التاريخية، وت�سكل 
اإطارا يف العمل الروائي تدور الأحداث من خالله، ولكنه ل ي�سارك فيها مبا�سرة لعتبار اأو 
لآخر. ولكن قد تكون من اأهم الأ�سباب التي دفعت كثريًا من الروائيني لأن يوظفوا ال�سخ�سيات 
التاريخية يف اأعمالهم توظيفًا حمدودًا جدًا، وهو عدم الرغبة يف التورط مبا مل يكتبه التاريخ، 
ومن ثم الدخول يف الحتمالت والفرتا�سات اأن ال�سخ�سية قالت ذلك اأم مل تقله، ومع اأن 
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كثريًا من هذه ال�سخ�سيات اكت�سبت دورًا فاعاًل يف التاريخ اإل اأنها مل حتظ بالدور نف�سه يف 
العمل الروائي لأن القانون هنا يختلف، "فمن كان بطاًل يف التاريخ، قد يغدو �سخ�سًا ثانويًا 
يف الرواية، والعك�س ي�سدق يف ذلك")41(، لأن قانون الفني هو احلا�سر وقانون التاريخي هو 
املا�سي، ف�ساًل عن اأن اإعطاء ال�سخ�سية التاريخية ت�ساريح امل�ساركة بالأحداث قد يقلل من 

حرية الكاتب. 
ويف روايتي القرمية والزوبعة �ساع مثل هذا التوظيف ل�سخ�سيات مل يكن ا�سرتاكها مبا�سرا 
"القرمية"  و"الزوبعة"  الروائي �سرورة حل�سورها، ومن ذلك يف رواية  ير  العمل، فلم  يف 
كاليتون  والقائد  اللنبي  الجنليزي  القائد  و�سخ�سية  علي  بن  احل�سني  ال�سريف  �سخ�سية 
ونوري ال�سعيد وجمال با�سا ال�ّسفاح وهي �سخ�سيات �سوف ُيـتحّدث عنها ولكنها لن َتتتحدث 
بنف�سها، بل ي�سمع �سداها اعتباريا �سرديا ل حواريا فاعال، ومن ذلك املقطع ال�سردي التايل: 
" اأما ال�سيخ فقد تهياأ جلولة جديدة، ين�سم فيها اإىل الثوار الذين متوج بهم العقبة.. اأولئك 
"نوري ال�سعيد" وبدو متطوعني من الرولة والزوايدة وكاأمنا  الذين تزايدوا ع�سكرا بو�سول 
الجنليز  خمل�س" من  "مولود  مبخاوف  تتكدر  قد  اأو  معركة،  يف  ل  قن�س  رحلة  يف  القوم 
لقب ع�سكري، جو م�سحون  اأو غ�سبه من حرمانه من  املع�سكر،  ترتيب  "جعفر" يف  وحرية 
بامل�ساعر كما بالحداث.. و�سط مراقبني للطريق القادمة من احلجاز.. يفعل " في�سل" ذاك 
كتكتيك ع�سكري، يف حني تتمطى اأحالمه �سمال باجتاه دم�سق، متنا�سيا تعليمات " اللنبي " 
التي تقت�سي عدم التقدم خارج العقبة ")42(. وال�سخ�سيات املذكورة �سابقا هي تاريخية لكن 
ال�سرد يدير دفة الأحداث دون نزول عند �سخ�سياته فهي مق�ساة عن خطاب ال�سرد فاعلة 

يف خطاب التاريخ.  

التاريخية، وخا�سة  ال�سخ�سيات  النوع من  ا�ستخدام هذا  �ساع فيها  التي  الروايات  ومن 
يف رواية "ثالثية غرناطة" اإذ ال�سخ�سيات التاريخية احلقيقية هي اإطار عام تنبعث الرواية 
واأحداثها من خاللها، لقد كانت ال�سخ�سيات التاريخية يف هذه الرواية ثانوية ح�سب الأهمية، 
ولكنها مل  بعد،  على  بل ظل �سداها ظاهرًا من  للرواية  الفعاليات احلقيقية  ت�سارك يف  مل 
ال�سغري"  "اأبو عبد اهلل حممد  ال�سخ�سيات  نذكر من هذه  الرواية،  البطولة يف  حّد  ت�سل 
الذي ورد ذكره يف بداية الرواية ليعلن ا�ست�سالمه وخ�سوعه، ثم يختفي دون رجعة: "بكى اأبو 
عبد اهلل حممد ال�سغري، وقال اإن اهلل كتب عليه اأن يكون �سقيًا واأن يتم �سياع البالد على 
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اأبي  ابن  �سخ�سية مو�سى  تظهر كذلك  املاأ�ساوية  ال�سخ�سية  لهذه  املقابل  يديه..")43(.  ويف 
 .." اأما ح�سوره فكان طيفًا �سريعًا رمزيًا ثم انتهى:  الغ�سان رمز املقاومة ورف�س الت�سليم، 
وترددت ال�سائعات عن غرق مو�سى ابن اأبي الغ�سان يف نهر �سنيل...")44(.  ثم ين�سغل الراوي 
اأي�سًا  ا�ست�سهاده. وهناك  اأو  اختفائه  النا�س حول  اأقاويل  ال�سخ�سية يف ر�سد  لهذه  اختتامًا 
ذكرهما  احلدث  يف  هام�سيتان  �سخ�سيتان  وهما  اإيزابيال  وامللكة  فردنياند  امللك  �سخ�سية 

الراوي مرة واحدة يف بداية الرواية)45(.
" الزوبعة  رواية  ال�سخ�سيات  من  اللون  هذا  مثل  اأبرزت  التي  التاريخية  الروايات  ومن 
اإطارا للحدث ومل ت�سرتك يف الأحداث  التاريخية بقيت  " لزياد قا�سم فبع�س ال�سخ�سيات 
فعليا، بل كان ظهورها يف الأحداث مبثابة �سدى يرد على األ�سنة ال�سخ�سيات املتخيلة ويوجه 
ت�سرفاتهم اأو يحددها، ومثال ذلك �سخ�سية امللك في�سل، اإذ كان ظهوره رهنا بحديث ال�سارد 
اأو ال�سخ�سيات الأخرى عنه، واملوؤلف بذلك يتفادى الوقوع يف �سرك املحا�سبة التاريخية اأو 
�سرك التبعية الت�سجيلية للتاريخ:" �سفق امل�سيف، فا�ستجابت احل�سود �سريعا له، و�سخبت 
ال�سمت.  لالأ�سفل طالبا  راحتيه  يهز  املندوب  راح  ثم  لدقائق  املتقطع  بالت�سفيق    ال�ساحة 
�سوريــا. حتيا  حتيا  كان.  مما  اأعنف  ال�سخب  اأعاد  ال�ساحة  يف  دّوى  جهوريا  �سوتا   لكن 
فرددت اجلموع تباعا معه، والتهب احلما�س اأكرث عندما امتد به اإىل تعيي�س في�سل.. يعي�س 
اأن تكون ال�سخ�سية  امللك في�سل. واإ�سقاط فرن�سا.. ت�سقط فرن�سا")46(. وبعد، فلي�س املهم 
التاريخية فاعلة اأو مق�ساة عن العمل بل املهم كيف توظف يف العمل الروائي وما هي املهام 

التي ميكن اأن توكل اإليها. 

3- ال�سخ�سية التاريخية املتخّيلة

مع اأن الرواية التاريخية يف �سورة من �سورها اختزال للتاريخ اإل اأنها عّو�ست كثريًا من 
تت�سح  التاريخ عن ذكره. ومن هنا  ان�سغل  التاريخية املفرت�سة رمبا تكون مما  ال�سخ�سيات 
الوقت  ذلك  يف  هناك  كانت  التي  ال�سخ�سيات  تلك  اإىل  التنبيه  مبهمة  التاريخية  الرواية 
اإل  املتخّيلة.  وال�سخ�سيات  التاريخية  ال�سخ�سيات  بني  عادة  تزاوج  التاريخية  "فالرواية 
اأعمال  اإ�سناد  هي  اأخرى  ظاهرة  اإىل  يتجاوز  واإمنا  احلّد،  هذا  عند  فيها  يقف  ل  الأمر  اأن 
اإن  املتخّيلة")47(.  ال�سخ�سيات  اإىل  تاريخية  واأعمال  التاريخية  ال�سخ�سيات  اإىل  تاريخية  ل 
ال�سخ�سية املتخّيلة يف الرواية التاريخية �سخ�سية مكّملة مل�سروع و�سعه الروائي واأراد اإمتامه 
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من خالل هذه ال�سخ�سيات، فهذه ال�سخ�سيات ل حتّدها مرجعية ول تقيدها ن�سو�س التاريخ 
القدمية فهي لي�ست وليدتهم، اإنها وليدة متازج  الأفكار وتبلورها على نحو خا�س. 

حتريك  يف  كبري  دور  لها  وكان  الزوبعة  يف  املبتكرة  التاريخية  ال�سخ�سيات  اأمثلة  ومن 
زعل،  وابنه  اجلبيلي  عواد  وال�سيخ  فرحان،  وابنه  ال�سليـبي  ورجا  �سمعان،  الأب  الأحداث 
وهند اللطيفات، واأكرم الدوام، واأم عدنان، وعائلة الأدهم، وعائلة احلجاج، وعائلة مق�سود 
ال�سرك�سية، وعائلة ابي �سليمان وح�سد كبري.. اأما يف رواية "القرمية " فاإن اخليط الق�س�سي 
يبداأ مع �سخ�سية عقاب من بدو احلويطات وتنتهي معها، وهي �سخ�سية حا�سرة يف العمل 
بجوار كبار ال�سخ�سيات التاريخية تتحدث وتتاأمل وتعي�س يف تيار وعيها وتعرب وتقرتح، ومثل 
هذه ال�سخ�سيات هي متنف�س للروائي للخروج من �سالبة التاريخ و�سرده ال�سارم، اإذ ميكن 

حتميلها بالكثري من الروؤى التي ل تتعار�س مع اأحداث التاريخ.
ومن اجلدير بالذكر اأن هذا النمط من ال�سخ�سيات قد يكرث يف بع�س الروايات التاريخية  
مثل رواية ثالثية غرناطة لتوؤكد مقدرتها على اإجناز رواية متكاملة، وهذا ما �سنعته عائلة 
اأبي جعفر الوراق )اأم جعفر، اأم ح�سن، ح�سن، �سليمة، نعيم، �سعد، مرمية، عائ�سة، علي( 
الإتقان،  املتخيلة نفذت كل واحدة منها مهامها مبنتهى  التاريخية  ال�سخ�سيات  �سل�سلة من 
هذه العائلة الرا�سخة يف الأر�س التي ن�ساأت فيها، اأكرث منه مئة �سنة عا�ستها وهي تكابد اآلم 
اأبي جعفر يظهر مت�ّسكه  الرواية مع )علي( حفيد حفيد  التايل هو خامتة  وامل�سهد  البقاء. 
ب�ساأن  والقرارات  له ذلك  �سيكون  ولكن كيف  انتهاءه،  يعني  لأن رحيله  فيها  وبقاءه  بالأر�س 
اأن يعرف معنى احلكاية  البقاء، لبد  "قد يكون املوت يف الرحيل ولي�س يف  البقاء وا�سحة: 
ملخالفة  مبوته  ويحكمون  عليه  يقب�سون  قد  �سيبقى.  الأجداد..  فعله  ما  واأي�سًا  وتفا�سيلها 
القرار. �سريحل، ُيحّدق يف ماء البحر، ت�سرد عيناه ثم ينتبه على �سّفارة عالية توؤذن بالرحيل. 
قام علّي، اأدار ظهره للبحر، واأ�سرع اخلطو ثم هرول ثم رك�س مبتعدًا عن ال�ساطئ وال�سخب 
والزحام. التفت وراءه فاأيقن اأن اأحدًا مل يتبعه، فعاد مي�سي بثبات وهدوء، يتوغل يف الأر�س، 

يتمتم: ل وح�سة يف قرب مرمية! ")48(.
واملعطيات  والتقان  املهارة  املتخّيلة على هذا اجلانب من  التاريخية  ال�سخ�سية  بناء  اإن 

نابع ب�سكل اأ�سا�سي من حرية الراوي الذي ي�سكلها دون قيود م�سبقة.
• •
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التاريخ اإىل  اللجوء  م�سوغات  الثالث:  • املبحث 
قد  �سيء  اإىل  ال�ستمرار" و"النتماء  معنى  ال�سائعة" و"اكت�ساف  الذات  عن  "البحث 
معاٍن  كلها  املا�سي"  بناء  و"اإعادة  القدمية"  ال�سور  عن  الغبار  و"م�سح  الأبد"  اإىل  �ساع 
ن�ستذكرها عندما يكون احلديث عن الرواية التاريخية، فاإذا كناقد وازنا يف املبحث الأول بني 
الروائي والتاريخي ثم دققنا يف املبحث الثاين يف �سخ�سيات املا�سي وكيف ت�سبح حا�سرة يف 

الذهن؟ فاإننا يف هذا املبحث �سنتحدث عن )ملاذا(؟ بعد اأن انتهينا من )كيف(؟ 
كثرية هي م�سوغات الندفاع نحو املا�سي، ومن ال�سعب  اأن ُتر�سد جملة هذه امل�سوغات 

الداعية له، فاإذا انطبق اأحدها على رواية تاريخية فقد ل ينطبق على رواية اأخرى. 
ن�سوء  يف  الأوىل  املرحلة   – الع�سرين  القرن  وبدايات  ع�سر  التا�سع  القرن  نهايات  ففي 
اأذهان  يف  جمددًا  التاريخ   بّث  اإعادة  على  من�سبًا  الروائيني  جهد  كان   - العربية  الرواية 
النا�س من خالل ا�ستمالته نحو الرواية هذا الفن الغربي الوافد غري املقبول من قبل النا�س 
حتى تلك ال�ساعة، فكان لبد من التمويه من خالل التاريخ هذا ال�سرد املتنامي يف الذهن 
دون انقطاع، فنموذج   جرجي زيدان يف رواياته عامة ميثل �سربًا من ت�سويق التاريخ روائيًا 
والرواية تاريخيًا من خالل بلورة املعلومة التاريخية واإعادة بنائها �سمن ق�سة خيالية مفتعلة 
ل مت�س تلك املرحلة اإل من خالل الزي املوّحد، كما اأن لدافع الت�سلية ن�سيبا يف كتابتها، من 
خالل تلك الق�سة العاطفية املدرجة بني ثنايا رواياته، وتكون هذه الق�سة حمالة على ال�سياق 
التاريخي احلقيقي لت�سد اأركانه وتثبت زواياه، وهناك هدف تعليمي  غري خاف يف رواياته، 

فاملوؤلف حري�س على و�سعنا 
يف ال�سياق التاريخي دائمًا ومبنتهى الدقة اأحيانًا، اإل اأن جرجي زيدان مل يراِع اأحيانًا  يف 
هدفه هذا الت�سجيل الأمني لأحداث التاريخ عندما ميزج بني اخليايل واحلقيقي دون مراعاة 

للمعلومة التاريخية احلقيقية. 
اأما اأعمال جنيب حمفوظ الروائية  عامة والتاريخية خا�سة)49(. فلم تكن باعثة لأجماد 
علينا  هنا  ومن  الفراعنة،  تاريخ  وحاورت  ناق�ست  بل  فقط  الرتاث  باأهازيج  متغنية  املا�سي 
اأن ل نح�سر روؤيتنا  الفنية لأعماله التاريخية �سمن حدودها التاريخية، بل ميكن اأن يكون 
لها ارتباط باحلا�سر، كاأن ن�ستلهم العربة والعظة من جمريات الق�سة الدالة على العواقب 
الوخيمة الناجتة عن اإهمال احلاكم لأمور رعيته واللتفات اإىل �سهوات النف�س ولذات اجل�سد. 
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من هنا ميكن لنا اأن نتحول بهذه امللحوظة اإىل البعد الإ�سقاطي، فاأعمال كثري من الروائيني 
ق�سية  على  ما�سية  ق�سية  اإ�سقاط  عند  وذلك  البعد  هذا  اإىل  ذلك  من  هدفت  التاريخيني 
اأ�سقط ما حدث يف الأندل�س بعد  " على �سبيل املثال  " ثالثية غرناطة  حا�سرة، ففي رواية 
نحو خانة  الوعي  يجر  الإ�سقاط  وهذا  ؛  فل�سطني  اليوم  يف  ويحدث  ما حدث  على  الهزمية 
التنبه واحليطة واحلذر اإنه اإ�سقاط يك�سف مالمح )الآخر( املتعدي. واإذا ما عمقنا احلديث 
اأنها انطالق من الجتماعي لل�سيطرة على التاريخي، عندما  عن هذه الرواية ف�سوف جند 
انطلقت الرواية من اأ�سرة غرناطية وا�ستمرت يف تتبع مفا�سل حياتها، يف هذه احلياة التي 
ت�سعب يومًا بعد اآخر، ليك�سف عن هدف اإكمال ما مل يقله التاريخ، وانعطاف نحو بوؤرة الأمل 
التاريخ يف هذه  اإىل  اللجوء  كان  الأندل�س.  ومن منطلق فني  العرب من  التي خلفها خروج 
اأنه اأحيانا ديكور م�سطنع متليه  اإل  "مبثابة الديكور الذي يوؤطر الأحداث املتخيلة.  الرواية 
الرواية غايتها  بها  اأداة حتقق  اإل  والإفراط  التعميم  اأ�سا�سًا. وما هذا  املتخيل  العامل  حاجة 
املتمثلة يف املغايرة اأي يف اإخراج عامل روائي خمتلف عن العامل املعي�س" )50(   من هنا كان 

لزامًا على املوؤلفة اأن تكتب ما تتوقع  اأن التاريخ مل يكتبه.  

القومي  الباعث  " فاإن  " و"الزوبعة  " القرمية  رواية   عن  احلديث  �سنا  خ�سّ ما  واإذا   
والوطني كان م�سريا لهذين العملني، فزياد قا�سم اأراد باإيديوجلية قومية اإعادة بناء املنطقة 
�سيا�سيا وتاريخيا ليقراأها بعناية ويوجه الفهم نحو ال�سواب املرتوك، واخلطاأ الفادح الذي 
وقع العرب فيه عندما فكروا بالتحرر من عقال الأمم امل�ستبدة، فوقعوا اأ�سرى لرغباتهم مما 
جّمد م�سروعهم القومي الذي يجب اأن ينجزوه، وقد ناق�س كل ذلك باأمل مع ترك ف�سحة من 
اإذ  اآ�سر،  اأما القرمية فم�سوغها ذا طابع وطني  الأمل يف نهاية اجلزء ال�ساد�س من زوبعته. 
حاولت الروائية ومنذ العنوان الك�سف عن حقبة مزهرة يف تاريخ الأردن ؛ حقبة التحرر من 
الظلم الرتكي وان�سغال ببناء الذات بحرية، وهي يف ذلك تلقي بظالل ال�سرد على �سخ�سيات 

تاريخية جهدت يف حتقيق ذلك كانوا يف نظرها هم الأ�سل اأو القرمية. 
توجها  اأفرز  ال�سردي،  للن�س  حكائية  مادة  وا�ستغالله  املا�سي  نحو  الندفاع  فاإن  وبعد، 
م�ستقال يف الكتابة يرف�س اأخذ املادة التاريخية كما هي، وكما �سّخرها كّتاب الرواية التاريخية 
يف مرحلتها الأوىل، بل كان اللجوء اإىل التاريخ مادة حكائية جلوءا ا�سرتتيجيا ي�ستثمره الكاتب 
لإنتاج خطابه اخلا�س جمبول مبثيل له �سابق عليه هو برهان اأو قرينة تثبت �سحة م�سعاة، 



210

هذا اللجوء �ساحبه تطور يف التعامل مع الوثائقية التاريخية وتطويعها با�ستخدام ح�سد من 
عرب  التاريخية  املعلومة  تقدمي  بكيفية  الهتمام  فربز  املطلب،  تلبي  التي  ال�سردية  التقنيات 
اأكرث من طريقة، وتقدمي ال�سخ�سية التاريخية يف اأكرث من اإطار، مع اختالف م�سببات هذه 
ال�ستعانة، وكل ما �سبق يكون ظاهرة �سردية ميكن اأن نطلق عليها ا�سم ال�سردية التاريخية. 
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الرواية اجلديدة

يزبك • �سمر 

رواجًا  الفن  �سهد هذا  الرواية" بعدما  "زمن  �ساع احلديث عن  كله  العامل  م�ستوى  على 
اإبداعيًا واهتمامًا نقديًا، ورواجًا بني القراء )مقارنة باأنواع الكتب الأخرى(  ومل تكن �سورية 
ا�ستثاًء يف هذا ال�سياق، حيث وا�سل اأجيال من الكتاب اإنتاجهم الروائي، كما ولد عدد جديد 

من الكتاب، بع�سهم جاء من ال�سعر اأو من الق�سة، اأو كتب الرواية مبا�سرة. 
ومع هذا الزخم �ساع ا�ستخدام م�سطلح "الرواية ال�سورية اجلديدة" الذي يوحي بوجود 
تيار روائي حمدد ومن�سجم، بل اإنه يحيل مبا�سرة اإىل وجود "قدمي" واحد له مالمح حمددة. 
وهذا غري �سحيح نقديًا واإبداعيًا، لكننا ن�ستطيع اأن نتحدث عن تيارات و�سياقات متجاورة 

ن�سجت  تاريخ الرواية ال�سورية وواقعها احلايل. 
ولميكننا احلديث عن قدمي وجديد يف الرواية اإل يف حدود معرفة طبيعة الفن الروائي، 
الطبيعة  وهذه  وان�سانيًا،  دميقراطيًا  مقرتحًا  كونه  من  وعيوبه  مزاياه  تنبع  مفتوح  نوع  فهو 
اإل  جتعله دائمًا بعيدًا عن الكمال، بعيدًا عن املوت يف الوقت نف�سه، حيث ل يعني الكتمال 

الفناء.
وبناء على هذا التجدد الذي يتميز به الفن الروائي، فاإننا ل ميكن اأن نقف عند حلظة 
الكاتب  وتاريخ  الرواية  تاريخ  لأن  وتبداأ اجلديدة،  القدمية  الرواية  تنتهي  هنا  لنقول  معينة 
�سابقة  عقود  كتب يف  ما  فبع�س  وبالتايل  التجاوز،  من  دائمة  الواحد هو حماولت  الروائي 
يقدم مقرتحات فنية قد تكون اأكرث تقدمًا من روايات جديدة، بل اإن الكاتب الواحد ميكن اأن 

يكتب عماًل جديدًا ميثل تراجعًا فنيًا اأو فكريًا عن عمل �سابق له.
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اأردت اأن اأبداأ بكل هذه التحفظات قبل حماولة ر�سد مالمح التغيري املختلفة يف الرواية 
"زينب" حممد ح�سنني هيكل  الوجود من  اإىل   اأ�سبق  اأنها كانت  النقاد  التي يرى  ال�سورية، 
وبعده    1859 عام  بافرجني(.  ل�ست  اذًا  )وي..  روايته  خوري  خليل  اأ�سدر  حيث   .1914
فرن�سي�س مرا�س بروايتيه )غابة احلق( و)در ال�سدف يف غرائب ال�سدف( والبع�س يعود 
بالتاريخ اإىل  كتاب اأحمد فار�س ال�سدياق بعنوان )ال�ساق على ال�ساق فيما هو الفارياق( عام 

  .1855
الناقد  يعيد  امل�سرية،  الرواية  مع  ال�سبق  تنازع  اأو  املبكرة،  البدايات  هذه  عن  وبعيدًا 
عبدالرزاق عيد الرواية ال�سورية احلديثة اإىل معطف جربان يف "الأجنحة املتك�سرة" بينما 
ي�سع الرواية امل�سرية يف معطف هيكل وروايته "زينب" وما حتتويه من �سراع اجتماعي. ومن 
هذين البدايتني املختلفتني ير�سد عيد خط الرومان�سية واللغة ال�سعرية ك�سمة طبعت العديد 
من الأعمال ال�سورية  حتى وقت قريب، يف حني  اأخذت لغة هيكل الرواية امل�سرية اإىل اللغة 

اخلربية البعيدة عن البالغة.

هذا  الفرتا�س الذي يفرت�سه  عبدالرزاق عيد �سحيح بقدر ما ينطوي عليه الفن الروائي 
اليوم، ومع ذلك فقد كان  اأعماًل �سورية كثرية، حتى  من مراوغة، فقد و�سمت الرومان�سية 
الكال�سيكية،  الف�سحى  اإىل جزالة  اأقرب  والروائي  الق�س�سي  العجيلي  عبدال�سالم  مقرتح 
اأكرث من قربه من رومان�سية جربان، وعلى الرغم من مالحمه الرومان�سية، فقد احتوى على 
من  نوعًا  تال  جيُل  �سيعتربه  الذي  امل�سروع  هذا  الغرب،  من  املثاقفة  قوامه  للنه�سة  م�سروع 

الرجعية.

فكانت  ال�سرتاكية،  الواقعية  نحو  ال�سورية  الرواية  الي�سارية اجتهت  الفكار  انت�سار  ومع 
الأيديولوجيا فوق القيمة الفنية وكان ال�سعار قبل البناء البناء الروائي، لكن ل توجد قاعدة 
فنية كبرية  قفزة  يحقق   والعا�سفة" اأن  "ال�سراع  مينة يف  ا�ستطاع حنا  اإذ  تعميمها،  ميكن 

ارتفعت بالرواية فوق �سروط الأيديولوجيا.   

ويف الوقت نف�سه كانت غادة ال�سمان تقدم م�سروعًا اآخر، ميكن اأن يكون النظري الروائي 
مل�سروع نزار قباين يف ال�سعر، من حيث ال�سهولة واملبا�سرة واجلراأة، والرغبة يف ك�سب اأكرب 

عدد من القراء.
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وبينما وجد بع�س رموز اجليل التايل مثل حيدر حيدر وهاين الراهب  اأنف�سهم يف الأفكار 
اإىل  بركات  �سليم  وجاء  التاريخ،  تق�سي  يحاولون  �سليمان  نبيل  مثل  اآخرون  كان  الوجودية، 

الرواية باأفكاره الي�سارية ولغته ال�سعرية. 
اأدوات  يجرب  ظل  منهم  كال  اإن  بل  بال�سكون،  الكتاب  هوؤلء  من  اأي  جتارب  تتميز  ومل 
ومو�سوعات، ولغات ت�ستجيب يف كثري من الأحيان لدواعي التغيري، ولأحكام الزمن، وت�ستفيد 
من الأفق ال�سيا�سي اأو تتزامن معه �سعودًا وهبوطًا ومع تيارات الرواية اجلديدة عربيًا وعامليًا، 
فكانت الرواية تقرتب من الأر�س ال�سورية وتكتب مالحمها، كما اختلفت النظرة اإىل العامل، 
واجتهت بع�س الروايات اإىل حتليل الذات بدًل من �سرب اأغوار التاريخ وال�سيا�سة.  وظهرت 
ذلك يف  وظهر  الالتينية،  واأمريكا  اأوروبا  اجلديدة يف  الرواية  بتيار  متاأثرة  �سردية  تقنيات 
بنية اجلملة الروائية الق�سرية. وقد �سرت  هذه التحولت مثل جدول  توا�سجت فيه عطاءات 

املخ�سرمني والأ�سوات اجلديدة، مثلما توا�سج عطاء الكاتب مع الكاتبة.
موجات  ي�سكل  الذي  املبدعة  ال�سورية  املراأة  ح�سور  على  مالحظة  ت�سجيل  هنا  وميكننا 
وتاريخًا من النقطاعات حتتاج اإىل درا�سة خا�سة، فبعد  رائدة الرواية ال�سورية عفيفة كرم 
)1883-1924( التي كتبت 7 روايات، مل يكن هناك وجود للمراأة املبدعة حتى عام 1946 
حيث عادت �سهرزاد اإىل القول الروائي  مع ال�ستقالل  مع  وداد �سكاكيني وهيام نويالتى. ثم 

كوليت خوري و�سلمى احلفار الكزبري واألفت الدلبي، وغادة ال�سمان.
ويف هذين العقدين )الت�سعينيات والألفني( بدا وا�سحًا وجود املراأة الكاتبة، �سريكة يف 

م�سطلح الرواية اجلديدة الذي يطرح فيه كل كاتب وكل كاتبة روؤيته وروؤيتها للجدة.
وهناك العديد من الأ�سماء التي ت�سكل روافع لهذا امل�سطلح وهناك اجتاهات ومتثيالت 
الكاتبة  اأو  الواحد  للكاتب  واآخر  عمل  بني  حتى  اأو  واآخر  روائي  بني  اجلدة  لهذه  خمتلفة 

الواحدة. 
قدم ممدوح عزام مقرتحه يف رواية  "ق�سر املطر" والتي تناولت اأحداث الثورة ال�سورية 
الكربى عام 1925، ولكن التاريخ يف هذه الرواية مل يكن املخباأ الآمن للروائي، ومل يكن املثال 
الذي ي�سري اإىل احلا�سر، فالرواية  ت�سري اإىل مكان حمدد ومنظومة العالقات فيه، ومعتقداته 
الدينية خا�سة  معتقد التقم�س  الذي وظفه الروائي جيدًا، كما وظف اجلن�س كتعبري عن حب 

احلياة، يف مواجهة ق�سوة الطبيعة وال�سرط احلياتي. 
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اأما خالد خليفة في�ستعري الواقعية ال�سحرية كاأ�سلوب فني يف "دفاتر القرباط" و"يف مديح 
بكثري  ال�سيا�سي  الهم  ويطرح من خاللها  ال�سوري،  الواقع  مو�سوعات  به  الكراهية" ليعالج 
من اجلراأة، واإن كانت بع�س مقولت الروايتني تتجاوز وعي ال�سخ�سيات الهام�سية يف دفاتر 
"وراق احلب"  روايته  يقدم خليل �سويلح يف  بينما  الكراهية،  والتقليدية يف مديح  القرباط 
مقولته حول الن�س املوؤجل اأو الن�س امل�ستعار، من خالل "التنا�س" كلعبة فنية موازية  ملظاهر 

التاأجيل يف املجتمع.
وهذه جمرد اأمثلة ل تقلل من اأهمية ما يكتبه اليوم روائيون وروائيات من مقرتحات بع�سها 
ينحو نحو اجلانب ال�سريي وبع�سها نحو التخييلي، وت�سكل معًا مالمح زخم روائي �سوري، ل 

ميكن ح�سره يف اجتاه. 



الف�سل الثالث

م�سكالت النوع وق�سايا التجني�س

- ال�سرية بو�سفها �سكاًل �سرديًا - د. لطيف زيتوين
- ال�سرية الذاتية والرواية - اإليا�س فركوح
- تداخل اأجنا�س ال�سرد - د. ح�سني جمعة

- اآفاق الق�سة وحدود الرواية - د.مها العتــوم
- عن اللوحة الق�س�سية والرواية - د. اأحمد النعيمي
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ال�سرية بو�سفها �سكاًل �سرديًا    

زيتوين  لطيف  • د. 

نقراأ يف "معجم م�سطلحات نقد الرواية"، مادة "راٍو":
والرحلة.  احلقيقية  الذاتية  وال�سرية  التاريخي  الن�س  يف  واملوؤلف  الراوي  يندمج   "
يروي  الذي  وهو  عنها،  �سمع  اأو  �سهدها  التي  الأحداث  يروي  الذي  هو  الكاتب  فالراوي/ 
�سرية حياته كما عا�سها اأو كما يراها يف زمن الكتابة. يف احلالني نحن اأمام راو حقيقي ل 

وهمي، لأن احلوادث التي يرويها هي - اأو ينبغي اأن تكون - حقيقية. 
ينف�سل الراوي عن الكاتب يف الن�سو�س املتخيلة التي تروي اأحداثًا مل ي�سهدها الكاتب، اأو 
التي خالف فيها ما �ساهده يف ترتيب الوقائع، اأو الأ�سباب، اأو النتائج، اأو الأماكن، اأو الزمن، 
اأو اأ�سماء امل�ساركني فيها، اأو عالقاتهم، اأو اأحاديثهم الخ.. فحني تقّدم الروايُة احلدَث املتخيَّل 
بدل احلقيقي ل يعود للكاتب احلق بروايته )كي ل ي�سبح كاذبًا(، فرتوي احلدَث �سخ�سيٌة 
خيالية هي الراوي. واأو�سح ما يكون الف�سل بني الراوي والكاتب يف الروايات التي يتعّدد فيها 

الرواة فيما الكاتب واحد ل يتغرّي ". 
• •

الهامة  بالأحداث  وتقوم  راٍو،  ويرويها  كاتب،  يكتبها  حكاية  هي  �سردًا  بو�سفها  ال�سرية 
فيها �سخ�سية رئي�سية. وعلى هذا الأ�سا�س، ومن حيث املبداأ فقط، ميكننا اعتبار كل حكاية 
لهذه  الرئي�سية، �سرية  ال�سخ�سية  اأحداثها انطالقًا من  اأي حتبك  ال�سخ�سية،  تعتمد حبكة 
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ال�سخ�سية. ول يتغري الأمر يف حال كانت ال�سخ�سية متخيلة ل حقيقية، لأن ال�سرية حينئذ 
تكون متخيلة اأي�سًا.    

اأما من حيث التطبيق، فللحكاية املتخيلة، اأي الرواية والأق�سو�سة والنوفيال، �سروط ل 
تنطبق على احلكاية احلقيقية التي تتكّون منها ال�سرية.

فمن مقت�سيات تاأليف احلكاية املتخيلة: بناء عامل متخيل، والقت�ساد يف ال�سرد، وجودة 
احلبكة. 

فيه  عا�ست  الذي  احلقيقي  العامل  ا�ستعادة  احلقيقية:  احلكاية  تاأليف  مقت�سيات  ومن 
وك�سف  الوقائع  اإبراز  اإىل  تهدف  واعتماد حبكة  الهامة،  الأحداث  والتب�سط يف  ال�سخ�سية، 
عمل  بل  فني  عمل  خلق  اإىل  احلقيقي  ال�سرد  يهدف  ول  �سخ�سي.  تاريخ  وتقدمي  التفا�سيل 
تاأريخي، لهذا غالبًا ما يطغى فيه امل�سمون على ال�سكل، واملعرفة على الفن، واحلقيقة على 

اخليال.  

واملتخيل • احلقيقي 
كل اتفاق للق�س بني املوؤلف والقارئ يت�سمن حدًا اأدنى م�سرتكًا، وهو اأن الراوي ل يقدم 
كل �سيء، بل يرتك للقارئ اأن ميالأ النواق�س الكثرية املرتوكة يف الن�س معتمدًا على خياله 
الدور  ببع�س  ويقوم  الأماكن،  ال�سخ�سيات و�سور  اأ�سكال  مثاًل،  فيتخيل،  وجتاربه اخلا�سة. 
الذي يوؤديه املخرج يف ال�سناعة ال�سينمائية. هذا التعاون بني طريف ال�سرد هو الذي ي�سمن 
اكتمال احلكاية. اأما ما يتجاوز هذا احلد الأدنى فيختلف، بني حكاية متخيلة واأخرى حقيقية، 

بل يختلف باختالف اأنواع ال�سرد. فلكل نوع اتفاق خا�س به. 
اأن  مقابل  حقيقية،  ل  متخيلة  بحكاية  ميتعه  اأن  القارئ  على  املوؤلف  يعر�س  الرواية،  يف 
يتظاهر القارئ بت�سديقها، فال يتهم املوؤلف بالكذب. هذه هي قاعدة اتفاق الق�س الروائي 
اأ�سفنا ال�سروط اخلا�سة بالنوع. ففي  اأنواعها  اأحد  اإىل  الأ�سا�سية. فاإذا انتقلنا من الرواية 
النوع البولي�سي، على �سبيل املثال، يتعّهد املوؤلف، ف�ساًل عما تقدم، ببعرثة املعطيات الآيلة اإىل 
ك�سف هوية املجرم، ليرتك للقارئ جمال امل�ساركة يف البحث والكت�ساف. هذا التفاق ل يوثق 

كتابة يف الن�س، بل يبقى �سمنيًا، وي�سبح ناجزًا فور �سروع القارئ مبطالعة الرواية. 
اأما يف ال�سرية فيتعهد املوؤلف بتقدمي �سورة �سحيحة عن حياة حقيقية. وهذا التعهد يتم 
خطيًا. فاإذا مت خارج حدود الن�س، يف عتباته مثاًل، اأكت�سب القيمة املعنوية والقانونية التي 
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يتمتع بها امليثاق احلقيقي، لأن عتبات الن�س ل تنتمي اإىل املتخيل ول يرويها الراوي بل هي 
حديث املوؤلف للقارئ. ويت�سّمن ميثاق ال�سرية عادة اإ�سارات حتّدد طريقة التعامل مع الن�س، 
وتوّجه قراءة القارئ له، وتبنّي الغاية املتوخاة من قراءته، والدوافع ال�سخ�سية والعامة التي 

حملت املوؤلف على تاأليفه.
ك�سُف الدوافع اإىل كتابة ال�سرية َيعّده بع�ُس الدار�سني من ثوابت ميثاق ال�سرية. وقد عّدد 
اإىل  ردها  ميكننا  الذاتية"،  ال�سرية  "اأ�سلوب  كتابه  يف  الدوافع،  من  جمموعة  �ستاروبن�سكي 
عامل واحد هو ح�سول تغيريات هامة يف حياة ال�سخ�سية  ي�ستفيد النا�س من الطالع عليها. 
ال�سرق"، وهو الذي  "تراجم م�ساهري  وهذا هو املنحى الذي تبناه جرجي زيدان حني كتب 
وبو�سائل  بجهدهم  ثرواتهم  بنوا  الذين  الأعمال  ورجال  التجار  من  الع�ساميني  يدعو  جعله 

�سريفة، اإىل كتابة مذكراتهم.  
ولو األقينا نظرة على ال�سرَي العربية التي كتبت يف مطالع القرن الع�سرين لوجدنا اأنها ل 

جتمع على دوافع م�سرتكة، واأن الدوافع غالبًا ما تتعدد يف ال�سرية الواحدة.  
فجرجي زيدان كتب من القاهرة ر�سائل اإىل ابنه الذي يدر�س بعيدًا عنه يف بريوت، روى 
له فيها ف�سوًل من حياته. وغاية هذه الر�سائل كما يبدو من اأ�سلوبها هي توعية ال�ساب، اإىل 
م�ساعب احلياة، وت�سجيعه على مواجهتها من خالل مثال حي هو والده الذي واجه الفقر 
وغلبه وحقق ما حققه من �سهرة وجناح. وورمبا كانت هذه الغاية املحدودة وراء عدم ا�ستعجال 

زيدان يف اإجناز �سريته، فن�سرْت الر�سائل بعد وفاته بعنوان "مذكرات جرجي زيدان".  
 ،" "�سبعون.. حكاية عمر  الأول من كتابه  اأما ميخائيل نعيمة فعر�س يف مقدمة اجلزء 
عنها  املزيد  معرفة  يف  ورغبتهم  باأفكاره  القراء  اإعجاب  اأولها،  �سريته.  لكتابة  دوافع  اأربعة 
وعن كاتبها. وثانيها، ا�ستعادة حياته من خالل ال�سرية بحيث يعي�س احلياة مرتني. وثالثها، 
تعرية نف�سه اأمام النا�س وتخلي�سها من اأ�سرارها واأوزارها كي ل يبقى له اإل العميق الذي ل 
اإليه �سواه. ورابعها، خلق تفاعل بينه وبني قرائه لأنه من دون التفاعل ل قيمة للكتب  ي�سل 

والأفكار. 
عند  العمر"،  " ح�ساد  كتابه  به  قّدم  الذي  احلوار  يف  فتوقف،  عواد  يو�سف  توفيق  اأما 
رغبتني: الأوىل هي اإعادة تاأليف حياته، والثانية هي تخليد نف�سه. ففي هذا احلوار يقول �سق 
ل�سطيح " بالكلمة اأحيا مرتني. اأ�سويها من جديد. اأخلقها خلقًا ثانيًا. اأثبت الزمان يف املكان. 
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اأحلق باللحظة الهاربة فاأكم�سها واأعلقها على احلائط  كاملراآة واأنظر اإىل نف�سي فيها. اأَبْروز 
نف�سي واأحتّدى الفناء".   

ميثاق ال�سرية يعود اإىل جان جاك رو�سو الذي كتب يف مدخل كتابه "العرتافات" عهدًا 
يلتزم به اأمام الديان. قال رو�سو: 

للنا�س  اأ�سور  اأن  اأريد  مثيل.  تنفيذه  بعد  له  يكون  ولن  له  �سابق  ل  اأمر  " اإين مقبل على 
رجاًل بكامل حقيقته الطبيعية، وهذا الرجل هو اأنا.  

 اأنا وحدي. فاأنا اأ�سعر بقلبي واأعرف الب�سر. ل اأ�سبه اأيًا ممن راأيتهم. واأجتراأ على الظن 
اأنني ل اأ�سبه اأي �سخ�س حي. اإن مل اأكن اأف�سل من �سواي، فاأنا، على الأقل، خمتلف عنهم. 
هل اأح�سنت الطبيعة اأم اأ�ساءت بك�سرها القالب الذي خلقتني فيه، هذا ما ل ميكنكم احلكم 

عليه اإل بعد اأن تقراأوين.  
فليقرع نفرُي الدينونة حني يريد، و�ساآتي، وهذا الكتاب يف يدي، لأمثَل اأمام الدّيان. �ساأقول 
والرديء  احَل�َسن  ك�سفت  لقد  عليه.  كنت  وما  فكرت،  وما  فعلت،  اأنا  ما  هوذا  عال:  ب�سوت 
اأن  واإذا �سدف  اأمر ح�سن؛  اأي  اأ�سف  �سيء، ومل  اأمر  اأي  اأ�سكت عن  نف�سها. مل  بال�سراحة 
ا�ستعملت بع�س الزينة غري املهمة، فلي�س ذلك اإل مللء فراغ اأحدثه نق�س يف الذاكرة. اعتربت 
�سحيحًا ما اأعرف اإنه ميكن اأن يكون كذلك، ل ما اأعرف اأنه باطل. و�سورت نف�سي كما كنت، 
حقريًا و�سافاًل حني كنت كذلك، وطيبًا كرميًا �ساميًا حني كنت كذلك. لقد ك�سفت باطني كما 

اأنَت راأيته. "     
يت�سمن ميثاق جان جاك رو�سو التزامات وحتفظات. فاملوؤلف يلتزم احلقيقة وال�سدق. 
ولكنه يتحفظ حول معنى احلقيقة وحول ن�سبة ال�سدق. فاحلقيقة التي يلتزم بها هي املحتمل، 
هي ما " ميكن اأن يكون " حقيقة، وال�سدق ل مينع من اللجوء اإىل " الزينة "، اأي اإىل اخليال 

ملالأ الفراغ الذي يخلفه �سعف الذاكرة. 
الأحداث  تطابق  اأي  فاحلقيقة،  موته.  اأ�سباب  اإذن،  داخله،  يف  ال�سرية  ميثاق  يحمل 
وامل�ساعر والأفكار بني الواقع والن�س املكتوب، وال�سدق، اأي نية الكاتب يف تقدمي احلقيقة، 
غايتان بعيدتان. قد يكون ل�سعف الذاكرة، اأو لرغبة الكاتب يف الت�سرت، دور يف اإبعاد ال�سرية 
عن احلقيقة، ولكن الدور الأ�سايب يبقى ذاك الذي اأو�سحه ميخائيل نعيمة جيدًا يف مقدمة 
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كتابه "�سبعون" حني قال: " اإنك خادع وخمدوع كلما حاولت اأن حتكي لنف�سك اأو للنا�س حكاية 
تروي  بك  فكيف  بع�سها.  بع�س  اإل  منها  لن حتكي  لأنك  �ساعات عمرك.  واحدة من  �ساعة 

حكاية �سبعني �سنة؟ ". 
املمكن.  �سورة  اإىل  ميثاقها  تعيد  التي  التحفظات  دون  من  م�ستحيل  عمل  اإذن  ال�سرية   
اأن ما �سيالقيه يف هذه  " من العتقاد  نّبهه:  وهذا املمكن هو ما وعد نعيمه قارئه به حني 
ال�سفحات هو كل ما �سّجلته يل وعلّي ال�سنوات ال�سبعون التي ع�ستها حتى الآن على الأر�س 
يف هذه الدورة من حياتي. فلن يطالع من ال�سجل الذي هو عمري اأكرث من مقاطع قد ل تكون 
الأهم فيه. ولكنها ت�سلح للدللة على حمتواه، كما ت�سلح اخلريطة للدللة على ارتفاع هذا 
اجلبل وامتداده، وعلى طول هذا النهر واجتاهه. ولكنها ل تدلك على ما يف اجلبل من اأخاديد 

ومنحدرات..". 

واختيارها  باحلقيقة.  التزامها  مع  يتعار�س  كاملة  حياة  تقدمي  عن  ال�سرية  عجز  اإن 
فاة وبالغة  احلوادث املهمة وحدها يزيف حقيقتها اأي�سًا لأنه يجعل احلياة التي ت�سورها م�سَ
الفعالية، ويجعل �ساجبها �سخ�سية جادة ومهمة، خالفًا للواقع. هذا هو ماأزق ال�سرية، ولكنه 

اأي�سًا ماأزق كتب التاريخ كلها وماأزق كّل ا�سكال ال�سرد احلقيقي.

احلديث عن ميثاق ال�سرية ي�ستح�سر اأعمال فيليب لوجون، وخ�سو�سًا كتابه "ميثاق ال�سرية 
الذاتية " ال�سادر عام 1975. يعّرف لوجون ال�سرية الذاتية باأنها " �سرد ا�سرتجاعي نرثي 
يقوم به �سخ�س حقيقي ويتناول به وجوده اخلا�س، م�سددًا على حياته الفردية وخ�سو�سًا 

على تاريخه ال�سخ�سي". 

تعريف لوجون لل�سرية الذاتية ينطوي على جمموعة من ال�سروط تتعلق ب�سكل اخلطاب 
)�سرد نرثي، اأ�سلوب ا�سرتجاعي(، ومبو�سوع اخلطاب )حياة فرد(، ومبوقع املوؤلف )تطابق 
املوؤلف والراوي(، ومبوقع الراوي )تطابق الراوي وال�سخ�سية املروي عنها(. وهذه ال�سروط 
هي لزمة لل�سرية من حيث املبداأ، متفاوتة القيمة والدور من حيث ال�سرورة. فبع�سها يكفينا 
منه اأن يكون غالبًا على  الن�س. كال�سرد الذي يجب اأن يكون غالبًا على ال�سرية، لكن اخلطاب 
قد يخرج بها اأحيانًا من ال�سرد اإىل ال�سعر اأو الو�سف. وال�سرد ينبغي اأن يكون ا�سرتجاعيًا، 
ولكن احلدث قد يت�سل اأحيانًا باحلا�سر لعمق اأثره اأو ا�ستمرار نتائجه اأو انك�ساف حقيقته 
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وتبدل النظرة اإليه. والأحداث ينبغي اأن تتمحور حول حياة فرد، لكّن ذلك ل مينع من التطّرق 
اأحيانًا اإىل التاريخ الجتماعي وال�سيا�سي. 

هذه ال�سروط وتفرعاتها تربط ال�سرية بجملة من الق�سايا يتعلق بع�سها ب�سيغة ال�سرد 
)امل�سافة واملنظور(، والبع�س الآخر بالأطراف ال�ساردة )املوؤلف والراوي وال�سخ�سية املروي 

عنها(.

الذات وتعرية  • امل�سافة 
قد تكون امل�سافة التي يقيمها الراوي بينه وبني ال�سخ�سية اأدل على طبيعة العالقة بينهما 
من ال�سمري امل�ستخدم يف ال�سرد. تطلق امل�سافة، فيما تطلق، "على التحفظ الذي ُيبديه الراوي 
جتاه بع�س اأجزاء احلكاية. وهو يعرّب عن هذا التحفظ با�ستخدام كلمات دالة على ال�سك اأو 
التقليل )رمبا، قد يكون، الخ..(". وامل�سافة ل تتناول الأحداث فقط بل تتناول ال�سخ�سيات 
اأي�سًا، ومنها ال�سخ�سية الرئي�سية، يف �سلوكها والأفكار التي تعرب عنها واخليارات التي تتخذها 
الخ.. اإنها و�سيلة تعرب عن رغبة املوؤلف يف النظر اإىل حياته بحياد كاأنها حياة �سخ�س اآخر.. 

امل�سافة التي يتخذها الراوي من ال�سخ�سية، يف ال�سرية الذاتية، تولد ما ي�سبه النعكا�س 
الذاتي الذي حتدثت عنه جدلية هيغل. واأول نتائج هذا النعكا�س وعي الراوي حلقيقته ولدوره 
وحل�سرية انتمائه اإىل احلا�سر. وفيما يعي الراوي حقيقته يعي اأي�سًا حقيقة ال�سخ�سية املروي 
عنها كذات منف�سلة عنه ومتحدة فيه يف اآن واحد. فهما متحدان يف الهوية ومنف�سالن يف 
الزمن والوظيفة ال�سردية. وهذا الوعي املزدوج ي�سمح للراوي مبقاربة ال�سخ�سية املروي عنها 
كموجود م�ستقل عنه، ويتيح له اإبداء راأيه يف اأفعالها، وقد ي�سجعه على �سيء من النقد. وقد 
�سبه  اأو  التامة  التعرية  وحدود  الأ�سرار،  يحجب  الذي  ال�ستار  اإزاحة  حدود  النقد  هذا  يبلغ 

التامة.     

ال�سرية يف  املمكن  • املنظور 
ومنظورات  للحكاية.  الراوي  تقدمي  حتكم  التي  ال�سرد  ل�سيغة  وجهان  وامل�سافة  املنظور 
ال�سرد ثالثة: اأحدها املنظور ال�سامل الذي ل يخ�سع للتبئري، اأي حل�سر معلومات الراوي من 

خالل ت�سييق بوؤرة النظر. اأما املنظوران الآخران فمح�سوران.
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اعتماد املنظور ال�سامل ي�سمح بتقدمي معلومات كاملة عن ال�سخ�سية الرئي�سية وعن �سائر 
ال�سخ�سيات اأي�سًا. وهذا يتعار�س مع التزام ال�سرية بال�سدق، لأن الراوي/املوؤلف ميكنه اأن 
يعرف م�ساعر ال�سخ�سية الرئي�سية وحدها معرفة حقيقية، اأما باقي ال�سخ�سيات فال ميكنه 

اأن يدخل اإىل اأعماقها اإل تخياًل. لهذا ل ينجح هذا املنظور يف ال�سرية ولو جنح يف الرواية.
واعتماد املنظور اخلارجي ب�سمح بتقدمي ال�سخ�سية من خالل ما تلتقطه حوا�س الراوي، 
دون الدخول اإىل اأعماقها ومعرفة م�ساعرها وذكرياتها ونواياها. وهذا من �ساأنه اأن يف�سل 
بني الراوي وال�سخ�سية ويخلق م�سافة طويلة بينهما. وهذا املنظور ي�سح يف ال�سرية الغريية 
لدقته ومو�سوعيته ن�سبيًا، ولكنه ل يالئم ال�سرية الذاتية، لأنه يحجب اأكرث مما يك�سف، مما 

يتعار�س مع غاية هذه ال�سرية يف الأ�سا�س. 
 مل يبق اأمام ال�سرية الذاتية، اإذن، �سوى املنظور الداخلي الذي ي�سمح للراوي مبالزمة 
ال�سخ�سية الرئي�سية يف حا�سرها، فيعر�س ما تراه هذه ال�سخ�سية وت�سمعه وتعرفه وت�سعر 
التطابق  اأو  التواطوؤ  من  كبري  بقدر  توحي  الدائمة  املالزمة  وهذه  احلا�سر.  يف  وتتذكره  به 

بينهما.

التوا�سلي  وغري  التوا�سلي  ال�ساردة:  الأطراف  بني  • العالقات 
عمارة  تقوم  جينيت،  وجريار  غرميا�س  جوليان  اجلريدا�س  اإىل  ياكوب�سون  رومان  من 
ال�سرد عند البنيويني على ثنائيات توا�سلية: املوؤلف والقارئ، الراوي واملروي له، ال�سخ�سية 

وال�سخ�سية الأخرى. كل طرف يتوجه اإىل اآخر من عامله وم�ستواه ال�سردي. 
فحني ت�ستخدم احلكاية �سمري الغائب يروي الراوي للمروي له حكاية ل دور له فيها، اأي 

لي�س �سخ�سية من �سخ�سياتها ول ي�سارك يف اأحداثها. 
وحني ت�ستخدم احلكاية �سمري املتكلم يروي الراوي للمروي له حكاية هو فيها ولي�س فيها 
لي�س  وهو  واحدة.  وهويتهما  الرئي�سية  بال�سخ�سية  مندمح  لأنه  فيها،  فهو  نف�سه.  الوقت  يف 

فيها، لأن دوره منف�سل عن دور ال�سخ�سية ومكانه، حني ميار�س دور كراٍو، خارج احلكاية. 
اأما املوؤلف فيتوجه اإىل القارئ خارج احلكاية، يف لوازم الن�س اأو عتباته، واإذا كلمه من 
احلكاية  تخّيل  يف  حم�سور  دوره  لأن  ال�سردية،  املخالفة  من  نوعًا  ذلك  كان  احلكاية  داخل 

وتعيني اأ�سلوبها، ول يحق له دخول عاملها اإذ ل مكان له فيه ول �سوت.
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هذه الرت�سيمة التوا�سلية ال�سارمة التي تبناها البنيويون لي�ست مو�سع اجماع لدى النقاد 
يف  اأ�سلوبني  عن  يتحدث  الرو�س،  ال�سكالنيني  اأحد  وهو  توما�سف�سكي،  فبوري�س  والروائيني. 
ال�سرد: الأول، مو�سوعي، با�سم املوؤلف، والآخر، با�سم " راٍو، اأو �سخ�سية حمددة". وفيودور 
ال�سخ�سية  با�سم  والآخر  املوؤلف  با�سم  الأول  ال�سرد:  من  نوعني  عن  يتحدث  دو�ستويف�سكي 

الرئي�سية.
مل يتوقف اخلالف بني التوا�سليني وخ�سومهم، ولكنه خمد مدة ثم عاد اإىل التاأجج عام 
2009 حني اأ�سدرت �سيلفي برتون كتابًا بعنوان "الراوي، مدخل اإىل نظرية ال�سرد"  طرحت 
�سغل  الذي  وال�سوؤال  الغائب.  ب�سمري  املكتوبة  الن�سو�س  يف  خ�سو�سًا  الراوي،  و�سعية  فيه 

الكتاب هو: هل الراوي موجود يف كل احلكايات املتخيلة  اأو يف بع�س منها فقط؟  
اآن بنفيلد وجريار جينيت على هام�س  اأعاد هذا الكتاب اجلدل الذي كان ن�ساأ بني  وقد 
كتاب بنفيلد الذي ينكر بدءًا من عنوانه  حتمية وجود الراوي يف الن�س ال�سردي. ومل حتاول 
�سيلفي برتون متويه موقفها الداعم لبنفيلد، ف�سارعت اإىل اعتبار موقع الراوي، كموقع �سريكه 
"املروي له"، مبنيان على اأ�س�س غري �سلبة. وتوقفت عند املبداأ القائل بحتمية وجود الراوي 
يف ال�سرد، فناق�سته انطالقًا من النظريات غري التوا�سلية التي تعترب اأن ال�سرد املتخيل لي�س 
يطرحه  الذي  ال�سوؤال  عن  وجوابًا  حتميًا.  فيه  الراوي  وجود  لي�س  وبالتايل  توا�سليًا،  دائمًا 
البنيويون عادة عمن يتكلم يف ال�سرد، اأجابت باأن اأحدًا ل يتكلم. وغاية هذا الطرح، كما هو 

معروف، اإعادة العتبار اإىل املوؤلف الذي كانت البنوية قد اأعلنت موته يف ال�ستينات. 
والواقع اأن النظرية التوا�سلية تركز على "مقول القول"، فتدر�س اآلية العمل الداخلي يف 
التوا�سلية وما بعد  النظريات غري  بنيته املنطقية. بينما تتوقف  ا�ستخراج  اإىل  الن�س �سعيًا 
البنيوية على "فعل القول" فتدر�س دور املوؤلف يف اخلطاب )الن�س( والتفاعل الذي يجري 
بني اخلطاب والقارئ، والذي مينح هذا الأخري دورًا يف تف�سري الن�س. وهذا الجتاه متاأثر 

بالأبحاث الب�ستمولوجية التي ن�سرها بول ريكور حول دور ال�سرد يف العلوم الن�سانية. 
التوا�سلي  غري  والآخر  التوا�سلي  املنحى  بني  احلادة  الق�سمة  هذه  بجدوى  مقتنعًا  ل�سُت 
يف  الراوي  و�سع  يطرحها  التي  احلقيقية  فامل�ساألة  املتخيل.  بال�سرد  الأمر  يخت�س  حني 
اأما  الرئي�سية.  الغائب حم�سورة يف حال واحدة هي راوي احلكاية  احلكاية املروية ب�سمري 
فال  وليلة"،  ليلة  األف  "حكايات  يف  و�سندباد  ك�سهرزاد  والفرعية،  الثانوية  احلكايات  راوي 
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يطرح وجوده ول هويته اأية م�سكلة �سردية، لأن الأول )�سهرزاد( ينتمي اإىل احلكاية الرئي�سية 
باعتباره �سخ�سية من �سخ�سياتها، والآخر )�سندباد( ينتمي اإىل احلكاية الثانوية باعتباره 
اأي�سًا �سخ�سية من �سخ�سياتها. وحده راوي احلكاية الرئي�سية ب�سمري الغائب ل ينتمي اإىل 

حكاية ولي�س �سخ�سية يف اأي حكاية. وهذا هو �سبب الإ�سكال. 
اأما يف ال�سرد احلقيقي، فاإين اأميل اإىل القبول بوجود حالت وا�سحة من الالتوا�سل، كما 
يحدث حني ي�ستغرق املوؤلف يف الذكرى الدفينة اأو املكبوتة ويختلط حا�سره مبا�سيه وُيغرق 
الزمنني يف م�ساعر واحدة. لكن هذه احلالت ل تخرج ال�سرية من دائرة الكتابات التوا�سلية. 
فال�سرية - خالفًا لليوميات التي ل تكتب بق�سد الن�سر ولو ن�سرت - تتوجه دائمًا اإىل النا�س، 

فطبيعتها اإذن توا�سلية. 

ال�سرد اأنواع  لت�سنيف  كمدخل  ال�ساردة  الأطراف  بني  • العالقات 
تتخذها  اأن  ميكن  التي  احلالت  تعدد  يحجب  متخيل  و�سرد  حقيقي  �سرد  عن  احلديث 
العالقات بني املوؤلف والراوي وال�سخ�سية يف ال�سرد. ولقد در�س فيليب لوجون هذه العالقات 
خالل اأبحاثه يف ال�سرية الذاتية، واأعاد جريار جينيت تبويب هذه النتائج و�سوغها يف خم�س 

حالت، توؤدي اإىل خم�سة اأنواع من ال�سرد، اأعيد �سياغتها بدوري بال�سكل التايل:
املوؤلف(   دون  وال�سخ�سية  الراوي  بني  بالتطابق  )تتميز  الذاتية  • احلكاية 

وال�سخ�سية( والراوي  املوؤلف  بني  تطابق  كل  بغياب  )تتميز  الغريية  • احلكاية 
وال�سخ�سية(   والراوي  املوؤلف  بني  بالتطابق  )تتميز  الذاتية  • ال�سرية 

ال�سخ�سية(   دون  والراوي  املوؤلف  بني  بالتطابق  )تتميز  الغريية  • ال�سرية 
الراوي(   دون  وال�سخ�سية  املوؤلف  بني  بالتطابق  )تتميز  الغريية  الذاتية  • ال�سرية 

من �سبكة العالقات هذه ميكننا اأن ن�ستنتج:
اإىل  واإما  املتخيلة  احلكاية  اإىل  اإما  تقود  وال�سخ�سية  والراوي  املوؤلف  بني  العالقة  اأن   •

ال�سرية.
وال�سخ�سية.  الراوي  عن  دائمًا  منف�سل  املتخيلة  احلكاية  موؤلف  • واأن 

واحدة. هوية  ولهما  بالراوي  مندمج  والغريية،  الذاتية  بنوعيها،  ال�سرية  موؤلف  • واأن 
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اآخر،  موؤلف  اإىل  الذاتية  �سريته  املوؤلف  ين�سب  اأن  ومثالها  الغريية،  الذاتية  ال�سرية  واأن   •
اإىل  ال�سرد  وحتّول  املتخيل،  اإىل  احلقيقي  تنقل  الكاذبة  الن�سبة  لأن  متخيلة  حكاية  هي 

تخييل.
ي�سمن  اأن  دون  من  وال�سخ�سية  والراوي  املوؤلف  فيها  يتطابق  هجينة  اأخرى  حال  تبقى 
املوؤلف �سحة املعلومات التي يقدمها الراوي. وهذا النوع الذي يطلق عليه اليوم ا�سم التخييل 
الكاتبة  الذات  وهو  حقيقي  اأحدها  متباعدين،  مدلولني  بني  يجمع    Autofiction الذاتي 
والآخر خيايل وهو ما تن�سبه الذات الكاتبة اإىل نف�سها �سواء اأكان حقيقيًا اأو خمتلقًا، واقعيًا 
اأو خرافيًا، لأن اختالط احلقيقي باملختلق والواقعي باخلرايف يرفع قرينة ال�سدق عن الن�س 
العلمي  "اخليال  هو  اآخر  �سردي  بنوع  الذاتي  التخييل  غ�سباريني  فيليب  قارن  وقد  برمته. 
"اخليال-  الذات املبدعة كن�سبة  اإىل  الذاتي  التخييل  " ن�سبة  اأن  Science-fiction"، فراأى 

العلمي" اإىل العلم والتقنية".  
ل  املوؤلف  لأن  �سرية،  ل  متخيلة  حكاية  الروائية،  الذاتية  كال�سرية  اإذن،  الذاتي  التخييل 
منها  احلقيقي  يخلط  بل  احلقيقية  والف�ساءات  وامل�ساعر  واملواقف  الأحداث  �سحة  يلتزم 
باملتخيل. ومن املوؤلفني من ير�سل الإ�سارات التي توقع القارئ يف ال�سياع. في�سر، مثاًل، على 
كتابة كلمة رواية على غالف الكتاب، ثم ي�سرح يف مقابالته الإعالمية باأن هذا الكتاب لي�س 

رواية بل �سرية ذاتية مقنعة. 
وقد يذهب املوؤلف بعيدًا يف اخلداع لالإيقاع بالقارئ وجره اإىل قراءة الن�س ك�سرية ذاتية. 
"ر�سيد  " حني منح بطله ا�سمه  اإنغل�س  "لريننغ  من ذلك ما فعله ر�سيد ال�سعيف يف روايته 
وا�سم  ال�سنوبرة(،  حي  )بريوت،  �سكنه  وعنوان  اجلامعة(،  يف  )اأ�ستاذ  ووظيفته  �س."، 
املدينة التي ولد فيها )زغرتا(، واملدينة الذي در�س فيه )باري�س(، وو�سعه العائلي )متزوج 
اأما يف ما  يعلمه عنه معارفه وزمالوؤه.  اأي كل ما  الخ..  وله ولد واحد(  من فرن�سية ومطلق 

جتاوز ذلك فقد اأطلق العنان للتخييل. 
وقد يذهب املوؤلف بعيدًا يف اخلداع جلر القارئ اإىل قراءة ال�سرية الذاتية كن�س روائي. 
ال�سرد  باأطراف  تالعب  " حني  متجاورة  "حيوات  كتابه  برادة يف  فعله حممد  ما  ذلك  من 
الكاتب  هناك  الراوي،  عن  فف�ساًل  والن�س.  املوؤلف  بني  فا�سلة  اإ�سافية  اأطرافًا  م�ستخدمًا 
حركة  �ساعفت  ال�ساردة  الأ�سوات  من  الكرثة  هذه  له.  امل�سرود  ال�سارد  وهناك  املفرت�س 
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املطلوب-  وهذا هو  ولكنها حجبت-   الفنية،  املتعة  اأ�سكاًل من  القارئ  لدى  وولدت  الن�س، 
موقع املوؤلف احلقيقي و�سلته بامل�سرود.    

 كل هذه املواقف واللتبا�سات تعزز حاجة ال�سرية اإىل �سمانة معلنة من املوؤلف، يتحمل 
مبوجبها امل�سوؤولية القانونية والخالقية عما يروي. وهذه ال�سمانة وامل�سوؤولية الناجتة منها 

هي ما يفّرق التخييل الذاتي من ال�سرية الذاتية. 
امتناع املوؤلف عن النخراط يف ميثاق ال�سرية يفك الرابط بني اأطراف ال�سرد. في�ستقل 
الراوي مبوقعه وبدوره، ولو كان يحمل ا�سمًا م�سابهًا ل�سم املوؤلف، اأو �سفات ك�سفاته. ويغيب 
�سرط ال�سدق، لأن ال�سدق ل ُيلزم �سوى الن�سان احلقيقي، اأما الراوي املتخيل فينتمي اإىل 
عامل اآخر ومنظومة قيم خمتلفة. اإن انف�سال الراوي عن املوؤلف ينقل الن�س املروي حتمًا من 

ال�سرية اإىل احلكاية.   

ال�سرية  يف  ال�سخ�سية  على  • الدللة 
الذاتية.  وال�سرية  الغريية  ال�سرية  فهناك  واحدًا.  نوعًا  لي�ست  ال�سردي  بوجهها  ال�سرية   
من  �سرط  هي  الوحدة  وهذه  والراوي.  املوؤلف  وحدة  عن  ذكرناه  ما  عليه  ينطبق  وكالهما 
�سروط ال�سرية، بل من �سروط الكتابة التاريخية بالجمال. اأما الفرق بني ال�سريتني فهو يف 
ال�سخ�سية  املوؤلف/الراوي عن  الغريية ينف�سل  ال�سرية  ال�سخ�سية املروي عنها. ففي  هوية 
املروي عنها )املوؤلف = الراوي ≠ ال�سخ�سية(، فريوي الأحداث عادة ب�سمري الغائب. ويف 
ال�سرية الذاتية يتحد املوؤلف/الراوي بال�سخ�سية )املوؤلف = الراوي = ال�سخ�سية(، فريوي 

الأحداث عادة ب�سمري املتكلم.
ولكن هذه الرت�سيمة الب�سيطة لي�ست كذلك يف الواقع، ول ال�سمائر العائدة اإليها. 

فال �سيء مينع موؤلف ال�سرية الغريية من اقحام نف�سه يف الن�س ومواجهة القارئ بوجهه 
على  املواقف  ويحلل  الأحداث  ويرّجح  ويعلق  له  ويروي  يخاطبه  الذي  هو  باعتباره  ال�سريح 
م�سوؤوليته ال�سخ�سية. وحيئذ يكون القارئ اأمام ح�سورين: الكاتب واملكتوب عنه.  ول �سيء 
املروي  يظهر  بحيث  نف�سها  تروي  ال�سرية  وترك  الن�س  عن  الغياب  من  املوؤلف  هذا  مينع 
لل�سرية الغريية ويف غياب  عنه كبطل وحيد حتيطه الأ�سواء. ففي غياب الأ�سول املر�سومة 
الروائع التي تفر�س بنيتها على نوعها، جتد ال�سرية الغريية نف�سها مو�سع جتاذب بني الأنواع 
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كاتبها   تنطلق من ت�سورات  التي  الرواية  القريبة منها. فهي غالبًا ما ترتجح بني  ال�سردية 
لتبني �سخ�سية حية مليئة ولكن متخيلة، والتاريخ الذي ينطلق من الوثائق ليبني �سخ�سية 

حقيقية ولكنها كتمثال فارغ من احلياة.   
ول �سيء مينع موؤلف ال�سرية الذاتية من ال�سارة اإىل نف�سه داخل الن�س با�سم العلم العائد 
كتاب  ال�سدياق �ساحب  فار�س  فعل  كما  ا�سمه،  با�سم مركب من  اأو  با�سم اجلن�س،  اأو  اإليه، 
"ال�ساق على ال�ساق فيما هو الفارياق" حني ركب ا�سم الفارياق من كلمتي فار�س وال�سدياق.
ال�سخ�سية  للدللة على  )ال�سبي(  ا�سم اجلن�س  "الأيام" ا�ستخدم طه ح�سني  كتاب  يف 
املروي عنها. ولكنه انتقل، يف اآخر اجلزء الأول من الكتاب، اإىل �سمري املتكلم، فك�سف هوية 
اإىل الرت�سيمة الب�سيطة. و�سار  ال�سبي، واأو�سح تطابقها مع الراوي واملوؤلف، واأعاد ال�سرد 

بالإمكان قراءة الكتاب من جديد وكاأنه مكتوب كله ب�سمري املتكلم. 
اقت�سر على  لو  املروي عنها، ماذا  ال�سخ�سية  لو مل يك�سف طه ح�سني هوية  ولكن ماذا 
ا�سم اجلن�س وحده؟ هل كنا قادرين على اعتبار كتابه �سرية ذاتية؟ الواقع اأن طه ح�سني مل 
ك�سخ�سية  يقدمها  مل  ال�سخ�سية  عن  الراوي  حتدث  فحني  متامًا.  الغائب  �سمري  ي�ستخدم 
منف�سلة عنه بال�سرورة. فلي�س لهذه ال�سخ�سية ا�سم علم مييزها بل لها ا�سم ل مييز �سوى 
 " "الأيام  الذكور ومنهم موؤلف  الكّتاب  الكلمة ت�سح يف كل  جن�سها، وهو كلمة �سبي. وهذه 
نف�سه.  كذلك مل ي�ستخدم طه ح�سني �سمري املتكلم متامًا. فحني نقل ال�سرد من راو ي�ستخدم 
�سمري الغائب اإىل راو ي�ستخدم �سمري املتكلم مل يحوله اإىل �سخ�سية تروي حكايتها باأ�سلوب 
مبا�سر، بل باأ�سلوب موارب. مل يدمج املوؤلف هذا الراوي يف ال�سخ�سية الرئي�سية، ومل يجعل 
منه ال�سخ�سية الراوية واملروي عنها معًا )كما يقت�سي �سمري املتكلم عادة(، بل جعله يروي 
لبنته عن اأبيها كما لو كان اأبوها �سخ�سًا اآخر. وهذا التحفظ يف الق�س بال�سمري املليء هو 

من خ�سو�سيات بع�س ال�سري الذاتية. 
يو�سف  توفيق  ا�ستخدمه  الذي  املتكلم  اأي�سًا على �سمري  املليء" تنطبق  "ال�سمري  عبارة 
عواد يف "ح�ساد العمر". فقد روى املوؤلف �سريته ب�سمري املتكلم، ولكنه يف بداية الكتاب ويف 
اأ�سطوريني عربيني  اإىل ن�سفني، وا�ستعار لهما ا�سمني  الأنا  َل هذه  موا�سع خمتلفة منه ف�سَ
هما �سق و�سطيح، "فهما اثنان يف واحد وواحد يف اثنني ". هذا الزدواج اأتاح للموؤلف اأن يقيم 
احلوار بني الأنا والأنا، واأن ينقل �سراع الأفكار وامل�ساعر الذي كان يدور يف راأ�سه. كما اأتاح له 
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اأن يك�سف خلفيات بع�س املواقف، واأن ميّرر بع�س العرتافات التي ل متر يف العادة اإل ب�سيء 
من التمويه اأو التزيني الذي يخفف من وقعها. 

كذلك ل �سيء مينع املوؤلف من اأن يروي حياته ب�سمري جمع املتكلمني. واملعروف اأن احلديث 
عن الذات ب�سمري جمع املتكلمني ما زال تقليدًا متبعًا يف بع�س الن�سو�س الر�سمية، كالأحكام 

الق�سائية، واملرا�سيم، ومن الكّتاب من يلجاأ اليه اأحيانًا توا�سعًا اأو تفاخرًا. 
ول �سيء مينع املوؤلف من اأن يروي حياته ب�سمري املخاطب. فيجعل ال�سرية �سرية املخاطب 

ل �سرية املتكلم. 
ولكن هل من حق املوؤلف اأن يروي حياته ب�سمري الغائب؟ 

- بالتاأكيد.  
فتطابق الهوية بني اأطراف ال�سرد الثالثة يف ال�سرية الذاتية ل يتحقق من خالل ال�سمري 
الذي ت�ستخدمه بل من خالل من يعود اليه ال�سمري، اأي الذات الكاتبة والراوية واملروية معًا. 
وهذا يتم �سمنًا من خالل العنوان الذي يختاره املوؤلف لكتابه، مثل: "حياتي" لأحمد اأمني، 
الخ...  "�سرائط ملونة من حياتي" لليلى ع�سريان،  نعيمة،  "�سبعون، حكاية عمر" مليخائيل 
باأن  القارئ  للقارئ في�سعر  الراوي تعهداته  يعلن  الكتاب حيث  اأي�سًا من خالل مدخل  ويتم 
ال�سمري امل�ستخدم يف الن�س يعود اإىل ال�سم املدّون على الغالف ولو مل يتكرر هذا ال�سم يف 

الن�س. وقد يتحقق اأخريًا من خالل ا�سم ال�سخ�سية اإذا طابق ا�سم املوؤلف. 
اأما يف احلكاية املتخيلة فاإذا ا�ستخدم الراوي �سمري املتكلم للدللة على اإحدى ال�سخ�سيات 
فهذا يعني اأن الراوي )ل املوؤلف( هو هذه ال�سخ�سية، واإذا ا�ستخدم الراوي �سمري الغائب 
والراوي،  املوؤلف  ال�سخ�سية. فالتمييز بني وظيفتي  لي�س هذه  اأنه  يعني  اليها فهذا  لالإ�سارة 
وبالتايل بني اأطراف ال�سرد، يف احلكايات املتخيلة، هو – كما يقول جريار جينيت م�ستندًا 
اإىل اأبحاث اوزولد دوكرو - حالة خا�سة من حالت "تعدد الأ�سوات " التي تتميز بها احلكايات 

التخييلية(.  اجلدية"  )يق�سد  " غري 
�سوتي  بني  التمايز  دون  الذاتية  ال�سرية  ال�سرد يف  اأطراف  بني  الهوية  تطابق  يحول  هل 

الراوي وال�سخ�سية؟
 ل، قطعًا. 
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بالراوي  كليًا  تندمج  ل  ال�سخ�سية  اأن  من  ياأتي  الطرفني  هذين  بني  ال�سوت  فاختالف 
الأنا  دائمًا  اأما قبل ذلك، فهناك  الكتابة.  الزمن احلا�سر، زمن  اإىل  ال�سرد  اإل حني ي�سل 
املزدوجة، الأنا املتكلمة )الراوي( والأنا الفاعلة )ال�سخ�سية(. هذه الأنا تتحد ظاهريًا يف 
اأراد الراوي اأن يدخل القارئ اإىل  معظم ال�سرية الذاتية، ولكنها تعود اإىل ازدواحيتها كلما 

اأ�سرار املروي عنه، كما فعل توفيق عواد يف "ح�ساد العمر".  
�سخ�سيتنْي  الواقع،  يف  لنا،  تقدم  الذاتية  ال�سرية  اأن  من  اأي�سًا  ياأتي  ال�سوت  واختالف 
)املوؤلف/الراوي  املنتميني اإىل حا�سر ال�سرد، وال�سخ�سية املروي عنها املنتمية اإىل ما�سي 
ال�سرد(، وبالتايل تقدم لنا زمَننْي )املا�سي واحلا�سر(، واأ�سلوَبنْي يف الكتابة )�سرد الأحداث 
وحتليل الأحداث(، وعامَلنْي )عامل الكتابة والتذكر الذي يعي�س فيه املوؤلف/ الراوي، وعامل 

الأحداث الذي تعي�س فيه ال�سخ�سية(. 

ال�سرية يف  املوؤلف  على  • الدللة 
يف كتابه "متعة الن�س" كتب رولن بارت: "املوؤلف، ك�سخ�سية معنوية، مات: �سخ�سيته 
يعد ميار�س  الأدبي مل  العمل  عن  يده  رفع  اأن  وبعد  اختفت؛  وال�سريية،  والعاطفية،  املدنية، 
عليه الأبوة الطاغية التي كان تاريخ الأدب والتعليم والراأي العام يتولون تر�سيخها وجتديد 
حكايتها". ثم اأ�ساف يف املقطع عينه: "ولكنني، يف الن�س، وعلى نحو ما، اأرغب يف املوؤلف: 
هذه  �سورتي".   اإىل  هو  يحتاج  مثلما  ا�سقاطًا(  ول  متثياًل  لي�ست  )التي  �سورته  اإىل  احتاج 
احلاجة اإىل املوؤلف ي�سرحها فيليب لوجون بقوله: "حني يطرح الن�س علّي الأ�سئلة قد ي�ساورين 
امليُل اإىل حتويل ا�سطرابي و�سكوكي والوعي والتنبه اللذين ولدتهما يّف القراءة اإىل ف�سول 

ورغبة يف التعرف اإىل املوؤلف".  

اإذا كانت هوية الراوي ي�سنعها دوره يف ال�سرد، اأي وظيفته ك�سارد للحكاية، واإذا كانت 
املن�سوبة  وامل�ساعر  والأقوال  والأفعال  ال�سفات  جمموع  من  تدريجًا  تتكّون  ال�سخ�سية  هوية 

اليها يف الن�س، فمن اأين تاأتي هوية املوؤلف؟

قد يبدو اجلواب عن هذا ال�سوؤال ب�سيطًا. فهوية املوؤلف تاأتي من ا�سمه املدّون على �سفحة 
الغالف  اأ�سفل �سفحة  املن�سور يف  به  التعريف  اأي�سًا من  اأتت  ورمبا  للكتاب.  الأوىل  الغالف 
الرابعة اأو يف اإحدى ال�سفحات الداخلية. ورمبا اأتت كذلك مما قراأناه عنه اأو له يف ال�سابق. 
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ولكن هذا كله يعني اأمرًا واحدًا: اأن املوؤلف م�سنوع من قراءاتنا، واأن لنا يدًا كبرية يف �سنعه، 
مثلما لنا يد يف �سنع ال�سخ�سيات التي توؤلف عاملنا وتاريخنا. مباذا يختلف عي�سى بن ه�سام 
عن بديع الزمان الهمذاين؟ األي�س اأن بديع الزمان األف عي�سى بن ه�سام، واأن موؤرخي الأدب 

األفوا بديع الزمان. 
ال�سرية  ال�سري لأنف�سهم. ف�ساحب  ياأباه موؤلفو  امل�ساألة، وهذا هو امل�سري الذي  هذه هي 
يوؤلف بنف�سه حياته و�سخ�سيته كي مينعنا من تاأليفه. وحني يوؤلف الكاتب حياته يقّدمها لنا 
للزوائد. ونحن،  مت�سقة املراحل متما�سكة الأجزاء مرتابطة كف�سول يف كتاب ل مكان فيه 
اأثناء قراءتنا لهذه احلياة، نن�سى غالبًا اأنها فعاًل ف�سول يف كتاب. ونن�سى اأي�سًا اأن ال�سرية 
ولها  لها بطلها و�سخ�سياتها ومنظورها وزمانها وف�ساءاتها،  ل تقدم حياة بل حكاية حياة 

خ�سو�سًا حبكتها التي ت�سنع وحدتها.

�سيء كل  رغم  • ال�سرية 
حني يكتب موؤلٌف �سرية �سواه يعود اإىل خملفات �ساحب ال�سرية، فيجمع الأوراق التي كتبها 

بنف�سه اأو كتبت عنه وي�سجل الأقوال واحلوادث التي يتذكرها الأهل والأ�سدقاء. 
فيها،  بقي  ما  الذاكرة  من  ي�ستجمع  حياته  بدايات  اإىل  يعود  �سريته  املوؤلف  يكتب  وحني 
ثم يختار منها وين�سج مما اختاره �سورة ان�سان ي�سبهه ولي�س هو بالتاأكيد. فمهما بلغ جهده 
وحر�سه على ال�سدق، ل ميكن لهذه البقايا املمزقة التي ي�سارع املوؤلف �سعف الذاكرة لريفو 

اأطرافها، اأن تقدم �سورة حقيقية. 
هل ي�سرتجع �ساحب ال�سرية حياته لنف�سه داخل ذهنه ثم يبداأ ب�سياغتها كتابة للنا�س 
اأم يرتك الأمر يجري راأ�سًا على الورق، في�سهد القراء معه ولدته الثانية؟ اأعتقد اأن الفرق 
ي�ستحق ال�سوؤال، لأن ال�سياغة – الفنية خ�سو�سًا – تتعار�س مع الن�سياب العفوي للذكريات 

وتفتح اأبوابًا لالأفكار والتخيالت هي اأي�سًا جزء من �سريتنا.
م�ستقرة  حياة  عا�س  فمن  احلا�سر.  من  انطالقًا  بناء  اإعادة  اإذن،  هي،  الذاتية  ال�سرية 
وقّرر اأن يكتب �سريته يف اأواخرها يتوهم اأنه يكتب الن�سخة الوحيدة احلقيقية لها. ومن عا�س 
حياة متقلبة وكتب �سريته عدة مرات يجد اأن �سريط ما�سيه يتكيف دائمًا مع حتولته. هذا 
ما اختربه �سارتر الذي كتب طفولته مرتني بفارق خم�س ع�سرة �سنة بينهما. يف املرة الأوىل 
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التي  الذاتية  فال�سرية  وحزينة.  مكتئبة  �سّورها  الأخرى  املرة  ويف  و�سعيدة،  با�سمة  �سّورها 
حتكي يف الظاهر عن ما�سي موؤلفها، تعرب يف الواقع عن حا�سره.   

حني در�س جورج مونني م�سائل الرتجمة من الناحية النظرية وجد اأن النظريات الدللية 
واملعجمية والنحوية والل�سانية والإتنولوجية والنظريات املنطلقة من تعدد روؤى العامل وتلك 
اأمرُا واحدًا  الآخذة مببداأ تعدد احل�سارات، تدفع كلها اإىل القول با�ستحالة الرتجمة. لكن 
يدفع بالجتاه املعاك�س، وهو اأن الرتجمة قائمة، وميار�سها النا�س. رمبا هذا هو بال�سبط ما 
ميكننا اأن ننتهي اإليه من درا�سة ال�سرية. فامليثاق الذي يربط املوؤلف باحلقيقة وال�سدق لي�س 
�سوى اإعالن نيات، ل ميكن للقارئ التحقق من التزام املوؤلف به اإل جزئيًا. كيف نتحقق من 
التي يك�سف  امل�ساعر  اأو �سحة  اأ�سرارًا،  املوؤلف ف�سحها ما دامت  التي يزعم  الأ�سرار  �سحة 

عنها ما دامت خمباأة يف طيات "القلب"؟ 
وهكذا يتح�سل اأن ال�سرية، مبعنى العر�س الأ�سيل وال�سادق للما�سي، هي ن�س افرتا�سي 
العوامل  اإىل  اأو جتاوزتها  التاريخ  والأحداث ككتب  الوقائع  اقت�سرت على  ف�سواء  ل حقيقي. 
يف  للكاتب  يتمثل  كما  املا�سي  بل  م�سى  الذي  املا�سي  تقدم  ل  فاإنها  لل�سخ�سية،  الداخلية 
احلا�سر. فنحن ل نفكر من خالل الذاكرة، بل ن�ستعيد �سور الذاكرة يف ذهننا ونتمثلها - اأي 
نعيد بناءها وتركيبها وترتيب مادتها - بحيث ي�سبح لها معنى يف العقل مفهوم ومقبول معًا. 
هذه التمثل، كالخراج ال�سينمائي، ل يتم خارج اخليال. لهذا ل ميكن لل�سرية الذاتية اأن تكون 
�سرية حقيقية خال�سة بل �سرية ذاتية متخيلة. وهذا التخيل قد ي�سيق اأو يت�سع، وقد ي�سيق هنا 
ويت�سع هناك. لهذا ميكننا اأن نت�سور اأ�سكاًل كثرية لل�سرية بح�سب درجات احلقيقة والتخيل 

فيها، وبح�سب درجات ال�سدق والكذب، وبح�سب درجات الت�سجيل والتفنن.   
العالقة  فيها معياران:  يتقاطع  والتي  املدخلني-  �سبكته ذات  لوجون  فيليب  ر�سم  عندما 
بني ا�سم ال�سخ�سية وا�سم املوؤلف )ا�سم ال�سخ�سية مطابق ل�سم املوؤلف، غري حمدد، غري 
مطابق( وطبيعة امليثاق الذي عقده املوؤلف مع القارئ )ميثاق �سرية ذاتية، ميثاق غري حمدد، 
ميثاق روائي(- ظن خطاأ اأن �سبعًا فقط من اخلانات الت�سع النا�سئة من هذا التقاطع ممكنة 
التطبيق، اأو جارية يف ال�ستعمال. ذلك لأنه مل يجد يف حينه اأمثلة على اخلانتني الباقيتني 
وهما: ت�سمية ال�سخ�سية بغري ا�سم املوؤلف مع وجود ميثاق �سرية ذاتية، وت�سمية ال�سخ�سية 
با�سم املوؤلف مع وجود ميثاق روائي ل �سريي. وهذا ال�ستبعاد حّرك قرائح املهتمني و�سكل 
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لهم نوعًا من التحدي الذاتي. وكان بني هوؤلء �سريج دوبرو�سكي الذي اأكب على تاأليف كتاب 
ميالأ اخلانة الثانية الفارغة.  ف�سمى ال�سخ�سية با�سمه، ولكنه مل يربط نف�سه باأي عقد �سريي 
ومل ي�سمن �سحة املعلومات الواردة يف الن�س، بل ترك لقلمه حرية التطريز والتو�سية واللعب 

اللغوي، واأطلق على ذلك ا�سم التخييل الذاتي.
اخليارات.  من  تزيد  اأخرى  معايري  باإ�سافة  لوجون  فيليب  �سبكة  و�سعنا  لو  ماذا  ولكن   
ماذا لو اأ�سفنا، على �سبيل املثال، معايري خمتلفة للحقيقة )احلقيقة الفردية، الإيديولوجية، 
الدينية( اأو متدّرجة )كل املعلومات �سحيحة، معظمها، بع�سها، ل �سيء منها �سحيح(، الخ..  

كل هذا وغريه يفتح اأبوابًا لتجارب جديدة، تفتح بدورها الأبواب لتجارب جديدة اأخرى. 
لهذا ل �سيء مينعني من الزعم اأن ال�سرية، اأو ما ن�سميه كذلك، اأنواع ل نوع واحد. واأن ما 
يحدد نوعها هو وجهة اهتمام كاتبها بني م�سمونها وقالبها الفني. واأن هذا الهتمام هو الذي 
يوجه قراءتنا لها. فنقراأ �سرية الأديب ككتاب اأدبي، و�سرية رجل ال�سيا�سة ككتاب �سيا�سي، 

وهكذا..      
نعم، اإن �سرية الأديب نوع اأدبي. وما يجعلها كذلك لي�س ما ترويه، بل ال�سكل الذي تعتمده 
لروايته. فالأديب ميلك �سيئًا غري حياته لتكوين �سريته. ميلك الأ�سلوب، واخلربة يف  �سناعة 
احلبكة، واملخزون املعجمي الذي ُيقدره على التعبري عن دقائق احلوادث وامل�ساعر. وميلك 

�سيئًا اآخر هو املقدرة على التخيل، وخ�سو�سًا على التخييل.
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ال�سرية الذاتية والرواية
متاثُل ال�سرد وتباين القراءة 

فركوح • اإليا�س 

1

يف معر�س تقليبه لنقاط اللقاء والفرتاق بني ال�سرية الذاتية والرواية، ي�سري جورج ماي، 
بينما يحاول الو�سول اإىل حتديٍد حا�سم:

"اإنَّ الرواية وال�سرية الذاتية هما �سكالن ميّثالن قطبني جلن�ٍس اأدبّي مرتامي الأطراف، 
يجمع بني الآثار املن�سوية فيه اأنها تتخذ من حياة اإن�سان مو�سوعًا لها." )1(

بحدوٍد  كاتبه،  حاُل  هو  كما  نخرج،  فلن  ف�سوله،  جميع  يف  الكتاب  نقراأ  حني  اأننا،  غري 
)ال�سرية  منهما  الأُوىل  ُتعِلُن  كتابتني  بني  الإجناز،  بعد  اجلوهرّي،  الفرَق  لنا  تر�سُم  قاطعة 
فيليب  عليه  اأطلَق  ما  به  األزمها  ب�سدٍق  ووقائع حقيقّية  اأحداثًا  للقارئ  تقّدُم  اأنها  الذاتية( 
لوجون "ميثاق ال�سرية الذاتّية"ـ  كاأمنا هو ميثاق �َسَرٍف اأبرمتُه )اأنا( الكاتُب املُعَلن مع قارٍئ 
�س. بينما تذهُب الثانيُة )الرواية( لتقوَل �سراحًة باأنها كتابٌة تخّلقت من  جمهول، لكنه مفرَتَ
التقابل  �سبيل  للقارئ على  ليقّدمها  الوقائع  وُق�سا�سات  الأحداث  بع�س  اأعاَد �سياغة  خياٍل 
والتوازي، ورمبا املفارقة، ل التطابق ول النعكا�س. ل، بل اإنَّ كثريًا من مناذجها يعلُن ُكّتاُبها 
اأن ل �سيء فيها من الواقع ـ ولهذا اقُت�سَي منهم التنويه!  فهل يتحّلى هذا التكثيف التعريفي 
بالِدّقة حقًا، اإْن كنُت �سائبًا يف عر�سي له، مع اإدراكي ل�سفة العمومّية فيه؟ اأولي�ست هنالك 
وعربّية،  عاملّية  الذاتّية،  ال�سري  من  لعدٍد  قراءتنا  عند  ال�سرف  ميثاَق  تخرُق  كربى  خياناٌت 
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ل�سريورة  ومو�سوعيًا  �سادقًا  توثيقيًا  ت�سجياًل  بو�سفها  لل�سرية  تدوينها  طبيعة  عن  فتخرُج 
�ُس ل�سرٍب من  �سخ�سّية، اإذ يخالطها ُكلٌّ من الَزْعِم والتغييب املق�سودَين؟ متامًا مثلما نتعرَّ
ق  اخِلداع حني تطالعنا رواياٌت تت�سُم بقدٍر �سئيل من اخليال ل يكاد ُيْلَحظ، ولعبة َق�ّس وَل�سْ
ال�سرية  حدود  من  لالإفالت  مك�سوفٌة  واقعّية،  ب�سخ�سيات  اأو  باأ�سحابها،  ة  اخلا�سّ التجربة 

الذاتّية واإيهامنا بروائيتها!

ميثالن  �سكالن  والرواية  الذاتّية  ال�سرية  باأنَّ  القائلة  ماي  جورج  َفَر�سّية  عن  ماذا  ثم؛ 
قطبني اإثنني جلن�ٍس اأدبيٍّ واحد، لكنه مرتامي الأطراف؟ 

اإىل  يوؤدي  با�ستنتاٍج  نخرُج  فل�سوف  ال�سابق،  القتبا�س  م�سمون  ودققنا يف  نا  تفح�سّ اإذا 
اأنَّ ما يجمُع بني الرواية وال�سرية الذاتّية، ككتابتني تعلن كلُّ واحدة منهما انتماءها جلن�ٍس 
كتابّي خمتلف عن انتماء الأخرى، اإمنا هو اأكرث بكثري مما ُيفّرُق بينهما. فهما، منذ البداية، 
تنطلقان من ال�سرد الَق�س�سي، اأو ما مياثله، ليبنيا به ن�سو�سهما. كما تلجاأ كالهما للواقع 
وت�ستبك  َعْر�ٍس ملوقٍف ما مما جرى ويجري،  تتماهى مع  املُ�ستعاد، يف ُخال�سٍة  اأو  الراهن، 
ال�سخ�سّيُة الكاتبُة / املكتوبة )اإْن كانت �سرية املوؤلف بقلمه، اأو اأقنعة الروائي( بال�سرورة يف 
تدويِن ُخطاطٍة  تقرتُب من ال�سهادة: ال�سهادة على الذات، وال�سهادة على الواقع. ال�سهادة على 
الذات يف تقاطعها مع الواقع وافرتاقها عنه يف الآن نف�سه، وال�سهادة على اأنَّ وجودهما معًا 
ل ي�ستقيُم اأو يكون مبعزٍل عن الكتابة، اأو بغريها، اأو خارجها. وحتديدًا: خارج هذه الكتابة! 

واإّل، ملاذا كانت يف الأ�سل؟

 كاأننا، اإذا �َسّلمنا بالجتهاد الأخري، اإمنا نزعم با�ستحالة فهم العالقة الكائنة بني الذات 
وواقعها املعي�س من دون اأن ُتْكَتب. اأو اأنَّ هذه العالقة ب�سّتى وجوهها، القاّرة الهادئة الأني�سة، 
ْبغها يف مراحل تناميها وحتولتها،  واملتوترة اجلّيا�سة القلقة، هي التي تعمُل على َن�ْسج الذات و�سَ
فت�سبُح الكتابُة حينذاك اإحدى الو�سائل لر�سد الذات وتف�سريها ـ اأي لغاية َعْر�سها وتبيان 
حُّ على ال�سرية الذاتّية، فاإنه يتداخُل  موقعها من العامل الذي يحيُط بها. وهذا بقدر ما َي�سِ
مع الرواية اأي�سًا؛ اإذ هي تفعُل الأمَر نف�سه متجاوزًة �سمري الأنا الواحدة املتفردة واملنفردة 
بال�سرد عن هويتها )دون تنحيتها، فهي تتخّفى وراء قناٍع اأو اأكرث( لتكتَب راأي كاتبها وروؤيته 

لذاته، ولغريه، وللعامل عرب ت�ساعيف الواقع واأحداثه، باأل�سنٍة و�سمائر متعددة.
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دون الكتابة، واحلالة هذه، كاأننا نقوُل باأْن ل وجود لذواتنا الُكلّية؛ اإذ هي تذوُب وتتال�سى 
اأوالتزوير،  الإلغاء،  اأو  املحَو،  نقاوُم  بالكتابِة  كاأننا  واملنق�سي!  الآفل  ّطيات  وُتْن�سى وتزوُل يف 

فـ"ننه�ُس بها من بني اأجداث املوتى"؛ فاملكتوُب باٍق ي�سهُد على كاتٍب فاٍن. 
اأهذا ما ق�سدُت به عنوانًا لواحدة من اأوراقي: "اأكتُب لأكون!"؟

اأي: اأكتُب لأكوَن حا�سرًا الآن، ولأبقى حني اأغيب؟
رمبا. واأعتقُد باأننا حني نفعُل هذا اإمنا ن�سادُق، ولو جزئّيًا، على وجاهة الَفَر�سّية التي 
وال�سرية  الرواية  "اأنَّ  اإىل احتمال  اأ�سار  ملّا  نف�سها )206(،  ال�سفحة  اأوردها جورج ماي يف 
الذاتية لي�ستا اإّل طريقتني لتحقيق حاجة واحدة هي تاأليه الإن�سان مبنحه القدرة على اخلْلق، 

اأو بتمكينه من الإفالت من ربقة الزمن." 
نا بالكتابة نعيُد خْلق الأ�سياء على هوانا، و�سياغة اأنف�سنا كما ن�ستهي، اأو ن�ستنكرها  �سحيٌح اأنَّ
حّتى، غري اأنَّ الغايَة لي�ست تاأليه الَب�َسري فينا بقدر ما هي َب�ْسُط روؤيتنا للعامل ولأنف�سنا بالكلمة. 
اأما اأن نتمّكن من الإفالت من ربقة الزمن؛ فهذا جائٌز اإْن مل اأُقْل مب�سروعيته كاجتهاٍد َب�َسرّي، 

اإحتكامًا ِمّنا اإىل اأّن "يف الِبدء كانت الكلمة".. فِلَم ل ُن�ساُن وُنْحَفظ بوا�سطتها لالأبد! 
  2

اأعوُد اإىل اإ�سارة جورج ماي ِلُكلٍّ من الرواية وال�سرية الذاتية، واأ�ساأل: اأينتميان فعاًل اإىل 
جن�ٍس اأدبّي واحد، لّكنه مرتامي الأطراف؟ وما ا�سم هذا اجلن�س الأدبي؟ 

فاإذا كان املق�سود به ال�سرد الق�س�سي، فلهذا ال�سرد ت�سمياته الفرعّية املتعارف عليها 
من ق�سة ق�سرية، وق�سرية جدًا، ورواية، ورواية ق�سرية )نوفيال(ـ  وهذه كّلها تعتمد التخييل 
اإطارًا لها ومنبعًاـ   اإ�سافًة اإىل ن�سو�س اأدبّية جانبّية منفلتة من كافة الت�سميات ال�سردّية لكنها 
تاأخُذ منها وت�سيُف عليها، واأحيانًا ت�ستقطُع من ال�سعر لغَته وروؤاه لتغتني به. غري اأنها، بعد 
ذلك كّله، تكتفي باأنها جمرد "ن�سو�س اأدبّية" بال حتديٍد حا�سم يفارُقها جذريًا على نحو ما 

هي عليه "ال�سرية الذاتية".
تدفعنا م�ساءلتنا لإ�سارة جورج ماي لأن نتطرق اإىل عدٍد من نقاط اللتبا�س التي �سابت 
فالقول  واحدة.   لُهوّيٍة  وجهنَي  البع�س  لدى  منهما  وجعَلت  الكتابتني،  هاتني  بني  العالقة 
كتاباٍت هي  وي�ستبُك معها من  بعزل ن�سو�سها عّما مياثلها  اإفتاٌء  الذاتّية  بـ"اأدبّية" ال�سرية 
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اأقرب اإليها، واأعني املذكرات واليوميات، واإدخالها اإىل الأدب من باب الرواية، اأو الحتفاظ 
اأنها تعتمُد ال�سرَد ومالحقة  اأنها �سرية ذاتية، ملجرد  بها على تخوم الأدب دون تعيني �سوى 
الأحداث والدخول يف تفا�سيل مظاهر احلياة اليومّية، العامة وال�سخ�سّية اخلا�سة م�ستعينًة 
بالذاكرة اأي�سًا. اأو لأنَّ كثريًا من ن�سو�سها َكتَبُه اأدباء. فهل هذا يكفي على م�ستوى الإقناع؟ 
ماذا عن ال�سري الذاتّية ل�سيا�سيني، وفنانني، ورجال اأعمال ِكبار، وع�سكريني، وقادة اأحزاب، 

وزعماء ثورات، واأ�سخا�س اأ�سحاب جتارب حياتية مميزة، اإلخ؟
ل يتحّلى ال�سرُد يف ن�سو�س الكتابتني، عند املقارنة وعلى �سوء التعريف التقليدي، بخا�سّيٍة 
م�سرتكة واحدة؛ اإذ يت�سف �سرُد ال�سرية الذاتّية، غالبًا، بالتعاقب اخلّطي املت�ساعد زمنّيًا 
مِلامًا،  يفعل هذا  فاإمنا  باملا�سي  الراهن  يربط  كي  للخلف  تراجَع  ما  واإذا  )الكرونولوجي(، 
وعلى نحٍو تقريريٍّ مبا�سر، دون اللجوء لأي و�سيلٍة روائّية تندرُج �سمن ما ُيعَرف بالنخطاف 
للوراء )فال�س باك(. بينما ل تلتزُم الروايُة يف �سرودها بهذا التعاُقب ك�سرٍط واجب؛ فرناها 
باحلالت  ملتزمًة  فيه،  واملتعددة  املختلفة  ال�سخ�سيات  لنتقالت  وفقًا  الزمن  مع  تتعامُل 

ة واأزمانها ـ وهي حالت غري مت�سقة بال�سرورة يف اأوقات واأمكنة حدوثها.  اخلا�سّ
ها اإنطالقًا من بديهّية املفهوم املعمم، لدى كاتبها وقارئها معًا  كما اأنَّ الرواية تبا�سُر َن�سَّ
)كاأمنا هو ميثاٌق اآخر(، باأنها َن�سٌّ متخيَّل اأ�سا�سًا واأّوًل، يندرُج يف ما ا�سطلح عليه بالنكليزّية 
 2 الق�س�سي.  الأدب  )ب(  رواية.  ق�سة،  1)اأ(  القامو�سي:  ومعناها   ،FICTION مبفردة 
تخيُّل. 3 خيال. وال�سفة بح�سب قامو�س املورد نف�سه fictive تعني: 1 )اأ( خيايل. )ب( زائف. 
 ،AUTOBIOGRAPHY الذاتية فهي  ال�سرية  اأما  التخّيل.  2 )اأ( تخيلي. )ب( قادر على 
تتعر�سان  الكتابتني  اأنَّ  الكاتب بقلمه. �سحيٌح  الذاتية: ق�سة حياة  ال�سرية  وتعني قامو�سيًا: 
متخّيلة  ل�سخ�سية  متخّيلة  حياة  بني  جوهري  فرق  هنالك  لكنَّ  اأ�سخا�س،  حيوات  لق�س�س 
)واإْن كان اأ�سلها حمتمل الوجود يف الواقع( يكتبها روائي كطرٍف ثاٍن ُيظاِهراحلياد، وحياة 
حقيقّية يكتبها �ساحبها احلقيقي با�سمه احلقيقي يّدعي املو�سوعّية. اإنه الفرُق بني نقل جتربة 
�سخ�سّية ما وحماولة تدوينها كما هي من ِقَبل َمن َجّربها، واختالق اأُخرى وكتابتها بالت�سرُّف 
الكامل واحُلر بها وفقًا ل�سرورات واختيارات فنّية من ِقَبل روائي ل َين�سُبها لنف�سه. وهذا فرٌق 
يوؤ�س�ُس جلن�سني كتابيني خمتلفني يف اجلوهر متامًا. فال�سرية الذاتية ُت�سرُد عرب �سوٍت واحٍد 
والراوي  الروائي،  ـ  الن�ّس  كاتب  اأ�سوات هي:  ثالثة  الرواية عرب  ُت�سرد  بينما  الُهوّية،  ُمْعَلن 

العليم، والبطل املتحرك فوق م�سرح الأحداث م�ستقاًل عن كاتبه وراوي م�سريته معًا)2(.
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اإذا كان هذا ما متَّ ال�ستقراُر عليه، كمفهوٍم عام، فلماذا باَت التداُخل بني هاتني الكتابتني 
لحمًا اإىل درجة وجوب العودة للف�سل بينهما؟ اأْل تكفي حدود التعريفات الأُوىل؟

3

يبدو يل اأنَّ جمرد جلوء املرء اإىل ال�سرد الق�س�سي، اأو ما مياثله، للبدء بَب�ْسط م�سرية 
اأو مع  حياته، �سوف يوؤدي بالكتابة نف�سها لأن تنزاَح من تلقائها �سوَب التما�ّس مع الرواية، 
داخل  وتطوراتها  الأحداث  وب�سبٍب من منطق مالحقة  لكنها،  منقو�سة رمبا.  منها،  اأ�سكاٍل 

تلك امل�سرية،
غالبًا ما جندها تراكُم نف�سها كـ"حكاية متنامّية". اأما ما يعزُز اأدبيتها لدى كثريين من 
ُقّرائها وُنّقادها؛ فهو ناأُيها املتنامي والن�سبي عن اللغة التقريرّية اجلافة التبليغّية اأو الإخبارّية، 
التخييل! وحتديدًا تلك  ولوذها بلغٍة ذات ت�سكيٍل اأدبّي تاأملي ي�ساعُد على النهو�س بها مبداأُ 

ة باأدباٍء مل ي�سطنعوا لها لغًة مغايرًة لّلغِة اأعمالهم الأدبّية. ال�ِسرَي اخلا�سّ

نعم؛ ففي ال�ِسرَي الذاتّية م�ساحاٌت من املا�سي املنق�سي مل تخ�سع للتوثيق املُ�ْسَبق، ولذا ل 
يكون بو�سع �ساحبها �سوى العتماد على ذاكرته. والذاكرُة، كما نعرف، اإ�سافًة اإىل تذبذبها 
اإنتقائّية، مق�سودة وعفوية  فاإنها ذات طبيعة  الن�سيان،  نتيجة  والتخزين  يف وظيفة احِلفظ 
د،  يف اآن. فكما اأنَّ ثّمة نواق�س يف اأر�سيف املدونات الورقّية ب�سبب ال�سياع اأو الإتالف املتعمَّ
فكذلك ثّمة بوؤر داخل الذاكرة عملت ميكانيزمات الدفاع الذاتي على اإفراغها للتخّل�س من 
اآثارها املدّمرة لأ�سحابها. عندها؛ ل يبقى اأمام حالت الو�سل بني الفوا�سل الفارغة �سوى اأن 
نتخيَّل ماذا حدث! وهذا يف ذاته خيانٌة وَخْرٌق مليثاق ال�سرف بني كاتب ال�سرية والقارئ! كما 

هو، بال�سرورة، اإحالٌة لن�ّس ال�سرية على عامل الرواية.

يقُع املتابُع لعدٍد من �ِسرَي الأدباء الذاتّية على خطوٍة اأكرث ح�سمًا باجتاه العامل الروائي، 
هي  كاأمنا  ير�سدونها  مبعدة،  على  تتحرُك  �سخ�سيات  اإىل  اأ�سحاُبها  يتحّول  حني  وذلك 
لي�ست ُهم، وذلك لوجود تلك امل�سافة الكافية لأن يتاأملوا املا�سي ومعاينة ذواتهم داخل ذلك 
املا�سي. غري اأنَّ هذا البتعاد يخلُق معه رغبَة وحافَز النقد والتقييم ب�سغٍط من غواية الوعي 
ف!  رَّ الراهن، فتتخّلُق بالتايل ذواٌت لي�ست هي كما كانت يف ال�سجالت امل�ستعادة على نحٍو حُمَ
ولدى تاأملنا لهذه النتيجة نكت�سُف اأنَّ عملّية َنْقل املا�سي والإخبار عنه )غايُة ال�سرية وهدُف 
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ُت�ساُف خطوٌة  اآخر. وهنا  واإعادة تخليقه على نحٍو  املا�سي  ت�سجيلها( ذهبت باجتاه حتويل 
جديدة لل�سرية الذاتّية باجتاه الرواية. 

اأ�سا�سه  على  والذي  "الق�سد"،  مبداأ  من  اأ�ستقيه  كاتٍب  بّكل  ًا  خا�سّ يبقى  �سوؤاًل  اأنَّ  غري 
ُتبنى الن�سو�س: هل َهَدَف كاتُب ال�سريِة اأن يكتَب �سريته روايًة منذ الكلمة الأُوىل، اأم �َسَحَبْتُه 
باجتاه عاملها �سروراُت ال�سرد الق�س�سي، وعوامُل التخييل ب�سبب الن�سيان والتنا�سي، وغوايُة 

الرغبات ال�سخ�سّية يف اأن يكوَن يف الكتاب غري ما كانُه حقًا يف الواقع؟ 
حتتاُج الإجابُةَ عن �سوؤاٍل كهذا اإىل قراءاٍت متاأنّية بالتاأكيد.

4

اأجدين مع الجتهاد القائل باأنَّ اإنطالق الرواية من بوؤرة ذات كاتبها، وب�سوت �سمريها، 
تلك  تخ�سُع  عندها،  الذاتّية.  كاتبها  �سرية  من  الَنْهِل  باجتاه  الفور  على  تنزاَح  لأن  يكفي 
م�سهر  يف  بتحويلها  معاجلتها  خام" يتمُّ  "مادٍة  اإىل  الكاتب  ما�سي  من  املُ�ستقاة  ال�سواظ 
الكتابة الروائّية اإىل عالماٍت وحمطّات ُت�سري اإليه ول ت�سرُي، يف الوقت نف�سه. فبقدر ما هي 
ُم�سَتْقَطَعة من خ�سو�سياته، اإّل اأنها قابلة اإثر عمليات التحويل لأن تخ�سَّ �سواه كذلك. فكثرٌي 
من الروايات ُبنَيت يف اأجزاٍء منها، كبرية اأو �سغرية، من تلك ال�سظايا املتحّولة؛ فاألن روب ـ 

ُح قائاًل: غرييه ُي�سرِّ
التي  الأوىل  فروايتي  البداية.  منذ  وذلك  ذاتية،  �سرية  دائمًا  كانت  ُكتبي  اأنَّ  "اأعتقُد 
اإنَّ روايتي  تتكون من مقطعني لتجربة ع�ستها.)....(  ُكتبت �سنة 1949 وُطبعت �سنة 1978 
فيه  الذي ع�سُت  البيت  اأحداثها يف  "الغرية" رواية �سرية ذاتّية حقيقية. فقد جرت  الثالثة 
بفور دو فران�س، لكنني مزجُت الديكور الأفريقي بديكور بيت من املارتينيك. وكانت احلكاية 

حكايتي ب�سكٍل وافر، رغم اأين يف الواقع مل اأكن الزوج بل اجلار." )3(
اإذ تقول  للتاأمل،  تاأخذنا مارغريت دورا�س نحو منطقٍة جديدة تدعو  اآخر،  وعلى �سعيٍد 
بتكثيٍف كبري: "ل نكتُب �سيئًا خارج الذات." )4( اإنَّ ت�سريحًا كهذا، رغم املبا�سرة يف معناه 
ُل ما اختزنتُه الذاكرُة من اأحداث واحتفظت به  الفوري، اإّل اأنه يحتمل تعدد التاأويل. فهل ُن�َسجِّ
من �سخ�سيات، فاأنزلناه ُمَدَونًا كما هو على الورق؟ اأم ان�َسَرَبت ُكلٌّ من الأحداث وال�سخ�سيات 
)والعامل بالتايل( داخل "مو�سور" الذات، قبل الكتابة وخاللها، فباتت جزءًا ِمنها، وُكِتَبت 
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بو�سفها كذلك؟ وهكذا اأراين اأُمّيُز وبو�سوح بني الت�سجيل والتدوين بو�سفهما عملياُت َنْقل، 
اإىل  هدفُت  ما  هذا  كان  ولقد  تخليق.  واإعادُة  اآلّيُة حتويل  ب�سفتها  الفنّية  ـ  الأدبّية  والكتابُة 
التاأكيد عليه يف م�ستّهل روايتي "اأعمدُة الغبار" عندما اأ�سرُت: "كّلما حاولُت ذاكرًة ت�سرتجُع 
ما فاَت، انك�سرُت على �سفرة الغياب. قلُت: لعلَّ الكلمات هي القادرة. لكنَّ �سيئًا، يف اخلارج، 

مل يحدث." 
اإَذن: ل �سيء َيُخ�سُّ اخلارَج نكتُبُه يف الرواية يكوُن منفلتًا من ذواتنا اجُلّوانّية. فذواتنا، 

عند الكتابة، هي املرجعّيُة وامل�سدر.
• •

ولأنَّ اأمور الكتابة وحيثياتها ات�سَمت باملناحي ال�سابقة، يف الرواية وال�سرية الذاتّية، فاإين 
اأخرُج بهذه اخُلال�سة على م�ستوى كيفّية قراءتي لهما:

 • ال�سريُة ت�سجيٌل وتوثيٌق يكتنُف م�سداقيَتها ال�َسكُّ وحتيُط باأحداثها الريبُة. 

ُعُب علينا �سبطها داخل  اأ�سلها، فباتت ن�سو�سًا هجينًة َي�سْ وهي يف �سريورتها ناأُت عن 
ن�سو�سها  من  وفريًا  عددًا  جنُد  باأدبيتها،  قبلنا  فاإْن  عليه.  يدلُّ  وما  با�سمها  ُتْلِزمها  حدوٍد 
العربي؛  املن�سور  عّبا�س �سمن  الراعي" لإح�سان  "غربُة  بالتحديد  واأخ�سُّ  بذلك،  يتحّلى  ل 
الأُوىل"  "البئر  وكذلك  بارد!  �سخ�سي  تاأريخ  جلردة  ب�سيطة  تو�سعة  جمرد  تكون  تكاد  فهي 
اخلالّية من التوهج الأدبي للغة جربا اإبراهيم جربا يف رواياته. وكم �ستبدو الأدبّيُة �ساطعًة يف 
"ال�سوء الأزرق" حل�سني الربغوثي وفا�سحًة خلفوتها يف العملني ال�سابقني! اأما �سمن املن�سور 
العاملي، فتكفينا قراءة "الكلمات" جلان بول �سارتر لنكت�سَف املراجعَة الذهنّية ملا�سيه وتغليب 
عن  الذاتية  ال�سرية  ل  َف�سْ منهجّيُة  تتعر�ُس  كما  الق�س�سّية.  ن�سو�سه  اأدبّية  على  فل�سفتها 
املذكرات، باملفهوم التقليدي، اإىل خلخلٍة كبرية حني نقراأ )مذكرات كازانتزاكي( بجزئيها: 
"الطريق اإىل غريكو"،  و"تقرير اإىل غريكو"، ترجمة ممدوح عدوان. ومذكرات بابلو نريودا 
"املرج  بجزئيها:  األربتي  رفائيل  ومذكرات  �سبح،  ترجمة حممود  ع�ست"،  قد  اأنني  "اأ�سهُد 
اأنايي�س  ويوميات  حممد.  باهرة  ترجمة  ال�سائعة"  و"الغابة  كامل،  نامق  ترجمة  ال�سائع" 
واليوميات(  )املذكرات  لتلك  قراءتنا  عند  فنحن  املثال.  �سبيل  على  الع�سرة،  باأجزائها  نن 
�سرعان ما ن�سطدُم بتماٍه لفت بني �سرودها و�سرود ال�سرية الذاتّية ال�سريحة، مثل "اأكه: 
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�سنوات الطفولة" لوول �سوينكا، و"�سرية ذاتّية" لهرمان ه�ّسه، و"الُعمق الرمادي: �سرية ذاتّية 
مبّكرة" ليفغيني يفتو�سينكو، وحّتى كتاب باراك اأوباما "اأحالٌم من اأبي" الذي متت الإ�سارة 
اإىل اأنه: "... جميُل ال�سياغة، رائع التنظيم، وت�سري اأحداثه على نهج الروايات." )5( كما 
اإىل متاثل كتابة �سفحات و�سفحات من هذه الكتب جميعًا مع  اأ�سرنا  اإذا ما  اأننا ل ُنخطئ 

الكتابة الروائّية، باملنظور ال�سردي.   

قراءتها.  بانتهاء  دللُتها  �َسُم  حُتْ ول  املتعدد  التاأويَل  حتتمُل  فنّيٌة  كتابٌة  • الروايُة 

وهي يف �سريورتها حاذت ال�سرية الذاتية والَغريّية كذلك، اإ�سافًة اإىل ا�ستفادتها من تقنية 
اليوميات واملذكرات والر�سائل باحت�سانها وحتويلها وفقًا لحتياجاتها. ولقد ا�ستطاعت بف�سل 
ِحراكها الدائم من داخلها وانقالبها على تقليدّية اأ�ساليبها امل�ستنَفَدة، واعتمادها املخيلَة اأداًة 
تنفتُح من خاللها على املحتَمل، اأن ت�سفي ال�سرعّيَة على م�ساك�ستها للوقائع، دون التعر�س 
للت�سكيك والريبة. فالتجربة احلياتّية يف الرواية لي�ست هي التجربة يف الواقع؛ فلقد طالها 
التحويل ل الن�سخ اأو ال�ستتن�ساخ! كما اأنها، مهما بلغت يف متاديها يف اخلروج على تعريفاتها 
القاّرة واأ�سكالها ال�سائدة، تبقى م�سدودًة اإىل روائيتها، مبعنى التزامها مببداأ خمالفة �سالبة 

الواقع بتمييعه واإحالته لي�سبَح واقعًا اآخر موازيًا ومفارقا وقاباًل لقراءاٍت خمتلفة.
عّمــان    30 حزيران/ يوليو 2010

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( جورج ماي، ال�سرية الذاتية، �س 206، ترجمة حممد القا�سي وعبداهلل �سولة، بيت احلكمة، تون�س، 1992.

)2( ملزيد من التف�سيل، مراجعة د. �سلطان �سعد القحطاين، بني الرواية وال�سرية الذاتية، جريدة ال�سرق الأو�سط، 2 
اأكتوبر 2008، العدد 10901.

)3( حرائق ال�سوؤال، حوارات مع خورخي لوي�س بورخي�س، وامربتو اإيكو، واألن روب ـ غرييه، ولورن�س داريل، ترجمة حممد 
�سوف، دار اأزمنة، الأردن، 2006، �س 54-53.

اأزمنة،  دار  الغني،  عبد  حممود  ترجمة  والأ�سكال،  الوظائف  التاريخ،  املفهوم،  الذاتية:  الكتابات  كلريك،  توما�س   )4(
الأردن، 2005، �س 10.

)5( باراك اأوباما، اأحالٌم من اأبي: ق�سُة ِعْرٍق واإرث، ترجمة هبة جنيب مغربي واإميان عبد املنعم جنم، مراجعة جمدي 
العربية املتحدة، و"كلمات عربية" القاهرة، ط 2، 2009، )الغالف  "كلمة"، الإمارات  الواحد عنبة، م�سروع  عبد 

الأخري(. 
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تداخل اأجنا�س ال�سرد 
يف رواية:"�ستون عامًا" ل�سلمان الناطور

جمعة ح�سني  • د. 

اأركان معمارها و�َسْجف بنائها ما  اأفتتح به تقدير �سعرية هذه الرواية، وك�سف  اأ�سلم ما 
جاء يف م�ستهل اأحد مكوناتها الثالثة، وهو "�َسَفر على �سفر"، للتاأ�سري على جن�س هذا املولود 

الغريب التائه.. امل�سيَّع و�سط لداته واأقرانه.
لي�س يف هذا ال�سفر ما يثري الده�سة، ولي�س فيه ما يعلم عن مكان قدمي اأو جديد.

لي�س �سرية ولي�س م�سرية ولي�س رواية ولي�س اأدب الرحلة والرتحال.
لي�س و�سفًا لعبقرية املكان ولي�س مرحلة ول ق�سية.

لي�س فيه ما يلفت النظر ولي�س حداثة ول �سعرًا.
لي�س فيه جديد ولي�س جديدًا.

لي�س عن الفل�سطيني امل�سرد، ول عن الفل�سطيني الباقي يف وطنه.
لي�س عن الإن�سان.

لي�س عن املكان ول عن املنفى ول عن الوطن.
لي�س عّني ولي�س عنكم.

هو ن�ّس لعالمات ال�سوؤال وعالمات التعجب.
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هو املكان الفل�سطيني بال حدود، والزمان الفل�سطيني بال بداية ول نهاية.
هو الإن�سان الفل�سطيني بال مكان ول وطن ول زمن ول اأمل ول حلم.

هو الالمكان والالزمان والال اأر�س والال�سماء.
هو نفي مطلق وهو فكرة جمردة وهو ل �سيء 

متامًا ل �سيء.
وهنا تبداأ احلكاية.

• •
واقع م�سّظى وحياة بائ�سة يائ�سة فيها من املنغ�سات ما تنوء عن حمله اجلبال، ويقهر اأعتى 
الرجال ويطحن اأ�سد العتاة. هذا الواقع املّر.. املائج امل�سطرب احلزين ل يرتاح يف ح�سن 
لون اأدبي حمدد، اأو جن�س فني جامد، اإنه ي�سق طريقه بعناد، لكن بب�ساطة وكربياء، اإىل اإفراز 
اأوراها، ورعود م�سبباتها وجتلياتها. هذا اللون لبد واأن  �سرب مطابق لعمق املاأ�ساة ولهيب 
يكون ذا طابع ت�سطريي ته�سيمي، وروح تفجريية حارقة ت�ستوي وم�سار الغا�سية التي اأحاقت 
باإن�سان وطن قريب بعيد، فاأ�سابته بحالت من الذهول وال�سرود، واأدمت با�سرته وب�سريته، 
و�سعت اإىل اإخراجه من التاريخ عنوة، اإل اأنها اأخفقت يف م�سح ذاكرته واإتالف مدخراتها، 
لأن املا�سي يعي�س يف داخله ومن حوله، وهو مدون ومطبوع يف تالفيف الذاكرة، وم�سفوفات 
الثقافة املادية والروحية. فاأبو حممد الذي يعود من خميم جنني اإىل "خربة اأبو حرٍب" بعد 
ع�سرين عامًا من الهزمية والت�سرد، ما تزال ذاكرته حتتفظ باأدق تفا�سيل الأمكنة، وكاأنها 
و�سوم مر�سومة باأناة واإحكام ل متحوها الأيام وال�سنني، وحال من بقي متم�سكًا برتاب وطنه 
لي�س بعيدًا عن هموم من غادره، اإذ يعي�س حياة مزدوجة يف وطنه، فاقدًا اأر�سه وحريته يف 
الأجواء املجدبة والطقو�س  والتخطيط مل�ستقبله. هذه  اإرادته  �سوؤون حياته، وامتالك  ت�سيري 
"الطريق اإىل املوت هي نف�س الطريق اإىل احلياة" تتاأبى  املفجعة والكوابح القا�سمة، حيث 
اأن تر�سخ ملوؤ�سر واحد اأو توؤطر يف منظومة مغلقة، اأو جن�س اأدبي اأ�سم، اإنها تدق اجلدران 
غزيرة،  حكائية  حيل  وا�ستدراج  متداخلة،  �سردية  عوامل  تد�سني  اإىل  والنطالق  لالنفالت 
وا�ستئنا�س توليفات ق�س�سية منفردة، لكن مت�ساّمة ومت�سامنة م�سمونًا وق�سدًا ل�ستباحة 
تتكفل  وتنافراتها مع ذواتهم وحميطهم،  نبتوا من ه�سيم احلياة  الذين  ال�سخو�س،  بواطن 
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بحرها  يف  غرقوا  التي  الفريدة  الكارثية  واملغامرات  ال�سيكولوجية  الختبارات  با�ستقراء 
والَنَف�س  ال�سياق  حيث  من  لكنها  املرتابطة  غري  اجل�سام  الوقائع  ب�سيل  وحتيط  ال�سا�سع، 

مزحومة بالأحداث الق�س�سية احلادة.
�ِسْفر العذاب والت�سريد والإبادة اجلماعية التي تعر�س لها وما يزال ال�سعب الفل�سطيني 
يف الداخل واملهجر، و�سرورة ف�سح املمار�سات ال�سهيونية ال�ساذة، ورفع ال�ستار عما يقرتفه 
هذا العدو الغادر املغت�سب من اأفعال �سنيعة، وما حاق بال�سعب الفل�سطيني من نكبات وويالت 
النكراء،  اجلرائم  م�سل�سل  ا�ستلهام  اإىل  املوؤلف  وا�ستفزت  بامل�سيبة،  الذاتي  الوعي  اأيقظت 
ودفعته اإىل ترجمة م�ساهداته العيانية الظاهرة اإىل مادة للتعبري وال�سرد القلق الذي عززه 
ب�سور من احلياة اليومية واملعي�سية، واأغناه من لطائف لغة ال�سعب وثقافته وب�ساطة تعبرياته 

واألفاظه، وذلك لإظهار مق�سده واإبالغ توجهاته الفكرية والفنية اإىل املتلقي.
اجتبى املوؤلف يف موازاة احلاقة التي اأناخت على كواهل ال�سعب الفل�سطيني ووطنه، وفتتت 
اأوا�سر َن�سيجه الوطني، و�ستتت �سمله ومزقت اأو�ساله، اجلن�س الأدبي املكافئ لهذه املاأ�ساة 
غري املاألوفة ليقتن�س اأبلغ موؤ�سراتها وعالماتها املميزة، ويظهرها اأمام مراآة املتلقي؛ ليتعرف 
ال�سهيونية  الع�سابات  حتكم  ظل  يف  احلياة  وا�ستباحة  والإذلل  والهوان  الظلم  مدى  على 

بالأر�س والإن�سان واملاء والهواء يف فل�سطني التاريخية، وحْمقها لهوية �سعب كامل.
الأدب منظومة من الأجنا�س املتجايلة واملتعاقبة، واجلن�س الأدبي الذي يف ِمْكنته اأن يظفر 
ب�سيء من في�س ماأ�ساة الفل�سطيني، هو بال ريب الرواية.. الرواية ب�سفتها الفن الفريد الذي 
مل تكتمل �سورته النهائية، وما يزال مفتوحًا ومل يوؤطر يف ثوابت جاهزة، ومل ي�ستقر وي�سكن 
دومًا،  يتق�سى ذاته  دائم  –يف بحث  اإنه  "يف طبيعته غري مقنّن..  اإنه:  يف م�ساحة حمّددة، 

ويعيد تكييف ما ابُتدع من اأ�سكال" -كما يرى ميخائيل باختني.
)�ستون عامًا، رحلة ال�سحراء( -رواية تطوف يف ف�ساء �سا�سع من �سروب ال�سرد، معلنًة 
حمو الفوا�سل واحلدود ما بني الأدب والواقع، وهي بذلك تتخذ لها مقامًا حمددًا يف نطاق 
اجلن�س الروائي، األ وهو الرواية الواقعية. ويبدو اأن املوؤلف ا�سطفى هذا اللون من الرواية، 
اأن  اإعادة ا�ستيعائه وتقييمه با�ستمرار، حيث  لأن معيار اجلن�س يف ال�سعرية الواقعية يجري 
بثبات،  ومتطورة  ومتغرية.. متجددة  واأ�سكال متحركة  دائم عن �سروب  بحث  منظومته يف 

لتواكب جمرى الواقع املتبدل.
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ومن هنا كان جلوء الكاتب اإىل ال�سل�سلة الق�س�سية التي تتداخل يف َنْظمها عدة ق�س�س 
والعودة  واحد،  تعميمي  مق�سد  ذات  موحدة  وحدة  يف  ع�سويًا  تندمج  متباينة،  و�سرديات 
اأحيانًا اإىل ا�ستخدام حلقة ال�سرد املكثف الق�سري لك�سف غر�س فني يفرتق عما �سبقه لأداء 
مهمة حمددة. وهذه الو�سيلة يف بناء الرواية على هذه ال�ساكلة ا�ستبانتها الأهلية اجلمالية 
لهذا املعمار، الذي ي�سكل عن�سرًا اأ�سا�سيًا يف اإجناز ال�سكل الداخلي واخلارجي للعمل الفني، 
الالزمة  اقتنا�س اخلامة  دائرة  ويو�سع  واأهداف،  املوؤلف من مقا�سد  اإليه  ي�سبو  ما  ويحقق 

جلالء مكنونات الواقع املاأ�ساوي الذي يرزح يف ظالله الإن�سان الفل�سطيني.
احلكايات  توليف  طريق  على  ال�سرورية  احللقة  هو  الق�سرية،  ال�سرود  اأجنا�س  ت�سل�سل 
يفرتق  الروائي،  ال�سرد  �سكل جديد يف  لبناء  الفيزيولوجية  ال�سحافية  واللقطات  وامل�ساهد 
عن ال�سرد القائم على الو�سف اأو املغامرة اأو الرتكاز على التحقيقات البولي�سية اأو الوثائقية، 
وهو بذلك يغطي العديد من الثغرات يف الوظيفة اجلمالية والفنية، وهذا البناء مالئم جدًا 

لغايات املوؤلف وا�ستك�ساف نواياه ومقا�سده.

تد�سني هذا الأثر الفني بهذا الأ�سلوب الذي تلتقي فيه �ستى و�سائل ال�سرد، التي اجتباها 
املوؤلف ومتثَّلها يف دمج �سل�س وان�سجام لنّي غري عادي لهز ذاكرة الفل�سطيني واإرواء تعط�سه 
ل�ستيعاء واقعه املهني، حيث تتعالق العنا�سر امللحمية، وتت�سابك مع العنا�سر الغنائية م�سكلة 
�سيمفونية احلياة اليومية لالإن�سان الفل�سطيني امل�سّيع وراء احلدود، اأو الراب�س حتت اأقدام 
ال�سهاينة الغزاة، لكنه رغم امل�سائب اجل�سام ل يزال م�ستيقنًا من وجوده الفعال، لأنه يحتج 
ويثور ولو على حاله ونف�سه، اإذ مل تفرت همته ومل ي�ستنم مل�سريه الفتاك املاحق لهويته وعالئم 
�سخ�سيته… اأي اأنه مل يفقد الذاكرة رغم زعزعة الوجود "�ستاأكلنا ال�سباع اإذا بقينا بال 
"عبثية  اأنامله، لكنه مل يفقد الذاكرة"، يعي  "امل�سقق الوجه الذي ترتع�س  ذاكرٍة"، وال�سيخ 
امل�سو�س  التدافع  هذا  واملوت".  اجلنون  حدود  اإىل  عبثية  لأنها  والتاريخ،  الولدة  ح�سابات 
واحلراك العابث ل نلم�سه ح�سب، واإمنا نعاي�سه ونعانيه يف ق�س�س متنوعة وحكايا مت�سعبة 
ج�سام  واأحداث  مثرية  روايات  ويف  احلياة،  ن�سائم  منهم  اجتثت  عاديني،  لأنا�س  وبائ�سة 
الأوغاد.  ال�سهاينة  التي اخُتطفت منهم ل�سالح عتاة  الأر�س  وم�ساهدات حزينة لأ�سحاب 
وهنا ح�سر الرا�سد وهو يتنزى حقدًا وغ�سبًا كاملرجل امل�سَمت ليزيل ال�ستائر عن وح�سية 
بالتقاط  ومولعة  ثاقبة  لعني  امتالكه  جانب  اإىل  الآخر،  وا�ستعباد  القتل  يف  الوالغني  هوؤلء 
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ببطل  يذّكر  متجول  ك�سارد  ح�سر  واملت�ساديات،  املت�سادات  كما  واملتناظرات  املت�سابهات 
املقامات، يحكي ق�س�سًا مده�سة وعامرة باملتناق�سات يف م�سادرها وطبيعتها، وهو مليء 
باحليوية وعنا�سر احلياة احلرة، وزاخر باملعرفة واملعطيات املتنوعة واملهيجة للنفو�س احلرة 

الأبية، التي ل تتقبل املظامل واإزاحة الآخر لي�س من التاريخ ح�سب، واإمنا من الوجود اأي�سًا.
واإلقاء  وم�سائبها،  همومها  وتنوع  ال�سخو�س،  تعدد  خالل  من  وجولته  املوؤلف  رحالت 
رغم  ومكابراتها  معاناتها  على  والرتكيز  م�سائرها،  وماآلت  تفكريها  طرق  على  الأ�سواء 
ا�ستداد الطغيان الذي يكبل اأحالمها يف حياة ب�سيطة، وو�سائل عي�س �سئيلة �سنحت جمهرتها 
عبء  حتت  يرزح  كامل  �سعب  يعي�سها  التي  املتعاظمة  املاأ�ساوية  الأحداث  على  بالوقوف  له 
الحتالل و�سرا�سته، واأظهرت خيوط ارتباط الإن�سان الفل�سطيني باأر�سه وتراب وطنه، حيث 

ولد وترعرع وعا�س و�سيموت يف ظل اأكنافها مهما كان الثمن غاليًا. 
ميكن  ل  فل�سطني  �سعب  لها  يتعر�س  التي  الدامية  والأحداث  املتكاثرة  الوقائع  ماأ�ساوية 
ح�سرها وت�سنيفها وت�سجيلها يف تقاومي، كما هو �ساأن تبدل الف�سول ودوران الأر�س حول 
يندغم  واع،  تاريخي  اإدراك  اإىل  حتتاج  اإنها  والكونية،  الطبيعية  الظواهر  وو�سف  ال�سم�س، 
التحليلية يف  البداية  تعزز  ال�سرد  فتاريخية  منه،  يتجزاأ  ل  وي�سبح جزءًا  الفني  الن�سيج  يف 
الن�س، وت�سكل �سمانة لكلية تلقي العامل، والقرتاب من الأحداث الفنية/ الفكرية لرت�سيخ 
معيارية  واإيراد  ال�سخو�س،  ونف�سية  العام  اجلو  وجالء  وهباته،  الزمن  برائحة  الإح�سا�س 
الأخالق والأعراف القائمة، وتباين �سبل العي�س واملعي�س ل�ستك�ساف احلقيقة، وبلوغ الرتكيبة 
الروحية للنا�س، واإزاحة الغطاء عن مالمح امل�سمون التاريخي امللمو�س لالأحداث واملالب�سات 

ال�سيا�سية والجتماعية، واإعادة مراجعتها وتقييمها من جديد.
توخى املوؤلف يف �سياحته ال�سمولية يف م�سامات الفل�سطيني عدم القت�سار على املراجع 
َمْن  حياة  مدارج  يف  التوغل  اإىل  وعمد  النبيلة،  والعواطف  ال�سحافة  و�سجالت  التاريخية 
له �سلة  ا�ستيعاء كل ما  اإىل  عا�سر احلدث، وما تزال ذكرياته نا�سعة مل تذبل بعد، و�سعى 
بهذه الوقائع املوؤملة وا�ستقرائها من موقع املدرك ملحمولتها ومدلولتها، وا�ستنتاج جوهرها 

من مراراتها وعلقهما. 
لتاأويل جدلية  اأنه يف�سح املجال  اإذ  هذا العمل له منطوقة املخ�سو�س ومنطقه اخلا�س، 
احلرية وال�سرورة يف العملية الإبداعية، فعلى الرغم من اأن املوؤلف يوؤ�سر اإىل طبائع ال�سخو�س 
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ونف�سياتها وم�سالكها واأحوالها، اإل اأن هذا التاأ�سري ل يرتافق و�سري الأحداث ومتغريات ال�سياق 
وتطوره، واإمنا ينبع من جت�سيد �سنن الواقع املو�سوعي  امل�ستقل، وحرية اختيار املوؤلف ل�سياقات 
عّدة ملمو�سة تتكاثف جميعها يف عالقات وت�سادمات، تف�سي يف النهاية اإىل ن�سج ارتباطات 
فعلية مع واقع ال�سخو�س وم�سائرهم، بحيث يبدو املعمار الكلي وكاأنه عمل موحد، رغم ما 

ي�سكو من ت�سظيات وفراغات �سافرة وانتقالت متعمدة، لكن يف حدود الهدف املر�سوم.
وم�ساهد  ونبذ  واأقا�سي�س  ولقطات  "�ستون عامًا" من حكايات  رواية  بناء  يت�سكل هيكل 
متفرقة، كل جزئية منها لها دللتها اخلا�سة، لكنها يف جمملها تت�سافر وتتاآزر يف كلية موحدة 
املفردات  بني  والتوحيد  اللتقاء  خيوط  ن�سيجها  يف  تتمركز  التي  ال�ساملة  الفكرة  يف  تتبدى 
وال�سخو�س  لالأدوار  تقريبًا  املتكافئ  والتوزيع  والأجزاء،  الكل  الهارموين بني  التطابق  جراء 
واملالب�سات لإ�سهار فكرة املاآَل الرتاجيدي لالأبطال وق�سوة املاأ�ساة الفل�سطينية، مع اأن هذا 
غ�سوم  احتالل  نري  حتت  احلياة  تراجيدية  على  التغلب  فكرة  عبء  من  يخفف  مل  الإ�سهار 

وع�سابات �سقية جمرمة.
• •

التي  الف�سلى  بالطريقة  معماره  وي�سيد  مكوناته،  بني  ويوؤالف  عمله،  �سياق  الفنان  يبني 
وجتاربه  وخباياه،  الواقع  باأ�سرار  العميقة  معرفته  من  اأمره  يتدّبر  وهو  لفكرته،  ت�ستجيب 
ال�سابقة ودربته يف عامل الإبداع، وكمية املعطيات املتوافرة حول الثيمة املنتقاه، كما يتعلم من 
جتارب الآخرين وممار�ساتهم الفنية، واأ�ساليب تد�سني اأعمالهم الأدبية، وي�سبغ على اأعماله 
–اإذا كان كاتبًا ح�سيفًا ومبادرًا رائيًا -األوانًا خم�سو�سة، تربز فرديته وفرادته وما ياأتي به 
من جديد، �سواء اأكان يف م�سمار ال�سكل اأو امل�سمون. ومن يتقّرى بنيان رواية "�ستون عامًا" 
رها بف�سيف�ساء نا�سعة، ا�ستمد ُن�سغها من كنوز الرتاث العربي.. من فكرة  يجد اأن املوؤلف عمَّ
املقامات التي يتزيًا فيها البطل امل�سرد باأقنعة متباينة، لكن الهدف يبقى واحدًا يف خمتلف 
وتعدد  الأحداث  ت�سابك  واختيار  املت�ساعد،  ال�سياق  مبداأ  عن  العزوف  وكذلك  احلالت، 
ال�سخو�س، اإ�سافة اإىل ا�سطفاء لغة ال�سرد التي تدمج بني ال�سعر والنرث واإمتاع املتلقي، والتي 
نفائ�س  لأهم  وا�ستيعائه  املوؤلف  قراءات  من  مفرداتها  وحيثيات  عنا�سرها  ع�سارة  ت�ستلهم 
الرتاث وم�سنفاته، وما َيزخر به من ق�س�س وحكايات نرثية و�سري حياتية م�سحونة باحلكم 
تارة، وباأجواء من ال�سخرية والدعابة يف ظل عالئم الكاآبة وروح املاأ�ساة تارة اأخرى، املبثوثة 
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يف خزائن وروائع اجلاحظ واأبو حيان التوحيدي واأبو العالء املعري وغريهم. وتوحي فكرة 
املعي�سية،  حياتهم  �سري  ومتابعة  ال�سخو�س  ت�سرفات  ر�سد  و�سبل  بنائها،  وهند�سة  الرواية 
وكيفية ت�سوراتهم واأحكامهم على ما يواجهون من جماهدات ومكائد ومعوقات، باأن املوؤلف 
ا�ست�سقى من الآداب العاملية ما اأروى به روايته، التي ن�ست�سعر فيها اآثار فكرة "النفو�س امليتة" 
لغوغول، وطريقة بناء �سخ�سية بيت�سورين يف "بطل من هذا الزمان" للريمانتوف، و�سورة 
العاملية" ليارو�سالف  احلرب  يف  �سفايك  ال�سجاع  اجلندي  "مغامرات  يف  �سفايك  اجلندي 
كازانتزاكي  رواية  يف  و�سكيمته  عزمه  وقوة  حكمته  وبليغ  زوربا  الك�سي  باأ�س  و�سدة  غا�سك، 
املو�سومة با�سم بطلها "زوربا"، وم�سخرات ومغامرات اأبطال عزيز ني�سني، اإىل جانب اإفادته 
اإميل  وتراث  �سعد"،  و"اأم  ال�سم�س"،  "رجال يف  اأعمال غ�سان كنفاين اخلالدة، ل�سيما  من 
حبيبي يف "املت�سائل"، واأكرب الظن اأنه ا�ستجار ببع�س روايات موؤن�س الرزاز، ل�سيما روايته 
الكربى "متاهة الأعراب يف ناطحات ال�سحاب".. اأي اأن رواية "�ستون عامًا" هي ثمرة جهد 
م بتعميمات غزيرة، وحتليل بليغ لعامل  مو�سول وعمل �سبور ور�سد دقيق مل�ساهد الواقع َتدعَّ
ال�سخو�س الداخلي، واإ�سهاب يف �سرد امل�سوار اليومي لالأبطال، اأف�سى اإىل اندغام التج�سيد 
التعبري  و�سائل  وتف�ست  املب�سطة،  الدارجة  اللغة  فانداحت  اللغة؛  خ�سو�سية  يف  التحليلي 
ال�سعبية ال�سهلة، ومتخ�س الحتكام لهذا الأ�سلوب عن ك�سف املنطق الداخلي ملكنون الرواية، 
واأتاح للمتلقي التعرف على نهج الكاتب الإبداعي يف كيفية اقرتابه  وبناء معمارها الفريد، 
من هموم النا�س، وجت�سيده لطموحاتهم واإخفاقاتهم... لأفراحهم واأحزانهم... لأحالمهم 

وقدراتهم احلقيقية؛ فلهوؤلء النا�س يعزف املوؤلف اأن�سودته الأخرية "حني ينام الآخرون":
من�سي اأيامًا طويلة مع املوت

لي�س لأننا ل نعرفه ولي�س لأنه يرتاكم علينا
بل لأننا ل نفهم هذا املوت في�سبح مو�سع جدل

موت ع�سي على الفهم والوعي والإدراك
هذا املوت الذي �سار حالة ثقافية ووجدانية، لأننا �سعب له ق�سية، فرنفع من قيمة املوت 
�س قيمة احلياة.. وهكذا دواليك.. تتقاطر الآلم وامل�سائب، وتتقاطر ال�سخو�س وتتنوع،  ونرخِّ
لكن العذاب واحد واملوت واحد، ويظل دولب احلياة يدور بال اأمل قريب يف عي�س م�ستقر.. 

يف دولة حرة م�ستقلة.
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هذه الرواية حماولة ج�سورة للعبور اإىل التاريخ، واإعادة التفكري باملا�سي القريب لفهمه 
وعلى  فيه  اأثرت  التي  العوامل  على  والتعرف  �سريه،  واجتاه  مبجراه  والإم�ساك  وا�ستيعابه، 
م�ّست  اإ�سكاليات  من  ومارافقها  التاريخية  الظواهر  حممولت  واإدراك  وتطوره،  ا�ستمراره 
الروؤية  لت�سحيح  واأَثرت على �سريورة عي�سهم وم�سائرهم، وذلك  الب�سر  املاليني من  حياة 
والقادمة،  احلا�سرة  لالأجيال  الروحي  العامل  واإثراء  الإبداعية،  الإمكانيات  اآفاق  وتو�سيع 
لتقوم بواجبها جتاه ق�سية ال�سعب الفل�سطيني املنكوب. وملا كان �سلمان الناطور يعي جيدًا 
ال�سرورية  املناقب  الإن�سان  يربي يف  واإمنا هو علم  والرتفيه،  للت�سلية  لي�س مادة  التاريخ  اأن 
خللق اإن�سان واع وع�سو فاعل يف املجتمع، ونا�سط يف احلياة يدرك مكانته الفعلية ودوره يف 
التغيري، ميّح�س املا�سي وينري احلا�سر، وي�ست�سرف مالمح امل�ستقبل ويفتح العيون والأذهان 
عليه، فاإنه حمل على عاتقه تزويد بني قومه بهذا العمل الرائد ال�سجاع الذي يلتحم فيه الفن 
والتاريخ بان�سجام وتاآلف ر�سني وحكمة بليغة تثبت ُحنكة غوغول القائلة: "موهبة املوؤرخ –تاج 
املواهب الإلهية، واأَ�سمى تطور للعقل وكماله". ويزيد من األق هذه املوهبة اإذا كانت يف حرا�سة 
موهبة املبدع القدير، �ساحب التجربة املرة و�سعة الأفق، الذي ي�ساهد ويراقب ويعيد تاأطري 
مكامن  لي�ستثري  و�سعبه،  اأمته  الذي جتتازه  الفعلي  والواقع  تت�سق  بحيث  وتزمينها  الأحداث 
اإن�سان زمانه، وتق�س م�سجعه وت�ستفز حميته لإعادة النظر يف  توؤرق  التي  الأ�سئلة احلارقة 
خموله وتبلده الفكري  جتاه جوهر ق�سيته الأ�سا�سية، وعدالة تطلعات اأ�سحابها احلقيقيني 
والزائلة،  الزائفة  الأ�سطورة  ل�سالح  التاريخ  تزوير  واإدراك حماولت  ال�سقي،  الوعي  قرناء 
التعجب،  ال�سوؤال وعالمات  اأن ينتهي زمن طرح عالمات  اإىل  ال�سقي ينب�س  الوعي  و�سيظل 

وزوال الكيان الغا�سب من جذوره واأ�سا�ساته.
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اآفاق الق�سة وحدود الرواية 
عند �سعود قبيالت

العتوم • د.مها 

تتمحور هذه الورقة حول جتربة �سعود قبيالت الق�س�سية، وما تت�سم به من عناية خا�سة 
الفن،والقيمة  ح�ساب  على  ذلك  يكون  اأن  دون  نطاق،ولكن  اأو�سع  على  والتجديد  بالتجريب 
اآفاق  اجلمالية للق�سة الق�سرية، حيث يوؤدي التجريب كل مرة وظيفة فنية جديدة، فيفتح 
�سواء، مما مينح  واحلديثة على حد  القدمية  الق�س  كل طاقات  م�ستغال  ويو�سعها،  الق�سة 
للقارئ حيوية وف�ساءات مفتوحة ومدرو�سة  بها  يقدمها  التي  الأ�سكال  ق�سته على اختالف 
بثقافة  وا�ستمرارها  وجودها  تدعم  فطرية،  موهبة  ميتلك  هنا  ذاته،فالكاتب  الوقت  يف 
كل جمموعة من  فاإن  ولذلك  ذاته.  الوقت  التلقي يف  ويف  الإلقاء  مدربة، يف  عالية،وبذائقة 
جمموعاته الق�س�سية، تبدو كاأنها جترتح منطا واأ�سلوبا خا�سا جديدا،ل ينف�سل بال�سرورة 
املتعددة،  الق�سة  اإمكانيات  من  جديدة  اإمكانية  ي�ستغل  ولكنه  بعده،  يجيء  وما  �سبقه  عما 
والبتذال  والنمطية  التكرار  يف  ال�سقوط  من  واأ�سلوبه،ويحميها  لغته  يخدم  مبا  ويطورها 
والتحجر. وقد ا�ستندت الدرا�سة اإىل افرتا�س موؤداه اأن اأ�سكال الق�سة املختلفة من ق�سرية 
وق�سرية جدا وطويلة ورواية هي اإمكانيات ق�س�سية اآخر الأمر واأن القا�س ا�ستخدم تقنيات 
اآخر. ومن  اإىل �سكل  هذه الأ�سكال خدمة للق�سة الق�سرية ولي�س لالنتقال من �سكل كتابي 
التقنية  من  واتخذت  املجموعات اخلم�س،  من  لكل جمموعة  بابا  الدرا�سة  اأفردت  فقد  هنا 
وموجها  جهة،  من  التغليب  �سبيل  على  دال  عنوانا  به  كتبت  الذي  الأ�سلوب  اأو  امل�ستخدمة 

لدرا�سة اخل�سائ�س الفنية واجلمالية املرتبطة بها من جهة اأخرى.
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1- جمموعة"م�سي" ومنط الق�سة الق�سرية جدا: 

لقد كتب �سعود قبيالت الق�سة الق�سرية جدا يف وقت مبكر، بكل ما حتمله هذه الق�سة 
من �سمات خا�سة على �سعيدي ال�سكل وامل�سمون، وعلى الرغم من عدم ا�ستقرار امل�سطلح، 
واختالف النقاد حوله، ورف�س البع�س له من بينهم القا�س نف�سه، الذي يحذر من هذه الت�سمية 
التالية  املجموعة  بع�س ق�س�س  كاملة ويف  املجوعة  اأننا جند يف هذه  اإل  الكم،  التي ت�سف 
"بعد خراب احلافلة" مالمح فنية و�سمات اأ�سلوبية فارقة ت�سمح لنا بتجاوز اخلالف والرف�س 
بالنظر يف هذه الق�س�س وا�ستخال�س مكوناتها ومقوماتها. ففي الق�سة التي تتعنون بعنوان 
املجموعة م�سي وتفتتح بها نقراأ:" كان رجل مي�سي، اأدخلوه ال�سجن، فقال:اأربط حذائي.ومرت 
�سنوات، اأنهى الرجل ربط حذائه، وبينما هو خارج من ال�سجن، قال:الآن، اأوا�سل امل�سي".

اإن هذا القت�ساد اللغوي مق�سود لذاته، فحجم احلدث هو الق�سري يف الق�سة ولي�س عدد 
الكلمات وح�سب، ولذلك فاإن كل حدث يف هذه الق�سة هو عبارة عن حدث اأكرب، ورمبا يف 
هذه الق�سة حتديدا كل حدث هو جمموعة كبرية من الأحداث امل�سمرة والتي ميكن التو�سل 
الق�سة  هذه  املجموعة.ففي  يف  الق�س�س  وبقية  املجاورة  باجلمل  باقرتانها  وتاأويلها،  اإليها 
لدينا �سبع جمل ق�سرية كل جملة منها تعرب لغويا عن حدث، وحتيل دلليا اإىل عدد ل متناه 
من الأحداث، فاجلملة الأوىل "كان رجل مي�سي" وحدث امل�سي الذي يف هذه اجلملة هو حدث 
حموري يف الق�سة ويف املجموعة باأكملها، لأنه يحيل اإىل فعل احلياة.امل�سي حركة واحلركة 
حياة، وميكننا بناء على هذا اخلروج بعدد كبري من الأحداث والأفعال واجلمل:كان حيا اأو كان 
ميار�س احلياة،كان قادرا على احلركة،كان حرا..الخ.وكذلك الأمر يف بقية اجلمل ال�سبعة 
التي اأدت �سكال ق�سريا ميكن النظر اإليه من اخلارج على اأنه اقت�ساد كمي لكنه يف واقع الأمر 
تكثيف للمعنى والإيحاء والدللة، فاإذا كانت الق�سة الق�سرية عموما حتاول تقليل الأحداث 
فاإن هذا ال�سكل من الق�س يتعمد تكثيف احلدث الواحد ليحيل اإىل اأحداث اأخرى مت�سمنة 
فيه.وبالتايل فاإن التعبري بهذا ال�سكل هو تعبري مكثف عن جتربة عميقة، ومنعطف حاد يف 
جتربة القا�س،  ولهذا اأجازف بالقول اإنه ل ي�ستطيع كاتب ق�سة ق�سرية اأن يكتب هذا ال�سكل 
الأدبي وحده على مدى جتربته الق�س�سية. "اإن هذه الق�سة ل ت�ستطيع اإل اأن تختار حلظة 
اأ�سا�سية يف حياة هذا الإن�سان)الداخلية واخلارجية(. واأن يكون هذا التحول حتول اإن�سانيا 
اأنه لي�س م�سطحا ول ع�سوائيا، بل عميقا عمق الإن�سان، متوترا توتر الإن�سان يف  كامال، اأي 
يوؤكده �سعود قبيالت نف�سه حني يقول:" ولكن عندما خرجُت من  حلظات التحول".وهو ما 
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ال�سجن كانت نظرتي اإىل تلك التجربة قد امتلكْت زاوية اأخرى مغايرة. ومل اأجد يف ال�سكل 
ة التي  ة عن الأفكار اخلا�سَّ ة وعمق وقوَّ ة ودقَّ الق�س�سّي امل�سرت�سل ما يتيح يل التعبري بحريَّ
ة،  كانت تراودين حيال تفا�سيل احلياة التي اأم�سيتها خلم�س �سنوات متتالية يف �سجن املحطَّ
ة "م�سي"  ة التعبري عنها ب�سورة منا�سبة اإىل اأْن وجدتني اأكتُب ق�سَّ وظللُت حائرًا قلقًا يف كيفيَّ

التي ل يزيد عدد كلماتها على ثالٍث وع�سرين كلمة". 

2- "بعد خراب احلافلة" واأ�سلوب احلكي: 

�سماه  الذي  املتوايل  الق�س  ي�سبه  فيما  بينها  فيما  تت�سافر  املجموعة  هذه  وق�س�س 
متثال  �سار  غريب  لرجل  غريبة  "حكايات  املجموعة  هذه  تكون  اأن  باحلكي.واأراد  �ساحبها 
بعدما انقطعت به ال�سبل طويال يف حمطة مل تعد تاأتي اإليها احلافالت.وكان يف اأثناء انتظاره 
قاعدته  على  بنق�سها  العابرين،اأو  م�سامع  على  تلك  حكاياته  ب�سرد  يت�سلى  الطويل  الطويل 
�سبيل.اإن  عابر  با�سم  احلافلة" �س7.ويوقعها  خراب  مقدمة"بعد  اجلرانيتيني"من  وج�سده 
هذا النمط من احلكي يجاهد الكاتب لإثباته ويعزو ما يظهر على غالف الكتاب يف اإحدى 
مقابالته اإىل �سرورة فنية لدى دار الن�سر ولي�س لديه.اإنه يختار احلكي العربي الرتاثي الذي 
تقود الق�سة فيه اإىل الأخرى يف منط حلزوين عرب اأق�سام اختار لها �سكال تراثيا عربيا هو 
باب  اإىل  اليباب  باب  اإىل  اخلراب  باب  من  ندلف  واملبتداأ  واملقدمة  الإهداء  الأبواب..فبعد 
البداية  يف  احلاكي  الأبواب.ويتدخل  اآخر  ال�سراب  باب  ثم  الغياب  باب  اإىل  ومنه  ال�سباب 
والنهاية..وهو �سكل من احلكي الطفويل اللذيذ الذي يوؤجل النوم ويجعله هنيئا.ولكنه اأي�سا 
احلكي ال�سهرزادي الذي يوؤجل املوت ليلة اأخرى، فهو فعل احلياة �سد املوت..فالتمثال كان 
راكبا عاديا ي�ستقل حافلة يريد بها بلوغ حمطة هي الهدف من الرحلة.لكن احلافلة تتعطل 
والرفاق الذين �سماهم الركاب يتفرقون.وهو يتحجر ويظل ينتظر ويحكي..وهذه الق�س�س 
التي تت�ساعد وتريتها �سيئا  اإل احلكاية  لي�ست  التي تبدو دوائر منف�سلة.وكل دائرة ق�سة. 
ف�سيئا يف بناء فني مدرو�س ي�سبع املعنى يف دائرة وينتقل اإىل معنى اآخر يف احلكاية والدائرة 
التالية.ولذلك فاإن اأوىل احلكايات عنوانها"�سرية"بعد ق�سة املحطة التي هي فر�س الكتاب 
التي  الأخرية  احلكاية  اإىل  و�سول  مبتابعتها  له  املحكي  تعلق  التي  احلكايات  كامال.وتتواىل 
يرويها عابر ال�سبيل بالتبادل مع التمثال.وعنوانها"خلود"حيث ينبئنا بتوقف احلكي وانتهاء 
احلاكي واأثره متاما. ولعل هذه النهاية املخاتلة لي�ست اإل طريقة للو�سول اإىل نهاية ما.وهي 
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لي�ست نهاية ماأ�ساوية كما يخيل لقارئها لأول وهلة،فعنوانها خلود،وهي و�سيلة لإنهاء احلكايات 
ل �ساحبها.ويوؤيد ذلك اختياره �سورة للتمثال يف طفولته ليثبتها على غالف املجموعة،فعلى 
الرغم من اخلراب واملوت والثيمات التي تتعلق بها والتي توحي ب�سقوط الق�سة وراويها وتكاد 
توجد يف كل حكاية، اإل اأن ال�سورة الأن�سب ل�سكل الكتاب وم�سمونه هي �سورة الطفل ل الكهل 
الذي بداأت احلكايات به،ورغم املوت وانتهاء الكوكب والتمثال اإل اأنه خالد بحكاياته،واأخريا 
فاإن الرفاق الذين تفرقوا بعد خراب احلافلة، ما يلبث اأن ي�ستعيدهم يف ملحق الكتاب ليتابعوا 

احلكي له ومعه..اق.

3- "الطريان على ع�سا مكن�سة" والق�س املتداخل:

يف هذه املجموعة جند ق�سة من نوع اآخر،وهي ل تنف�سل عن ال�سكل ال�سابق،ولكنها تبداأ 
�سكال جديدا ومميزا، حيث جند العديد من ال�سخ�سيات الواقعية، من املبدعني يف حقول 
خمتلفة:يف الرواية والق�سة وال�سعر والثورة والفكر باختالف فروعه اأي�سا،وهي �سخ�سيات 
تاأثر بها قبيالت يف الأدب والفكر، و�سكلت ح�سيلة تكوينه النف�سي والثوري والإبداعي، على اأن 
اأهم ما مييز هذه الق�س�س اأنها يف كل مرة تتداخل �سخ�سية الراوي وجتربته بتجارب هوؤلء 
يبقى  الذي ل  الراوي  بق�سة  امتزاجا ع�سويا  اأكرث من ق�سة وهي متتزج  وق�س�سهم،فثمة 
م�ساهدا وراويا خارجيا طوال الوقت. ففي ق�سة"بيت يونغ متعدد الطوابق" يقودنا القا�س يف 
رحلة يف بيت يونغ وهو متعدد الطوابق فعال، والراوي يرافقه، لكن احلقيقة اأن هذه الطوابق 
هي طوابق الوعي الإن�ساين والالوعي الفردي والالوعي اجلمعي، واأن ا�ستح�سار فرويد ما 
هو ال ا�ستح�سار لنظريته الفردجن�سوية، والتي يعرتف الراوي ويونغ باأهميتها من زاوية اأنها 
فتحت بابا مغلقا،بل كانت فتحا ان�سانيا معرفيا، اإل اأن �ساحبها انتهى بالنغالق على نف�سه، 
واأن  وتو�سيعها،  نظريته،  اأ�سر  من  اخلروج  الذي متثل  يف  لأ�ستاذه  احلقيقي  يونغ  وفاء  لول 
غرائبية  لإ�سفاء  ال�سياق،لي�س  هذا  يف  بهم  جيء  الرزاز  وموؤن�س  هل�سا  وغالب  عياد  �سكري 
جمانية على الق�سة، واإمنا لأنهم يف كتبهم واأعمالهم الأدبية كانوا قد ا�ست�ساءوا بعلم النف�س 
وا�سرتكوا مع الراوي يف الرحلة يف بيت يونغ متعدد الطوابق، اإن ق�س�س هذه املجموعة كل 
على حدة تنطوي على جملة من الق�س�س املتعالقة ب�سكل تتداخل فيه مع بع�سها البع�س، وهو 
ما عنيته بالق�س املتداخل، وهو يوحي بغرائبية �سرعان ما تنك�سف اأبعادها ومراميها، اإننا 
نقبل وجود الراوي اإىل جوار يونغ وفرويد وب�سحبة �سكري عياد وغالب هل�سا وموؤن�س الرزاز 
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حني نفكر يف مدار�س علم النف�س واأثرها يف كتابة هوؤلء الكتاب ومن بينهم الراوي/الكاتب 
يرتبط  ومل  ناحية،  الق�سة من  لهم حدود  تت�سع  �سواهم ممن مل  كتابات  واأثرها يف  نف�سه، 
الكاتب بهم اأو بكتاباتهم من ناحية اأخرى. ويربط القا�س التجارب الإن�سانية بع�سها مع بع�س 
على مر التاريخ الإن�ساين، ويف خمتلف اأنواع هذه التجارب العاطفية والإبداعية �سعرا ونرثا 
بالراوي  الأمر  اآخر  لرتتبط  بينها  املختلفة  احلدود  وتذويب  والن�سالية،  والفكرية  واملعرفية 
الذي ت�سكل وعيه واإبداعه بها جميعا ومنها..وهي ق�س�س تعتمد لغة �سهلة وا�سحة ل تق�سد 
فيها للغريب ول للعجيب اإل ما كان نابعا من غرائبية وعجائبية التكوين الإن�ساين املتداخل. 
وهذا يدفع اإىل القول اإن هذا النمط من الق�س الذي تتفرد به هذه املجموعة اإمنا جاء خدمة 
لفكرة الق�سة ور�سالتها وم�سامينها العميقة، ومل يكن جتريبا خاويا، ول ا�ستعرا�سا معرفيا 

مفرغا من الغاية والق�سد احلقيقي.

4- "1986" وتقنيات الرواية: 

وتقنياتها  وبنائها  الرواية  �سكل  من  ا�ستفادت  لأنها  بالرواية  املجموعة  هذه  ربطت  وقد 
اأزمة  يعاين  تدور املجموعة حول حياة �سخ�س  الق�س. حيث  لنمط جديد من  ووفاء  خدمة 
خارج  النف�سي  وال�سجن  احلقيقي  ال�سجن  بني  ال�سراع  ويعي�س  واإن�سانية،  ومعرفية  وجودية 
الإن�سان حني يكون قد مر  التحديد الزمني هو عالمة على جتربة  ال�سجن احلقيقي. وهذا 
واحد  وقت  يف  احلياة  يف  ال�سجن  و�سيق  ال�سجن  يف  احلياة  �سيق  و�سارع  معا،  بالتجربتني 
عام 1986، ويف الوقت الذي ي�ستخدم فيه الكاتب نربة هادئة م�سرت�سلة، فاإن املجموعة متور 
والأحداث،  ال�سخ�سيات  تهتم برتاكم  ل  لأنها  رواية  لي�ست  وت�سوي�س،ولكنها  ب�سخب عنيف 
ولكنها تهتم برتاكم احل�س الإن�ساين اإزاء النا�س والظروف، فالكاتب غري معني باختالق ق�سة 
من احلقيقة واخليال، اإنها رواية لتجربة حقيقية  بلغة تتخيل وتتاأمل من بداية املجموعة اإىل 
نهايتها، وميكن اأن تقراأ الق�س�س كل على حدة ول تفقد املعنى، ولكنها يف مكانها وزمانها يف 
املجموعة، توؤدي فرقا  ي�سبه الفرق بني الت�سور الكلي وبني الفهم اجلزئي الذي ل ي�سدق اأن 
يكون حكما على الكل. وبدهي اأن يتقطع املكان تبعا لتقطع الزمان، وهو يتبع له ويت�سبب عنه، 
لأن اإ�سكالية هذه املجموعة هي اإ�سكالية زمانية بالدرجة الأوىل.اإن هذه املجموعة ت�سف زمنا 
واحدا، واأمكنة حمددة، وتتمحور حول �سخ�سية واحدة هي �سخ�سية الراوي الذي يدخل فيما 
وال�سخ�سيات  البطل  �سخ�سية  بتفا�سيل  امللم  العليم  الراوي  اأو  املعرفة  كلي  بالراوي  ي�سمى 
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اأنها ف�سول لرواية ينتهي كل منها يف نهاية  اأن تقراأ على  اإن هذه الق�س�س ميكن  الأخرى. 
الف�سل، وتبداأ يف الف�سل التايل بداية تت�سل مبا �سبقها ومتهد ملا يليها.وهي ق�س�س تدور يف 
دوائر تبداأ من نقطة وتنتهي اإليها، وت�سكل الق�سة التالية دائرة جديدة تلت�سق بالأوىل ولكنها 

تدور هي الأخرى وتنتهي من حيث بداأت، وهكذا..

5- "ق�س�س عن رجل �سار طحلبا" واأعماق الالوعي اأو الق�سة ال�سيكولوجية:

الغرائبي  يقرن  الق�س،  من  اآخر  �سار طحلبا جند منطا جديدا  رجل  ويف ق�س�س عن 
املظهر  ذاته،"اإن  الوقت  يف  عنه  يبتعد  ولكنه  الكافكاوي  الأ�سلوب  من  فيقرتب  بالواقعي 
واإمنا  ال�سردية،  البنية  ف�ساء  على  يهيمن  ومل  كليا،  ال�سرد  بنية  يخرتق  مل  هذا  الغرائبي 
لون من اجلدل  ن�ساأ  وبتداخل معها، حتى  لل�سرد  الواقعية  اإىل جنب مع املظاهر  ظهر جنبا 
اخلفي بني البنية الواقعية مبا فيها من احرتام للمرجع اخلارجي وملنطق الأحداث والبنية 
البنية  وخرق  التخييل،  على  قائما  ف�ساء  وت�سيد  اخلارجي  املرجع  تتجاوز  التي  الغرائبية، 
اإىل  اإنه يتحول  اأن الكاتب يعقلن الغرائبي، ويب�سطه،  اإذ  املنطقية للخطاب ال�سردي ذاته". 
طحلب قابع على �سخرة باإرادته، وفرارا من الواقع القا�سي الذي �سماه عامل الأفعى، لكنه 
الذي جلاأ  الكهف  احلياة خارج  الفرار من  لرغبته يف  كامل  وبوعي  اإرادته،  يتحول مبح�س 
اإليه،ويعرب عن رغبات الذات، وحريتها الكاملة يف اختيار ال�سكل الذي تظهر به ومن خالله، 
ويغو�س يف اأحالم هذه الذات واآلمها، ونظرتها للنا�س وللحياة، ونظريتها يف الكتابة التي ل 
الكهف كهف ذاته،واحلالة  والعامل خارجه.فكان  النا�س  بال�سرورة مع نظرة ونظرية  تلتقي 
الطحلبية هي ال�سورة التي يختارها لنف�سه ووجوده ووجدانه، ومن ثم يكون له مطلق احلرية 

يف اختيار الو�سائل التي يتوا�سل بها مع الداخل واخلارج.
لفظا  اأو  معنى  اأو  لفظا  اخلم�س  املجموعات  يف  تتكرر  ثيمة  تختار  الدرا�سة  فاإن  واأخريا 
ومعنى وهي ثيمة ال�سجن، وت�ستعر�س �سور ظهورها اأو جتلياتها يف هذه املجموعات، لتنهتي 
اإىل القول اإن هذه الثيمة اكت�سبت كل مرة يف كل جمموعة اأبعادا جديدة، بتحولت الأ�ساليب 
واأ�سكال الطرح، ودعمت نتيجة البحث التي راأت يف كل جمموعة جتربة جديدة ت�ساف اإىل 

جتربة املجموعة التي ت�سبقها، واإىل جتارب الق�سة العربية اجلادة واملبدعة احلقيقية. 
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عن اللوحة الق�س�سية والرواية

النعيمي اأحمد  • د. 

منذ اأن �سدرت "�سدا�سية الأيام ال�ستة" لإميل حبيبي يف اأعقاب نك�سة حزيران عام 1967، 
وقد اأثارت عا�سفة من القراءات النقدية مل تهداأ لليوم، وعلى الرغم من اأن هذه العا�سفة 
اتخذت وجوهًا عّدة، فاإن ا�سكالية التجني�س كانت وجهًا من هذه الوجوه؛ ذلك اأن هذا الكتاب 
ال�سردي حرّي النقاد والدار�سني، وهو الأمر الذي كان قد دفع املرحوم الدكتور ح�سني حممود 
الأدبي؟" ر�سد فيه  ال�ستة: اجلن�س  الأيام  "�سدا�سية  بعنوان:  لن�سر بحث يف جملة عالمات 
اختالفات الباحثني حول اجلن�س الأدبي لل�سدا�سية، فمنهم من راآها رواية، ومنهم من راآها 
جمموعة ق�س�س، اأو لوحات ق�س�سية. وقد اأعاد الدكتور ح�سني حممود ن�سر البحث نف�سه يف 
كتابه الذي حمل عنوان "�سدا�سية الأيام ال�ستة: الروؤية والدللة والبنية الفنية"، وهو الكتاب 

الذي �سدر عن وزارة الثقافة يف الأردن بعد اأ�سهر من وفاة �ساحبه يف عام 2002.   
مل  فاإنه  الت�سنيف،  على  ع�سيًا  بدا  �سردي  �سكل  كتابة  يف  رائدًا  حبيبي  اإميل  كان  واإذا 
يكن الأخري يف هذا الجتاه، فقد تبعه مبدعون ُكرُثٌ يف كتابة اأعمال �سردية بدت ع�سية على 
الت�سنيف اأي�سًا، خا�سة حني يتعلق الأمر باللتبا�س بني اللوحات الق�س�سية والرواية، ومن 
هوؤلء على �سبيل املثال خليل ال�سواحري يف كتابه الذي حمل عنوان:"حتولت �سلمان التايه 
ومكابداته" ال�سادر عن دار الكرمل يف عّمان عام 1996، حيث يدور الزمن الكرونولوجي 
لق�س�س املجموعة يف الفرتة ما بني اأيار1993 وكانون الأول1995، وهي الفرتة التي زار فيها 
الكاتب وطنه �سمن اأول دفعة تعود من املبعدين بعد اتفاق اأو�سلو، وبذلك فاإن مكان الق�س�س 
جميعها فل�سطني املحتلة، اأّما املو�سوع فمكابدات الإن�سان الفل�سطيني واآلمه حتت الحتالل 
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من جهة واحلنني اإىل الوطن من جهة ثانية: "هذا بحر يافا.. واأ�سار بيده اإىل املدى الأزرق 
الف�سيح الذي ترتطم فوق اأمواجه الهادئة اأ�سعة �سم�س تو�سك على ال�سقوط")�س7(.

اإن القا�س يف الو�سع املاألوف يكتب ق�س�سه اإثر مكابدات ومالحظات وم�ساهدات �ستى 
يعي�سها اأو يالم�سها يف احلياة، لتن�سهر على �سكل ق�سة، بعد اأن تختمر فكرتها واأحداثها يف 
ذهن كاتبها، ثم يعمد بعد اأن تتوفر له جمموعة من الن�سو�س اإىل جمعها يف كتاب؛ لذلك 
تعودنا على جماميع ق�س�سية متباينة املوا�سيع وامل�سامني، واأ�سكال ال�سرد.. ق�س�س يكتبها 
كاتبوها ملعاجلة موا�سيع �ستى يف احلياة، ول يربط بينها اأي رابط �سوى اأّنها بني دفتي كتاب 
واحد، وهو اأمر له ما يربره يف عامل الق�سة الق�سرية، غري اأن الأمر هنا خمتلف اإىل حّد ما، 
حيث جند يف ما كتبه ال�سواحري �سيئًا من ال�سرية الذاتية و�سيئًا من الرتكيبة الروائية، ووجهًا 

من وجوه الق�س�س الق�سرية.
اآخ  قال  "الذي  كتاب:  وت�سنيفها  ا�سكالية يف جتني�سها  تثري  التي  ال�سردية  الأعمال  ومن 
اأوًل" للدكتور �سليمان الأزرعي، حيث وّفر ال�سجن مكانًا خ�سبًا لهذا العمل ال�سردي، ونه�س 
اجلواين  العامل  يف  يتغلغل  اأن  خالله  من  الوؤلف  وا�ستطاع  والإن�ساين،  الق�س�سي  بف�سائه 

لل�سجني اأثناء �سموده واأثناء انهياره.  
وبذلك ي�سّكل ال�سجن الف�ساء املكاين لل" الذي قال اآخ اأوًل"، فهو املكان الذي جرت فيه 
الأحداث جميعها با�ستثناء ق�سة الباحثة التي دارت اأحداثها بعد خروج ال�سجني مبا�سرة، اأي 

بينما كان هذا الأخري ما يزال م�سدودًا اإىل جتربته املّرة.
وهذا الكتاب ك�سابقه اإذ �سرعان ما يدرك قارىء "الذي قال اآخ اأوًل" اأّنه اأمام عمل �سردي 
اأراده  واإن  رواية فهو كذلك،  اأراده  فاإن  والت�سنيف،  التجني�س  وا�سح املالمح من حيث  غري 

جمموعة اأو لوحات ق�س�سية فهو كذلك اأي�سًا.
اأّما كتاب "بعد خراب احلافلة" ل�سعود قبيالت وال�سادر عن املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات 
والن�سر عام 2002، فيثري ا�سكاليتني يف اآن واحد، وتتمثل ال�سكالية الأوىل يف عالقة الغالف 
مبحتوى الكتاب: هل الغالف جمّرد و�سيلة حلفظ الأوراق التي يتكون منها الكتاب، اأم اأن له 
اأبوابًا  تفتح  وعبارات  ومدلولت،  واإ�سارات،  رموزًا،  يحمل  بحيث  مبا�سرة مب�سمونه،  عالقة 

لفهم املحتوى؟.
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وال�سكالية الثانية التي يثريها الكتاب هي ا�سكالية التجني�س: ما الذي قدمه �سعود قبيالت 
لنا: جمموعة ق�س�سية؟ رواية؟ اأم غري ذلك؟.

اإن النظر اإىل غالف "بعد خراب احلافلة" يوحي لنا باأن للكتاب موؤلفني اثنني، الأول هو 
�سعود نف�سه، الذي ورد ا�سمه على الغالف الأمامي ب�سكل وا�سح، والثاين هو عابر ال�سبيل، 
الذي اأخربنا- وعلى الغالف نف�سه- باأنه لي�س ّثمة دليل على �سحة ادعاء �سعود باأنه موؤلف 
قدرة  �سبيل" ميلك  "عرب  كنكرة  الغالف  على  ا�سمه  يرد  الذي  ال�سبيل  عابر  ولعل  الكتاب. 
مهولة على التاأثري يف املوؤلف الأول "�سعود"، ودليل ذلك ما جنده على الغالف اخللفي، حيث 
التمثال يف �سباه"،  "�سورة  يلي:  ثّم نقراأ بجانب ال�سورة ما  ل�سعود وهو طفل،  جند �سورة 
وحتت هذه العبارة جند �سرحًا لالأ�سباب التي دعت عابر ال�سبيل لأن يطلب من التمثال �سورة 
على هذه ال�ساكلة كي ي�سعها على غالف الكتاب، ثم ياأتي تذييل الكالم من جديد با�سم عابر 
�سبيل، بحيث ي�سبح هذا العابر ال�سخ�سية الأقوى والأكرث ح�سورًا يف الكتاب وعلى غالفه، 

وحتى يف مقدمته التي جندها موقعة با�سمه.
ولعل �سعود قبيالت كان يرمي من وراء اإعطاء عابر ال�سبيل كل هذا الدور اإىل التاأكيد على 
اأمام  اأننا  اأن احلياة اإىل زوال، كما ي�سعرنا  اأكرث من م�ساألة، فم�سطلح عابر �سبيل ي�سعرنا 

اإن�سان يقول كلمته ومي�سي، ويوحي لنا باأن هذا العابر لي�س كاأي عابر اآخر.
اأّما عن التمثال فرغم وروده كمروي عنه، اإّل اأنه مل يكن �سلبيًا يف هذا الجتاه، بل بل كان 
له دور وم�ساركة ووجهة نظر، وما ورد على غالف الكتاب يوؤكد هذا الأمر، فحني طلب منه 
عابر ال�سبيل �سورة كي ي�سعها على الغالف فاجاأه التمثال با�ستخراج �سورة الُتقطت له وهو 

�سغري.
اإن يف مثل هذه املكونات الكثرية للغالف ما يوؤكد اأن له عالقة باملحتوى واأنه ذو تاأثري فيه، 

كما اأنه يحمل املوؤ�سرات واملفاتيح الأوىل ملا �سوف يرويه لن الكتاب.
من ناحية ثانية تبدو ا�سكالية التجني�س وا�سحة يف "بعد خراب احلافلة"؛ ذلك اأنه باإمكان 
القارىء اأو الدار�س اأن ي�سنف الكتاب على اأنه جمموعة ق�س�سية، و�سوف يكون له على ذلك 
اأكرث من دليل  له على ذلك  اأنه رواية، و�سوف يكون  وباإمكانه ت�سنيفه على  اأكرث من دليل، 
اأي�سًا، وباإمكانه اأن يقول اإن الكتاب يقبع يف زاوية اأخرى، فال هو ق�س�س ول هو رواية، واإمنا 

كتاب �سردي ع�سي على الت�سنيف.
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ومن الأدلة على القول باأن الكتاب جمموعة ق�س�سية اأننا جند على الغالف نف�سه كلمة 
واأن  �سبق  قبيالت  �سعود  اأن  غري  الق�سة،  باب  يف  فهر�سته  اإىل  وا�سحة  "ق�س�س" كاإ�سارة 
اأخربنا باأنه مل يكن له عالقة بتثبيت هذا الت�سنيف بالذات، وعلى الرغم من ذلك فهناك 
دليل اآخر، وهو العناوين التي اأ�سبغها الكاتب على كل مقطع اأو ق�سة، اإ�سافة اإىل اأننا لو تناولنا 
بع�س املقاطع الق�سرية لوجدنا فيها موا�سفات الق�سة الق�سرية جدًا، كما اأن الق�س�س ذات 

الطول العادي حملت موا�سفات وعنا�سر الق�سة.
واإذا قلنا باأن الكتاب رواية فلنا على ذلك اأكرث من دليل اأي�سًا، وتبداأ هذه الأدلة بتويب 
�سعود لكتابه، فالكتاب يتكون من خم�سة اأبواب مرتابطة هي: "اخلراب، واليباب، وال�سباب، 
خري�س،  �سميحة  من:  كل  و�سعه  ملحقًا  يحمل  ذلك  اإىل  اإ�سافة  وهو  وال�سراب"،  والغياب، 

وموؤن�س الرزاز، وها�سم غرايبة، ويو�سف احل�سبان، وعابر �سبيل.
وم�سمون الكتاب ي�ساعد على روائيته، فهو يناق�س اأكرث الأ�سئلة الوجودية احلاحًا وغمو�سًا 
الكتاب ك�ساهد على كل �سيء، هذا  اأن احلافلة حا�سرة يف �سياق  األ وهو �سوؤال املوت، كما 
اإ�سافة اإىل اأن املوؤلف اختار للكتاب عنوانًا مل يرد يف اأي من العناوين الفرعية للق�س�س اأو 

املقاطع، مّما يعني اإدراكه باأنه يكتب �سيئًا خمتلفًا عن الت�سنيف املاألوف.
اأّما من يريد اأن يقف على احلياد، ويقول هذا كتاب �سردي فيه مالمح الق�سة ومالمح 
لذلك  يربره؛  ما  لكالمه  اأن  ف�سيجد  هناك  اأو  هنا  ت�سنيفه  ميكن  ول  واحد،  اآن  يف  الرواية 
اأجدين اأت�ساءل ملاذا ل مننح بع�س ال�سرديات امتيازًا خا�سًا، فنتحدث عنها يف �سياق الق�سة 
األي�س  الرواية؟  الرواية حني نتحدث عن  الق�سة، ونتحدث عنها يف �سياق  حني نتحدث عن 
الإبداع اجليد هو الذي يخرج عن املاألوف؟ ومبا اأن العمل الإبداعي لي�س امل�سمون وحده، بل 

هناك ال�سكل اأي�سًا، فال �سيء مينع من خروج هذا ال�سكل عن املاألوف اأي�سًاً.  
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حتولت الق�سة العربية الق�سرية 
يف الن�سف الأول من القرن الع�سرين

�سليمان • نبيل 

اأهدي هذه املداخلة اإىل مركز درا�سات الوحدة العربية يف بريوت، ومنه بخا�سة ال�سديق 
احلديثة  الق�سرية  الق�سة  ميالد  عن  بالكتابة  يل  تكليفه  فول  بلقزيز،  الإله  عبد  الدكتور 

)العربية بالطبع( ملا كانت هذه امل�ساهمة يف امللتقى ال�سردي ـ دورة موؤن�س الرزاز.
بذلت من  ولذا  ونقدًا، مثلي.  كتابة  الرواية  ا�ستغرقته  التكليف حتديًا ملن  لقد كان ذلك 
الوقت واجلهد ما لعله كان كافيًا لإجناز كتاب يف �ساأن ما من �سوؤون الرواية العربية. ول�ست 

اأدري ما اإن كنت قد فعلت خريًا بقبول هذا التحدي.
العربية  بالق�سة  املتعلق  احلوار  يف  امل�ساهمة  هذه  ترثي  اأن  ـ  حال  اأية  على  ـ  اآمل  لكنني 

الق�سرية يف هذا امللتقى.
• •

ازدهرت ترجمة الق�سة الق�سرية والرواية يف اأواخر القرن التا�سع ع�سر على يد كثريين، 
منهم بطر�س الب�ستاين وخليل بيد�س ورزق اهلل ح�سون. وتوزعت الأ�سول بني الفرن�سية غالبًا، 
فالإنكليزية فالرو�سية. وقد احت�سنت ال�سحافة )اجلنان ـ اجلنة ـ ال�سياء ـ فتاة ال�سرق...( 
تلك الرتجمات التي غلب عليها الت�سرف وتوّخت الإمتاع والرتبية، كما لدى م�سطفى لطفي 

املنفلوطي.
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يف هذا الرحم ولدت الق�سة الق�سرية العربية احلديثة، مبا عناه من �سدمة اللقاء بالغرب، 
ى اجلذر الرتاثي للق�سة،  ومن املتغريات على �سائر امل�ستويات. ولئن ظل من الكّتاب من يتق�سّ
فقد تكر�س القول بجذرها الغربي بعد احلرب العاملية الأوىل، حيث جتلت بخا�سة تاأثريات 
موبا�سان وت�سيخوف يف ق�س�س الرواد واملوؤ�س�سني من م�سر وبالد ال�سام ـ �سورية الطبيعية 
ـ والعراق. وياأتي يف �سدارة اأولء حممود تيمور 1894 ـ 1973 الذي يوؤكد خلّو الرتاث الأدبي 
اإذًا دخيلة  الفنية  يغني، فالق�سة  ي�سمن ول  الذي ل  الي�سري  بالنزر  "اإل  الق�سة  العربي من 
ت�سغيل  اأو  تقليد  من  تال  وما  �سبق  ما  يلغي  ل  التوكيد  هذا  اأن  غري  فيه".  نا�سئة  عليه، 

عنا�سر واألوان الق�س الرتاثية، مثل املقامة واخلرب والنادرة واحلكاية وامل�سامرة.
لقد عرف حممود تيمور باأبي الق�سة الق�سرية، كما عرف قبله حممد املويلحي �ساحب 
)حديث عي�سى بن ه�سام( بابن املقامة واأب الق�سة احلديثة. واإذا كان تيمور قد بداأ متاأثرًا 
ت�سيخوف  اإىل   )1917 ـ   1892( تيمور  حممد  �سقيقه  به  مال  فقد  واملنفلوطي،  بجربان 
ـ  جمعة  )ال�سيخ  منها:  جمموعة،  ثالثني  يف  تيمور  حممود  ق�س�س  توزعت  وقد  وموبا�سان. 
ال�سيخ عفا اهلل ـ اأبو علي عامل اأرتي�ست ـ احلاج  �سلبي ـ اأبو ال�سوارب ـ اإح�سان هلل ـ قال الراوي 
ـ  بخري  واأنتم  عام  كل  ـ  ـ مترحّنا عجب  ال�سغري  فرعون  ـ  على اجلبني  مكتوب  ـ  القاتل  اأنا  ـ 
وامل�سرحية  الرواية  العيون(. كما كتب  تراه  ما  ـ  الأوىل  الوثبة  ـ  البحر  ـ حورية  �سفاه غليظة 
واملقالة النقدية التي قدم ببع�سها ملجموعات ق�س�سية �ستى لكّتاب جدد. ولئن ابتداأ تيمور 
والقاع  الفالحني  عامل  ي�سور  ظل  لكنه  التاأنق،  اإىل  بعد  من  مال  فقد  و�سهلة،  �سل�سلة  بلغة 

الجتماعي املديني.

ويف م�سر ما بني احلربني اأي�سًا، كانت ريادة يحيى حقي 1904ـ  1992 الذي عرّب عن النقلة 
الفنية من اجليل ال�سابق اإىل جيله، ف�سبه ذلك اجليل ب�سيخ عنيد �سحيح، "ت�ستد قب�سته على 
اأ�سلوب املقامات، اأ�سلوب الوعظ والإر�ساد واخلطابة، اأ�سلوب الزخاريف والبهرجة اللفظية 
واملرتادفات )..( كنا نريد اأن ننتزع من قب�سة هذا ال�سيخ اأ�سلوبًا ي�سلح للق�سة احلديثة كما 
وردت لنا من اأوروبا �سرقها وغربها، ول اأحتول عن اعتقادي باأن كل تطور اأدبي هو يف املقام 
اأ�سلوب". وقد توخت  ق�س�س يحيى حقي النفاذ اإىل اجلوهر الإن�ساين املكابد  الأول تطور 
ـ  العواجز  )اأم  جمموعاته  يف  ال�سعيد  عن  كتب  فيما  يتبدى  كما  والطبيعة،  العي�س  ل�سظف 
الو�سطى،  الطبقة  املدينية وعن  ال�سعبية  الأحياء  النوم(، وفيما كتب عن  ـ �سح  دماء وطني 
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بلغة دقيقة مقت�سدة ومتهجنة بالعامية. ولئن كانت ق�سة )البو�سطجي( وق�سة )ق�سة يف 
ـ املقال منذ كتب  اأ�سلوب الق�سة  �سجن( من غرر ق�س�س يحي حقي، فقد اأخذ يغلب عليه 

ق�سة )املوت والتفكري(.
يف تلك الفرتة تواترت ق�س�س حممود طاهر ل�سني و�سحادة عبيد وعي�سى عبيد وتوفيق 
ا�ستوحى  الذي  ـ 1956(  املازين وحممد ح�سني هيكل)1988  القادر  واإبراهيم عبد  احلكيم 
م�سر القدمية  وعّرى �سوءات احلياة امل�سرية اجلديدة، كما يف ق�سة )مرياث( �سد نظام 
الوقف الأهلي، وق�سة )ال�سيخ ح�سن ـ حكم الهوى( اللتني تهتكان �سوءات الق�ساء. وعكفت 
ق�س�س حممود البدوي على اليومي م�ستلهمة الت�سيخوفيه )جمموعته: رجل ـ 1936(، وجاء 
مثل هذه  فقد حتققت  �سورية  اأما يف  ـ 1938(.  جنيب حمفوظ مبجموعته )هم�س اجلنون 
النقلة الكربى على يد علي خلقي يف جمموعته التي قدم لها �سليم خياطة )ربيع وخريف ـ 
1931( وعلى يد حممد النجار يف جمموعته التي قدم لها منري العجالين )يف ق�سور دم�سق(. 
وقد بداأ الأول منفلوطيًا، ثم عانقت لغته املحكّية وهي تناو�س املحرم اجلن�سي كما فعل النجار 
الذي اأولع بال�سرد اخلربي. ويف لبنان  ر�سمت ق�س�س كرم ملحم كرم ومارون عبود وتوفيق 
فل�سطني  ر�سمت يف  مثلما  ونعيمة،  ريادة جربان  متابعة  يو�سف عواد عالمة مبكرة خا�سة، 
ق�س�س خليل بيد�س 1875 ـ 1949 يف جمموعته )م�سارح الأذهان ـ 1924( وحممد �سبحي 
اأبو غنيمة 1902 ـ1970 يف جمموعته )اأغاين الليل ـ 1922( وحممود �سيف الدين الإيراين 
يف جمموعته )اأول ال�سوط ـ 1937(. ومع هذا الرعيل ياأتي من العراق حممود اأحمد ال�سيد 
يف جمموعاته )النكبات ـ1922،  الطالئع ـ 1929، يف �ساع من الزمن ـ 1935( واأنور �ساوؤل 

)احل�ساد الأول ـ 1930(.

للق�سة  كانت  الكولونيالية،  بعد  وما  ال�ستقاللت  اأفق  ويف  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد 
العربية احلديثة ولدتها الثانية. ومن املهم اأن ن�سري هنا اإىل اأن جمموعات كتاب عديدين ممن 
ظهروا بني احلربني، �سيتاأخر ظهورها اإىل هذه املرحلة، ف�ساًل عن الإ�سارة اإىل اأن عديدين 
من ال�سابقني �سيوا�سلون احل�سور يف هذه املرحلة، وبع�سهم �سيتوقف، ومنهم من �ستعرف 
اأمد )جنيب حمفوظ(  اإىل  الق�سة  �سيتوقف عن كتابة  ق�س�سه تطورًا حا�سمًا، ومنهم من 
ومنهم من �سيبداأ بكتابتها مثل طه ح�سني 1889 ـ1973 الذي �سّمى جمموعته )املعذبون يف 
الأر�س ـ 1949( كتابًا ق�س�سيًا، وكانت قد �سدرت له عام 1942 جمموعة )احلب ال�سائع(. 
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العقلي، مما  وبالطابع  وال�سخ�سيات  ال�سارد  بالتماهي بني  ات�سمت ق�س�س طه ح�سني  وقد 
جعل الكثري منها اأقرب اإىل املقالة اأو اخلاطرة اأو الرتجمة الذاتية. على اأن الق�سة الق�سرية 

�سترباأ غالبًا لدى الآخرين من هذه احلرية يف التجني�س.
يف هذه املرحلة التي متتد حتى نهاية خم�سينيات القرن الع�سرين �سيتقد بخا�سة جنم يو�سف 
اإدري�س 1927 ـ 1991. الذي ظهرت له جمموعات: )اأرخ�س ليايل ـ1954، جمهورية فرحات 
1956، األي�س كذلك ـ 1957، حادثة �سرف ـ 1958(. كما كتب اإدري�س عددًا من الق�س�س التي 
�ستظهر يف بقية جمموعاته البالغة ثالث ع�سرة. وبالإ�سافة اإىل الق�سة الق�سرية كتب اإدري�س 
الرواية وامل�سرحية واملقالة. وقد جاءت �سخ�سيات ق�س�سه من الفالحني وعمال الرتاحيل 
والعاطلني واملوظفني ال�سغار و�سواهم من الهام�سيني، ف�ساًل عن الأطفال واملراهقني. كما 
�سورت هذه الق�س�س التحولت النف�سية والجتماعية، وحظيت املراأة واجلن�س باهتمام الكبري 
كما يف ق�س�س )العملية الكربى ـ د�ستور يا �سيدة ـ جيوكندا م�سرية(. وكما عرت ق�س�سه 
اجلماعة )ق�سة الأورطي مثاًل( عّرت الفرد )ق�سة الغريب مثاًل( وعربت عن الحتجاج على 

النظام النا�سري )ق�س�س: اخلدعة ـ الرحلة ـ حامل الكرا�سي ـ العملية الكربى(. 
لقد اأعلنت ق�سة اإدري�س الأوىل )اأن�سودة الغرباءـ  1950( عن ميالد جديد للق�سة، يوؤ�سل 
الغرائبي  املجتمع وعلى  يعولون على علية  الق�س�سي  امل�سهد  بينما كان جنوم  ت�سيخوفيتها، 
واإح�سان  الورداين  الرومان�سية، كما يف ق�س�س حممود كامل املحامي وابراهيم  والعاطفية 
عبد القدو�س. على اأن من ال�سابقني من كان له وكد اآخر مثل )�سعد مكاوي وحممود البدوي، 
واأبرز اأولء هو يحي حقي. غري اأن يو�سف اإدري�س الطبيب وذا ال�سخ�سية القلقة ال�ساخطة، 
والتجريب،  ال�سخرية  وعلى  والألفاظ،  وال�سور  ال�سيغ  باملحكي يف  اللغة  تهجني  على  راهن 
موؤثرًا َف�ساء القرية حتى مطلع �ستينيات القرن الع�سرين، وحيث اجلن�س فاعل بامتياز، كما 
يف ق�س�س )اأرخ�س ليايل ـ حادثة �سرف ـ ليلة �سيف ـ داوود ـ الورقة بع�سرة ـ ال�ستارة(. ومن 
ـ جمهورية  الهجانة  ـ  التي كتبها عما قبل ثورة 1952 يف م�سر نذكر )5 �ساعات  الق�س�س 
فرحات(. ومن الق�س�س التي بدا فيها اأثر احرتافه الطب نذكر )بدون حدود ـ فوق حدود 
العقل(. ومن الق�س�س التي تعري تزمت الكبار ونفاقهم يف تربية ال�سغار نذكر )رم�سان ـ 
احلادث(، كما جرب اإدري�س كتابة الق�سة الق�سرية جدًا يف تكثيف �سعري للتعبري عن دخائل 

الب�سر، كما يف ق�س�س )نظرة ـ النقطة ـ حلظة قمر(.
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اإىل جانب يو�سف اإدري�س اتقد يف هذه املرحلة جنم يو�سف ال�ساروين )1924 ـ (. وقد كتب 
اأول ق�س�سه )املعدم الثامن( عام 1946، لكن جمموعته الأوىل )الع�ساق اخلم�سة( ظهرت 
مع جمموعة اإدري�س الأوىل عام 1954. كما ظهرت جمموعته الثانية )ر�سالة اإىل امراأة( عام 
1960. واإذا كان اإدري�س قد جدد الواقعية بالت�سيخوفية، فقد جددها ال�ساروين بالكافكاوية، 
فكان لق�س�سه �سوتها اجلديد. ولعل من الأهمية مبكان هنا اأن يح�سر القول الذي ي�سّخ�س 

خروج فرعي ق�سة اإدري�س وال�ساروين من اإهاب ق�سة يحي حقي.
يف ق�سة )الع�ساق اخلم�سة( يع�سق �سلوى ال�ساعر والر�سام واملّثال والفيل�سوف واملو�سيقي. 
وهذا  اأ�ستاذها.  �ستتزوج  التي  لتلك  ع�سقه  اإعالن  على  يجروؤ  ل  املثقفني  اأولء  من  اأيًا  لكن 
الإخفاق يتج�ّسد اأعمق يف ق�سة )دفاع منت�سف الليل(، حيث يخرج الراوي غري امل�سّمى من 
بيته ليخبط يف املدينة م�سكونًا بو�سوا�س املالحقة والغت�سال. واإىل هاتني الق�ستني املبكرتني 
ا�ستوحاهما  اللتان  ـ م�سرع عبا�س احللو(  العاهات  تتاألق  ق�ستا )زيطة �سانع  املتميزتني، 
الكاتب من رواية جنيب حمفوظ )زقاق املدق(. ولعل هذا الذي قاله فاروق عبد القادر يف 
"كتب ق�س�سًا تعبريية ورمزية وواقعية. كان  ق�س�س يو�سف ال�ساروين اأن يفي القول فيها: 
اأ�سر  اأو وقع يف  اأن يجرب خمتلف الأدوات والو�سائط. مل يقف عند �سكل واحد،  همه الأول 
مذهب بعينه، جواًل بني الأ�سكال كما بني الأفكار، جمربًا ل يقر له قرار، لكنك ل تخطئ يف 
اأعماله اأبدًا دار�س الفل�سفة وعلم النف�س، متده الفل�سفة بروؤية �ساملة للع�سر مبا فيه ومبن فيه، 

ويعينه علم النف�س على انتقاء النماذج التي ميكن اأن تكون حالت باملعنى العلمي للكلمة".

يف مرحلة ما بعد ال�ستقالل هذه، م�ست الق�سة الق�سرية خارج م�سر يف ال�سبيل نف�سه 
تاأخر فيها  التي  البلدان  للرواد يف  ال�سابق  ال�سبيل  العراق( ويف  ـ  ـ فل�سطني  لبنان  ـ  )�سورية 
ظهور الق�سة، كما يف ليبيا )ق�س�س حممد كامل الهوين واأحمد الفيزي وطالب الرويعي( 
يف  ق�س�سه  ظهور  تاأخر  الذي  ال�سباعي  اأحمد  لل�سيخ  الريادة  كانت  حيث  ال�سعودية  ويف 
اإىل عام 1967 حتت عنوان )خالتي كدرجان(. ومن قبل ظهرت جمموعة )اأريد  جمموعة 
اأن اأرى اهلل ـ 1946( لأحمد عبد الغفور عطار بتقدمي �سيد قطب، وجمموعة اإبراهيم ها�سم 
ماليل )مع ال�سيطان ـ 1951(، وجمموعة عبد ال�سالم ها�سم حافظ )قلوب كليمة ـ 1955(، 
وجمموعة ح�سن عبد اهلل القر�سي )اأّنات ال�ساقية ـ 1956( بتقدمي حممود تيمور، وجمموعة 
�سدرت  قد  املجموعات  هذه  اأن  الالفت  ومن   .)1957 ـ  فل�سطني  من  )�سيخ  البواردي  �سعد 
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يف  العامة  وللتغيريات  ومل�سر  وللرتجمة  لل�سحافة  عينه  بالتاأثري  جاءت  وقد  القاهرة.  يف 
ال�سودان، ق�س�س عثمان علي نور الذي يعد اأب الق�سة ال�سودانية، ف�سدرت له جمموعات 
)غادة القرية ـ 1953، البيت امل�سكون ـ 1955، احلب الكبري ـ 1958(. واأ�سدر الطيب زروق 
واأبو بكر خالد جمموعة م�سرتكة بعنوان )حياة �سغرية ـ 1957(، كما اأ�سدر علي املك و�سالح 
اأن  على  عبا�س.  اإح�سان  بتقدمي   )1958 ـ  ال�سغرية  )البورجوازية  جمموعة  اإبراهيم  اأحمد 
اأولء: عبد  اأبرز  بلبو�س متلجلج، ومن  اأي�سًا  ال�سودان قد جاءت على يد �سابقني  الق�سة يف 
احلليم حممد وال�سيد الفيل وعرفات حممد عبد اهلل. ومما ي�سجل للق�سة يف ال�سودان تهجني 
اللغة حيث غلبت العامية على احلوار واقتحمت مفرداتها الق�سة، ف�ساًل عن التاأثري الالفت 
لالأدب الرو�سي. ويف م�ستوى اأقرب اإىل ما كان يف ال�سعودية جاءت يف اجلزائر ريادة اأحمد 
ر�سا حوحو واأحمد بن عا�سور وعبد احلميد بن هدوقة. وجاءت يف املغرب ريادة عبد الرحمن 
بباحثة  ا�ستهرت  التي  الفا�سي  ومليكة  بناين  واأحمد  ـ  املغرب  بزّيات  ا�ستهر  الذي  ـ  الفا�سي 
احلا�سرة. لكن الريادة الأكرب يف املغرب تبقى لعبد املجيد بن جلون ولعبد الكرمي غالب. ويف 
هذا ال�سياق نذكر من تون�س العرو�سي املطوي واأحممد املرزوقي، ومن اليمن حممد حممود 
الزبريي، ومن البحرين اأحمد �سليمان كمال وعلي �سيار. ومن الكويت فهد الدويري وفرحان 
را�سد الفرحان وفا�سل خلف )وله جمموعة: اأحالم ال�سباب 1954(. غري اأن املهم لي�س يف 
كل ذلك، بل مبا كان للق�سة الق�سرية يف �سورية على يد فوؤاد ال�سايب )جمموعة تاريخ جرح ـ 
1944( ووداد �سكاكيني )جمموعتا: مرايا النا�س ـ 1947، بني النيل والنخيل ـ 1948( واأديب 

نحوي )جمموعتا: كاأ�س وم�سباح ـ 1948، من دم القلب ـ 1949( و�سواهم.
و�سدح  املتكلم  �سمري  و�ساده  والوجودية،  الواقعية  بني  توزع  الذي  الدفق  هذا  بني  من 
قوميًا واجتماعيًا، كان المتياز الأكرب لعبد ال�سالم العجيلي  يف جمموعاته )بنت ال�ساحرة ـ 
1948، �ساعة املالزم ـ 1951، قناديل ا�سبيلية ـ 1956، احلب والنف�س ـ 1959( وكذلك �سعيد 
حورانية الذي �سدرت له عام 1952 جمموعة )ويف النا�س امل�سرة(. وعلى نحو اأدنى، وباعتبار 
ال�ستباك بني فل�سطني والأردن، وا�سل حممود �سيف الدين الإيراين كتابة الق�سة )جمموعة: 
مع النا�س  ـ 1956( وجاءت جمموعات جربا اإبراهيم جربا )عرق ـ 1956( وجناتي �سدقي 
)الأخوات احلزينات ـ 1953( وعي�سى الناعوري )طريق ال�سوك ـ 1955، خّلي ال�سيف يقول 
العزيزي )وطنية  الواقع 1952( وروك�س بن زائد  واأمني فار�س ملح�س )من وحي  ـ 1956( 
خالدة واأزاهري ال�سحراء ـ 1954( وجنوى فرح قعوار )عابرو ال�سبيل ـ 1954(. لكن ال�سوت 
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)اأ�سياء  الفرتة جمموعتا  هذه  لها يف  التي ظهرت  ـ1967   1925 عزام  ل�سمرية  كان  املتميز 
�سغرية 1954ـ  الظل الكبريـ  1956(، وو�سفها غ�سان كنفاين بكاتبة من الطراز الأول، وعّدها 
رجاء النقا�س اأمرية الق�سة العربية الق�سرية. وقد بدا املكان غالبًا فاعاًل رئي�سًا يف ق�س�س 
فل�سطني  كانت  ولقد  خارجها.  ويّهوم  املحتلة،  فل�سطني  يف  حتدد  كلما  يتعنّي  عزام،  �سمرية 
وال�ستات الفل�سطيني الينبوع الرئي�س  لق�س�س الكاتبة التي اآثرت ال�سخرية )ق�سة: ل.. لي�س 
واأ�سلوب  الزوجات(  فل�سطيني(، وجربت احلوارية )ق�سة: عندما متر�س  وق�سة:  ـ  ل�سكور 
الر�سالة )ق�سة: حكايتها(. وناءت بع�س الق�س�س حتت وطاأة الغائية، حيث غلبت احلما�سة 
وقامت  ماًء(،  اأريد  ـ  الفي�سان  ـ  �سليمان  برك  اإىل  الطريق  )يف  ق�س�س  يف  كما  واملبالغة، 
بع�س الق�س�س على املفارقة خماطبة الطرفة اأو النادرة، كما يف ق�س�س )ال�سيخ مربوك ـ 
كوافري ـ زواج العمة ـ حبات ال�سبحة(. اإل اأن اإبداع �سمرية عزام الق�س�سي جاء يف الق�س�س 
التي متتح من جتربتها الذاتية كمنا�سلة فل�سطينية )ق�سة: خبز الفداء مثاًل(، وكذلك يف 
الق�س�س التي متحت من اأ�سفار الكاتبة وامتالأت بنظرتها الإن�سانية العميقة، وهذا ما جتلوه 
الق�س�س التي تتعلق باملثقفة )ق�سة: الطل الكبري( وباملوم�س )ق�س�س: من بعيد ـ حكايتها 
ـ الفي�سان..( وبالطفل )ق�سة: بائع ال�سحف( وبالزمن )ق�سة: ال�ساعة والإن�سان( وبالآلة 
)ق�سة: طري الرخ يف �سهربان(، وباملوت الذي يح�سر �سافرًا اأو مظلاًل. ورمبا كانت قمة ما 

كتبت �سمرية عزام يف ق�ستي )احلاج حممد باع حجته( و)عام اآخر(. 

ـ  املدينة  �ساوؤل )يف زحام  لأنور  العطاء، ف�سدرت  الرواد  بع�س  تابع  العراق فقد  اأما يف 
)حائرون  فا�سل  احلق  ولعبد   )1952 ـ  في�س   ،1950 ـ  تافهة  )اأ�سياء  �سليم  ولنزار   )1955
وت�سيخوف  موبا�سان  �سدى  فيها  يرتّج ع  التي  اجلديدة  الأ�سوات  هو  الأهم  لكن   .)1958 ـ 
تعبريًا عن  و�سورية،  الق�سرية يف م�سر  الق�سة  بلغته  ما  مع  التفاعل  فيها  ويبدو  وغوركي، 
املوران الجتماعي وال�سيا�سي والثقايف الذي كان للعراق يف خم�سينيات القرن املا�سي. وهنا 
تاأتي جمموعات جعفر اخلليلي )اأولد اخلليلي ـ 1955، هوؤلء النا�س ـ 1956( وغائب طعمة 
فرمان )ح�سيد الرحى ـ 1954( وعبد امللك نوري الذي بداأ رومان�سيًا ثم مّيم اإىل الواقعية، 
و�سمى ق�س�سه منذ الأربعينات مقالت ق�س�سية، وُعِرَف بب�ساطة الأداء وتف�سيح العامية 
)ر�سل  جمموعتا  له  �سدرت  وقد  التجريب.  وهّم  الإن�ساين  بالهم  والمتالء  بجوي�س  والتاأثر 

الإن�سانية ـ 1946، ن�سيد الأر�س ـ 1954(.
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جيل  يد  على  جديدة  ولدة  الق�سرية  للق�سة  �ستكون  الع�سرين  القرن  �ستينيات  بحلول 
اآخر، من اأبرز ممثليه يف م�سر جمال الغيطاين وعبد احلكيم قا�سم و�سليمان فيا�س وجنيب 
اإخال�سي،  ووليد  ال�سمان  وغادة  تامر  زكريا  �سورية  ويف  الق�سة،  اإىل  عودته  يف  حمفوظ 
تاأخر �سدور  اآخرون من املتقدمني الذين  ويف فل�سطني غ�سان كنفاين. و�سريفد هذا اجليل 

جمموعاتهم، مثل فوؤاد التكريل من العراق، ولكل ذلك مقام اآخر. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الق�سة الق�سرية 
ومتعة القراء اجلدد

دومة • خريي 

يف  احلقيقي  عمره  يتجاوز  ل  حديث،  اأدبيٌّ  نوٌع  ـ  كالرواية  متاًما  الق�سرية" ـ  "الق�سة 
ومراحل  باأ�سكال  هذا،  الق�سري  عمره  يف  مرَّ  فقد  ذلك،  ومع  عام.  مئتي  جميًعا  الآداب 
وتنويعات بالغة الت�ساع واخل�سوبة. وما من �سك اأن كل �سكل اتخذته الق�سة الق�سرية، وكل 
اأ�سلوب اقرتبت منه، وكل مرحلة تاريخية مرت بها، بل اإن كل كاتب كبري مار�سها - ترك على 

النوع يف عمومه اآثاًرا ل تنمحي مبرور الزمن.
وتاأ�سي�س  الق�سرية يف م�سر مثاًل مبراحل ثالث كربى: مرحلة بحث  الق�سة  لقد مرت 
والأخوين  تيمور  كالأخوين  الكبار،  الرواد  قادها  ثقافتنا،  يف  النوع  هذا  خل�سو�سية  وبلورة 
ا را�سًخا  عبيد وحممود طاهر ل�سني ويحيى حقي.. اإلخ، ومرحلة ن�سج جعلت من الق�سة فنًّ
الق�سرية  الق�سة  تقدمها  التي  الفنية  املتعة  على  خالف  ل  اأ�سبح  بحيث  وفاعاًل،  ونا�سًجا 
والدور الذي تلعبه  يف معركة احلياة، وقاد هذه املرحلة يو�سف اإدري�س على وجه اخل�سو�س. 
ثم جاءت مرحلة امتالك النوع متاًما والتجريب فيه واللعب باإمكاناته التي ل تنتهي، وتلك 

مرحلة قادها كتاب ال�ستينيات ومن تالهم.
وميكن القول اإننا الآن منر مبرحلة رابعة، جعلت القراء من جديد يت�ساءلون عن ماهية 
الق�سة الق�سرية، وعن دورها املمكن يف عامل يت�سم بال�سيولة، وتهيمن عليه و�سائل ات�سال 
الق�سرية مبا  للق�سة  الآن  تقوم  التي  الإنرتنت  �سبكة  ا  ومده�سة، خ�سو�سً ومتجددة  وا�سعة 



274

كانت تقوم به ال�سحافة الورقية يف القرن املا�سي. ودار�سو الق�سة الق�سرية، متاًما ككتابها، 
يدركون مراوغة هذا النوع ومرونته التي جتعل من تعريفه اأمًرا بالغ ال�سعوبة. ما الذي ُيك�ِسب 
ا ما �سفة الق�سة الق�سرية؟، "ما الذي يجعل الق�سة الق�سرية ق�سة ق�سرية؟"، هذا  ن�سًّ
اأن  نعرف  لكننا  ملقالته،  عنواًنا  النقاد  اأحد  جعله  الق�سرية  الق�سة  نقد  يف  حموري  �سوؤال 
الإجابة عنه ل ميكن اأن تكون واحدة، ول ميكن اأن تكون قاطعة. بالن�سبة يل، فاإن ما يجعلني 
اأ�سعر اأنني اإزاء ق�سة ق�سرية هو الغمو�س الدائم والنق�س الذي ل �سفاء منه. وبعبارة اأخرى 
فاإن الق�سة الق�سرية ل تقول اأبًدا ما تريد اأن تقوله، وكاأنها فن ل يقول اإل من خالل م�ساحة 
والتبا�سه  ات�ساعه  من  والرعب  العامل،  فهم  عن  العجز  يج�سد  فن  اإنها  والإخفاء،  ال�سمت 
اإجابات.  تقدم  ل  اأبًدا  لكنها  الأ�سئلة،  تبلور  قد  الق�سرية  الق�سة  الفهم.  على  وا�ستع�سائه 
ر بها اأوكونور كتابه "ال�سوت  كلما قراأت ق�سة ق�سرية جيدة تذكرت عبارة با�سكال التي �سدَّ
"اإن هذه الآماد  العبارة:  التي تناولت هذا الفن. تقول  الكتب  اأهم  املنفرد"، وهو واحد من 
الالنهائية ترعبني"!!. هذا بالن�سبة يل هو جوهر فن الق�سة الق�سرية، وكل ق�سة ق�سرية 

د والرعب اإزاء غمو�س العامل وات�ساعه. جيدة هي �سورة من �سور التعبري عن هذا التوحُّ
ول  امل�ساحة  متلك  ل  فاإنها  ثم  ومن  ق�سرية؛  الق�سرية  الق�سة  اأن  هنا  امل�ساألة  لي�ست 
الفر�سة للرثثرة والإف�ساح وتقدمي اإجابات، اإمنا هو اأمر مالزم لطبيعتها، جزء من كينونتها 
اأ�سبحت ق�سة ق�سرية.  ملا  وا�سحة  اإجابات  واأف�سحت وقدمت  ثرثرت  اأنها  لو  اإذ  الأ�سيلة؛ 
ال�سعر،  ت�سبه  هذا  يف  وهي  خال�س"،  "فن  ا  اأي�سً اأوكونور  يقول  كما  اإذن  الق�سرية  الق�سة 
الذي ي�سنع باملجاز واملو�سيقى �سورة فنية خا�سة للعامل، كما ت�سبه الدراما التي ت�سنع هذه 
ال�سورة اخلا�سة للعامل،  با�ستخدام الرتكيز والتكثيف والتوتر وال�سراع لعزل لقطة واحدة 
ا ويف الوقت نف�سه، فن قائم على م�سابهة الواقع،  مغلقة من الواقع. لكن الق�سة الق�سرية اأي�سً
ا واأماكن ووقائع نرى �سبيًها لها يف الوقع اخلارجي،  وهي يف هذا ت�سبه الرواية، تقدم اأ�سخا�سً

وتتكئ كثرًيا على الإيهام بهذه امل�سابهة.
واأظن اأن تطورات الأدب احلديث كله حتكي يف جانب كبري منها، ق�سة هذا التجاذب بني 
الأنواع، وهيمنة نوع منها يف مرحلة معينة، بحيث يقود الأنواع الأخرى، وياأخذها يف اجتاهه، 
اأنواع الأدب  اإىل تغريات وا�سحة يف كل  اأدى هذا يف النهاية  ويطبعها بطابعه اخلا�س. وقد 
املعا�سر؛ فاقرتبت الرواية من ال�سعر والدراما والق�سة الق�سرية، واقرتب ال�سعر من نرثية 
الع�سر  املهيمن يف كثري من مراحل  النوع  كانت  الرواية  ولأن  اإلخ.  والق�سة..  الرواية  عامل 
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احلديث؛ فاإنها جذبت الأنواع الأخرى اإىل منطقتها، تاأثرت بها واأثرت فيها، بحيث تغريت 
طبيعة هذه الأنواع جميًعا، كما تغريت طبيعة فن الرواية نف�سه، بعد اأن ا�ستوعب هذه الأنواع 
جميًعا وكاد اأن يبتلعها. يف تاريخ الق�سة الق�سرية، كما يف تاريخ كل فن اأدبي، حلظات ي�سعر 
النا�س معها اأن هذا الفن يف اأزمة، واأزمة اأي فن اأدبي تعني اأنه دخل يف حتولت حادة و�سادمة، 
اأنه ي�سعى اإىل التجدد واأنه ل يزال يحمل بذور اخل�سوبة والزدهار. ويف  ا  اأي�سً لكنها تعني 
تاريخ كل فن اأدبي حلظات اأخرى ي�سعر النا�س معها اأنه يذوب ويتال�سى، وقد ميوت هذا الفن 

تدريجًيا دون اأن ي�سعر اأحد مبوته؛ رمبا لأنه يحيا يف فنون اأخرى، وب�سور متعددة.
يف اأي نوع من اللحظات مير تاريخ الق�سة الق�سرية اليوم؟ هل الق�سة الق�سرية يف اأزمة 
)باملعنى املوجب لهذه الكلمة( اأزمة �سرياها النا�س فيما بعد لوًنا من احليوية والزدهار؟ اأم 
اأنها تذوب وتتال�سى وتاأخذ طريقها اإىل املوت؟ هل فقدت الق�سة الق�سرية مربرات وجودها 
ا م�ستقال له روؤيته التي ل ي�ستطيع فنٌّ  ها، اأو لأنها مل تعد فنًّ لأنها فقدت املنطقة التي تخ�سُّ
ا مكتمال  اآخر من فنون الأدب اأن يوؤديها؟ ملاذا  توارى الحتفاء بالق�سة الق�سرية املفردة فنًّ
يف ذاته ومكافًئا، يف وظيفته اجلمالية والجتماعية، لفنون كالق�سيدة والرواية وامل�سرحية؟ 
النقاد؟ هل  اأو تثري جدًل بني  القراء  باأذهان  "ق�سة ق�سرية" تعلق  ن�سمع عن  نعد  ملاذا مل 
امل�سكلة فيما حدث ملفهوم الق�سة ـ ورمبا مفهوم الأدب كله ـ من حتولت؟ اأم امل�سكلة يف طبيعة 
الحتياجات اجلمالية اجلديدة التي مل تعد الق�سة الق�سرية التي نعرفها قادرة على تلبيتها؟ 

اأم امل�سكلة يف حركة النقد التي مل تعد قادرة على ا�ستيعاب التحولت واكت�سافها؟
قبل حوايل اأربعني عاًما، وحني كان عقد ال�ستينيات من القرن الع�سرين يوؤذن بالرحيل، 
ا�ستمع النا�س يف م�سر والعامل العربي اإىل النقاد والدار�سني يتحدثون عن "اأزمة" الق�سة 
بالتجريب  الكتاب )اجلدد يف ذلك احلني(  الأزمة، هو�س  بكلمة  املق�سود  وكان  الق�سرية، 
يف اجتاهات خمتلفة، مع ا�ستع�ساء ما يكتبونه من ق�س�س على فهم القراء، الذين فقدوا 
نوًعا   ها،  الق�سرية يف عزِّ الق�سة  كانت  الق�س�س اجلديدة.  مع هذه  التوا�سل  القدرة على 
وا عنها من  اأدبًيا �ساخًنا وطازًجا، يحمل عبء التعبري عن حالة ل ي�ستطيع الكتاب اأن ُيعربِّ
خالل الرواية: الفن الذي �ستحتاج كتابته اإىل وقت اأطول يف ال�ستيعاب والدرا�سة واملراجعة، 
وهو ما مل يكن متاًحا حتت وطاأة الهزمية الفادحة. كانت تلك حلظة الق�سة الق�سرية بحق، 

حتى كتاب الرواية الكبار )جنيب حمفوظ مثاًل( حتولوا اإىل كتابة الق�سة الق�سرية.
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اأن  ي�سعر  تقريًبا  اأحد  ل  والع�سرين،  القرن احلادي  الأول من  العقد  نهاية  وقرب  اليوم، 
وحمبُّوها  الق�سرية  الق�سة  قراء  اإننا  املوجب(.  املعنى  )بهذا  اأزمة  يف  الق�سرية  الق�سة 
ونقادها - ن�سعر اأنها يف اأزمة )باملعنى ال�سالب للكلمة(، وكاأنها يف طريقها للتال�سي والذوبان 
يف اجل�سد الروائي املرن ال�سخم. واإنه لأمر دال يف هذا ال�سياق اأن يتم حجب جائزة يف جمال 
مني )وهم قراء ونقاد خمتلفون حتًما( مل يجدوا املجموعة التي  الق�سة الق�سرية؛ لأن املحكِّ
يطمئنون اإىل منحها اجلائزة. بالطبع قد يكون هناك كتاب جدد ي�ستحقون اجلائزة، ولكنهم 
ا يظل اأمًرا  يحجمون عن التقدم لها اأو لغريها، لكن حدوث احلجب يف جمال الق�سة خ�سو�سً
ر يل اأن اأو�سع يف موقف هوؤلء املحكمني، وكان التحكيم يف جمايل الق�سة  له دللته. وقد ُقدِّ
الق�سرية والرواية، وكانت املفارقة اأن 15 ع�سر رواية من بني الروايات الع�سرين املتقدمة كانت 
تتناف�س على اجلائزة بقوة، بينما مل نكد جند جمموعتني من املجموعات الع�سرين املتقدمة، 
ت�ستحقان الدخول يف املناف�سة. لقد اأ�سبح كل �سيء )ولي�س الق�سة الق�سرية وحدها( �ساحًلا 
لأن يكون رواية اأو جزًءا من رواية. ولي�ست م�سادفة اأن كثرًيا من الكتاب الذين كانوا كتاًبا 
للق�سة الق�سرية وحدها يف ال�ستينيات )اخلراط، واأ�سالن، والب�ساطي، وبهاء طاهر.. اأمثلة 
دالة( قد حتولوا وبطرق متعددة، اإىل كتابة الرواية يف ال�سبعينيات والثمانينيات وما بعدها.

وبدت  الق�سرية  الق�سة  توارت  بينما  املكانة،  هذه  كل  الرواية  احتلت  وملاذا  ومتى  كيف 
وكاأنها تفقد فاعليتها؟ ل اأريد اأن يبدو الكالم وكاأنه مرثية لفن اأدبي يتال�سى، ولكنه �سوؤال 
اأن  كهذه  �سريعة  �سهادة  ت�ستطيع  ول  �سنوات،  منذ  نف�سي  على  اأطرحه  للتاأمل،  يدعو  مركب 
جتيب عنه. لقد تعر�س العامل العربي يف العقود الثالثة الأخرية لأزمات وكوارث رمبا مل يكن 
ليتخيلها عقل، ودخل مناطق رمبا تكون اأكرث حلكة من منطقة هزمية 1967، فلماذا مل تزدهر 
الق�سة الق�سرية ازدهارَة ال�ستينيات؟ األأن اأزمة من هذه الأزمات مل تتجاوز يف نفو�س كتابنا 
ما بلغته اأزمة الهزمية وتوابعها؟ اأم لأن الكوارث تتابعت وتفاقمت بحيث بات الكتاب يف بحث 
دائم مم�س عن �سيغة جديدة، ل يكادون يجدونها حتى يغادروها اإىل غريها، وبحيث باتت 

الأ�سكال الأدبية كلها يف حالة �سدميية �سائلة؟

الإجابة املتوفرة حتى الآن على هذه الأ�سئلة مفادها: اأننا طوال العقود التي تلت ال�ستينيات 
بداأنا عمليات درا�سة ومراجعة ملا حدث، عمليات حماكمة ل تنتهي قام بها ال�ستينيون اأنف�سهم 
)وقام بها اأحياًنا كتاب اأحدث، مع اأنهم رمبا مل يكونوا �سهوًدا ول فاعلني فيما جرى!!( وقد 
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اأخذت هذه العمليات دائًما �سورة روايات. وميكن للمرء اأن يراجع الروايات الكثرية املهمة 
التي �سدرت يف العقود الثالثة الأخرية، ليالحظ مالحظتني باديتني للعيان.

الأوىل: اأن معظم هذه الروايات تدور ق�ساياها واأحداثها يف فرتة ال�ستينيات وما اأعقبها، 
وحتوم حول الرتجمة الذاتية لأ�سحابها؛ وهو ما يعني اأنها اجرتار ملرحلة الهزمية وتداعياتها 
التي مل تنته، حماولة لدرا�سة ما حدث وفهمه من خالل التجربة الذاتية وحدها، ولي�س من 

خالل حقائق التاريخ ال�سيا�سي والع�سكري املت�ساربة، و�سعاراته التي ل يثق فيها اأحد.
الثانية: اأن كثرًيا من هذه الروايات مكتوب على فرتات زمنية طويلة، ويف �سياق متقطع، 
والق�س�س،  الف�سول  هذه  ُجِمعت  ثم  ق�سرية،  ق�س�س  اأو  ف�سول  �سورة  على  اأول  ومن�سور 

لت�سبح رواية، تر�سم �سورة ملا�س غري مكتمل وغري وا�سح املالمح.
الق�سرية  الق�سة  م�سار  حتويل  اإىل   - اأح�سب  فيما  والجرتار  املراجعة  وليمة  اأدت  لقد 
يف اجتاه الرواية غالًبا، ويف اجتاه ال�سعر اأحياًنا؛ بحيث مل يعد ممكًنا اليوم اأن تتحدث عن 
"ق�سة ق�سرية"، لأن امل�سطلح نف�سه يبدو كاأنه مل يعد �ساحًلا، كاأنه ا�ستنفد اأغرا�سه واأ�سبح 
بال معنى؛ لأنه ي�سري اإىل �سيء غري موجود. اإما اأن تتحدث عن "الرواية" مبعانيها املتعددة، 
اأو تتحدث عن "ن�سو�س" �سردية و"قطع" من "الكتابة" النرثية، �ستتجمع يف النهاية لتوؤلف 

- اإذا ما تراكمت - رواية جديدة.

ا  ن�سو�سً كانت  اأن  بعد  مكتملة،  وغري  مفتوحة  ن�سو�س  اإىل  الق�سرية  الق�سة  حتولت 
م�ستقلة ومكتفية بذاتها، وكاأنها اأ�سبحت ُتكتب من البداية، لكي تدخل يف ن�سيج اأكرب، ل لكي 
اأقرب اإىل الق�سائد  ى م�ستقلًة؛ ومن ثم فاإنها حني ُتن�سر م�ستقلة يف الدوريات، ت�سبح  ُتَتلقَّ
اأو القطع النرثية، التي ل ت�سبع نهم القارئ ملتعة ال�سرد، واإن كانت ت�سبع نهمه للمتع القلقة 
اجلديدة. الق�س�س الق�سرية تت�سافر وتتكامل لت�سنع عاملًا ي�سعى اأن يكون روائًيا، والف�سول 
ت�سافر  اأي  الدافعني:  بني  التوتر  هذا  ومن  مت�سظًيا،  عاملًا  لت�سنع  وتت�ستت  تتباعد  الروائية 
الق�س�س وت�ستت الف�سول، ن�ساأت كتب �سردية كثرية يف املنطقة الواقعة بني الرواية وجمموعة 

الق�س�س، واأُطِلقت اأ�سماء كثرية على هذه الكتب.
هل الرواية يف طريقها لبتالع الق�سة الق�سرية؟ نعم، ولكن النتيجة النهائية اأن النوعني 
كليهما قد تغريا؛ فكما اأن الق�سة الق�سرية قد حتولت اإىل قطعة غري مكتملة وغري مغلقة، 
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ا؛ فاإن الرواية هي الأخرى  تنتظر الدخول يف حوار مع قطع اأخرى لكي ت�سنع عاملًا روائيًّا خا�سًّ
اإىل الق�سر  اأقرب  اأ�سبحت الرواية املعا�سرة  اإذ  بتاأثري الق�سة الق�سرية،  قد تغريت كثرًيا 
من ناحية، واأقرب اإىل جمموعة الق�س�س من ناحية اأخرى، ناهيك عن التاأثر بروؤية الق�سة 
ا  وناق�سً ا  العامل غام�سً ُيبقي على  الذي  الفن  العامل، من حيث هي  اإىل  الق�سرية ونظرتها 

ومرعًبا.
على  اختفت،  قد  نعرفها  التي  الق�سرية  الق�س�س  اأن  احلال  بطبيعة  يعني  ل  هذا  كل 
العك�س متاًما، هناك مئات واألوف من الق�س�س وجمموعات الق�س�س التقليدية التي ُتن�سر 
يف م�سر ويف البالد العربية، غري اأن ذائقة القراء جتاوزتها لأ�سباب خمتلفة، واأ�سبحت ُتـقراأ 
على نطاق �سيق كما ُتـقراأ ق�سيدة ال�سعر العمودي: ميرون عليها مرور الكرام. لقد تغريت 
تعد  الق�سة مل  لأن  ل  يقروؤونها،  وهم  الق�سة  من  القراء  ينتظرها  التي  التوقعات  جمموعة 
ا  اأ�سبحت ن�سًّ يتوقعونه من زمن، ولكن لأن الق�سة  القراء  اأ�سبح  حتكي ق�سة، فهذا �سيء 
قلًقا مرتدًدا م�سطوًرا منق�سًما على ذاته، ل ي�سمح لقارئه مبتعة اأو راحة، وهذا القلق والرتدد 

والن�سطار - فيما يبدو - هو متعة القراء اجلدد يف عامل ينتظرون عبًثا اأن تكتمل مالحمه.
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�سراع احلكايات
قراءات يف الق�سة الق�سرية

القفا�س • منت�سر 

ق�سرية ق�سه  • اأق�سر 
ق�سرية  ق�سة  اق�سر  الق�سة  هذه  " تعد  هنا  يزال  ما  الدينا�سور  كان  ا�ستيقظ  " حني 
والذي   "  2003  –  1921  " مونتريو�سو  اأوجو�ستو  اجلواتيمايل  الكاتب  وكتبها  العامل  يف 
القراء  بع�س  الق�سة  تدفع  وقد  جمموعتني.  �سوى  العربية  اللغة  اإىل  اأعماله  من  ترتجم  مل 
اإىل روؤيتها على اأنها جملة مقتطعة من ن�س اأكرب و�سيحاولون اأن يتخيلوا ما الذي حدث قبل 
هذا امل�سهد وما الذي حدث بعده، ويبحثون فور قراءة عن معنى �سيا�سي اأو اجتماعي ينهون 
به غرابة الق�سة وعدم معقوليتها وي�ستقرون يف النهاية على اأن  الدينا�سور رمز ل�سيء ما 
اإىل تخيل امل�سهد فقط  اآخر  اللغز. وقد تدفع الق�سة قراء من نوع  ثم يرتاحون لأنهم حلوا 
ويرتكون الأفكار تتداعى دون خطة م�سبقة، فامل�سهد الذي تقدمه الق�سة من القوة والغرابة 
بحيث يكفي اأن نظل فيه ول نحاول اأن نفر�س عليه �سياقا اآخر اأو نبحث عن اأ�سباب اأو نتائج 
عليه  اعتاد  منطق  كل  ت�سلبه  التي  اللحظة  تلك  ويعاي�س  القارئ  هو  ا�ستيقظ  من  ي�سري  بل 
وكل معرفة ا�ستقرت داخله، ويرون الق�سة تفتح اأعينهم على اأن احلياة لي�ست فقط الروتني 
اليومي املحفوظ، واأن يف املعتاد قد تكمن غرابة وفانتازيا واأننا غالبا ل ننتبه مل�ستويات اأخرى 
يف احلياة ب�سبب ركوننا ملا هو اآمن. وق�سة الدينا�سور ي�سعب الكالم حولها فهي مثل بيت 
ال�سعر الذي قد يف�سد بال�سرح والتحليل، وقوتها يف معاي�ستها مثل اأي ذكرى ي�سعب ن�سيانها 
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اأحداث يف  مع  تتداخل  وقد  معني حمدد  على  ت�ستقر  ول  كل حني  تتبدل  دللتها  كانت  وان 
اإيتالو  اليطايل  الكاتب  من  كل  الق�سة  هذه  عند  توقف  وقد  جديد.  نور  يف  ونراها  حياتنا 
 ،" القادمة  لالألفية  و�سايا  �ست   " كتابه  يف  الأول  يو�سا،  ماريو  البريويف  والكاتب  كالفينو 
وحتدث يف الو�سية الثانية " ال�سرعة " عن تفكريه يف كتاب ي�سم حكايات من جملة واحدة 
لكنه مل يجد حكايات ت�سارع الدينا�سور، فهذه الق�سة من الأعمال التي ي�سعب تكرارها، 
واأو�سح كالفينو ال�سبب يف تفكريه يف كتاب مثل هذا بـ " اإنني اأحلم بكونيات هائلة وق�س�س 
بطويل ومالحم تختزل كلها يف نطاق اأبعاد ق�سيدة ق�سرية اأو �سطر ي�سبه حكمة ق�سرية. 
ي�ستهدف  اأن  تنتظرنا،  التي  الأزمنة  احتقانا من زمننا،  الأكرث  الأزمنة  الأدب حتى يف  على 
اأما ماريو يو�سا فقد ذكر ق�سة الدينا�سور يف   ." اأق�سى حد من الرتكيز يف ال�سعر والفكر 
كتابه " ر�سائل اإىل روائي نا�سئ " ويف الر�سالة التي حتمل عنوان " م�ستوى احلقيقة " ي�سل 
يف حتليله اأن راوي هذه احلكاية �سديد الواقعية يف حني يروي حكاية فانتازية ويدلل على هذا 
با�ستخدام  الراوي لـ " ما يزال "  التي تعني يف راأي يو�سا " انظروا اإذن اإىل هذا احلادث 
امللفت الدينا�سور مازال هنا يف حني يفرت�س بالطبع اأن ل يكون، ذلك اأن هذه الأمور ل حتدث 
اإثبات  يو�سا هو  اإليه  �سعى  " ما  الفانتا�ستيكي  اإل يف  الواقعية وهي غري ممكنة  يف احلقيقة 
املفارقة بني طبيعة الراوي وما يحكيه ورغم ذلك جنح يف حكايته. اإن الفرق كبري بني تناول 
كالفينو ويو�سا، فكالفينو مل يحاول اأن يحدد الق�سة اأو يفر�س طريقة لقراءتها بل انطلق منها 
ليحلم بكتابة موجزة اأو مكثفة  لكنها برحابة الكون واملالحم القدمية، كلماتها القليلة تفتح 
امل�ستويات.  لتلك  ولي�ست جمرد اخت�سار  الإن�سانية   التجربة  مل�ستويات خمتلفة من  الأبواب 
اإن حلم كالفينو يحرر الدينا�سور من جمرد اأنها حكاية م�ستحيلة ليجعل امل�ستحيل جزء من  
ي�سلكه  اآمن  اإىل طريق  النا�سئ  الكاتب  يهدي  كبري  بكاتب  اأ�سبه  فقراءته  يو�سا  اأما  حياتنا. 
دون اأن يجعله يختار بنف�سه الطريق، وي�سع خطوطا حمراء لالإر�ساد والتوجيه بني احلقيقي 
والفانتازي. اإن القراءة - مثل الكتابة - تك�سف عن اختيار القارئ بني اأن ينزل نهر احلكاية 

ويكت�سف احلياة من جديد اأم يكتفي بالفرجة عليه من بعيد وي�سف احلدود والأبعاد.

تافهة • حكاية 
رقم6،والتي  واجلناح  تافهة،  حكاية  مثل:  لت�سيخوف  الطويلة  الق�س�س  تعجبني  دائما 
اأجدها تبتعد عما ا�ستهرت به ق�س�سه الق�سرية من نهايات مفاجئة مت الإعداد لها جيدا 
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وبذكاء وا�سح يف �سنع املفارقات. يف " حكاية تافهة " تتك�سف لنا التجربة الق�س�سية بعد 
اأن تكون النهايات املفاجئة قد ات�سحت، ونكمل ال�سري مع �سخ�سيتها الرئي�سية بعدما ات�سح 
لها ما كان خافيا عنها طول �سنني طويلة، فمنذ ال�سفحات الأوىل يف هذه الق�سة الطويلة 
نتعرف على الدكتور نيقولي ذائع ال�سيت وهو يرى �سعوره املطمئن بحياته وبعمله وقد انقلب 
عليه و�سار ير�سد تفاهة ما يحيطه وعدم جدواه وي�ساب بالأرق الذي يبدو ثمرة حياة امتدت 
62 عاما. وخالل الر�سد الدقيق حلالة الأرق نتتبع م�ساعره املت�ساربة باأفراد اأ�سرته والتي 
ت�سل به اإىل �سكه يف اأنه يعرفهم ويحاول ر�سم مالحمهم و�سفاتهم ومعنى العالقة معهم. 
ت�سيب  مت�ساربة  م�ساعر  تق�سى  ما  فدائما  ت�سيخوف  على  جديدا  لي�س  هذا  اأن  نظن  وقد 
اأق�سى نقطة ممكنة حتى  �سخ�سياته لكننا هنا ل جنده يحاول الو�سول بتلك امل�ساعر اإىل 
تنفجر وت�سكل نهاية مفاجئة بل يظل الدكتور رغم ا�ستغراقه يف ت�سارب م�ساعره وتخيالته 
الغريبة يتعامل معها كاأنها �سيء عادي يعادل رتابة وقائع حياته وتكرارها املميت كاأننا اإزاء 
�سخ�سية تعي�س حالة " على و�سك النفجار " بنف�س رتابة معاي�ستها لأفراد اأ�سرتها وطالب 
اجلامعة وتت�ساقط توقعات من ينتظر انفجارا ويحل مكانها تاأمل الدرجات املتباينة لالنفجار 
املوؤجل. وت�ساركه يف هذه احلالة الفتاة التي كان و�سيا عليها، ومتثل لقاءاتهما م�سرحا تتج�سد 
عليه كل الحتمالت املمكنة للم�ستقبل والت�سكيك فيها يف نف�س الوقت، لقاءات امتداد حلالت 
الأرق واإن ب�سكل معلن. ويكرث راوي الق�سة الدكتور نيقولي من عدم قدرته على ت�سمية الكثري 
من امل�ساعر والأفكار رغم اأنه ي�سف تفا�سيلها بدقة ت�سبه دقته العلمية امل�سهور بها، فالعجز 
عن الت�سمية يدفع الراوي اإىل ر�سد املزيد من التفا�سيل فيما يحيطه اأو داخله بثقة العامل 

الالمع وبتعرث من تتك�سف له احلياة لأول مرة.
ق�سة " حكاية تافهة " اأجمل ق�س�س ت�سيخوف بالن�سبة يل، واأرها منوذجا هاما يف كيفية 
كتابة جتربة ثرية من اأحداث تبدو عادية يغلب عليها التكرار والرتابة. ويف كيفية اأن يكون 
�سوت الراوي مرتاوحا بني ال�سخرية واليقني والغريب دون اأن ي�ستطيع القارىء اختزاله يف 

نربة بعينها.

احلدائق • ات�سال 
قد يدفعك اإعجابك بق�سة ق�سرية اإىل خط كلمات تعرب عن اإعجابك اأو اإىل كتابة تعليق 
اأ�سخا�س  اإعادة حكيها عدة مرات اإىل  منفعل  بها على هام�س �سفحاتها. وقد يدفعك اإىل 
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اأو تتذكرها بينك وبني نف�سك  اأقل مما قراأته.  اأن حكايتك لها  خمتلفني ويف كل مرة ت�سعر 
وتتخيل اأحداثها اأو املوقف الذي بنيت عليه الق�سة ول متل من تكرار تذكرها، خا�سة عندما 
تتذكرها فجاأة واأنت من�سغل باأمور حياتك وت�ستغرق فيها ثواين منف�سال عما ي�سغلك اأو عن 
كاأنك جتعل حياتها  نف�سها  الق�سة جزء منها  بهذه  اإعجابك  العامل من حولك. كل مظاهر 
اأو ل تتوقف عند �سفحات الكتاب. وت�سري �سمن ذكرياتك اخلا�سة، ومماثلة ملا  ل تتحدد 
تتذكره عن حياتك ال�سخ�سية ورمبا تكون اأكرث تاأثريا من حدث ع�سته بنف�سك و�ساركت فيه. 
وقليلة الق�س�س التي حتدث فيك هذا الأثر بل وقد يتناق�س هذا القليل مبرور الوقت وبازدياد 
�سعوبة اأن يعجبك �سيء. ويف كل مرة تعيد قراءة هذه الق�سة تنتظر اأن تثري اإعجابك كما 
اأثارته يف اأول مرة وت�سعها اأمام اختبار �سعب: هل مازالت �سامدة اأمام مرور ال�سنوات اأم 
خربتك  وازدياد  ذوقك  تغريات  اأمام  �سامدة  مازالت  جتدها  وعندما  �سحرها؟.  عنها  زال 
على  ترد  الق�سة  كاأن  قبل،  من  لها  تنتبه  ومل  لك  تتك�سف  فيها  اأبعاد جديد  هناك  اأن  جتد 
قراءاتها  رغم  واأنك  الختبار.  مو�سع  اأنت  اأنك  لك  لتك�سف  فيها  و�سعتها  التي  الختبارات 
وتذكرها كثريا مل تنتبه اإىل تلك امل�ستويات التي مازالت تظهرها لك. ومازالت خرباتك اأنت 
اأنها ت�سبقك بخطوات دائما. وتكون التعليقات التي كتبتها على  بها تزداد وتبدو لك كما لو 
العذر  تلتم�س  رمبا  الأوىل.  قراءتك  يف  بها  وعيك  ق�سور  على  دليال  �سنوات  منذ  الهوام�س 
لنف�سك لأنك وقت كتابتها كنت اأقل خربة لكنها تظل �ساهدا على اأن الن�س مينحك بقدر ما 
ترى دون اأن تقدر على الزعم اأنك راأيته كله.  كل هذه الأفكار اأثارتها لدي اإعادة قراءة ق�سة 
" لكورتاثار �سمن املختارات التي اختارها له وترجمها املرتجم القدير  " ات�سال احلدائق 
حممد اأبو العطا يف كتاب " كل النريان " والذي �سدرت له طبعة ثانية م�سافا اإليها ق�س�سا 
جديدة حتت عنوان " اجلولة الأخرية ". وق�سة ات�سال احلدائق تكاد اأن تكون ق�سة عن فعل 
القراءة نف�سه وكيف تتداخل يف هذا الفعل زمن الن�س الذي نقراأه والزمن الذي جنل�س فيه 
للقراءة وكيف ننتقل بينهما رغم البون ال�سا�سع الذي يفرق بني الثنني. وكيف ميتزج الزمنان 
داخل القارئ الذي يعي�س يف حلظة القراءة كل ما هو عادي وغرائبي دون اأن يف�سل بينهما 
ودون اأن يت�ساءل يف اأي زمن هو. ففي ق�سة " ات�سال احلدائق " التي ل تزيد عن �سفحتني 
ينتهي القارئ ال�سغوف باإكمال الرواية التي ا�ستغرق يف اأحداثها اإىل اأن ي�سبح جزءا منها. 
اأن الرواية ت�سبقه بخطوات بحيث �سار القارئ  من لعبتها. وتخيب توقعاته وتوقعاتنا ليجد 
انتاب  الذي  الرواية. وكاأن الطمئنان  ال�سخ�سيات يف  اإحدى  التي حتملها  املدية  يف متناول 
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اأنه قادر على تو�سيف عواملها وتذكرها جزء من اخلطة  �سخ�سية القارئ يف الق�سة وظنه 
اأدنى من  اأو  اأو و�سعه قاب قو�سني  الرواية لالإجهاز عليه  التي و�سعتها �سخ�سيات  املحكمة 
قتله. وتنتهي الق�سة دون اأن تغلق الدائرة. فقد يتوقف �سخ�سية القارئ يف الق�سة عن اإكمال 
القراءة فيظل غري عارف بجوانب مل يتو�سل لها بعد وعيه وي�ستمر يف ظنه اأنه ملم بكل عامل 
الرواية اأو قد ي�ستمر يف القراءة فيتم الإجهاز متاما على كل توقعاته وكل ما كان ينتظره من 
الرواية لي�سري اأعزل اأمامها ويعيد النظر يف الطريقة التي قراأ بها الرواية اأو يعيد احلوار 

معها حماول اأن يطيله بقدر ا�ستطاعته حتى ي�ستمر يف احلياة

الذاتية ال�سرية  • اأ�سداء 
متثل اأ�سداء ال�سرية الذاتية خطوة مهمة يف م�سرية جنيب حمفوظ. وتراوحت ن�سو�س 
هذا الكتاب بني الق�سة الق�سرية وال�سعر واحلكمة. تنقلت بني اأ�سكال عديدة دون اأن تفر�س 
عليها �سكال واحدا يحتاج اإىل تخطيط وح�سابات دقيقة ومتهيد لالأحداث والعكوف على ر�سم 
ال�سخ�سيات بدقة. تخلى الكتاب عن كل هذا ليمار�س حريته اخلا�سة ويتتبع اأ�سداء الذكريات 
باألوانها املختلفة ويكتبها باأقل الكلمات املمكنة تاركا للقارئ فر�سة امل�ساركة يف اإبداع الن�س.   
كاأن الكتاب تخفف من عبء التاأ�سي�س مل�سلحة الكتابة دون مقدمات.تخفف من م�سقة البناء 
ليدع للم�سات خفيفة و�سريعة اأن ت�سكل عاملا غنيا، فنجد ن�سا ين�سغل بكتابة ور�سد تفا�سيل 
دقيقة يف امل�سهد لننتقل لن�س اآخر ي�ستخل�س احلكمة من جتربة حياة طويلة ثم اإىل ن�س 
كاأنه يبداأ من منت�سف حوار طويل بني �سخ�سني ثم اإىل ن�س اآخر نتابع فيه حلما اأو كابو�سا. 
ويف هذه الن�سو�س تتعدد اأ�سوات الرواة فلي�س هناك روايا واحد مهيمنا يتخذ زاوية بعينها 
هناك  بل  منهم  كل  وطبيعة  مالمح  حتددت  رواة  تعدد  هناك  ولي�س  عنها  يتخلى  ل  للحكي 
اأ�سوات نتعرف عليها من خالل النربة التي حتكي بها فهناك ال�سوت الذي يغلب عليه نربة 
ال�سك وعدم اليقني يف مواجهة ال�سوت احلكيم القادر على اإحابة كل ال�سئلة واملثال الوا�سح 
له عبد ربه التائه، بالإ�سافة اإىل ال�سوت الذي ميالأه احلنني للما�سي وافتقاده عاملا مل يعد 
موجودا. اأ�سوات توجدها طبيعة كل ن�س على حدة ومتنح الكتاب حيويته وروح اللعب فيه. 
دائما اأتذكر ن�س " البالغة " يف هذا الكتاب واأراه الكا�سف عن الرغبة التي دفعت جنيب 

حمفوظ لكتابة الأ�سداء:  
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 قال الأ�ستاذ: 
- البالغة �سحر. فاأّمنا على قوله ورحنا ن�ستبق يف �سرب الأمثال. ثم �سرح بي اخليال اإىل 

ما�س بعيد يهيم يف ال�سذاجة. 
يا لك من  اأنت.. فيم تفكر.. طيب..  - تذكرت كلمات ب�سيطة ل وزن لها يف ذاتها مثل 

ماكر. 
- ولكن ل�سحرها الغريب الغام�س جن اأنا�س.. وثمل اآخرون ب�سعادة ل تو�سف

النقدية • الق�سة 
اأ�سباب كثرية جتعل مقالت يحيى حقي النقدية مازالت قادرة على �سد انتباهنا، لكنني 
�ساأتوقف عند الطابع الق�س�سي لها اأو كيف ي�سرد يحيى حقي فكرته النقدية. يف مقالته " 
بالغة يف  " وواجهته م�سقة  "الوعرة  للب�ساطة" يكتب عن ق�سة ق�سرية ي�سفها ب  اأن�سودة 
قراءتها، وي�سف حالته يف البداية " اأح�س�ست منذ ال�سطر الأول اأنني حمكوم علّى بالأ�سغال 
با�ستطاعة  " كان  اأي�سا  اأم�سغه  بل  فح�سب  الزلط  اأقطع  ل  �سجن طرة،  املوؤبدة يف  ال�ساقة 
يريد  ل  لكنه  نف�سه،  على  الق�سة  ثقل  يك�سف  الذي  احلد  هذا  عند  يتوقف  اأن  حقي  يحيى 
اأبعد حد، م�ستغرقا يف تفا�سيله، على  اإىل  اأن يتق�ساه  اإح�سا�سه فقط بل يريد  اإىل  الإ�سارة 
عك�س اإح�سا�سه بق�سيدة بداأ بها املقالة " ومل ترتك فيه اأي اأثر ". وهذه التفا�سيل تر�سم لنا 
�سخ�سية ق�س�سية اأو مبعنى اآخر بقدر ما تك�سف عن راأي نقدي جندها ت�سد النتباه اإليها يف 

ذاتها وكاأنها يف مرحلة و�سطى بني النقد والق�س:
" ال�ستعارات والت�سبيهات {يف الق�سة} خمطوفة غدرا، واخلاطف – على خالف قرنائه 
– يجمع كل الخت�سا�سات: فتح اخلزائن، وت�سلق املوا�سري املياه، ومل احللل النحا�سية، ولو 
بزفارتها، ون�سل املحافظ واأقالم باركر، وتدلية التليفزيون والراديو والنجف من ال�سباك،حقا 
اأن بيته عجب ف�سر حمل " عمر اأفندي " خمزن لب�ساعة حمال ت�ستيفه" اإن التفا�سيل الكثرية 
اأو خلقت الكلمة التي ل يحبها يحيى  رغم البعد ال�ساخر الوا�سح فيها لكنها ج�سدت لنا - 
حقي – �سخ�سية " اخلاطف " ونكاد اأن نن�سى اأن الفكرة عن ال�ستعارات املخطوفة غدرا، 
ونقرتب من طريقة كتابة حقي للق�س�سه التي تعتمد على تق�سي التفا�سيل والو�سف الدقيق.  
وبعد اأن يو�سح طبيعة كاتب الق�سة " الذي يفحت بئرا للبحث عن ماء يرتوي منه… فاإذا 
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قد ن�سي املاء وانت�سى بالفحت وحده " ينتقل اإىل اجلزء الثاين من الق�سة النقدية الذي يقرر 
فيه حقي اأن يقراأها مرة اأخرى " فهي تتحداك " وهنا �سمة من �سمات مقالت يحيى حقي، 
اأو يحدثه عن تطور موقفه واملراحل التي مر بها كاأنه يريد  فكثريا ما يعر�س على القارىء 
الق�س�سية. للعمل  التي نظر من خاللها  املختلفة  الزوايا  ويبني  القراءة  ي�سركه معه يف  اأن 

واإذا كان اجلزء الأول من الق�سة النقدية ك�سف عن اإح�سا�س الناقد، فاإنه يف اجلزء الثاين 
ي�ست�سف راأي الكاتب نف�سه " هو رجل يريد اأن يحكي يل حكاية ونحن ن�سري معا فاإذا به ل 
ينطق بكلمة حتى ي�ستوقفني ب�سد ذراعي ونخ�س كتفي باإ�سبعه وخبط بطني بكوعه ويقول: 
بعدها…  التي  لتلقي  وتهيا  قبلها  بالتي  وقارنها  الكلمة.  هذه  من  بالك  وخذ  انتبه.  ا�سح، 

اأ�سبح امل�سوار �سل�سة من الوقفات فال اأنا اأما�سي م�سيته ول هو ميا�سي م�سيتي"
وتاأتي املفاجاأة اأنه وافق على ن�سر الق�سة رغم تعرثه يف قراءتها مرتني، ويبني �سبب املوافقة 
من خالل مقارنتها مع ق�سيدة �سطحية رف�سها " رف�ست الق�سيدة ومل اأرف�س الق�سة لأن 
النحراف اإىل طريق العمق ل يزال اأ�سرف عندنا من النحراف اإىل طريق التزام ال�سطح، ثم 
اإن املبالغة يف البتذال – وقد �ساعت عندنا – تتطلب رد فعل ل يقل عنها مبالغة للو�سول اإىل 

العتدال، البتذال يب�سطك لكنه ل يحرتمك، اأما الأغوار فتحرتمك ولكنها ل تب�سطك"
نقا�س على  يكون حمل  وقد  النقدية،  اآراء يحيى حقي  اأغرب  يكون  اأن  ال�سبب  يكاد هذا 
غنية  �سائكة  نف�سية  منطقة  يدخل  فاإنه  ق�س�سي  �سرد  م�ستوى  على  لكنه  النقدي،  امل�ستوى 
بدللت متعددة هي منطقة الإبداع الق�س�سي بامتياز، وقد يكون اأب�سط دللتها توحد الناقد 
مع كاتب الق�سة الذي تخيله اأثناء القراءة، توحده مع التفا�سيل التي برع يف ذكرها نتيجة 
انغما�سه يف الق�سة " الوعرة " ورمبا لأن الق�سة اأثارت لديه حتديا مل تبدده �سخريته الالذعة 

منها.
اإن ال�سرد الق�س�سي ملواقفه النقدية ينقذ تلك املواقف من اأن تظل ابنة حلظة تاريخية 
عابرة ويتيح لنا اأن نرى �سراع الناقد مع القا�س داخلها، وهو �سراع كان لدى يحيى حقي 

ال�سجاعة اأن يك�سفه
ورمبا يكون الت�سبيه اأحد الأ�سكال الأخرى التي تك�سف العالقة بني الناقد والقا�س داخل 
وق�سته  نقده،  اأو  �سواء يف ق�س�سه  بالت�سبيهات  كان مغرما  انه  املعروف  فمن  يحيى حقي، 
اإىل  " مثال وا�سح للكيفية التي يحول بها الكاتب الت�سبيه  " �سارق الكحل  " يف كتابه  "كاأن 
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التي  اللحظات  الق�سة  هذه  اأجزاء  اأجمل  ومن  �سفاح  مع  الرواي  يخو�سها  تقم�س  جتربة 
الوقت،  نف�س  يف  املتقم�سة  ول�سخ�سيته  احلقيقية  ل�سخ�سيته  معاي�سته  الرواي  فيها  يتاأمل 
اأن ي�سبه ت�سبيها ذكره يف مقالة املو�سة  ومن امللفت للنظر ت�سبيه ورد يف هذه الق�سة يكاد 
اللغوية ففي الق�سة يكتب" ملاذا ا�سطادته – خربا عن ال�سفاح يف اجلريدة – كما ي�سطاد 
الثعبان ع�سفورا من على ال�سجرة ب�سحر نظرته املغناطي�سية اجلاذبة، املتلقفة؟ " ويف املقالة 
�سجرة،  فروع  الواقف على  الربيء  بالع�سفور  اأ�سبه  اللغوية  املو�سة  مع  النا�سيء  " والكاتب 
وثعبان اأرقم ي�سوب اإليه من حتتها نظرة �ساخ�سة، اإنها تيار مغناطي�سي يلقط وي�سد. بفعل 
اأعمال يحيى  " وي�ستطيع قاريء  اأنيابه  �سائغة بني  لقمة  الع�سفور  يقع  النظرة وحدها  هذه 
حقي اأن يجد الكثري من هذه الت�سبيهات امل�سرتكة بني الق�س�س والنقد مع اختالف "امل�سبه 
" مما يدفع اإىل تاأمل هذه الظاهرة وي�ساعدنا على التعرف على العالقة بني القا�س والناقد 
وكيف اأن احلدود بينهما كانت تتال�سى يف كتاباته ول نعرف اأيا منهما ي�سبق الآخر، كاأنهما 

معا ت�سبيه مل يكف يحيى حقي عن كتابته. 

اآي                                     الآي  • لغة 
اأحمد �سم�س  الدكتور  باأن  الآداب فوجئت  الأوىل يف كلية  ال�سنة  اأيام اجلامعة، وكنت يف 
الفار�س  واأحالم  �سالح  للطيب  ال�سمال  اإىل  الهجرة  مو�سم  لنا  �سيدر�س  احلجاجي  الدين 
ال�سنة  اأن  املفاجاأة  �سبب  وكان  اإدري�س.  ليو�سف  اآي  الآي  ولغة  ال�سبور  عبد  ل�سالح  القدمي 
والإ�سالمي.  اجلاهلي  بالع�سر  ي�سمى  ما  خا�سة  القدمي  العربي  لالأدب  خم�س�سة  الأوىل 
وكانت املفاجاأة �سارة لأنها قربت امل�سافة بني ما اأحب قراءته وما اأدر�سه. وعندما تناولنا ق�سة 
الآي اآي دارت مناق�سات طويلة حول نهاية الق�سة، وظهر فريقان فريق يوؤيد والآخر يرف�س  
التحول املبالغ فيه يف �سخ�سية " احلديدي " الناجح اجتماعيا والذي قرر النحياز واخلروج 
مع   " فهمي " �سديق طفولته الذي �سار مري�سا مهدود القوى، م�سافة �سا�سعة  ف�سلت بني 
ال�سخ�سيتني ظل احلديدي يتاأملها ويعاينها على وقع �سوت فهمي وهو يتاأوه. وم�سافة �سا�سعة 
اأي�سا ف�سلت بني الق�سة ونهايتها املتفائلة التي اختزلت عاملا غنيا. ورمبا من طول النقا�س 
حول النهاية �سرنا يف حماولتنا الق�س�سية الأوىل التي كتبناها يف هذه ال�سنة نحر�س على 
اأن تكون نهاية تلك الق�س�س غري باترة ول حمددة كاأننا نو�سع امل�سافة بيننا وبني نهاية " الآي 
اآي " واإن كنا نقرب امل�سافة بيننا وبني الطريقة التي كتبت بها �سخ�سية فهمي الذي ك�سفت 
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تاأوهاته عن كل تاريخ حياته كما اأيقظت �سديقه من �سباته. بالكلمات القليلة التي قالها فهمي 
كان اأكرث تاأثريا ورمبا عاي�سناه اأكرث من �سديقه احلديدي امل�ستطرد يف التفكري. كانت الق�سة 
من اأطول الن�سو�س التي توقفنا عندها يف حما�سرات هذه ال�سنة وكانت مثال دائم احل�سور 
يف مناق�ساتنا عن الق�سة الق�سرية. وخطوطي حتت جمل يف الق�سة مل تكن ت�سبه ما خططته 
يف كتب الدرا�سة الأخرى، فلم تكن اإ�سارة اإىل الأجزاء املهمة التي يجب تذكرها يف المتحان 

بل كانت اإ�سارة اإىل اجلمل التي اأحببتها وقربتني من تلك اللغة، لغة الآي اآي. 
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اأزمة الق�سة العربية الق�سرية 
بو�سفها نوعا اأدبيا

�سالح • فخري 

هل متر الق�سة العربية الق�سرية يف اأزمة حقا؟ هل تخبو ويت�ساءل عدد قرائها ويهجرها 
ال�سجيج  ان  اأم  الن�سر؟  لدور  واإغراء  للقراء  وجذبا  رحابة  الأكرث  الرواية  عامل  اإىل  كتابها 
الذي يثور منذ عدة �سنوات حول اأزمة الق�سة الق�سرية كنوع اأدبي هو جمرد تف�سيل �سغري 
يف خطاب الأزمة الذي ما فتئنا ن�سمعه ونردده دون ان نبحث يف الأ�سباب احلقيقية املت�سلة 

بان�سداد الآفاق التي توؤدي اإىل الزمات املتالحقة التي يعربها العرب املعا�سرون؟
 املثري يف هذا اجلدل الدائر حول الق�سة الق�سرية اأن كتاب الق�سة الق�سرية يف العامل 
العربي يغ�سبون عندما يقال اإن هذا النوع الأدبي الالفت، يف �سكله وعوامله، قد خبا ومل يعد 
يثري اهتمام القراء؛ وينربي هوؤلء ال�سامدون الأوفياء للق�سة الق�سرية للدفاع عنها لأنها 

الهواء الذي ي�سن�سقونه واإك�سري احلياة الذي يبقيهم على قيد الكتابة. 
لكن رغم دفاع كتابها احلار واملتحم�س للقول باأنها حا�سرة بقوة يف امل�سهد الثقايف، اإل 
اأن الق�سة الق�سرية ل تعي�س ع�سرها الذهبي. لقد �سدت الرواية الأفق، و�سار على الق�سة 
التي  املتتابعة  الندوات  ت�ستطع  ومل  ال�سم�س.  حتت  �سيقة  بقعة  عن  لها  تبحث  اأن  الق�سرية 
انعقدت يف عوا�سم ومدن عربية عديدة خالل العامني املا�سيني اأن تعيد لهذا النوع الأدبي 
املده�س، الذي يقيم بني الرواية وال�سعر، اإذا جاز لنا تب�سيط امل�ساألة بهذه ال�سورة، الزخم 

الذي كان يتمتع به يف ما�سي الأيام. 
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م�سى  فيما  كان  اأنه  مع  املا�سيني،  العقدين  خالل  مهم�سا  الأدبي  النوع  هذا  اأ�سبح  لقد 
على راأ�س هرم الأنواع الأدبية، من خالل غزارة الإنتاج الالفتة ومتيزها، والأعداد الكبرية 
من كتاب الق�سة الذين وا�سلوا الكتابة بال انقطاع يف هذا النوع على مدار عقود من الزمن. 
الكتابة  اأ�سكال  من  ال�سكل  هذا  عن  تن�سرف  بداأت  املختلفة،  الإعالم  وو�سائل  الن�سر،  دور 
ال�سردية. اأما الكتاب فبداأوا يرحتلون يف اجتاه كتابة الرواية لأنها حتظى باهتمام القراء ودور 
الن�سر وو�سائل الإعالم، وترتبع يف دائرة ال�سوء، وتغري بكتابتها ب�سبب اجلوائز الكثرية يف 
الوطن العربي والعامل التي تر�سد لها، كما اأنها مطلوبة للرتجمة اأكرث من غريها من  الأنواع 
الأدبية. وذلك يف الوقت الذي تبدو الق�سة الق�سرية منزوية ل حتظى بالطلب ول يقبل عليها 

القراء.
وحتى  وال�ستينيات  اخلم�سينيات  �سنوات  يف  الق�سرية  الق�سة  حال  يكن  مل  احلال  هذا 
فال�سحف  العربية.  الثقافة  ت�سهده  ما  هو  عك�سه  كان  بل  املا�سي.  القرن  من  ال�سبعينيات 
واملجالت كانت تتناف�س يف ن�سر الق�س�س، واملجموعات الق�س�سية كانت ترتبع على عر�س 
دور الن�سر احلكومية والأهلية، والنقاد كانوا يتبارون يف الكتابة عنها، وعن كتابها البارزين 
يف ذلك الزمان. لرمبا يعود ذلك اإىل ن�سوء الق�سة الق�سرية على �سفحات ال�سحف ال�سيارة 
واهتمام ال�سحف بهذا النوع الأدبي القريب يف عوامله من املادة ال�سحفية من خرب وحتقيق 
وتعليق �سيار على الأحداث. كما اأنه قد يعود اإىل وجود عدد كبري من كتاب الق�سة البارزين 
يف تلك العقود: حممود تيمور، ويحيى حقي، ويو�سف اإدري�س، ويحيى الطاهر عبد اهلل، وحتى 
اأبو  جنيب حمفوظ، وزكريا تامر، و�سمرية عزام، وغ�سان كنفاين، وحممد عيتاين، وجمال 
حمدان، وحممود الرمياوي، وحممد زفزاف، وحممد خ�سري، واآخرين كثريين ل حتيط بهم 

الذاكرة.                                 

لكن خطاب الأزمة الذي مييز الكالم على الق�سة الق�سرية مل مينع من ت�ساعد اجلدل 
بوظيفتها  يتعلق  فيما  اأو  الأدبية،  الأنواع  مراتبية  يف  مكانها  حيث  من  �سواء  الق�سة  حول 
الثقافية، و�سلتها بالتحولت ال�سيا�سية والإجتماعية. فمن جهة تبدو الأنواع والأ�سكال ثمرة 
واأ�سكال و�سيغ  باأنواع  لت�ستعني  بعدها  تنعطف  بها حدودا معينة  تبلغ  حتولت ن�سية داخلية 
اأخرى للتعبري. وهذا ما ح�سل مع نوع الق�سة الق�سرية التي تطورت من احلكايات ال�سعبية 
واحلكايات املجازية، املروية على ل�سان احليوانات مثل كليلة ودمنة، لتبلغ ذروتها الكال�سيكية 
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يف اأعمال كتاب مثل غي دي موبا�سان واأنطون ت�سيخوف واإدغار األن بو. لكن هذا ال�سكل، الذي 
يروى يف �سريط لغوي ق�سري ح�سب تعريفات ال�سكالنيني، �سرعان ما بداأ الرتاجع والتواري، 
التي  والتقارير  املدونات  غزت  حيث  املعلومات  تكنولوجيا  ثورة  بعد  به،  الإهتمام  وا�سمحل 
تبث على ال�سبكة العنكبوتية كل �سا�سة حا�سوب. كما ناف�ست التقارير امل�سموعة يف الإذاعات، 
اإياه من مادة  اآخذة منه �سال�سته مقربة  ال�سكل املوجز املكثف  الف�سائيات هذا  واملرئية يف 

احلقيقة واحلدث اليوميني. 
الالفت لالإنتباه هو اأن الرواية، �سقيقة الق�سة الق�سرية، ت�سهد ازدهارا مده�سا يف لغات 
العامل جميعها؛ بل اإن هناك عودة اإىل كتابة روايات كال�سيكية تتعدد اأجزاوؤها فتحكي عن 
اأجيال متعاقبة يف عدد من ال�سفحات قد ي�سل الألف اأو اأكرث. فهل اختطفت الرواية �سكل 
الق�سة الق�سرية وجعلته جزءا اأ�سا�سيا من بنائها، وهل حلت الأ�سكال احلديثة من املعرفة 

والرتفيه واملتعة حمل كتابة موجزة تتاأمل العامل الداخلي لالإن�سان؟ 
لي�س لدي جواب حا�سم على مثل هذه الأ�سئلة امللتاعة التي يطرحها كتاب الق�سة وحمبوها، 
خ�سو�سا اأن هذا النوع من الكتابة ي�سهد انح�سارا على م�ستوى العامل كله ل يف العامل العربي 
وحده. ومن ثم فاإن الأمر يحتاج اإىل بحث وتاأويل على م�ستوى اللغات والثقافات املختلفة يف 

م�سرق الأر�س ومغربها، �سمالها وجنوبها. 
ما ميكن قوله هو اأن الق�سة الق�سرية مل ت�سل نهايتها  ك�سكل حموري يف الثقافة العربية، 
وعلى ال�سعيد العاملي كذلك. ومن هنا يبدو احلديث عن نهاية الق�سة الق�سرية، و�سرورة 
بدورها  وتقوم  م�سدها  ت�سد  الكتابة  من  اأخرى  اأ�سكال  نحو  جتاوزها  الأقل  على  اأو  تاأبينها، 
ووظيفتها الثقافية، نوعا من الرجم بالغيب والرك�س وراء حديث النهايات الذي اأثبت رعونته 
وت�سرعه يف حقول الفكر والثقافة خالل ال�سنوات الأخرية. لكن جوهر الفكرة التي ت�سدد على 
تراجع دور الق�سة الق�سرية ك�سكل مهيمن يف احلياة الثقافية العربية، وعلى تخلخل مكانتها 
واندحار وظيفتها، يظل �سحيحا مبجمله. كما اأن عامل الكتابة مفتوح متوت فيه اأ�سكال وتولد 
اأ�سكال وتعود اإىل احلياة اأ�سكال طواها التاريخ. والق�سة الق�سرية من �سمن هذه الأ�سكال 
اأو ترتاجع، يزداد  اأن تتقدم  الإبداعية التي ابتدعها الإن�سان، وحملها دورا ووظيفة، وميكن 
الهتمام بها اأو ينق�س، تاأخذ مكان ال�سدارة يف الكتابة والن�سر اأو يهملها كتابها وحتجم دور 

الن�سر عن طباعتها. 
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هذا هو و�سع ال�سعر والرواية وال�سرية الذاتية، والكتابة النقدية، وما بينها اأ�سكال هجينة 
وم�ستدعاة من املا�سي، اأو م�ستقبلية اأملتها �سروط التاريخ واملمار�سة الإجتماعية، والتقنيات 
و�سبكة  حا�سوب،  واأجهزة  نقالة،  وهواتف  وتلفزيون،  �سينما  من  املختلفة  والإخرتاعات 
عنكبوتية، اإلخ ما حمله اإلينا التطور التكنولوجي املت�سارع يف هذا الكون املنطلق بحيث نلهث 

اإذا حاولنا اللحاق به. 
حواف  وعلى  الظل،  منطقة  يف  هكذا  �ستظل  الق�سرية  الق�سة  اأن  يعني  ل  قلته  ما  لكن 
الن�سر الإلكرتوين، والإنت�سار  الهائلة، والتوجه نحو  التكنولوجية  الأنواع الأدبية، فالتطورات 
ال�سريع للمدونات، قد يعيد الق�سة اإىل ال�سدارة يوما من الأيام لأ�سباب تت�سل بوجازة هذا 
النوع الأدبي وميله اإىل الرتكيز والكثافة وق�سر �سريطه اللغوي، ما يجعله �سهل القراءة اأ�سرع 

يف الو�سول اإىل القراء.
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ا�سرتجاع الطفولة 
رد الأردين يف ال�سَّ

عي�سى را�سد  • د. 

• مدخل: 

اأعني بالطفولة ُهنا املرحلة العمرية من �ست �سنوات اإىل ثماين ع�سرة �سنة، وهي زمن 
اأجمل  اأنها  على  كلهم  الب�سر  يجمع  ويكاد  الإن�سان،  �سخ�سية  خالله  تت�سكّل  ومكايّن  نف�سّي 
تعني  لأنها  ذلك  املا�سي،  اإىل  احلنني  ذاكرة  يف  واإحلاحا  ح�سورا  واأكرثها  العمر  مراحل 
ال�سرية  امل�سرات  اأغلب  تعني  اأنها  اأي  والالم�سئولية  والأمومة،  وال�سذاجة،  واللعب،  احلرية، 
التي يفتقدها الرا�سد يف �سّلم عمره. والطفولة بحلـْوها ومّرها متمكـّنة يف الوجدان حتى اآخر 

نب�سه يف احلياة.

وقد ا�ستغل عليها الأدباء يف خمتلف الأزمان وخمتلف البيئات وخمتلف الأ�سكال الأدبية 
اإنتاج  اأعادوا  مبعنى  الت�سكيلية،  واللوحة  والأغنية  والنرث  ال�سعر  يف  فا�ستح�سروها  والفنية 
زمن الطفولة يف ن�سو�سهم بطرائق متعددة من فن ال�ستدعاء، حتى بات هذا ال�ستدعاء 
من  ا�ستثنائية  مناذج  وتعر�س  الطفويل،  للزمن  احلنني  متعة  حتقق  ملحوظة  فنية  ظاهرة 
اأحداث الطفولة واأمكنتها لكاأن ا�ستح�سار الطفولة نوع من �سراع البقاء وحّب احلياة، لذلك 
ال�سعور باحلماية  الطفولة ل�ستعادة  اإىل  اأعود بذاكراتي  انطوانت دي �سانت: ))كنت  يقول 

املطلقة)1( ويقول طاغور ))يولد الكبري طفال وحني ميوت يهب العامل طفولته الكبرية)2(.
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العاملي: الأدب  • يف 
قبل مئة عام تقريبا كتب الرو�سي فيودور �سولوجوب)3( ق�سته الق�سرية )الطارة( التي 
عجوز  رجل  حول  الق�سة  وتتجوهرفكرة  ليننغراد،  �سواحي  من  �ساحية  يف  اأحداثها  دارت 
اأمام  يلعب بطارة معدنية يدحرجها بق�سيب معدين معقوف وهو ي�سري  اأنيقا  ي�ساهد طفال 
اأمه الأنيقة اأي�سافتتحرك يف راأ�س العجوز تداعيات خمتلفة عرب �سريط الذاكرة والعودة اإىل 
املا�سي ويقوم اأ�سا�س هذه التداعيات على حماور الطفولة من اجتاهات خمتلفة اأولها الجتاه 
القت�سادي الجتماعي فالطفل كان ))جميال مبتهجا، وكانت ال�سيدة ترفل يف ثياب اأنيقة 
وقد ارت�سمت على �سفتيها ابت�سامة رقيقة )4(. فالطفل واأمه من اأ�سرة ثرية فيما كان الرجل 
والكادحة  الغنية  الطبقات  �سراع  ملمح  ذلك  املالب�س()5(.  رث  الهيئة،  فقريا)زرّي  العجوز 
مبحاذاة  الثنان  اأ�سبح  اإن  )ما  اإذ  وابنها  الأم  هيئة  من  العجوز  الرجل  موقف  يف  يتج�سد 

العجوز رمى ال�سبَي بنظرة حا�سدة من عينني غائرتني )6(
العجوز يف  يالزم  كان  الذي  ال�سري  القهر  تظهر  للطفل  العجوز  من  احلا�سدة  فالنظرة 
اأمرا  )اأن هناك  العجوز  �سعر  فلقد  الأطفال،  ك�سائر  بفرح  اللعب  له  يتوفر  طفولته حني مل 
ْبية  غام�سا مل يتمكن من فهمه. اأمرًا بدا له غريبا اإىل حد ما. كان طوال حياته يظن اأن ال�سِّ
ما خلقوا اإل لكي يتلقوا ال�سفعات على وجوههم، ويجذبوا من �سعر روؤوؤ�سهم )7(. ففي املقطع 
ال�سابق جت�سيد وا�سح لل�سراع النف�سي عند العجوز يف مقارنته بني حياة هذا الطفل الغني 
والفارق  واأمه،  الطفل  العجوز وطبقة  الراأ�سمايل بني طبقة  الفارق  اإىل  وحياته، ومرد ذلك 
الوجداين بني طفولة العجوز ال�سقية و�سعادة الطفل الآن. لقد)تذكر حياته التي كانت اأ�سبه 

بحياة الكالب...... وتذكر اأنه لي�س بحال اأف�سل مما كان عليه يف تلك الأيام )8(.
فعلقت )�سورة  الطفل،  بذهول مريع جراء مقارنته بني حاله وحال  العجوز  اأ�سيب  لقد 
ذلك ال�سبي الذي كان يطارد طارته �ساحكا مبتهجا يف خميلته.... اأم�سى �سحابة يومه يف 
اأن تغيب تلك ال�سورة عن ذهنه.... لقد ا�ستحوذ  امل�سنع بني الآلآت الهادرة املزعجة دون 

م�سهد ال�سبي والطارة على تفكريه وراح يطارده يف نومه)9(.
ثم يت�سع زمن الق�سة عند الكاتب حني جعل العجوز دائم التفكري بذلك امل�سهد يف مدة 
فكادت  �سدئة  معدنية  طارة  بيته  اإىل  عائد  وهو  �ساهد  اأن  اإىل  اأكرث  ورمبا  �سنة  على  تزيد 
دموعه تفي�س ل�سدة بهجته بها، اأخذ الطارة بطريقة �سرية واأخفاها حتى ليتعر�س للحرج، 
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اأن اغتنم فر�سة يوم ربيعي جميل واأخذ  ثم خباأها يف بيته، وراح يتاأملها يوما بعد يوم اإىل 
و�سيطر  �سذية  متفتحة  الأزهار  فبدت  الأ�سجار،  الكثيفة  الغابات  اإحدى  اإىل  واجته  الطارة 
على الغابة جّو ربيعي فائق اجلمال. ق�سف العجوز غ�سنا من �سجرة ثم اأخرج الطارة وراح 

يدحرجها بالغ�سن متاما كما كان يفعل الطفل.
نحن هنا اأمام موقف نف�سي يوؤكد نظرية )املعاو�سة( فالعجوز يعّو�س عن حرمانه و�سقائه 
وفقره اإىل الألعاب الطفولية باللعب يف الغابة بعيدا عن اأعني النا�س الناقدة، اإنه يعيد توازنه 
الوجداين ويحاول تعوي�س خ�سارته يف مرحلة الطفولة مع اأنه كبري ال�سن على و�سك املوت. 
الأمر الذي يوؤكد اأن الطفولة رهان رابح يف احلياة النف�سية لالإن�سان ؛اإذ لي�س له عنها غنى، 
فالإح�سا�س بحاجتها باق ما دام الإن�سان حيا، وهذا يوؤكد اجتاها ثانيا يف تداعيات الرجل 
العجوز و�سلوكه وهو اجتاه احلرية وال�سعادة وال�سعور باحلاجة اإىل العدالة الجتماعية ما دام 
الزمن الطفويل واحدا عند الطبقة الغنية والطبقة الكادحة على حد �سواء، فهو زمن م�سرتك 

يف الذات  الب�سرية على اختالف اأمكنتها وعروقها.
اأما الجتاه الثالث فهو رغبة العجوز يف النت�سار على عجلة الزمن واإعادتها اإىل الوراء اأو 

اإيقافها وهو مطلب عميق الغور يف الكائن الب�سري 
بتوقف  اإل  يتحقق  اأن  لميكن  الذي  البقاء  البقاء.هذا  حب  بغريزة  م�سحونا  يولد  الذي 
الزمن، وما دام الزمن متحركا ف�ستبقى م�سكلته متجذرة يف وجدان الإن�سان خالل �سراعه 

الأزيّل مع �سوؤال املوت.

وو�سف  العجوز  �سلوك  خالل  من  الق�سية  لهذه  عر�س  حني  مبا�سرا  الكاتب  كان  وقد 
اأحا�سي�سه العميقة، يقول الكاتب )�سعر العجوز وكاأنه اخرتق حاجز الزمن نحو املا�سي ب�ستني 
�سنة.... تخيل نف�سه �سبيا �سغريا بثياب اأنيقة يتفجر �سعادة و�سرورا.... �سعر بوجود امراأة 

يعرفها ترقبه بقلق واهتمام وهو يلهو بطارته)10(.

ما  �سرعان  وهمي  انت�سار  النهاية  يف  لكنه  الزمن،  على  موؤقتا  انت�سارا  حقق  فالعجوز 
تال�سى، فبعد اأن اعتاد اللعب بالطارة يف تلك الغابة داهمه املر�س وال�سعال فمات)غريبا بني 
اأنا�س غرباء.... كان اآخر عهده يف الدنيا ابت�سامة رقيقة افرّت عنها فمه الأدرد قبل اأن ي�سلم 
الروح اإىل بارئها، ابت�سامة  ت�سي باأ�سياء كثرية، فقد متكن من النت�سار على عامل الزمن 
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وا�ستعادة طفولته امل�سلوبة من اأعماق املا�سي البعيد... كانت الأيام الأخرية التي عا�سها من 
اأجمل اأيام حياته،فقد ا�ستطاع يف تلك الأيام اأن يعي�س طفولته كما اأحبها اأن تكون )11(.

كنت اأمتنى لو اأن الكاتب اأنهى الق�سة عند كلمة غرباء وترك للقارىء فر�سة تاأمل ال�سراع 
النف�سي مع الزمن بدل من اأن يف�سر ويعّلق على �سلوك ذلك العجوز الذي حاول النت�سار على 

الزمن ولو بالوهم.
الكائن  عند  الطفولة  لق�سية  واقعيا  اإن�سانيا  منوذجا  تقدم  فالق�سة  الأمر  يكن  ومهما 

الب�سري ب�سفتها مرحلة زمنية واإح�سا�سا باحلياة الأجمل.

الأردن: يف  رد  ال�سَّ يف  الطفولة  • ا�سرتجاع 
الق�سرية  الق�سة  يف  الطفولة  ا�سرتجاع  ظاهرة  اإىل  الأردن  يف  ردي  ال�سَّ املنجز  ُيحيل 
والرواية وال�سرية الذاتية، اإل اأن ح�سور هذه الظاهرة يف الق�سة والرواية كان اأبلغ دلللة. 
ونقف على هذا احل�سور عند اأغلب الق�سا�سني والروائيني، لكنه عند كوكبة منهم جاء غنيا 
فايز  يقول  معا،  اآن  يف  الزمن  ومع  كينونته  مع  الكاتب  �سراع  عن  ومعربا  اجلمالية  بالقيم 
ي�سمُّ  فرا�سه  على  م�ستلقيا  الكبري  الطفل  دون جدوى)12( ))وكان  العبور  ق�سته  حممود يف 
بني جنباته �سرَّ املوت وامليالد ي�سعب على ذات الطفل اأن مييز حقا بني املوت الذي اعرتاه 

وامليالد الذي بعثه.... لكنه يح�س بهذه املعجزة ولو �سعب عليه تف�سريها((. 
 فالإح�سا�س بالطفولة ُهنا حلٌّ نف�سّي وجدايّن ينقذ الكاتب من الإح�سا�س ب�سرورة املوت، 
ويوؤهله لت�سالح حمتمل مع احلياة. ويقول فايز حممود يف ق�سة الوح�س ))لن اأكون اإل ذلك 
الطفل الذي اأطللُت على احلياة بن�سارته والذي اأحت�سنه يف �سغاف روحي ما دمت اأتنّف�س....

قول  من  يقرتب  وبذلك  احلقيقي)13(  الوجود  درو�س  نتعلم  ومنه  تنا  َم�َسرَّ اآنذاك  اللعب  كان 
نيت�سه ))يف داخل كل منا طفٌل يلعب((.

اأكرث من ق�سة ي�سّر فايز على الحتماء بالطفولة بعفوية جريئة لدفع هاج�س املوت  يف 
بعيدا عن �سريورة احلياة. وقد احتمى باللعب اأيام الطفولة، اإذ اللعب �سلوك فطرّي حمبب 
الروحاين  الغذاء  ويعني  الدنيا  اأعباء  من  والرباءة  اخلال�سة  واملتعة  املطلقة  احلرّية  يعني 
ال�سرّي ملواجهة الواقع. غري اأن اللعب عند الكاتب م�سّرة كبرية يتعلم منها كيف يفكر بحركة 
الوجود من حوله، وتلك عادة فايز يف توظيف الفكر ال�سعوري يف �سردياته، فالق�سة عنده 
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تخدم روؤياه الفل�سفية، وروؤياه الفل�سفية تدير جماليات الق�ّس يف جديلة متبادلة بني الفكر 
والأدب.

هي  حمورّية  فكرة  على  ال�سرد  تقنية  عمايرة  جميلة  تبني  والأ�سود  الأبي�س  روايتها  ويف 
الطفولة ب�سفتها زمنا لينتهي، وذلك عرب تداعياتها مع الآخر.فبدت وكاأنها تف�ّسر م�ساعر 
احلّب وبراءات ال�سعور وال�سلوك باأنها نوع من الطفولة حتى لو حاول الآخر نفي ذلك،هذا 
الآخر يقول لها ))اأنِت ل ت�سيبني، لكن تكرب الطفلة داخلك يف بع�س الأحيان، اأح�ّسها تتحرك، 
مو�سع  يف  وقولها   .)14( للداخل  جتذبها  ما  قوة  تف�سل،  لكنها  اخلروج  حتاول  كاأنها  تتململ 
اإىل رف�س �سمني  تتهمني حتيل  اأن كلمة  باأنني لزلت طفلة(()15( ومع  تتهمني  اآخر ))هي 
اأن هاج�س البطلة منت�سر للطفولة فيها خالل اأحداث الرواية،  اإل  ملا هي فيه من الطفولة 
وهو �سالحها الأقوى يف مواجهة الِكرَب وتهديد الزمن فالآخر ليريدها طفلة مبعنى الرباءة 
املطلقة كال�سذاجة ولكنها اأي البطلة ت�سّر على الإيحاء له باأنه اإمنا يحبها من اأجل طفولتها 
فتقول له))يااهلل! هل حتبني اأنا اأم حتب الطفلة داخلي؟ اأم اأنك ل حتبني اإل من اأجل الطفلة 

التي اأكونها )16(.

فالطفولة مكمن ال�سراع بني اإرادة البطلة واإرادة الآخر من جهة وبني اإرادة البطلة واإرادة 
الزمن من جهة اأخرى. تقول الكاتبة ))لون طفولتي اأبي�س(()17( وهذا قول يحيل فيما اأرى 
اإىل جماليات الطفولة ال�سافية واإىل دميومتها يف ذات البطلة واإىل اعت�سامها بالدللة الثالثة 
للبيا�س وهو ا�ستقاللية البطلة بهذه ال�سفة التي تعطيها قوة عارمة يف حتا�سي خريف العمر، 
اإذ البيا�ُس  اأبي�س(( )18(  اأنها تقول يف مو�سع اآخر من الرواية ))�سعري لن ي�سبح  خا�سة 
ُهنا ذبول و�سيخوخة وموت قادم،وبيا�س الطفولة حياةوم�ّسرة دائمة ك�سواد ال�سعر الدال على 
ال�سبا وال�سباب كذلك، فبيا�س الطفولة و�سواد ال�سعر نقي�سان التقيا يف دللة واحدة وهي 
حّب احلياة وا�ستمرارها، لذلك تقول الكاتبة))اأحاول باللونني الأبي�س والأ�سود حتويل العامل 

اإىل ا�ستعارة قابلة للتاأويل)19(.

 ويف ق�سته))اأ�سجار دائمة العري(()20( ي�ستدعي يو�سف �سمرة عامل الطفولة باأ�سلوب 
فني غريب ليوؤكد فكرة الرجل دائم الطفولة، واأن الطفولة لي�ست مرحلة تاريخية يف حياة 
الإن�سان اإمنا هي الطاقة ال�سمنية اخلاّلقة التي تتحكم مب�سار الر�سد وال�سلوك عند الكبار. 
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البطل �سخ�سيتني )الأ�سل والقرين( فاإن  كـُنا وقفنا على روايات عاملية جتعل من  واإذا 
يو�سف �سمرة اأحال البطل يف ق�سته وهو القا�س نف�سه اإىل يو�سفني اآخرين لتدور الأحداث 
عرب )ثالثة يو�سفني( اأي ثالثة قرناء ل�سخ�سية اأ�سلية واحدة، فقام يو�سف الأول )القا�س( 
بتجريد يو�سفني اآخرين منه الأول يو�سف لب�س اجلينز والثاين يو�سف ال�سائق لتجمعهم جل�سة 
ندمانية يف حانة،حتى اإن النادل نف�سه تراءى ليو�سف الأول اأنه ي�سبهه لول اأن تدارك يو�سف 

الثاين وقال ليو�سف الأول: )يو�سف اأعر�س عن هذا( )21(. 
))فبوا�سطة احللم ينفذ يو�سف اإىل ذاته ويقّربها ويعرتف ويكون احللم مطّهرا يقود اإىل 

ال�سكينة، والرحلة العرتافية، رحلة تقوم على التجريد والن�سطار(()22(.
ويف راأيي اأن �سمرة اأراد مبوقف الت�سابه هذا اأن يرينا تعددية ال�سخ�سية عند الإن�سان. 
اأي  طفوليا  ال�سخ�سيات  هذه  اإنتاج  اإعادة  اإىل  القا�س  ا�ستند  الفكرة  هذه  تاأكيد  اأجل  ومن 
الأ�سدق  املرحلة  اأنها  ذلك  الطفولة،  مرحلة  يف  الثالث  ال�سخ�سيات  اإىل  بالذاكرة  العودة 

تعبريا عن الذات بكل مالحمها الباطنية والظاهرية.
�سبيهة  اإىل هيئة جلو�س  بنا  ليعود  ال�سيارة  املقعد داخل  ا�ستثمر �سمرة هيئة جلو�سه يف 
كانت يف زمن الطفولة وهي هيئة الطفل اجلال�س على )النونية( اأي الوعاء الذي يجل�س عليه 
طفل الأ�سهر الأوىل ليبول فيه ولكن القا�س عك�س الأمر حني جعل راأ�سه عو�سا عن املوؤخرة، 
فبداأ يفرغ ما يف راأ�سه من حمتويات الذاكرة وهي حمتويات ذات رائحة خا�سة ي�سعب التمييز 
لها يقول  بني م�ستوياتها لوفرة اأمناط املحتويات التي جاءت )الأحالم الطفولية املغت�سبة( اأوَّ

الكاتب:
))اأرحت راأ�سي على املقعد الذي يذكرين بنونية الأطفال. ابت�سمت ما الذي مينع راأ�سي 
من ذلك الآن؟ �ستطرق الرائحة اأنف الرجل اأول ثم ال�سائق. رحت اأ�ستذكر حمتويات راأ�سي، 
وخماتريها....... القرى  ف�سائح  املغت�سبة،  الطفولية  الأحالم  الرائحة:  بطعم  اأتنباأ  كي 
عالقا  مازال  واجتماعيا  �سيا�سيا  م�سهدا  وع�سرين  اثنني  الكاتب  ذكر  بحيث   .)23( الخ(( 
بذاكرة الطفولة، اآخر هذه امل�ساهد كان اخلوف من اأحد ع�سر مظهرا حياتيا خمتلفا بدءا 
باخلوف من الأم وانتهاء باخلوف من املباحث)24(. فالكاتب يعر�س فكرة الحتجاع على كثري 
من مظاهر القبح الإن�ساين يف مرحلة الطفولة اإىل درجة مل يعد فيها البطل معنيا بتذكر يوم 

ولدته.
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وقد �ساركه اليو�سفان الآخران هذا املوقف )كل عام اأحاول اأن اأتذكر يوم ولدتي فاأخيب، 
�ساألتهما اإن كانا يتذكران يوميهما فان�سما اإيّل)25( اإذن هي حماولة فنية  للتخل�س من عبء 

الإح�سا�س الثقيل بيوم امليالد الذي ميثل يف ذاكرة الكاتب �سفحة غري مهمة. 
حيث  ال�سظايا  لهذه  امل�سرتكة  الطفولية  اخللفية  لر�سم  ا�ستخدم  قد  ال�سرتجاع  ))اإن 
ظهر من يتعاطف مع الع�سفور عندما يقع يف الفخ يف لعبة الأطفال، وظهر من ليتعاطف، 
وميار�س لعبة الذبح، ويف ذلك اأي�سا اإدانة للطفولة التي كانت م�سئولة عن ر�سم هذا التنازع 

بني الإن�سانية ال�سفافة املرّو�سة والإن�سانية الغابية(()26(.
ويف اأثناء جلو�س اليو�سفني الثالثة يف احلانة راح البطل ي�ستذكر يو�سف ال�سائق عرب �سريط 
ذاكرة الطفولة، فاإذا باليو�سفني الثالثة كانوا اأ�سدقاء جتمعهم األعاب م�سرتكة من مثل �سيد 
الع�سافري بالفخاخ،وقد حّدد البطل الدور الذي كان يلعبه كل يو�سف منهم يف لعبة ال�سيد.
يقول الكاتب يف حلظة ال�سرتجاع )اأفرغت كاأ�سي دفعة واحدة، واأنا اأحدق اإىل وجهه. راحت 
مالحمه ت�سغر تدريجيا، حتى و�سلت اإىل اآخر يوم راأيته فيه. اأعني قبل اأن اأحرق عقدي الأول 

)27( ثم �سرد الكاتب اأحداث لعبة ال�سيد.

البطل  متثالن  اأخريني  �سخ�سيتني  اإىل  البطل  يق�سم  اأن  �سمرة  الكاتب  ا�ستطاع  وهكذا 
نف�سه، فهي ثالث �سخ�سيات كّونها زمن الطفولة ومل ي�ستطع زمن الر�سد ف�سل واحدة عن 
الأخرى. ويف نهاية الق�سة يتحقق القارىء من اأن اليو�سفني الثالثة هم يو�سف واحد وذلك 
بيتنا.  اأمام  توقفنا  اكرتثت.  فما  ال�سجري،  ال�سارع  )عربنا  البيت  اإىل  الثالثة  عاد  عندما 
اأطفاأ ال�سائق الأ�سواء هبطنا جميعا، ودخلنا البيت كانت زوجتي عارية ت�ستلقي على ال�سرير 
اأ�سكالنا كاأ�سجار دائمة العري يف خريف دائم  اخل�سبي وبيا�سها يلمع يف ال�سوء......بدت 
اليبا�س)28(. و�سواء كتب �سمرة الق�سة عرب حلم اليقظة اأو روؤيا املنام فاإن ما يهمنا هنا اأن 

الزمن الطفويل لعب الدور الأ�سا�سي يف اإدارة اأحداث الق�سة واأفكارها اجلزئية.
للوهلة  فهو  ال�سردية  بنيته  يف  اإ�سكايل  اأدبي  عمل  من�سور  خلريي  الأ�سرار((  و))�سبي 
الأوىل �سرية ذاتية اأو وقائع موجزة من �سرية ذاتية يرويها الكاتب عن طفل ا�ستثنائي يعي�س 
زمنا خمتلفا ومكانا مباينا لغريه من الأمكنة اجلغرافية العادية، فجاءت الأحداث بدراميتها 
العالية ا�ستثنائية اأي�سا بغرابة تفا�سيلها وعالئق �سبكتها احلركية، كما وردت �سخو�س ال�سرية 

متميزة بفرادات غريبة خارجة عن املاألوف ونافرة عن املعتاد اليومي.
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يحار القارىء يف بلوغ اإجابة ال�سوؤال: اأيهما كان ال�سارد؟  اأهو الكاتب الراوي اأم الطفل 
)بطل ال�سرية(، اأم الطفل يف الكاتب نف�سه؟

ومع اأن الطفل يف الكاتب نف�سه هو الأقرب اإىل الإقناع  اإل اأنني اأرى اأن الثالثة ا�سرتكوا 
القارىء يف  ي�سع  ناجح  فني  بتمويه  الوقائع  يدير  اأن  الكاتب  ا�ستطاع  اإذ  واحد،  �سخ�س  يف 
البطولة احلقيقية، ب�سبب تعدد  الثابت بخيط  الإم�ساك  حّوام فكري لذيذ بحيث لي�ستطيع 
الأويل  البطل  هو  فالزمان  عّدة،  فنية  ن�سو�س  على  املفتوحة  ال�سرية  هذه  يف  البطولت 
واندغم  تنامى  الزمان  هذا  لكن  الوقائع،  تدوين  يف  �سرع  حلظة  الكاتب  نية  يف  امل�ستهدف 
اإذ  نف�سه،  الكاتب  ن�سميه عمر  اأن  ن�ستطيع  اأنه زمان م�ستمر  تاأكد  اأن  اإىل  الكاتب  نف�سية  يف 
ل اأت�سور اأن تلك امل�ساهدمن زمن الطفولة غادرته ذات �سهو اأو �سباب اأو كهولة بدليل اأنها 
عا�ست معه بكل دموعها ال�سّكرية واملاحلة، وهي )اأي امل�ساهد( �سّكرية  لطبيعتها التي زودته 
باخلربات الدنيوية واحلياتية وكيفية اإعادة قراءة الواقع وكيفية )اأ�سلبة( من الأ�سلوب، نظرته 
الب�سريية اإىل فن احلياة، وهي ماحلة لثقلها العنيف على وجدان طفل كان ما يزال يالحق 
فرا�س احلقول ويطارد عبري الرنج�س الربي فحّمله واقعهالزمني ما ليطيق من �سور الظلم 
والقهر وم�سادرة اأب�سط واأجمل اأ�سباب احلياة، واأ�سمى احلقوق الإن�سانية الطبيعية  لالإن�سان، 
هذا الإن�سان العم واجلار وال�سهر واملعلم واملختار واجلد والأم والأخت يف القرية الواحدة 
التي تتعلق باجلبل ب�سفائرها واأ�سابعها واأح�سائها.... القرية الفل�سطينية )دير الغ�سون( 
التي ت�سكن على �سياج يف�سل الوطن ق�سمني متاما كبذرة برتقالة حزتها ال�سكني اإىل ن�سفني، 
فباتت تلك البذرة بقلبني..... ومن هنا بداأ املكان )القرية( ياأخذ دور البطولة فت�سمد اأمام 
القن�س املتوا�سل من العدو لأبنائها وت�سر اأن تعي�س كينونتها بحلوها ومّرها دون اأن تتخلى 
�ساعة واحدة عن حقها يف الدفاع عن نف�سها والت�ساقها الأبدي بقلب اجلبل، ثم يحيل الكاتب 
الفن  ويف  النف�س  اأثرا يف  واأخلد  تاأثريا  اأعظم  فرعية  بطولت  اإىل  القروية  املكانية  البطولة 
ال�سردي  خا�سة، وي�سبح نهر القرية بطال ب�سريا عظيما منتميا اإىل اأهل القرية من نحو واإىل 
كينونته وحقه يف احلياة من نحو اآخر ))النهر املتدفق بقوة قادر على اأن ي�سيع املنبع يوما، 

واجلذور التي رحل عنها يوم قطفوه �سغريا اأطلقت وراءه مئات الرباعم)29(

اإن�ساين يفي�س اأحا�سي�س ب�سرية )ي�سب يف البحر حيث تغ�سل البالد  فالنهر هنا �ساهد 
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قدميها كل غروب، و�سار ي�سب يف اأخاديد حفرها الأعداء.... املاء ي�سرق اأي�سا، وُيلوى عنق 
النهر اإىل غري امل�سب، فللنهر اأي�سا منفاه )30(.

 وتلعب الرائحة يف ذاكرة الطفل بطولة فريدة فهو )عرب روائح الأ�سياء يطوى الأعوام 
ك�سجادة ويبلغ العتبة، رائحة ت�ستنطق البعد الفني يف وظيفة الرائحة فهي ب�سورة اأو باأخرى 
جزء من ذاته بها ي�ستدل على حقائق وبها يوؤكد ذاته وبها يرقى اإىل مدارج �سمّوه التاأملي 
ال�سعر  ورائحة  اجللد  برائحة  العرق  رائحة  متتزج  حيث  احل�سان  ظهر  عن  ال�سرة  )يرفع 
ال�سغري الذي يعلق ببطانة ال�سرة من ظهر احل�سان، يف تلك اللحظات وكان ينتظرها، كاأن 

تفوح رائحة ذكورية حادة، تهيج رغباتها الغام�سة، وي�سعر بتفتح براعم مراهقته )31(.
واأحداثا،  ومكانا  زمانا  الطفل مبا�سيه  ربط  الذي  ال�سعوري  ال�سري  الرائحة هي احلبل 
وهكذا لعب فقه الرائحة دورا بطوليا لي�س عن طريق اأنف الطفل بل عن طريق عينيه واأذنيه 
واأنف روحه، فالطفل كله عبارة عن اأنف ي�ستن�سق لعبة الزمن من حوله ولعل العبارة الآتية 

تنبىء بالدللة النف�سية العميقة للرائحة )غرزت اأنفي يف وبرها احلنائي بحثا عني( )32(.
ف�سبي  الن�س،  حلركة  اجلوانية  روؤياه  توثيق  يف  املتلقي  يوؤازر  الإيحائي  التوظيف  وهذا 
وطبائع  م�ستقبله  يت�سوق  األيف   واقع  يف  الغريبة  نف�سه  عن  يبحث  ا�ستثنائي  طفل  الأ�سرار 
من  خّلد  التي  مدر�سته  يف  يعي�سها  التي  والرتابة  القبح  اأ�سكل  مع  املن�سجمة  غري  وحدانيته 

خاللها اأحداثا يومية و�سخو�سا عاديني))عليك اأن تختار: بيت اجل�سد اأو بيت الروح(()33(
ومع اأن الكاتب  كان يراوح يف بوحه ال�سردي بني ما هو فرداين �سعوري وما هو جماعي 
جتاه العام اإل اأن �سوؤال الوجود بظالله الفل�سفية كان ال�سوؤال الأجمل والأكرث طرحا يف اأروقة 
الن�س )املرء ميوت مرة واحدة لكنه يولد مرارا(( )34( وقد �سرت بروق هذه العبارة  �سريانا 
�سوفيا عذبا يف ظالل الدللت خا�سة يف الف�سل املو�سوم بـ ))خبزنا طحني املا�س(( حيث 
التاأمالت النف�سكـَْونية مثلما يتاأمل  نهر نهاية م�سبه، اأو مثلما ترجتف �سجرة يو�سك من�سار 

اأن ميازحها بالقطع.
))�سبي الأ�سرار(( رحلة غربة واغرتاب لوطن متثل يف قلب طفل �ساقها خريي من�سور 
باأداء تعبريي منّوع يغلب عليه  البث ال�سعري الفل�سفي اجلارح... كما اأن هذا العمل ب�سورة 
اختالفني،  الختالف  يجيء  هنا  ومن  احلياة  واإ�سكالية  الوطن  �سوؤال  يف  طفل  رحلة  اأخرى 
العرو�س  عن  يختلف  جميل  باأنني  فل�سطني  ماأ�ساة  عر�س  الذي   الأدبي  ال�سكل  اختالف 
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واختالف  الفل�سطيني،  للجرح  الواقعي  والت�سجيل  التوثيق  اإىل  مالت  التي  الأخرى  الروائية 
الذات الكونية املرتانية الأطراف يف ج�سد موؤقت عابر يخون الروح اليوم اأو غدا.

• اخلال�سة:
ميكن القول اإن الإن�سان �سجرة دائمة التعري والنك�ساف اأمام الطفولة ما�سية وحا�سرة 
اأن الطفولة هي الذات بحقيقتها الأوىل عرب  توؤكد  وم�ستقبلية يف جدلية حنني حزين و�ساّر 
املتواليات الزمنية املختلفة، الأمر الذي يزيد العتقاد باأن اإح�سا�سنا بالطفولة م�ستمر وخالد 
ت�سبح  وبذلك  الجتماعي،  ال�سلوك  �سرورات  فيه ح�سب  تعّدل  اإمنا  الر�سد  لتلغيه حتولت 
واجتماعي  تاريخي  �ساهد  لأنها  ذلك  خ�سارة.  والر�سد  ربحا  الإن�ساين  ال�سياق  يف  الطفولة 
ونف�سي و�سلوكي وت�سلوي وعاطفي ميتاز بالعمق وال�سدق والثبات لأن ملعبه احلرية املطلقة، 

يف حني يلعب الزمن الر�سدي يف منطقة خمنوقة مراوغة قابلة لالحّماء بال�سرورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• الهوام�س:
قامو�س الأقوال،اأنطون فيفو ومراد،دار املراد،بريوت،1998م، �س357.  -1

طاغور، امل�سدر ال�سابق،�س356.  -2
ا�سمه احلقيقي فيودور كوزميك تيرتنيكوف 1863- 1927.  -3

الطارة،جمموعة ق�س�سية ت�سم خمتارات عاملية، ترجمة عودة الق�ساة، وزارة الثقافة، الأردن، 2004م، �س11.  -4
امل�سدر ال�سابق،�س 11.  -5

امل�سدر نف�سه، �س11.  -6

امل�سدر نف�سه، �س11.  -7

امل�سدر نف�سه، �س12.  -8
امل�سدر نف�سه،�س12.  -9

10- امل�سدر نف�سه، �س15،16.
11- امل�سدر نف�سه،�س17.

12- فايز حممود، ق�سة العبور دون جدوى، الأعمال الكاملة،من�سورات البنك الأهلي الأردين،عمان، ط1، 2006م، �س 
.49

13- امل�سدر نف�سه، �س318.
14- جميلة عمايرة، بالأبي�س والأ�سود، دار ال�سروق، عمان، 2007، �س8.

15- امل�سدر ال�سابق، �س9.
16- امل�سدر نف�سه، �س 25.
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17- امل�سدر نف�سه، �س 23.

18- امل�سدر نف�سه، �س 65.
19- امل�سدر نف�سه، 37.

20- يو�سف �سمرة، اأ�سجار دائمة العري، وزارة الثقافة، عمان،2002م.
21- امل�سدر نف�سه، �س 29.

22- حكمت النواي�سة، املاآل، دار اأزمنة، عمان،،2002م، �س29.
23- امل�سدر نف�سه، �س 23، 24.

24- امل�سدر نف�سه، �س 25.
25- امل�سدر نف�سه،�س 26.

26- املاآل، مرجع �سابق، �س 32.
27- امل�سدر نف�سه، �س28.
28- امل�سدر نف�سه،32،38.

29- �سبي الأ�سرار، خريي من�سور، �س26.
30- امل�سدر نف�سه، �س 30.
31- امل�سدر نف�سه، �س 49.
32- امل�سدر نف�سه، �س 50.
33- امل�سدر نف�سه، �س 69.
34- امل�سدر نف�سه، �س 25.
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ا�ستلهام املا�سي وبعث اخلطاب التاريخي
 يف الق�سة الف�سرية الأردنية

املومني علي  • د. 

وا�ستذكار  العربي،  والرتاث  التاريخ  اإىل  الُكّتاب  جلوء  واحلداثة   التجريب  مالمح  من 
اإىل  القارئ  حتيل  والأحداث  جديد،  من  كتابتها  واإعادة  التاريخية  وال�سخ�سيات  احلوادث 
املا�سي يف حماولة من الكاتب لربط املا�سي باحلا�سر وبناء عن�سر املقارنة والإ�سقاط على 

الواقع املعي�س.

ول ميكن لأية اأمة اأن تقطع �سلتها بتاريخها، لأن حا�سرها وم�ستقبلها يجيء �سمن �سال�سل 
متينة مرتابطة بذات الإن�سان، وحا�سره. ول ميكن ف�سل الإن�سان عن ما�سيه اأبدًا لأّن جوهر 

املا�سي يوؤثر يف اأحداث احلا�سر بطريقة اأو باأخرى حتى ولو مل ن�سعر بهذا التاأثري.

ْت الع�سوًر وتبّدلت الأحداث؛ فاإننا جنُد اأن بناء العالقات التاريخية - مهما  ومهما تغريَّ
اختلفت - توؤّول اإىل �سياغة الواقع، بالتايل فاإن الكتابة فعُل ي�سوغ الأحداث القدمية واحلديثة، 
ويعيد بناءها معتمدًا على ا�سرتجاع الزمن املا�سي و" ل ميكن اأن يكون ثمة اإبداع من فراغ، بل 
ل ميكن للوجود الإبداعي اإل اأن يتاأ�س�س انطالقًا من واقع ما؛ ولذا، ل ُبدَّ لالأديب املبدع من اأن 
ينطلق يف نتاجه الإبداعي من معرفته باأمور ي�ستنبطها من حقائق وجوده، وكلما تعمقت هذه 
�سة لالإبداع، ازداد النتاج الأدبي غنًى وروعة" )1( وهو بذلك ي�سعى لإخراجها من  املعرفة املوؤ�سِّ

داخل الذات اإىل اخلارج لالإطالع عليها وحماولة فهمها.
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واملبدع يبني ق�س�سه على اأ�سا�س اإعادة بناء احلكاية من جديد، وم�سطلح  " احلكاية 
)التخيلية(  التي ُيقال اإنها تاريخية م�سطلح ف�سفا�ٌس جدًا، اأو على كلِّ حال اأظن اأنه ل بد 
من اأخذه هنا باأو�سع مفهوم له ممكن، اإذ ي�سمل كلَّ �سنف من احلكاية )ولو بتاريخ واحد( يف 
ما�ٍس تاريخي، ولو متاأخر جدًا وين�سبُّ �سارده نف�سه بتلك الإ�سارة وحدها، موؤرخًا اإىل حدٍّ ما 

وبالتايل �ساهدًا لحقًا")2(على َحَدٍث �سابق، مبينًا �ّسدة العالقة ومتانتها بني الأحداث.
نعر�سها  اأن  علينا  بل  ونتحا�ساها  ننكرها  اأن  اأو  املا�سي  اأحداث  نتجاوز  اأن  ميكننا  ول 
مبو�سوعية وان نعرتف مبواطن ال�سعف والقوة والنت�سار والنك�سار"ول �سبيل اأمامنا اليوم 
اأننا  اآثاره ووثائقه و�سهادة �سهوده وغري ذلك من مادة وثائقية؛ اأي  لبلوغ املا�سي من خالل 
لي�س لدينا اإل عرو�س للما�سي نبني منها حكاياتنا وتف�سرياتنا له. وتك�سف ما بعد احلداثة 
عن رغبة يف فهم الثقافة الراهنة، باعتبارها نتيجة للعرو�س ال�سابقة. ويتحول عر�س التاريخ 
اإىل تاريخ للعر�س. ومعنى ذلك اأن الفن احلداثي يعرتف  بتحدي الرتاث ويقبله فال �سبيل 
ال�سخرية  خالل  من  نقديًا  علية  والتعليق  ا�ستغالله  ميكن  ولكن  العر�س  تاريخ  من  للفرار 

واملحاكاة")3(   
 وقد تختلف الأ�ساليب الداّلة على نقد التاريخ وقد ت�سوهه اإذا كان الق�سد ت�سويهه، وهذا 

يقودنا اإىل التحقق من احلدث التاريخي ومدى �سحة نقله.
ه الن�س التاريخي ولي�س املطلوب منه ذلك، بل ي�ستوعب احلدث  واملبدع ل يتقيد بحرفيِّ
ويحاول اإعادة بناء احلكاية من جديد، ول �سبيل له اإل ا�ستعمال �سمري الغائب يف اإر�سال مادته 
احلكائية وهو"يقيم بينة وبني احلدث م�سافة، ومن خالل هذه امل�سافة يبدو متعاليًا وهذا يتيح 
له اإمكانية ت�سيري الأحداث وفق ت�سل�سلها اخلارجي، وعالقتها ال�سببية. وبهذا ميكن تف�سري 
جلوئه اإىل اإ�سارات زمنية ناظمة يف حال النتقال من �سنة اإىل اأُخرى، اأو من يوم اإىل اآخر، اأو 

عندما ي�سري اإىل ما �سبق له اأن حتدث عنه من اأحداث ظّلت اآثارها ممتدة زمنيًا" )4(   
،والأحداث املا�سية اأ�سبحت مك�سوفة اأما امل�ستقبل فهو غام�س وميكن امل�ساركة يف �سنع 

اأحداثه  والتبوء  بوقائعه.
اإّن ا�ستذكار الوقائع املا�سية وا�سرتجاع الأحداث "ياأخذ اأكرث من بعد، فقد يكون املا�سي 

على �سكل وخزات �سمري، وقد يكون على �سكل اعتزاز بالنف�س ملا
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 حققته ال�سخ�سية من اجنازات " )5(   وبهذا املعنى فاإن ذلك يكون اأحد الدوافع التي تدفع 
ال�سخ�سية لتجاوز الراهن وامل�ساركة يف �سناعة م�ستقبل جديد،فا�سرتجاع املا�سي يدفع اإىل 
العتبار به وقراءة امل�ستقبل من خالله "واحلقيقة اأن من يحكي الق�سة اأو التاريخ يبني نف�س 
تلك احلقائق باإ�سفاء معنى خا�س على الأحداث. واحلقائق ل تتحدث عن نف�سها يف اأي من 
منطي ال�سرد، بل يتحدث عنها الراوية التي  جتمع هذه الأجزاء املتناثرة من املا�سي يف كيان 

منطقي متكامل" )6(.  
وبهذا املفهوم يت�سح لنا اأن الق�س�س تتجه نحو العودة اإىل "التاريخ وال�سيا�سة من خالل 
وعي ذاتي ينتمي اإىل ما وراء اخليال. واملفارقة بعد احلداثية تتمثل يف "ا�ستخدام وا�ستغالل(

التاريخ، وهو ما مل يفكر فيه نيت�سه حني اأخذ هذا املو�سوع يف اعتباره. كما يقول رولند  بارت، 
يت�سح لنا اأنه لي�س هناك �سيء طبيعي يف اأي مكان اإل ما هو

 تاريخي يف اأي مكان" )7( ويف �سوء هذا  فاإننا ل ميكن اأن نف�سل الأحداث الالحقة عن 
اأحداث ومرجعيات �سابقة كان لها الدور الكبري يف تكوينها واإن�سائها، وت�سكل حيزًا يف وعي 

املبدع والقارئ.

اأحداث  مع  له  ل عالقة  اأن   نعلم  فاإننا  املا�سي؛  تاريخيًا من  القا�س حدثًا  ا�ستعار  واإذا 
الق�سة اإل اأن القا�س وعرب ا�ستعارته هذه، يربط اأحداث الق�سة احلالية واحلا�سرة باأحداث 
مالحظة  وعلينا  احلا�سر،  الزمن  يف  التام  غري  الزمن  ا�ستعارة  وهي  التاريخي،  املا�سي 
الفا�سل بني ال�سرد الالحق، وامل�سافة الزمنية الفا�سلة بني امل�سارع اخلا�س بالراوي، وبني 
احلدث املا�سي امل�سرود، يف هذه احلالة ميكن حتديدها بالتواريخ اأو تركها )8( ومن املالحظ 
اأن معظم القا�سني ل ي�سريون اإىل زمان احلدث بالتحديد، ولكنه معلوم �سمنًا وبح�سب ثقافة 

القارئ واّطالعه.

اإن كّل ن�سٍ يحيل القارئ اإىل مرجعيات اأيديولوجية، وتاريخية، ودينية، وواقعية، ومن هنا 
اأو ثقافية  اإن�سانية  نبداأ عملية التخيل والتاأويل، و"احلكايات اخلرافية وال�سعبية ذات منابع 
عامة ي�سعب معها اأن نرجعها  اإىل فاعلية ق�سديه واعية، مع اأنها جت�سيد ملحاولت عميقة 
لفهم الوجود ولبناُه الرمزية ولكتناهه واكتناه املع�سالت الأ�سا�سية التي تواجه الإن�سان فيه، 
وحماولت لتقدمي حلول جذرية الأهمية لهذه املع�سالت الوجودية " )9( ولهذا؛  فاإن القا�س 
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ي�ستعني بها باعتبارها امللجاأ الذي �ساعده على جتاوز واقعه وهي تاريخ م�سرتك بني املبدع 
والقارئ  ل ميكن اإنكاره.

لقد ظهر يف فرتة ما بعد عام 1970 حماولت لال�ستفادة من املوروث  الرتاثي، وراح بع�س 
التاريخي،  التاريخية يف ق�س�سهم لال�ستفادة من بعدها  ال�سخ�سيات  الكتاب ي�ستح�سرون 
الرتاثية  ال�سخ�سيات  حتويل  يف  البع�س  جنح  وقد  ال�سخ�سيات  هذه  عرب  زمنهم  وملحاورة 
اإىل �سخ�سيات فنية مقنعة فيما اأخفق البع�س الآخر)10( وكان اأول من خا�س غمار التجريب 
معتمدًا على التاريخ والرتاث جمال اأبو حمدان يف جمموعة )اأحزان كثرية وثالثة غزلن( ولو 
ت�ساءلنا: ما الذي يدفع الكاتب اإىل اإعادة �سياغة التاريخ من جديد؟ فاإن الإجابة، �ستكون 
اأمرًا ي�سريًا حني نلم�س الواقع العربي املختّل بعد احتالل فل�سطني يف نك�سة حزيران عام1967 

وما تبعه من ياأ�س اأ�ساب اأبناء الأمة العربية ومنهم املبدعون.
اإن �سدة التناق�سات يف هذا الع�سر"و�سيا�سات القمع والنهزام املمار�س على ال�سعوب،جعل 
اأدباءنا يفكرون با�ستعادة �سخ�سيات تاريخية ينطقونها من خالل الواقع، فمنهم من ا�ستنجد 
بها ومنهم من ن�سف احلا�سر من خاللها ومنهم من ر�سد اإمكانية تعاي�سها مع احلا�سر، لو 
قدر لها ذلك")11( فالياأ�س وال�سيا�سة القمعية وال�سعور بالإحباط والعجز، دفع املبدعني اإىل 

ا�ستعمال اأ�ساليب جديدة يف التعبري.
الرتاثية  واحلكايا  التاريخية  الأحداث  على  اعتمدوا  ق�سا�سون  الأردن  يف  ظهر  لقد 
واخلرافية يف ق�س�سهم، واأعادوا بناء احلكايات من جديد وا�ستطاعوا ت�سكيل الإبداع كما 
�سراحة،  وحتديده  و�سفه  عن    عجزوا  وعما  واأفكارهم،  م�ساعرهم  عن  ليعربوا  يريدون، 

وا�ستح�سروا اأ�سخا�سًا من التاريخ والرتاث مب�سادره املختلفة كرموز واإيحاءات.
ومن الأدباء والق�سا�سني الأردنيني الذين ظهر تاأثرهم بالتاريخ والرتاث:

جمموعة  يف  ال�سعر  اأبو  وهند  غزلن(  وثالثة  كثرية  )اأحزان  يف  حمدان  اأبو  جمال 
يف  العدوان  ومفلح  اأخرى(  )خطوة  جمموعه  يف  النعيمي  واأحمد  و)املجابهة(  )احل�سان( 
الليلة  يف  )الن�سر  يف  قلعجي  واإن�ساف  عزرائيل(   )الدّواج()وموت  جمموعاته:)الرحى(و 
يف  حممود    وفايز  م�سروخة(    )رغبات  يف  القي�سي  ويحيى  املدينة(   الأخرية(و)رع�س 
)قابيل(   و�سامية   عطعوط يف   )جدران  متت�س ال�سوت(،   وزليخة   اأبو ري�سة  يف )يف 
الزنزانة(، وفخري قعوار  يف  )حلم حار�س ليلى(  و)ملاذا بكت �سوزي كثريًا( و)ممنوع لعب 
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ال�سطرجن()والربميل( و�سليمان الأزرعي يف )البابور(، ويو�سف �سمرة يف )عنقود حام�س(
وها�سم غرايبة يف )قلب املدينة( وجواهر رفايعة يف )الغجر وال�سبية()12( واإبراهيم �سكجها  

يف جمموعة)�سور مبتداها  يف يافا( ومفيد نحلة يف جمموعة)ليل القوافل(  وغريهم.       
�ساأحلل بداية  جمموعة  )اأحزان كثرية وثالثة غزلن( )13( للقا�س  جمال اأبو حمدان،  اإذ 

اإنها تعد اأوىل  املحاولت التجريبية يف هذا امللمح.
�سدرت الطبعة الأوىل من هذه املجموعة عام1970م، وقد فوجئ  النقاد والدار�سون بهذا 
العمل الإبداعي املتميز؛ اإذ كانت نقلة متميزة يف عامل الأدب الق�س�سي الأردين ونقلة نوعية 
و�سف  جمرد  من  انتقلت  �ساعرية،  فاللغة  كثرية  التميز  اأ�سباب  وكانت  امل�سامني  تناول  يف 
احلدث الواقعي اإىل حماولة التاأثري يف القارئ ودفعه اإىل املحاكاة والتخيل واإ�سقاط الأحداث 

على الواقع.
روؤية  اآنذاك؛ فهي  ال�سائدة  الواقعية  بعيدًا عن احلركة  اأدبيًا  املجموعة عماًل  كانت هذه 
وجودية مزجت ما بني الأ�سطورة والواقع. ومل يتعود الدار�سون والكتاب على مثل هذا النوع 
من الكتابة فهوجم العمل من قبل البع�س؛ لأنه – براأيهم-ل ُيفهم، وكانت املجموعة فاحتة 

طريق اأمام اجليل الثاين من كتاب الق�سة الق�سرية يف الأردن.
وكما اأ�سرت، فاإن هذه املجموعة اأده�ست القّراء؛ فلغتها ترقى اإىل ال�سعر وتنقله اإىل حالة 
حاملة عرب تراكيب واأ�سكال جديدة، اعتمد فيها كاتبها على التاريخ، وا�ستح�سر �سخو�سًا رّكز 
عليها وبعثها من جديد، وبدا جمال اأبو حمدان متاأثرًا بق�س�س القراآن كما يف ق�سة)الطوفان( 
وعلى املوروث الرتاثي كما يف ق�سة)زرقاء اليمامة(، ويف الق�سة التي حتمل ا�سم املجموعة 

)اأحزان كثرية وثالثة غزلن( اعتمد الكاتب فيها على ق�سة �سيدنا يو�سف.
واملالحظ اأن الكاتب  ا�ستفاد من املا�سي باأحداثه و�سخو�سه ليدين احلا�سر"را�سمًا �سورة 
م�ستقبلية مظلمة، مركزًا على ف�سل الإن�سان يف املواجهة، طارحًا الهروب اإىل املا�سي حال"  
اأمام معظم مناذجه، اأو م�سبقًا اإياها يف دائرة ال�سراع والهم الذاتي، ويف اأحياٍن كثرية،يلجاأ 

اإىل التجريد بطريقة ل ي�ستطيع معها اإم�ساك ما يريده" )14(.
التاريخ يف كل الق�س�س من مثل:"من هنا طريق قي�س، وزرقاء  اأبو حمدان على  اعتمد 
اليمامة، واأبو ذر الغفاري و�سبارتاكو�س" واعتمد على الق�س�س القراآين يف ق�ستي)اأحزان 

كثرية وثالثة غزلن، والطوفان( وا�ستفاد يف ق�سة الطوفان اأي�سًا من الأ�سطورة.
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ومما ي�سار اإليه، اأن الكاتب قد ا�ستخدم التاريخ بروؤية جديدة، ومل ي�سرد اأعماق التاريخ 
بتفا�سيله بقدر ما  اعتمد على حكايات واأقوال، ثم بنى عليها ق�س�سه.

و�ساأركز على ق�سة )اأبو ذر الغفاري(يف جمموعة )اأحزان كثرية وثالثة غزلن – �س69-
واأقوالهم وبعث احلياة فيهم من  التاريخ،  اأ�سخا�س من  الكاتب على  اتكاء  72( مدلاًل على 

جديد.
افتتح جمال اأبو حمدان ق�سته بخروج اأبي  ذر الغفاري ملخاطبة النا�س بعد اأن اأح�ّس بقرب 
اأجله، وو�سف النا�س يف ذلك الزمن ب�سفاٍت تُدل على بوؤ�سهم وذلهم: "...فحني اأح�ّس اأبو ذر 
الغفاري بدنوِّ الأجل، خرج اإىل النا�س. وكان اأهل املدينة هائمني يف اأزقتها، حمنيي الهامات، 

منطفئي  النظرات، �ساغبي ال�سفاه" )اأحزان كثرية -�س69(.
اأبو ذر اإىل مرتفع و�سعده  كان و�سُف النا�س يُدل على واقعهم الذي يعي�سون فيه، و�سار 
ل�سماع ما  النا�س )يا قوم(. وحني �سمعوا �سوته جاءوا �سادين قاماتهم متهيئني  و�سرخ يف 
يقوله اأبو ذر لهم، لكّن اأبا ذر لحظ اأن القوم يحملون ع�سيا"   منتظرين موا�سم اخلري:جاء 
يف الق�سة: "فجاء الرجال، و�سدوا قاماتهم، وبرقت عيونهم، وكان بع�سهم يتوكاأ على ع�سي 
غليظة، والبع�س الآخر يحملها يف يده، يف انتظار موا�سم اخلري، ليه�س بها على غنمه")اأحزان 

كثرية:�س69(.
واملالحظ اأن هوؤلء الرجال كانوا ينتظرون الفرج بعد ال�سدة، واجتمع الأطفال واجتمعت 
الن�ساء فيما بعد وحتلقوا حول اأبي ذر ينتظرون ما يقول لهم. وحني اأراد اأبو ذر اأن يتكلم اأح�س 

بعٍي وحاول النطق اإل اأنه مل ي�ستطع:
جتربة  النطق  على  القدرة  افتقاده  املوقف...واأن  يفقد  قد  اأنة  الغفاري  ذر  اأبو  "واأح�ّس 
اآخذة  فيما كانت  الأعناق  اأبو ذر  وراقب  القول،  تلجلج يف  اأنه  اإّل  قا�سية ومهينة، ففتح فمه 
"اأحزان    ،" امل�سققة  الأر�س  يف  ع�سيهم  نهايات  يغر�سون  البع�س  اأخذ  وقد   الرتخاء.  يف 

كثرية:�س70"
واملالحظ اأن اأبا ذر فقد  املقدرة على الكالم، وكان يرمز به اإىل غياب املوقف واملنطق 
الذي يخاطب القائد عن طريقه رعيته، مع مالحظة اإدانة الرعية)اجلمهور(  حني لحظ اأبو 

ذر اأن اأعناقهم مرتخية، وهي دللة على الذل واملهانة وال�ست�سالم.
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والرعية  الكالم،  على  القدرة  فقد  والرعية..فالقائد  القائد  بني  العالقة  هنا  ويالحظ 
تنتظر وراأ�سها اآخٌذ يف النحناء.

وا�ستخدم اأبو حمدان اأ�سلوب ال�سخرية والتهكم يف انتقاده للقائد حني مل يَر الأطفال من 
قبل، فظن اأنهم ولدوا حني كان معتزًل النا�س طلبًا للعلم:

يف  الأخرية  اأيامه  اأم�سى  لهم)اإذ  يقول  وماذا  يبداأ،  كيف  يف  حار،  قد   ذر  اأبو  "وكان 
عيون  ارتباكه، حني طالعته  وازداد  متحدثًا(،  النا�س  يخرج يف  ومل  داره،  بالعلم يف  التزود 
الأطفال املطلة من بني القامات. ومل يكن قد التقى بالأطفال يف اأزقه املدينة من قبل، فّخمن 

اأنهم ولدوا اأثناء عزلته لطلب العلم")اأحزان كثرية-�س70(.
اأن الكاتب يدين عزلة القائد عن املجموع،  في�سوره قد انقطعت به �ُسبُل  ويالحُظ هنا 
العالقِة، وزاد الأُمر تعقيدًا،عيون الأطفال التي كانت ت�سخ�س ب�سرها نحو اأبي ذٍر والأطفال... 

فالأطفال هم رمز مل�ستقبل قد يكون م�سرقا.
لكن حرية اأبي  ذر مل تطْل، فاأثناء وقوفه متلعثمًا ل يدري ما يقول، خرج طفل ووقف خلفه 

و�سد رداءه، ف�ساأله، ما به فاأجاب الطفل بقوله:"اأنا جائع".
لقد حركت هذه الكلمة م�ساعر اأبي ذر،فاأح�س بتدفق حار يف حنجرته،وكاأن اجلوع الذي 

�سعر به يف قول الطفل اأحدث رّدة فعٍل لديه، حينها ا�ستطاع اأن يتكلم فقال: "يا قوم"
ورمق اجلمع بعينني حادتني،واأعاد: 

�سيفه"  �ساهرًا  النا�س  يخرج يف  بيته،ول  القوت يف  يجد  ل  لرجٍل  لأعجب  قوم؟اإنني  "يا 
غزلن-�س71". وثالثة  كثرية  "اأحزان 

يومنا  يرتدد حتى  �سداها   زال  ال�سنني،ما  مئات  قبل  ذر  اأبو  قالها  التي  الكلمة  اإن هذه 
ُل اإدانة للفقر واجلوع واحلاجة، وهي دعوة للثورة �سد الظلم والقهر،وال�سلطان  هذا،وهي ت�سكِّ

وقوى ال�سر.
واكتفى اأبو ذر بهذا القول ومل يزد عليه؛ وجده يوجز ما يريد قوله بكل �سهولة، وظل يردده 
على م�سامع القوم حتى راأى اأن الن�سوة اختلطن بالرجال، وهذا بحد ذاته دعوة اإىل التاأكيد 
على   اأن الن�ساء ي�ساركن الرجال يف الثورة على الظلم، وحتى الأطفال اأي�سًا، لكن اأبا ذر حني 
�سعر بالتعب اأراد الن�سراف، لكن القوم ما زالوا ينظرون اإلية فاأعاد قولته. حينها �سمع �سوتًا 
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ل�سدى  �سيف �سقط و�سط النا�س لكنه مل يَر ال�سيف، وهذا يعني اأن الرجال مل يعودوا ميتلكون 
�سيوفًا يدافعون بها عن حقوقهم. وال�سدى حّرك يف النا�س اندفاعًا وهم�سًا، واأخذ بع�سهم 

يحرك الع�سي التي باأيديهم والبع�س الآخر ي�سدُّ عليها بقب�ساتهم: 
�سدته  القوم  عيون  اأن  اإل  باملغادرة،  فهّم  الوقوف،  بتعب  ي�سعر  الغفاري  ذر  اأبو  "اأخذ 
اإىل مكانه. ف�سرخ ثانية معيدًا قوله. اإل اأّن حّد �سدى كلمة �سيف. �سقط يف و�سط اجلمع، 
ثم اأخذ ينت�سر فوق روؤو�سهم. وترامت اإىل م�سامع اأبي ذر الغفاري اأ�سداء تهام�سهم""اأحزان 

كثرية-�س72(.
 ومل ير اأبو ذر يف النا�س اإل الهم�س وحتريك الع�سي وانتظروا  ليقول �سيئًا عن الع�سي اأو 
احلجارة لكنه مل يقْلْ وكاأن الكاتب ينتقد النا�س باإحلاحهم اإىل �سماع الأقوال دون اأن يفعلوا 

�سيئًا.
ورّدَد كلمته، اإّل اأن القوم تبعرثوا يف كل الجتاهات قبل اأن يكمل وهذا يُدل على اأن احلال 

بقي على ما هو عليه.
بعدها...غاب اأبو ذر وبقي النا�س ينتظرون عودته بكل غباء.

فيهم  دب  بيوتهم...وانتظروا،حتى  عتبات  على  الغفاري  ذر  اأبي  عودة  القوم  "انتظر 
النعا�س، فناموا على العتبات""اأحزان كثرية-�س72".

اإن الكاتب يدين الرعية-الأمة – لتقاع�سهم  واتكاليتهم وعجزهم عن تغيري واقعهم، وهم 
ينتظرون عودة اأبي ذر الذي لن يعود مرًة ثانية. وقد ناموا على العتبات وتعبوا من النتظار  
وهم ينتظرون عودته ؛ فالنتظار الطويل على العتبات ي�سكل املخرج الوحيد للمعاناة الراهنة، 

وهذا دللة على ياأ�س الكاتب و�سخريته من النا�س وتاأمله من اأجلهم.
هذه ق�سة )اأبو ذر الغفاري( جلمال اأبو حمدان، نهل فيها من معني التاريخ، وبّث احلياة 
يف �سخ�سية تاريخية غابت منذ مئات ال�سنني، لكن ح�سورها ما زال قائمًا بيننا، والكلمات ما 
زالت ترتدد يف م�سامعنا  وبهذا ا�ستطاع جمال اأبو حمدان عرب �سخ�سية اأبي ذر ت�سكيل روؤية 

وثيقة ال�سلة باللحظة التاريخية الراهنة واأحداثها ماثلة بيننا.
بالوقائع  متاأثرًا  الكاتب  يبدو  العدوان،  مفلح  للقا�س   )15(   " "الدّواج  جمموعة  ويف 

التاريخية خ�سو�سًا يف ق�سة))ثالثة طيور(( من املجموعة عينها.
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فالق�سة تدور حول �سهداء موؤتة الذين ب�سر الر�سول عليه ال�سالم با�ست�سهادهم، فقتلوا 
الواحُد تلو الآخر، وكان الر�سول عليه ال�سالم قد قال لأ�سحابه: اأنه يرى جعفر بن اأبي طالب 

له جناحان يطري بهما يف اجلنة حيث ي�ساء.
باأ�سلوب  و�ساغها  موؤتة  معركة  اأحداث  من  الق�سة  هذه  يف  العدوان  مفلح  ا�ستفاد  لقد 

جديد.
يقول مفلح:

�سمائها... يف  يحّلق  الطائر  راأت  حني  موؤتة  " ابت�سمت 
من  قربها  بح�سب  املبنى  داخل  الأ�سرحة  تفقد  يف  منهمكًا  فكان  م�سجدها  حار�س  اأما 

حمراب ال�سم�س.
زيد؛ قاتل حتى عانقته اجلراح ثم قتل!!

الثاين؛ زّفته املالئكة بعر�ٍس حني حا�سره املوت بني الأعداء وكان عبد اهلل!! اأما الثالث...
فالويل يل...لقد اختفى!!

رك�س باجتاه الباب ونظر اإىل اخلارج...ل اأثر لّل�سو�س!! ".
 " الدّواج، ق�سة)ثالثة طيور( �س26 ".

فمن املالحظ اأن الكاتب يعيد كتابة الق�سة باأ�سلوب جديد ولكني اأجد اأنه اأ�سفى عليه من 
قريحته الإبداعية، فامتلك املتعة، ووظف حلظة الإدها�س.

ثم يتابع مفلح الق�سة:
احلار�س: اأذن  يف  ال�سرطي  " هم�س 

-اإّما اإنك بعت جعفر لل�سّياح، اأو اأن ل�سو�س الآثار والتحف �سرقوه..فما تقول؟
قال احلار�س:

القرب  تغلق  اأن  من  مينع  الذي  فما  واأنت،  اإّلي  اأحد  مفتوحًا  القرب  يَر  فكرة...مل  -لدي 
على)ل�سيء( ونعلِّق الق�سية!!

اأجاب ال�سرطي:
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-هذا اأمر ح�سن!!
وجاء ال�ُسياح...

-راأوا ثالثة قبور مغلقة داخل �سياج املبنى!!
• •

نظرت موؤتة اإىل اأعلى...
�ساهدْت ثالثة طيور باأجنحة خم�سّبة حتّلق مبتعدة باجتاه عني ال�سماء...فابت�سمت، ثم 

بكت!! ". " الدّواج-�س31-30".
كانوا  لكنهم  م�سموعة،  باأ�سواِت  يتحاورون  وجعلهم  قبورهم،  من  املوتى  مفلح  اأخرج 
�ساحبه،  هجره  �سريٍح  عن  بالبحث  امل�سغول  الأ�سرحة  حار�س  ي�سمعهم  األ  على  حري�سني 
فظن اأنه �ُسرق، ولكن يكت�سف يف النهاية اأن القبور مغلقة، واأ�سحابها طاروا يف �سماء املكان.

لقد وظف القا�س الأحداث التاريخية والأقوال املاأثورة واأعادنا اإىل اأحداث معركة موؤتة 
املعروفة ولكن باأ�سلوب جديد �سيق.

من  تنهل  املجموعة  ق�س�س  كل  اإن  اإْذ  عزرائيل")16(،  موت  جمموعة"  يف  فعل  وكذلك 
التاريخ، وتعيد بعث �سخ�سياته من جديد.

ويف ق�سة)مفاتيح عمر(، ا�ستلهم الكاتب ق�سة عمر بن اخلطاب حيث دخل بيت املقد�س، 
وهو يقود بعريًا يركب عليه خادمه، مما اأثار ا�ستغراب �سكان املدينة...! وحني عرفوا الأمر 

�سّلموه مفاتيح املدينة دون قتال،يقول القا�س:
بينهما! والراجل...والبعري  " الراكب، 

م�سافة ويتغرّي املقام؛ ي�سري الراجل راكبًا، والراكب راجاًل، والبعري باٍق بينهما �ساهدًا 
على نب�س قلبيهما، وعلى هذيانات روحيهما!

-مدينة ت�سلم مفاتيحها لغري اأبنائها، مدينة عاهرة!(
قال عمر  ا!

عوى الذئب...
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قريبًا من اأبواب املدينة �سمعا العواء!
والذئب اإذا عوى اأمام باب مدينة ف�ست�سيع مفاتيحها و�سيجتاحها الهوان.... ". " موت 

عزرائيل-�س 82".
ها كيفما ي�ساء مع املحافظة  ونلحظ اأن القا�س ل يرتك اأحداث الق�سة ت�سرّيه، بل هو ي�سريِّ

على جوهرها، وت�سلُح اأن تكون هذه الق�س�س ذات مغزى تعليمي وتثقيفي.
ويتابع الكاتب:

 " بكى...
كانوا ثالثة: هو، والعبد،  والبعري!

�ساروا اأربعة: هو، والعبد، والبعري، واملفاتيح!
الآن...ل اأحد اإّله اأمام الأبواب بينما املفاتيح يلهو بها غريه...

اأقرتب من املدينة.
�سار عواء الذئب اأقرب من لهاثه، وراأى العبد يغلق اأبواب املدينة اأمام وجهه مبفاتيحه!

عوى الذئب...
و�سّفق اأهل املدينة للعبد وهم ي�سرخون: )يحيا عمر!(  ".

."  84 عزرائيل-�س  " موت 
يف املقطع ال�سابق جند اأن القا�س، يقارن بني املا�سي – ما�سي عمر- والواقع الذي يعي�س 

فيه حا�سرنا.
اأ�سواٌط تلهُب �سدورنا وعقولنا، يثري انتباهنا وفزعنا من هول الفاجعة، فقد  اإن كلماته 
�ُسّلمت املفاتيح اإىل عمر حني كان يقود بعريه، اأما اليوم..! فالأبواب مو�سده يف وجه من يقوم 

مقام عمر ووجوهنا اأي�سا..! فاملفاتيح واملدينة والبعري ونحن....  يلهو بها الأعداء.
وهو  عمر  مت�سورًا  الق�سة،  هذه  اأحداث  عرب  املا�سي  اإىل  ينقلنا  اأن  مفلح  ا�ستطاع  لقد 
يت�سلم مفاتيح املدينة دون قتال، ُوتذكرنا بعمر حينما كان يقود البعري عندما جاء دور اخلادم 

يف الركوب، وحتيلنا اإىل الواقع التع�س الذي �ساعت فيه املفاتيح وامل�ساجد والكرامة.
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وقد تناول جمال اأبو حمدان مو�سوع التاريخ يف ق�س�سه املن�سورة قبل اأعوام قليلة، ففي 
جمموعة  " مملكة النمل "  )17(، يجد الدار�س اأن معظم الق�س�س متتح من اأحداث التاريخ، 
ويف ق�سة)ك�سف التاريخ يف ذكر املفاتيح( من املجموعة نف�سها، يعيد القا�س كتابة اأحداث 
العرب يف الأندل�س، ويذكرنا بابي عبد اهلل ال�سغري حني اأ�ساع مفاتيح املدينة وخرج �ساغرًا  

هو ومن بقي من قومه:
 " حدثني �سخ�س التقيت به �سدفة، وما عدت اأذكر ا�سمه، واإن كنت اأذكر بع�س مالحمه، 

قال:
كنت اأمر مبح�س ال�سدفة من اأمام خمدع امللك عبدا هلل ال�سغري، اآخر ملوك الطوائف يف 
الزمن الغابر، واأول ملوك الطوائف يف الزمن احلا�سر. حيث هبت به اأمه موؤنبة �سارخة فيه: 
اأبِك ملكا م�ساعًا مل حتافظ عليه. و�سمعت ن�سيجه يختلط ب�سوت �سرختها، فرتيثت قلياًل 
عند الباب، حتى ذاب الن�سيج يف ال�سمِت. واأظن اأن اأمه )وهذا مل تذكره كل الكتب ال�سابقة، 
راأ�سه على ح�سنها،  فاأخذت  الأمومة،  لواعج   فيها  الالحقة(قد حتركت  الكتب  ولن تذكرة 
وراحت تهدهده حتى اأغفى، يف انتظار طلة الفجر، حيث �ستدق الأبواب جيو�س اإيزابيال ملكة 
 "   ." الطوائف  اآخر ملوك  امللك فرديناند، ل�ستالم مفتاح غرناطة من  ق�ستال، و�سديقها 

مملكة النمل-ق�سة-ك�سف التاريخ يف ذكر املفاتيح-�س 42-41".
عا�ست  �سخ�سيات  بعث  تعيد  حمدان،  اأبو  جمال  ق�س�س  من  كغريها  الق�سة  هذه  اإن 
لأخذ  كان  اإمنا  متجيدها،  ال�سخ�سيات  هذه  ذكر  من  الهدف  يكن  ومل  ال�سنني،  مئات  منذ 
العربة منها، وال�ستفادة منها يف زمننا احلا�سر، فغرناطة تذكرنا بالقد�س وبغداد وباأحوالنا 

جميعها، لعلنا نتجاوز جراحنا واآلمنا.
وكذلك هي ق�س�س )حلم عروة بن الورد( و)ال�سعرة وال�سيف(، من   جمموعة  " مكان 

اأمام البحر " )18( للكاتب نف�سه.
 .)19( " اأخرى  " خطوة       النعيمي يف جمموعة  اأحمد  القا�س  اإىل  ُبّد من اللتفات  ول 
ففي هذه املجموعة)•(، ي�ستلهم القا�س اأحداث املا�سي لي�ست�سرف اآفاق امل�ستقبل، فيوظف 
الرتاث ويوقظ عبد اهلل بن املقفع من رُقاده بعدما يجمعه من بقايا الأدخنة  وال�سواء والعظام، 

وي�ستخرجه من الِقدر الكبري الذي ُالقي فيه وهو حي.
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اأخرى(،  والتنور( من جمموعة)خطوة  النعيمي يف ق�سة)املبدع  اأحمد  القا�س  يطالعنا 
بق�سية هامة، األ وهو موقف ال�سلطة يف اأي زمان من املثقف واملبدع، ويف هذه الق�سة وظف 
القا�س الرتاث لرتجع ذاكرتنا اإىل املا�سي، وق�سة عبداهلل بن املقفع الذي تعر�س لأ�سد اأنواع 
التعذيب والقهر النف�سي واجل�سدي يف زمنه، فقد ُقطعت اأجزاوؤه وُرمي بها يف ناٍر متوقدة، 

وهو ل يزال على قيد احلياة ينظر اإىل اأطرافه وهي حترتق.
بن  �سفيان  يدي  على  املقفع،  ابن  له  تعر�س  الذي  والتعذيب  التنكيل  اإىل  الق�سة  قادتنا 
معاوية املهلبي عامل املن�سور على الب�سرة، قام �سفيان بن معاوية بتقطيع اأع�ساء ابن املقفع 
قطعة قطعة.. ورمى بها يف النار والرجل ينظر اإىل نف�سه وج�سده وهما يحرتقان، من الداخل 

واخلارج ويف حماولة لتعذيب روحه قبل تعذيب ج�سده.
وتطّرق القا�س يف ق�سته اإىل فكرة قد تكون غائبة عنا األ وهي التعذيب)بالتدريج(، وهذا 
يعّد من اأق�سى اأنواع التعذيب على هذه الأر�س وبعد ذلك احلرق بالنار لأنه ل يعاقب بالنار 

اإل رب النار. يقول القا�س:
  " نار...نار

)اليد اليمنى(
يقطعها ويلقيها يف التنور

)اليد  الي�سرى(
ويقطعها بع�سبية

اأ�سعلوها اأكرث.. اأكرث..)القدم اليمنى( ويقطعها..
 )القدم الي�سرى( ويقطعها..؟!

اإجارة بعد اليوم.. ويقطع..  )اأنا �سفيان بن معاوية املهلبي..( ل ا�ستتابة  بعد اليوم، ل 
يقطع "،   " خطوة اأخرى، ق�سة: املبدع والتنور، �س24 ".

على  يتكرر  القهر  باأن  معلومة  تو�سيل  حماوًل  ق�سته  يف  التعذيب  م�سهد  القا�س  ويكرر 
مدى الزمان، والعقاب موجود يف وقتنا الراهن واإن اختلفت الأ�ساليب تبعًا لختالف طبيعة 

احلياة.
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واإذا كان القتل موجودًا منذ اأن خلق اهلل الأر�س فاإننا نلحظ تكرار ذلك يف الع�سور العربية 
والإ�سالمية الزاهرة..؟! اأي منذ ما يزيد على األف عام، فقتل ابن املقفع لقاء فكره الذي مل 
يخ�س التعبري عنه، ولو ت�ساءلنا: هل ما يزال التنكيل والتعذيب م�ستمرًا يف وطننا العربي حتى 
هذه اللحظة؟ وهل ما زالت الأجيال العربية تعاين من امل�سا�س بحريتها الفكرية وال�سخ�سية 
اأن  اأعمل عقله وجتراأ يف قوله؟! مع  اإن�سان لأنه  حتى الآن؟! وهل يحق لأي كان التنكيل باأي 

اإطالق الأحكام قد يكون  بها الإن�سان  خمطئًا    وقد يكون م�سيباً !! اأجل!! ما 
زال عامَلُنا)ب�سم امليم وفتح الالم( يعاين من القهر والت�سييق على فكر الفرد وقتل ذاته 

املبدعة مع اختالف الأزمان وتنوع اأ�ساليب القتل.
يقول القا�س على ل�سان عامل الب�سرة �سفيان بن معاوية املهلبي:

))وياأمر باإ�سعال النار... ولأ�سرحّن  مبا جرى لأجيال من بعدي غري عابئ ول مكرتث.
زيدوا النار حطبًا..(()خطوة اأخرى-�س 23((.

كانت تلك احلادثة املوؤملة و�سمة عار يف �سمري الأمة حتى هذه اللحظة، اإن ما حدث لبن 
اأدنى رحمة،  بال  التاريخ ذلك  ف�سّجل  الآتية  لالأجيال  اأي ح�ساب  له  ُيح�سب  يكن  املقفع، مل 

والتاريخ ل يرحم.
ور القا�س اأحمد النعيمي ال�سلطة مبنزلة الإله الذي يعاقب املخطئني؛ فالوايل �سفيان  و�سّ
املهلبي حتكم يف م�سري ابن املقفع، وعذبه يف الأر�س، كما يعذب اهلل املخطئني يف الآخرة. 
وكان ابن املقفع قد اتهم بالزندقة ولذلك فاإنه- بح�سب قول القا�س- لن ينجو من العذاب ل 

يف الأر�س ول يف ال�سماء.
وتنقلنا الق�سة عرب واقعها املوؤمل اإىل حت�س�س اإبداعات الآخرين، فقد يجد املفكر مربرًا 
دفع  منه  يطلب  فهل  النتقاد،  من  الكثري  فيه  التعبري  يكون  وقد  الراأي،  والتعبري عن  للقول 
اأفكاره والتعبري عنها اأم يحب�سها يف نف�سه؟! هذا يذكرين بقول احلجاج: من تكلم قتلناه، ومن 

�سكت مات بدائه غمًا.
وتقودنا احلكاية اإىل اإ�سكالية العالقة بني املثقف وال�سلطة، وهذا يدعونا للت�ساوؤل:  األي�س 
اأن ال�سلطة تدافع عن حقوق امل�ست�سعفني من  اأم  اأمته ويدافع عن ق�ساياها؟!  املبدع �سمري 
رعاياها �سد ال�سلطة ذاتها؟! فال ميكن واحلال كذلك، اأن نغفل دور املبدع واملفكر يف الدفاع 
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اإن املثقف نب�س الأمة وهو �سمعها وب�سرها وعقلها وروحها فلماذا يقطع  اأمته،  عن ق�سايا 
م جمجمته؟! ل�سانه ونحطِّ

ويتابع القا�س: 
)ويبداأ تك�سري اجلمجمة(. وميعن بالتك�سري اأكرث...وميعن اأكرث، اإىل اأن يقول بعدما األقاه 
يف التنور �سائحًا)ل ا�ستتابة، ل اإجارة، ل وفاء...(،  ثم يطري لريوي للمن�سور ما كان من 

اأمر ابن املقفع.
اخلا�س  من  التاريخي،  املوروث  خالل  من  الق�سة  هذه  عرب  النعيمي  القا�س  نقلنا  لقد 
اإىل العام ومن املا�سي اإىل احلا�سر، فاحلادثة وقعت منذ زمن لكنه اأعاد �سياغتها يف هذه 
الق�سة فاأبدع ونقل لنا �سوره مقززة للنف�س عرب حمادثة تاريخية حقيقية، حدثت مع �ساحب 

كليلة ودمنة الذي ُيعد من عيون الأدب العربي.
ول بّد من الإ�سارة هنا اإىل الدور الذي ميكن اأن يقوم به املبدع يف توجيه الآراء والأفكار 
الواجب  بل  واملفكرين  املبدعني  دور  تهمي�س  باأي حال  يجوز  ول  بالآخرين،  التاأثري  وحماولة 

احرتام الراأي والراأي الآخر للو�سول اإىل احلقيقة.
والالفت يف هذه الق�سة هو اإ�سرار الوايل على انتزاع العرتاف من ابن املقفع انتزاعًا، 
على الرغم من اأن حالته قد و�سلت اإىل النهاية فاأ�سالوؤه مقّطعة حترتق، ودماوؤه نازفة، وهذا 
الإ�سرار من الوايل، فيه الكثري من القهر وال�ستالب والتحقري لأنه يف النهاية �سيوؤول اإىل 

املوت املحتوم وهذا ما يريده.
يقول القا�س:

  " نار التنور حامية..حاميه
ما من كتاب زندقة اإل واأ�سله اأنت يا ابن املقفع.... 

ويه�سم الأ�سنان.......
من اأين اأتيت ب�سيغة الأمان؟؟

ويقطع الل�سان... ".   " خطوة اأخرى- �س25".



320

اإن قطع ل�سان املبدع يعني اجتثاث احلرية الفردية والقومية، والعقلية وامل�سريية، التي 
ت�سعى الأمم اإىل  حتقيقها والتحليق بها، فالق�سة لها مغزى يقول: اأنه ل بد من رفع احل�سار 
عن املفكرين واملبدعني، وعلينا اأّل ننظر لالإبداع على اأنه مترد �سد ال�سلطة واحلكم، بل هو 

ال�سند القوي الذي يحرر الإن�سان من العبودية والتبعية واخلوف.
اأول  التاريخ، وكان  التاأثر بالرتاث وا�ستدعاء  ّكتاب جيله يف  اأبو حمدان  لقد �سبق جمال 
من ولج هذا امليدان ووظفه يف ق�س�سه، لكن الأمر مل ينته عند هذا فقد جاء من بعده كّتاٌب 

اأفادوا من جتربته وزادوا عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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البي�ساء- الدار  العربي،  الثقايف  املركز  معت�سم،  حممد  ترجمة:  احلكاية،  خطاب  اإىل  جينيت:عودة  جريار   )2(
املغرب2000، �س)106- 107(

ظبي- الثقايف،اأبو  املجمع  من�سورات  علوب،   الوهاب  احلداثة:ترجمة:عبد  بعد  وما  بروكر:احلداثة  يبرت   )3(
المارات1995-�س377.
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اأ�سكال ال�سرد ووظائف ال�سارد
مداخلة مع ال�سرد الن�سوي

عبابنة  يحيى  • د. 

ينبغي الت�ساوؤل قبل احلديث عن مو�سوع هذه الدرا�سة عّما اإذا كان احلديث عن �سرديات 
ن�سوية يَعدُّ اأمرًا مقبوًل اأو لئقا من الناحية العلمية البحتة؟ فهل ينبغي درا�سة �سرديات القا�سة 
املراأة ب�سورة جمتزاأة وعزلها عن الفعل ال�سردي العام؟ وهل يعدُّ هذا الف�سل تخ�سي�سًا للمراأة 
يدخل يف باب الهتمام؟ اأم اإنه انتقا�س من قدرتها على ممار�سة الكتابة ال�سردية كالرجل 
تني يف هذا ال�سياق:  �سواء ب�سواء؟ ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال ل بّد من الت�سريح بق�سيتني مهمَّ
الأوىل اأنني من الذين يوؤمنون بقوة باأن اجلن�سوية ل ميكن لها الدخول يف درا�سات الإبداع؛ 
لأنَّ العملية الإبداعية ل حتكمها الفيزياء اأو الف�سيولوجيا من حيث القدرة على التوا�سل التي 
ميكن اأن يفر�سها الباث/املبدع مع الطرف املهم الثاين من اأطراف العملية الإبداعية وهو 
املتلقي. والثانية هي اأّن املراأة باتت مفتونة بال�سطهاد وم�سكونة بهاج�س اخلوف منه، ولذا 
فاإننا نراها تبحث عن معني لها لخرتاق ما ترى اأنَّه احلاجز احلديدي الذي فر�سه الرجل 
على عاملها، وجعلها حبي�سة بني جدرانه، ولذا فاإّن �سغطها قد توا�سل عرب ال�سنوات الفائتة 
التي فر�ست فيها العوملة على العامل الذي ننتمي اإليه اأن يعنى ب�سوؤون املراأة اأو ما ي�سّمى حق 
الن�سائية، حتى يف الربملان، والذي نخ�ساه من  املراأة، فراحت تطالب مبا يدعونه )الكوتا( 
تطالب  التي جتعلها  الفكرية  الدي�سليكا  اإىل حالة من  نف�سها  املراأة  تركن  اأن  هو  الأمر  هذا 
باإثبات نف�سها بعيدًا عن قدراتها التي ل تقلُّ عن قدرات الرجل يف جميع املجالت، مبا فيها 
فقد  ولهذا  الناقدة،  اأو  والناقد  واملتلقي/املتلقية،  املبدع/املبدعة،  الإبداعية:  العملية  اأركان 
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راأت هذه الدرا�سة األ تكون مبا�سرة يف اختيار عنوانها، مما يعني اأنَّها فجة ت�سري اإىل اجلن�س، 
بل راأت اأْن تبحث ما يتعلق بخ�سو�سية تتعلق بالعملية ال�سردية اإثبات اأن القدرات ل تختلف 

وفقًا جلن�س املبدع. 
وعلى هذا فالهدف الذي هدفت اإليه هذه الدرا�سة علمي يف حدِّ ذاته فيما يخ�سُّ النظرة 
اأدنى  دون  الإبداعي  العمل  مناحي  جميع  يف  الرجل  م�ساركٌة  املراأة  اأن  باعتبار  اجلن�س  اإىل 
اأحكام تدريجية م�ستندة  باإطالق  تعنى  اأنها لن  التمّيز لأحد اجلن�سني، كما  لإثبات  حماولة 

اإىل املجاملة. 
وملا كانت ال�ساحة الإبداعية يف الأردن قد �سهدت ن�سرًا لالأعمال الإبداعية الن�سوية انطالقًا 
من الرغبة املبيتة يف الإثبات لالآخر اأننا معنيون بق�سايا املراأة وفر�سها يف كل مظاهر الواقع 
ن بعد من متييز العمل الناجز من غريه ب�سبب حداثة التجربة الإبداعية  املعي�س، ومل تتمكَّ
ن�سبيًا، اأي اأنَّ املدى الزماين لتجربة املراأة الأردنية يف حقل الق�سة مل ي�سل اإىل مرحلة الفرز 
النهائي اإْن جاز التعبري، ملّا كان هذا، فقد وجدت اأّن من اخلري اأن اأجلاأ اإىل ن�سو�س منتقاة 
ماّدة  الن�سوية  الأعمال  بع�س  وقد وجدت يف  انتقائها،  الدرا�سة يف  لهذه  ول دخل  ع�سوائيًا، 
معقولة لتقوم هذه الدرا�سة عليها، واأعني بذلك تلك الأعمال املن�سورة يف الن�سرة املو�سومة 

الأردنية".  الق�سرية  الق�سة  من  املنفرد/خمتارات  ال�سوت  "جتليات 
وقد وجدت اأن هذه املختارات ت�سّم عددا طيبًا من الن�سو�س التي اأبدعتها اأقالم ن�سائية، 
ق�سايا  ب�سيء من  اأعَن  فلم  فيها منطلقًا من منطلقات جن�سوية،  يكون خو�سي  اأن  اأ�ساأ  ومل 
املراأة اأو هواج�س حياتها، بل و�سعت ن�سب عيني حماولة اإثبات اأّن ال�سرد يف احلياة ل يخ�سع 
للجن�س، واأعتقد اأنَّ هذا اأمر علمي ي�ستند اإىل عدم التمييز اجلن�سي يف الفعل اللغوي الأدبي. 

واأما اأهم الق�سايا التي �سعت هذه الدرا�سة اإىل اأن تقول فيها �سيئًا، فهي: 
1- اأ�شكال ال�شرد. 

2- وظائف ال�شارد. 

الق�ّس  بدرا�سة  يهتمُّ  الذي  العلم  وهو  ال�سرد  علم  باب  حتت  املفهومان  هذان  ويندرج 
وا�ستنباط الأ�س�س التي يقوم عليها، وما يتعّلق بذلك من نظم حتكم اإنتاجه وتلّقيه، ويعدُّ علم 
كلود- درا�سات  تبلورت يف  كما  ال�سكالنية  البنيوية  تفريعات  اأحد   )Narrotology( ال�سرد
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ليفي �سرتاو�س، ثمَّ تنامى هذا احلقل يف اأعمال تالية للناقدين البنيويني، من اأمثال تودوروف 
فكرية  تيارات  فر�ستها  التي  التغيريات  من  لكثري  �س  تعرَّ ثّم  برن�سن،  وجريالد  وجرميا�س 
ونقدية اأخرى جاءت حتت مظلة ما بعد البنيوية كما يف اأعمال الناقد الفرن�سي )رولن بارت( 
اأعمال  اأحيانًا مبا بعد املارك�سية، كما يف  اأو ما يعرف  اأو من خالل تفعيل املذهب املارك�سي 
الأ�سطورة  بحث  حني  ال�سردي  للبحث  رائدًا  �سرتاو�س  وكان  جيم�سون،  فريدريك  الأمريكي 
من منظور بنيوي انطالقًا من النظرية اللغوية التي اأر�سى قواعدها العامل اللغوي ال�سوي�سري 
اأو تق�سيمها اإىل البعدين  فرديناند دو �سو�سري، ول جما هنا للحديث عن درا�سة الأ�سطورة 

العاملي واملحلي عنده)1(. 
ق�سرها  ب�سبب  الق�سرية  الق�سة  اأنَّ  اإىل  ن�سري  الق�سايا،  هذه  بتف�سيل  نبداأ  اأن  وقبل 
ل ال�سكل الأكرث فائدة الذي بقي الأدب يحتفظ به حتى الآن، وت�ستهدف الق�سة   وتركيزها متثِّ
ة الق�سرية ل  دة، ولي�ست حلظة ال�سدق الوحيدة؛ لأنَّ الق�سَّ الق�سرية حلظة �سدق غري حمدَّ
تتعامل باملرتاكمات)2(، كما اأنَّ كتابة الق�سة عمل خا�سٌّ وتركيز للطاقة، ولكنها تزداد قوة مع 
م �سردًا  الرغبة يف اإمتاع الآخرين الذين �سيطالبون بعدها بالكثري اإذا ا�ستطاع املوؤلف اأن يقدِّ

جيدًا)3(. 
كما ينبغي اأن يهتّم القا�س اأو الروائي بتوظيف ال�سرد مب�ستويات خمتلفة تتنا�سب والعمل 
الناقدة  لتعبري  وفقًا  فالق�سة  التوا�سل معه،  وي�سنع  القارئ  مع  يتفاعل  اأن  منه  يريد  الذي 

ف وجتتاز حركات ترتك اآثارًا نتح�س�سها �سكاًل.  )ويلتي( تت�سرَّ
من  ميانعون  ل  اأنَّهم  وهي  املبدعون،  عليها  يركز  مهّمة  ق�سية  نوؤكد  اأن  ينبغي  اأّنه  على 
واملبتدعة  املا�سية  الأجيال  من  املتوارثة  املختلفة  ال�سرد  تقنيات  تراكمات  من  كثري  توظيف 
حديثًا، ولعّل ال�سبب يف هذا هو اأننا ل ن�ستطيع الهروب من قالب احلكاية واحلاكي واملحكي 

وفقًا لتعبري )�سوزان لوهافر()4(. 
ملكونات  اأيديولوجية  قراءة  اإىل  الو�سول  اإىل  ت�سعى  لن  الدرا�سة  اأنَّ  التقدمي  ومعنى هذا 
تتبّنى  اأن  ها  فلي�س من همِّ الكاتبات،  بثقافة  باإ�ساءات خارجية متعلقة  ال�ستعانة  اأو  ال�سارد 
ق�سية تتعلق بالبعد اجلن�سوي للمبدعات، كما لن تلجاأ اإىل اإ�سدار الأحكام املتعلقة بقراءات 
اخلطاب التي حددها الذين يتعاملون مع ال�سرد بالقراءات الجتماعية اأو ال�سيا�سية والقراءة 

ال�سيكولوجية، زيادة على القراءة الأيديولوجية)5(. 
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1- اأ�سكال ال�سرد يف الأعمال املختارة: 
ويتعلق احلديث عن اأ�سكال ال�سرد بزمن ال�سرد الق�س�سي، كما تتعلَّق درا�سة عملية ال�سرد 
بالطرف املنتج لل�سرد الق�س�سي)6(، ولذا فاإننا �سنق�سم زمن ال�سرد الق�س�سي اإىل ق�سمني 

و�سنتلم�س كيف وجد هذان الق�سمان يف عينة الدرا�سة: 

اأ - ال�سرد التابع: 

وهو ال�سرد الذي يقوم فيه الراوي بذكر اأحداٍث حدثت قبل زمن ال�سرد، باأن يروي اأحداثًا 
الأكرث  النوع  وهو  املا�سي،  ب�سيغة  لل�سرد  التقليدي  النمط  هو  وهذا  وقوعها،  بعد  ما�سيًة 

انت�سارًا على الإطالق)7(. 
وقد ا�ستغرق هذا النوع معظم م�ساحة الأعمال ال�سردية التي قامت عليها هذه الدرا�سة، 

ومن الأمثلة عليه: 
ت نهاد يدها  "مدَّ "زيارة ماطرة اإىل معبد �سامية ع�سرتوت" قول ال�سارد:  - جاء يف ق�سة 
اإىل جر�س الباب، و�سرعان ما اأ�سابتها الده�سة. ابت�سمت ابت�سامة رعب �ساخرة، اجلر�س 
رتاجه  فاأحكمت  املزعج،  الرنان  �سوته  الدار  �ساحبة  اأغ�سب  لرمبا  املغلق..  الفم  ي�سبه 
"بال�سارتيتون". حاولت ت�سنُّع ال�سحك، فلم تفلح، �سغطت على الزر بحذر، فلم ت�سمع 
�سوتًا اأو ح�سرجة. ل زالت هناء تعت�سر باقة الزهور بني اأ�سابعها بحر�ٍس �سديد، وهي 
من  ينتف�س  بدنها  بالأوراق؛  املليئة  اجللدية  احلقيبة  اإىل  �سيارتها  مفتاح  اإعادة  حتاول 

الربد")8(. 
فهذا ال�سرد من النوع ال�سائع يف اأ�ساليب ال�سرد التقليدية التي حافظت عليه ال�سرديات يف 
دنا بالبعد احلكائي،  كتابة الق�سة يف جميع الأماكن التي اأنتجت مثل هذا ال�سرد الذي يزوِّ
بل اإنه الأكرث قدرة من بني اأ�سكال ال�سرد على املحافظة على البعد احلكائي؛ لأنَّ الأ�سكال 
الأخرى تكاد تنحو بهذا البعد اإىل اأ�سكال تعبريية قد تق�سي الق�سة عن م�سارها اأحيانا، 
ومن املالحظ اأن رجاء اأبو غزالة مل تراوح بني هذا ال�سكل و�سكل اآخر من اأ�سكال ال�سرد، 

اإل يف جمل حمدودة، مل تخرج الن�س عن البعد احلكائي امل�سار اإليه. 
-   ومثل هذا البعد يف ق�سة تريز حداد: "يف �سباح اأحد الأيام اأفقت لأجد اأمي قد تركت 
املنزل، واأبي كالعادة ل يعود اإل يف منت�سف الليل، وت�ساعدت الدماء اإىل راأ�سي، �سراع 
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رهيب يف نف�سي، المتحانات على الأبواب، ول اأحد يرحمني، وانطلقت على غري هدى، 
اأجول �سوارع املدينة، قررت اأن ل اأذهب للمدر�سة ذلك اليوم، فاأنا اأعاين �سراعًا نف�سيًا، 
ل واجهات  ي واجباتي داخل ال�سف، واندفعت اإىل ال�سارع الطويل اأتاأمَّ ول اأ�ستطيع اأن اأوؤدِّ
اأبحث عن ل �سيء…")9( فهذا الن�س الذي يحفل بالأفعال املا�سية  املحاّل التجارية 
اأن جتعلها ظروفها يف بيت م�سطرب،  القدر  التي �ساء  ال�ساردة  لنا ق�سة م�سكلة  ي�سرد 
اأبيها واأّمها مل تكن طبيعية، وقد ا�ستمّرت بعد ذلك ت�سرد اأحداث الق�سة  والعالقة بني 
وكيف اأنها قابلت الأ�ستاذ عمر الذي كان يدر�سها، وقد ارت�ست له اأن يقوم بدور امل�سلح 
الجتماعي واأ�سركت معه خطيبته يف حّل الإ�سكال البيتي بني الأم والأب، فيما توّلدت رغبة 
اأعجبت  فقد  �سيكولوجي،  ببعد  �سحنها  الق�سة، مما  املحورية يف  ال�سخ�سية  خفية عند 
م  بهذه ال�سخ�سية، وعملت على اإحباط م�سروع اقرتانه بخطيبته، ولكنه يف النهاية، قدَّ
م لهل �سورة العالقة املتينة التي يجب اأن  لها العالقة الطبيعية، ولكن بني اأبويها، كما قدَّ
تربط بني الزوجني، عندما �سعرت باأن الأ�ستاذ وزوجته كانا على دراية مبا كانت تدّبر من 

حيل يف �سبيل تخريب حياتهما. 
-    ول يتوقف الأمر على تلك الق�س�س التي كان ال�سارد فيها من النوع  الغريب عن احلكاية، 
ونعني به الراوي الذي يتَّخذ م�سرية ذاتية م�ستقّلة عن احلكاية التي ي�سرد اأحداثها، وتكون 
النوع  اإىل  الأمر  تعّدى  بل  مقامه)10(،  هو يف  من  اأو  الغائب  اإىل �سمري  من�سوبة  احلكاية 
الآخر وهو ال�سارد املت�سمن يف احلكاية، ونعني به الراوي احلا�سر على اأّنه �سخ�سية من 
�سخ�سيات احلكاية التي يروي اأحداثها، وهو �سرد يلجاأ اإىل �سمري املتكلِّم يف اأداء فعله 
ال�سردي على م�ساحة الرواية)11(، ففي ق�سة الق�سية لهند اأبو ال�سعر �سيطر �سمري ال�سارد 
ف اإليها باأّي ثمن، اأنتحل اأيَّ عذٍر،  الأنا على معظم الق�سة، ومن ذلك: "قررت اأن اأتعرَّ
�ُس اأيَّ �سخ�سية، املهم اأن اأواجهها، واأك�سف �سرَّ تعلُّقه القدمي بها، اعرتف يل بالأم�س  اأتلبَّ
ها قبل اأن نتقابل، يحتفظ ب�سورتها التي ن�سرتها ال�سحف قبل اأّيام، متلَّ�َس يف  ه اأحبَّ باأنَّ
البداية، قال باإنه يحتفظ بال�سحيفة ليقراأ املحا�سرة.. اأح�س باأنه مل يقنعني.. ا�سطرب 
باأنه  اأخريًا، واعرتف يل ب�سوت �سعيف  وهو يتحّدث عن جناحها القانوين، لكنه انهار 
اأحبها ذات يوم بعيد….")12(، فعلى الرغم مما يبدو اأنه �سرد منولوجي، وهو كذلك، فاإنَّ 
�سكل ال�سرد مل يخرج البتة عن ال�سرد التابع الذي �سيطر على معظم م�ساحة ال�سرد يف 
الق�سة التي �سيطرت عليها الرغبة امل�سبقة يف افتعال م�ساألة من امل�سائل التي مت�ّس احلياة 
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املقارنة  بهاج�س  م�سكونة  املراأة  تكون  عندما  الزوج،  مع  عالقتها  يف  للمراأة  الجتماعية 
بينها وبني امراأة اأخرى ت�ستطيع هي اأن تفتعلها وت�سنع �سياقًا لها داخل كينونتها)13(. 

م ب - ال�سرد املتقدِّ

ال�سرد  اأ�سكال  اأكرث  من  ويد  امل�ستقبل،  ب�سيغة  يكون  ما  وغالبًا  ا�ستطالعّي،  �سرد  وهو 
فه بقدراتي اخلا�سة،  ندرة يف تاريخ الأدب، كاأن يقول ال�سارد: �ساأقابل الرئي�س غدًا، و�ساأعرِّ
�ساأجعله يعرف من اأنا وكيف يكون الإخال�س مقرتنًا بالإجناز، �ساأ�ستحوذ على ثقته. وينبغي 
من  النوع  على هذا  للتمثيل  �ساحلًا  يكون  اأن  يروى ميكن  ما  لي�س جميع  ه  اأنَّ من  الحرتا�س 
م اأحداث جتري يف امل�ستقبل)14(، فقد ي�سرد  ال�سرد، فق�س�س اخليال العلمي تقوم على توهُّ
ال�سار اأحداثًا وقعت يف القرن الرابع والع�سرين، وهو زمن ا�ستباقي من حيث الكينونة الزمانية، 
واأحداثه مل تقع بعد، ولكن نوع ال�سرد فيه غالبًا ما يكون من نوع ال�سرد التابع، لأّنه يروي كما 

لو كانت الأحداث قد وقعت بالفعل، اأو اأنَّها تقع يف زمن ال�سرد نف�سه.. 
اأخرى"  وق�س�س  "الأر�سفة..  ق�سة  ال�سرد  من  النوع  هذا  ا�ستغلت  التي  الأمثلة  ومن 
حدث  اإىل  الق�سة  اأحداث  نقل  يف  احلا�سر  الزمن  ا�ستثمرت  فريحات" التي  جرب  لـ"مرمي 
ميكن متابعته على امل�ستوى الفني دون اأي اختزال للبعد احلكائي الذي اأف�سى على الق�سة 
تها:  ق�سَّ مفا�سل  بع�س  يف  تقول  فهي  التقليدية،  اللغة  اإق�ساء  مع  جمياًل  حكائيًا  ح�سورًا 
الغريب  الفرا�س  القبيح يف  وقت اجلنون  الوقت حلظة حلظة،  وينهار  فا�سلتني،  بني  "كلمة 
حيث تتتاىل النك�سارات، و"تهجى" الأ�سماء احلبيبة، وقت العرتاف بو�سم ال�سدر، حيث 
الذي فّكر يف اجلدار  الرجل  الباب، ووقت  للمغامرة، ول رعب يدقُّ  نافذة  اأمام  ل ارجتاف 
وحيدًا..")15( ثمَّ مي�سي ال�سارد يف املراوحة بني املنولوج الدرامي ولغة ال�سعر والبعد احلكائي 
املعتمد على ق�سة الفكرة التي تف�سي اإىل بعد اأيديولوجي، يحتم على ال�سارد اأن يتخلَّى عن 
ال�سرد املتقدم، ليعود بغتة اإىل ال�سرد التابع، ب�سبب الوظيفة التي تفر�سها احلياة التي تخ�س 
املراأة اأو الوظيفة الإبالغية التي ينوي ال�سارد توجيهها وبّثها اإىل املتلقي، مع ما نلمح من رغبة 
مبيتة يف ا�ستغفال املتلقي، ولذا ترى الن�س يتحول عن ال�سرد املتقدم ليعود اإىل ال�سرد التابع 
الذي يتم�ّسك باحرتام الق�سة يف بعدها القائم على احلكاية "الليل يف اأوله.. واملراأة الغريبة 
زجاجات  بني  قدمية  عطر  زجاجة  اإىل  يدها  ت  وامتدَّ �سفافية،  ثيابها  اأكرث  وارتدت  تزينت 
من  الثالثة  اللوحة  يف  املتقّدم  ال�سرد  اإىل  عادت  ثم  مالب�سها..")16(.  خزانة  تتو�ّسط  كثرية 
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ق�ستها)جدار( ملدة حمدودة، وعادت اإىل البعد احلكائي لتقول للمتلقي اإنَّ كلَّ هذا ال�ستغراق 
يف الواقع املرير مرفو�س من واقع مواز اأكرث ق�سوة، وهو �سدمة الإن�سان بحلمه الذي كان حياة 
ناب�سة، فالواقع غري احللم الذي �سيطر على الزمن املا�سي وت�سمن فيه. واأما اللوحة الرابعة 
فقد منحت قياده ل�سارد غريب عن احلكاية فقد انتقلت ال�سارد من احلديث عن املراأة التي 
خلقت حلمًا جمياًل وعانت من واقع مرير معه وفقًا لل�سريورة التي �سارت اإليها، اإىل �سارد 
يتحدث عن ندم الآخر/الرجل وكيف اأنه حزن وندم واأ�سابته حالة من الت�سوف ناجمة عن 
�سعوره املوؤقت بالغرتاب ال�سديد الناجمة عن وفاة زوجته، وملا كان الرجل نف�سه ل ي�ستطيع 
ت�سّلم زمام ال�سرد ب�سبب رغبته يف التجميل على امل�ستوى الإن�ساين، ورغبة املبدعة يف ت�سخري 
اع اإىل ال�ستم والبغ�س، فقد ت�سلم وظيفة ال�سارد �سخ�سية غريبة خارجة  البعد الهجائي النزَّ
عن احلكاية، وب�سبب املو�سوعية ال�سديدة لهذه ال�سخية وعدم تاأثرها املبا�سر مبا حدث من 
اأن يعري )الهو( اجتماعيًا، مع تاأمني قدر  انف�سام بني الطرفني )هو وهي(  فقد ا�ستطاع 
كاف من الوظيفة التاأثريية التي �سلطت اإىل املتلقي لبتزازه دوره يف اّتخاذ موقف مما يجري 

لل�سخ�سية امل�ستهدفة. 

جـ- ال�سرد الآين

 وهو �سرد ي�ساغ ب�سيغة احلا�سر معا�سر لزمن احلكاية امل�سرودة، اأي اأّن اأحداث احلكاية 
وعملية ال�سرد تدوران يف وقت واحد، كاأن ي�سف ال�سارد حدثًا يدور يف تلك اللحظة، ثّم يرتك 
ال�سرد احلدث ليتحدث باأ�سلوب ال�سرد التابع عن حدث متعلق باإحدى ال�سخ�سيات)17(، كاأن 
يقطع  ثم  الل�سو�سية،  اأعمال  �سمعته يف  له  يتحّدث عن �سخ�س  العام  ال�سردي  املدار  يكون 
ال�سرد الرئي�سي الذي يقوم به ليقول لنا اإّن هذا ال�سخ�س الآن من كبار املح�سنني الداعمني 

جلمعية رعاية الأيتام مثاًل. 
الدميومة  التدريجي يف  بالتقليل  اآيّن  �سرد  اإىل  تابع  �سرد  الراوي من  اأن ميّر  كما ميكن 
احلا�سر.  ب�سيغة  امللفوظ  وال�سرد  املا�سي  ب�سيغة  امللفوظة  احلكاية  بني  الفا�سلة  الزمنية 
وال�سرد الآين على هذا من اأكرث اأنواع ال�سرد ب�ساطة وبعدًا عن التعقيد، ب�سبب ما يبدو فيه 
من تطابق بني احلكاية وال�سرد، واإن كان هذا التطابق ميكن اأن يرد يف اجّتاهني خمتلفني: 
�سرد حوادث ل غري  يرجح كفة احلكاية على كفة ال�سرد، و�سرد يتمثل يف خماطبة ال�سخ�سية 

لنف�سها على �سورة منولوجية غري وظيفة املنولوج)18(. 
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فمثال النوع الأول ما جاء يف ق�سة "زيارة ماطرة اإىل معبد �سامية ع�سرتوت" ا�ستمرت 
ال�ساردة يف �سرد اأحداث الق�سة التي حتكي العالقة غري العادية اأو غري املنتظرة على م�ستوى 
ال�سخ�سيات  اإحدى  )نهاد(  وكانت  رديفة،  اأمور  اإىل  ال�سرد  انحرف  اأن  اإىل  ال�سارد  فكرة 
الرئي�سية يف الق�سة غري م�سرتكة يف احلوار اجلاري، وملا اأح�ّس ال�سارد بهذا اأراد اأن يعود اإىل 

البعد احلكائي عن طريق حيلة تقنية وهي اإعادة نهاد اإىل جو ال�سرد ب�سوؤالها: 
- واأنت يا نهاد.. 

الأربعني  على  �سارفت  لقد  بعد..  يلد  مل  الذي  برحمها  غ�ست  فقد  الإجابة،  ت�ستطع  مل 
وهاج�س الولدة يعّذبها. طّلقت زوجها بدر لأنها مل تنجب منه.. ترى على من يقع ال�سبب؟ 
باأنها هي ال�سبب، �ساندته القبيلة، رجموها بحجارة القيل والقال، ومن يومها وهي  اتهمها 

مطاردة، من ت�سدق؟")19( 
فقد جاءت هذه القطعة التي ا�ستعملت اأ�سلوب ال�سرد الآين لتخدم فكرة الق�سة الرئ�سية، 
كلها ت�سّب يف هذا الجتاه،  ال�سردية  العملية  واأحداث  للرجل،  العربي عامل  اأن عاملنا  وهي 
وجاء ال�سارد بحكاية نهاد وطالقها من بدر، لتقول لنا اإّن الأمور الفيزيائية املتعلقة بالعقم 
والولدة اأمور تتهم فيها املراأة التي حتمل اأوزارًا قد ل تكون هي ال�سبب فيها، فال�سرد الآين 

هنا �ساهم يف تقوية الفكرة التي اأنتجها ال�سرد قبلها. 
واأما ال�سرد املتمثل يف خماطبة ال�سخ�سية لنف�سها على �سورة منولوجية، فيتمثل يف بع�س 
التي جاءت يف بع�س الأعمال/ عينة الدرا�سة، ولكن الذي ميّثلها  القليلة  ال�سردية  املفا�سل 
ة �سامية العطعوط "قرع على باب" التي بداأت بعتبة لها تاأثري كبري يف  باأن�سع ال�سور، ق�سّ

البنية ال�سردية للق�سة: 
توا�سل القرع على الباب. 

ُفتَح الباب فجاأة، فوقع على الأر�س 
: اإنها �سيطان 

�سرخ ومل ي�سمعه اأحد)20( 
وقد ابتزت هذه العتبة اللغة ال�سردية املبا�سرة على طول م�سافة ال�سرد، فكان ال�سارد ل 
يتمكن من ا�ستالم زمام العملية ال�سردية ل�سيطرة اللغة ال�سعرية املتاأتية من ا�ستعمال هذه 
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العتبة القوية مدخال للعمل ال�سردي، زيادة على التوازي الظاهر الذي حّول البنية اإىل �سرد 
�سعري، وهذا مكمن اخلطورة يف ا�ستعمال هذا النوع من ال�سرد، فلرمبا- وهذا ل ينطبق على 
ق�سة �سامية العطعوط نف�سها- افتنت ال�سارد باللغة غري النمطية، فيندفع اإىل جمموعة من 
ل  التداعيات التي تفقد العمل ال�سردي ال�سكل الذي مينحه هويته الأدبية، ومن املمكن اأن يتحوَّ
الن�س اإىل ا�ستعرا�س ثقايف اإذا مل يح�سن ال�سارد العودة اإىل البعد احلكائي الذي قام عليه 

ال�سرد. 
وميكن اأن ي�سمى هذا النوع بال�سرد املنولوجي؛ لأنَّه يتمثَّل يف خماطبة ال�سخ�سية لنف�سها، 
اإْذ يكون ال�سرد نف�سه هو البارز، ويف الوقت نف�سه يبداأ احلدث الرئي�سي بالتال�سي التدريجي، 

حتى ل يتبّقى منه اإل النزر الي�سري وذلك اإذا مل تقم عليه اأحداث العملية ال�سردية برمتها. 

د- ال�سرد املدرج يف ثنايا الزمن احلكائي

وهو اأكرث اأنواع ال�سرد تعقيدًا؛ لأنه ينبثق من اأطراف عديدة واأكرث ما يظهر يف الروايات 
القائمة على تبادل الر�سائل بني �سخو�س العمل ال�سردي، اإذ تكون الر�سالة يف الوقت نف�سه 
و�سيطًا لل�سرد وعن�سرًا يف العقدة، مبعنى اأن الر�سالة تكون ذات قيمة اإجنازية كو�سيلة من 

و�سائل التاأثري يف املر�سل اإليه)21(. 
واحلقيقة اأن العدد القليل من الأعمال ال�سردية املن�سورة يف كتاب "خمتارات من الق�سة 
الق�سرية الأردنية ل ميثل جميع امل�ستويات الفنية للكتاب الذين وقع عليهم الختيار، ومنهم 
من  النوع  هذا  على  يحتوي  ن�سًا  تختار  اأن  امل�سرفة  اللجنة  من  نتوقع  ول  الن�ساء،  الكاتبات 
ث عن  ال�سرد، ومع ذلك فقد جاء يف ق�سة �سهري �سلطي التل "العيد ياأتي �سرا" التي تتحدَّ
طفلة فارقها والدها واختفى من حياتها، بادئة بعتبة �سردية ل ميكن ف�سلها عن ج�سم العمل 
عن  غريب  �سارد  ي�سرده  الأحالم  حولها  حتوم  نائمة  طفلة  عن  ث  تتحدَّ الرئي�سي  ال�سردي 
اأبوها،  فارقها  التي  الطفلة  على  العيد  مولد  عن  يعلن  للق�سة  مدخاًل  اإل  ميثل  ول  احلكاية 
واأطلعته  ال�سرد  اأ�سركته يف دللة  اإليه �ست ر�سائل  اأر�سلت  باأنها ترا�سله، وقد  فراحت حتلم 
اإحدى ر�سائلها  اأحداث، وك�سرت يف  على ما يدور يف م�ساحة الق�سة الزمانية واملكانية من 
اإىل اأبيها توقع املتلقي عندما اأعلنت اأنها مل تر�سل الر�سائل اإل على م�ستوى احللم، مما يعني 
امل�ستوى  اإل على  وتغييب �سورته  ال�سردي،  �ساحة احلدث  الأب متاما عن  �سخ�سية  اإق�ساء 
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ال�سردي  التي كانت ت�سنع احلدث  املحورية  ال�سخ�سية  نف�سها، وهي  الطفلة  ال�سعوري عند 
ال�سخ�سية  اأعلنت  عندما  ذروته  التعقيد  وبلغ  التعقيد،  �سديدة  وب�سورة  تدريجيًا  وترويه 
نف�سها يف اإحدى ر�سائلها اإىل اأبيها اأنَّ الأب وهو ال�سخ�سية الثانية يف الق�سة التي تلت العتبة 
ال�سردية مبا�سرة، كما يالحظ اأن ال�سخ�سية املحورية بح�سورها الأّخاذ ا�ستطاعت اإق�ساء 
كل ال�سخ�سيات التي ميكن اأن يكون لها ح�سور على م�ساحة ال�سرد ك�سخ�سية الأم مثاًل، اإل 

�سخ�سية احللم نف�سه، فقد ظلَّ م�سيطرًا حتى انتهت الق�سة)22(. 
وهذه هي الأنواع ال�سردية التي ر�سدتها الدرا�سة يف هذه العينة، ولكن الأمثلة التي �سقناها 
هنا لي�ست الوحيدة، فال نعدم وجود اأ�سكال منها يف الأعمال الأخرى، ولكننا اأعر�سنا عنها 
اأو اأن ال�سرد فيها كان ب�سيطًا  جتنبًا لإثقال الدرا�سة بالأمثلة املكررة على الظاهرة نف�سها، 
الدوام  عليه  يطلق  ما  باعتبار  ات�سمت  مناذج  على  عملنا  ان�سب  واإمنا  العفوية،  درجة  اإىل 
duration)23( وتكون الفرتة الزمنية املو�سوفة فيه م�ساوية لزمن القراءة، اإذا اأخذنا بالعتبار 

ا�ستبعاد الو�سف الذي يجعل زمن القراءة اأطول من زمن احلادثة ال�سردية. 

2- وظائف ال�سارد 
اأهم ما ينبغي النتباه اإليه هو اأن اأهم وظيفة من وظائف ال�سارد يف جميع الأعمال الأدبية 
هي وظيفة ال�سرد نف�سها فاإن ال�سارد هو الذي يعتلى عر�س الق�ّس واحلكاية بغ�س النظر عن 
ال�سور اللغوية التي ميار�سها كفعل لغوي يعرب عن احلدث، ولول هذه الوظيفة ملا ُوِجَد العمل 

ال�سردي من اأ�سا�سه، فهو اأهم اأ�سباب وجود احلكاية. 
ال�سارد،  من  ال�سردي  العمل  يتطلبها  التي  الوحيدة  لي�ست  احلتمية  الوظيفة  هذه  ولكن 
فال بدَّ من وجود وظائف اأخرى، نذكر منها بع�س الوظائف التي حملها ال�سارد يف الأعمال 

املدرو�سة: 

1- الوظيفة التن�سيقية 

وفيها ياأخذ ال�سارد على عاتقه التنظيم الداخلي للخطاب الق�س�سي اأو العمل ال�سردي 
الذي يجب اأن يتمتع بالتن�سيق من اأجل ا�ستتباب ما يريد الن�س قوله بغ�س النظر عن اأخالقية 
مة من�سقة، ول ميكن اأن يحدث هذا دون  م ما يريد قوله ب�سورة منظَّ الن�س، فال بدَّ من اأن يقدِّ
اأن يقوم ال�سارد بهذه الوظيفة، فيقوم مثال بالتذكري بالأحداث اأو ا�ستباقها اأو ربطها بغريها 
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اأو التاأليف بينها، ومن املمكن اأن ين�س ال�سارد نف�سه على هذه الوظيفة، كاأن يقول مثاًل: �سوف 
اأق�ّس عليكم الأحداث التي جرت بعد ما حدث من هذا الأمر، و�سوف نرى كيف كان فالن 

طامعًا يف ثروة…)24(. 
واحلقيقة اأن جميع هذه الق�س�س كان ال�سارد قد قام بدوره يف تن�سيق الأحداث بال�سورة 
باتت  تقنيات  يراعي  ل  الذي  املت�سل�سل  احلكائي  البعد  على  اعتمد  فبع�سها  يريد،  التي 
مر�سودة وحمبذة يف الأو�ساط النقدية، وهذه الوظيفة جتعل من العمل ال�سردي مادة باعثة 
للذة عند القراء العاديني غري التائقني للعمل النقدي ب�سبب مبا�سرته التي ميتاز بها، ومن 
الأمثلة عليه ق�سة "احلياة والنا�س" لرتيز حداد التي وظفت �ساردا ذا وظيفة تن�سيقية فقط، 
ت�سلمت زمام �سرد اأفقي يتحدث عن �سبية عا�ست حياة قا�سية يف ظل اأبوين غري م�ستقرين 
اأ�سريا، وتعرفت يف حلظة من حلظات ا�سطرابه واإح�سا�سها بعدم التوازن اإىل الأ�ستاذ الذي 
يدر�سها يف املدر�سة، فاأنقذها وزرع الأمل يف حياتها، مما وّلد يف نف�سها حبًا جتاهه، ولكنه 
مل يكن هادفًا اإىل اإن�ساء عالقة من النوع العاطفي معها، فكان اأن تقّدم خلطبة زميلة له، فما 
كان منها اإىل اأن قامت بعدة حماولت للتخل�س منها حتى تنفرد بحبه، ولكنه وبعد اأن علم 
مبحاولتها وعلمت خطيبته، ا�ستمر يف القيام بدور الو�سيط حتى ا�ستطاع اأن يردم الهّوة بني 

اأبويها)25(. 

2- الوظيفة الإبالغية 

الر�سالة احلكاية  كانت هذه  �سواء  للمتلقي،  ر�سالة  اإبالغ  �سكل  الوظيفة على  وتبدو هذه 
اأو  واللتزام   الأدب  ق�سية  يف  ندخل  ل  حتى  ح�سابها  يف  الدرا�سة  ت�سعه  مامل  وهو  نف�سها، 
الإبداعية،  العملية  اأطراف  من  الثاين  الطرف  اإىل  اإي�سالها  يف  املنتج  يلتزم  التي  الر�سالة 
اأم كانت حتمل مغزى �سمن �سطورها اأو يف مف�سل ما من مفا�سلها، وتكرث هذه الوظيفة يف 
لـ)عبداهلل  األ�سنة احليوانات، مثل كليلة ودمنة  اأو رويت على  التي كتبت  الرمزية  الق�س�س 
بن املقفع( ومنطق الطري لـ)فريد الدين العطار الني�سابوري(، وغريهما، وهذا ل يعني اأّن 
خمتلفة  �سور  على  موجودة  اإّنها  بل  الق�س�س،  من  النوع  هذا  على  مقت�سرة  الوظيفة  هذه 
يف كثري من الأعمال الق�س�سية الأخرى، ومن �سمنها الأعمال ال�سردية التي �سلطت عليها 
َن اأعمالهن كثريًا من الأحكام الإن�سانية اأو  هذه الدرا�سة، فقد وجدنا اأن الكاتبات كّن ي�سمِّ
اأعمالهن  ت�سعى  التي  الإبالغية  الوظيفة  مع  تتنا�سب  ق�سرية  ر�سائل  �سكل  على  الجتماعية 
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وامل�ساواة مع  العدالة  بتحقيق  املراأة من�سبة على مطلبهن  اأعمال  اأغلب  اأن  �سيما  ول  اإليها، 
�سبيل  على  ذلك  ومن  ال�سردي،  منتجهّن  على  ذلك  واإ�سقاطهّن  نظرهن،  وجهة  من  الرجل 
فقد  ع�سرتوت"،  �سامية  معبد  اإىل  ماطرة  "زيارة  غزالة  اأبو  رجاء  ق�سة  يف  جاء  ما  املثال 
قالت يف اأحد مقاطعها: "نهاد ل حتب �سامية.. اأحيانًا تبدو لها مغلقة كال�سندوق، واأحيانًا 
قة غري عابئة ب�سيق الآخرين. هذه املرة، افتتحت احلديث،  اأخرى تنطلق كمياه النهر املتدفِّ
ة  مبونولوج طويل عن مر�سها الغريب العجيب الذي بات ي�سيب ن�ساء العامل العربي، خا�سَّ
بعد حروب ال�ستنزاف الطويلة الأمد مع العدو. اإنها ل ت�ست�سيغ الفل�سفة والتهويل يف موا�سيع 

ل تخ�ّس املراأة")26(. 
والر�سالة وا�سحة ومبا�سرة، فال�سارد يبلغنا باأن املهم هو �سوؤون املراأة التي ينبغي العتناء 

بها. 
عاديًا �سمن  م�سهدًا حواريًا  ال�سارد  يقطع  والنا�س" لـ)تريز حداد(  "احلياة  ق�سة  ويف 
البنية الكلية للحدث ال�سردي، ويحمل الن�س وظيفة اإبالغية على ل�سان الأ�ستاذ عمر، الذي 
�س، ل ينح�سر فقط يف اإلقاء الدر�س وتلقينه للطلبة، ولكنه ي�سمل الرعاية  يقول: "اإنَّ دور املدرِّ

نه من خالل التدري�س...")27(  النف�سية اأي�سًا، وهذا ما حاولت اأن اأبيِّ
وهو خطاب خارج عن الأحداث ال�سردية الرئي�سية، ويحمل ر�سالة فّجة مبا�سرة للقارئ، 
العمل  اأعباء  من  به  يقوم  ما  على  زيادة  املدر�س،  واجب  من  اأّنها  يرى  التي  روؤاه  فيها  ي�سع 
الأكادميي، بل يطلب منه اأن يحل م�سكالت املجتمع الذي يتعامل معه، وهي روؤيا كال�سيكية 
حتمل كثريًا من الرومان�سية غري امل�سوغة بواقع احلال، ولكنها متثِّل وظيفة اإبالغية على اأي 

حال. 
ال�سرد  من  يتخذ  باأ�سلوب  ملتزمة  الكاتبة  اأن  اليد" بدا  "تلك  �سرايحة  ق�سة حنان  ويف 
التابع عمقًا دلليًا �سببه اكتناز اللغة بالدللت واملرجعيات العامة التي ل تخ�سع لرغبة مبيتة 
"يبدو  ال�سردي:  العمل  مقاطع  اأحد  يف  لتقول  ال�ساردة  فت  توقَّ خا�سة،  املراأة  هموم  بخدمة 
النافذة  من  ويقذفها  الداخل،  يف  ي�سعلها  لفافات  ثمة  الت�سرفات،  غريب  عدوانيا  �سائقها 
دة ذاكرتي  اإ�سارات ير�سلها نحوي متق�سِّ الفراغات املجاورة، ثم تنطفئ، وثمة  لرتك�س يف 
العتيقة..")28(، فالن�س يريد اأن يبلغنا ر�سالة ذات اإبالغية عالية تتعلق بال�سلوك غري املهذب 
لبع�س اأمناط ال�سلوك الجتماعي الذي تعاين منه ال�سيدات عند ركوب التك�سي/ النظرات 



337

غري  ب�سورة  ال�سجائر  اأعقاب  رمي  نف�سه/  للوطن  يحدث  مبا  املقارنة  مع  املحت�سمة،  غري 
ح�سارية. 

3- الوظيفة ال�ست�سهادية 

وهي وظيفة فرعية ل تعد �سرطًا من �سروط العملية ال�سردية، ولكنها ل تكاد تخلو منها، 
وتظهر هذه الوظيفة حني يقوم ال�سارد مبحاولة اإثبات م�سدره الذي ا�ستمدَّ منه معلوماته اأو 
درجة دّقة ذكرياته)29(، على األ يندرج قوله يف عملية امليتا ق�ّس )Meta fiction( التي ل تعّد 
من وظائف ال�سارد يف مثل هذه ال�سياقات، وقد متكن بع�س من حمل اأداء العمل ال�سردي على 
عاتقه يف ق�س�س العينة من اأداء هذه الوظيفة عندما قال ال�سارد يف ق�سة رجاء اأبو غزالة 
على ل�سان اإحدى ال�سخ�سيات: "�سدقت جداتنا حني قلن"يا ماأمنة للرجال يا ماأمنة للمية 
يف الغربال"؟!)30(، فقد حملت هذه املقطوعة وظيفة ا�ست�سهادية لأنها اأحالت على اجلدات ما 
ذكرت من مثٍل �سعبي، وهي اإحالة على الرتاث، ميكن تف�سري اإحالتها على اجلدات باأن الظلم 

الواقع على املراأة من وجهة نظر ال�سارد هو ظلم قدمي متوارث. 

  4- الوظيفة التعليقية: 

ن ال�سارد من النتباه اإىل بع�س الق�سايا  وتتمثَّل هذه الوظيفة بتعطيل ال�سرد هنيهة متكِّ
اإىل  وي�ستطرد  الق�سة،  لأحداث  �سرده  يوقف  ثم  حّب،  ق�سة  عن  ث  يتحدَّ كاأن  اجلانبية 
احلديث عن احلب نف�سه كمظهر اإن�ساين، اأو غري ذلك، ومن املمكن اأن نطلق عليه )الوظيفة 

ال�ستطرادية( من الناحية ال�سكلية. 
"رجل حقيقي"، فقد جاء  اأمثلته يف عينة الدرا�سة ما جاء يف ق�سة ب�سمة النمري  ومن 
الدمى، كان يل زبائني  اأ�سنع  العمل، فقد كنت  اأدواتي وبداأت  "اأخرجت  ال�سارد:  فيها قول 
)املعروفني( "كذا" من التجار وهواة جمع التحف، كان هذا هو العمل الوحيد الذي اأتقنته 
مبهارة بالغة، كنت اأ�ستغرق فيه متامًا واأن�سى نف�سي، مترَّ ال�ساعات واأنا منكّبة على الدمية، ل 
دة  اأرفع راأ�سي عنها اإل بعد اأن اأكون قد انتهيت من �سنعها، وخرجت من حتت يدي حتفة متفرِّ

زة لي�س لها نظري.  متميِّ
م�ساعدة..  اأّي  دون  وحدي،  ذها  واأنفِّ والألوان  املواد  اأختار  الت�سميمات،  لها  اأ�سع  كنت 
وحدي فقط، فقد كانت دميتي متّثلني، اإنَّها اأنا، يجب اأن تكون اأنا ول اأحد غريي، ولهذا كنت 
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ي من اأجلها بكلِّ �سيء!")31(.  اأقوم ب�سنعها، اأترك العامل كله خلفي واأتفّرغ لها، واأ�سحِّ
وظيفته  ن�سمي  فاإننا  ولذا  نف�سها،  ال�سردية  العملية  �سرده عن طريق  ال�سارد  اأوقف  فقد 
بالوظيفة التعليقية، فقد علق �سرده الذي يتحدث عن �سانعة الدمى ب�سمري )الأنا(، وميثل 
متقنًا  كان  الدمى  عمل  اأنَّ  التعليق  هذا  ودور  للدمى،  �سانعة  امراأة  �سخ�سية  ال�سمري  هذا 
عندما كانت املراأة ت�سنع نف�سها، ولذا فقد كانت مبدعة يف عملها، ويتجلى و�سوح الهدف 
عندما �سنعت املراأة دمية لرجل، فقد جاءت م�سخًا افتتنت به، فيما لفظه الآخرون، حتى 

الرجال. 
ونوّد اأخريًا اأن نقول اإن هذه الدرا�سة الأولية تناأى عما ي�سّمى النقد الن�سوي اأو الن�سائي 
Feminist Criticism الذي ظهر خطابًا منظمًا يف ال�ستينيات من القرن املن�سرم واعتمد 

على حركات حترير املراأة التي طالبت بحقوق املراأة امل�سروعة يف العامل الغربي، وما زال هذا 
النقد على �سلة وثيقة بحركات الن�ساء املطالبة بامل�ساواة واحلرية الجتماعية والقت�سادية 
والثقافية، ومن رائدات هذه احلركة النقدية فرجينيا وولف وكانت اّتهمت املجتمع الغربي 
حرمانها  على  زيادة  والأدبية،  الفنية  طموحاتها  حتقيق  من  املراأة  منع  اأبوّي  جمتمع  باأنَّه 
اقت�ساديا وثقافيًا، كما كانت �سيمون دي بوفوار قد اأ�سرت يف فرن�سا على اأن تعريف املراأة 
وماّدة  )اآخر( مو�سوعًا  املراأة  بالرجل، مما يجعل  املراأة  ارتباط  دائمًا من  تنبعان  وهويتها 
يت�سم بال�سلبية، يف حني يكون الرجل ذاتًا �سمتها الهيمنة والرفعة والأهمية، وهذا النقد الذي 
ن�ساأ يف الغرب ل يّتبع نظرية اأو اإجرائية حمّددة، واإمنا تّت�سم ممار�سته بتعدد وجهات النظر 
بعد  ما  واملارك�سية ونظريات  النف�سية  النظري  يفيد من  اأنه  وتنّوعها، كما  النطالق  ونقاط 
البنيوية عمومًا، واإن جمعت بع�س املفاهيم هذا ال�ستات، كعامل الختالف اجلن�سي يف اإنتاج 

الأعمال الأدبية، و�سكلها، وحمتواها، وحتليلها وتقييمها)32(. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اأ�سئلة الكتابة الن�سائية

خالد • نعمة 

اأول ما ميكن اأن يتبادر اإىل الذهن: 
هل هناك اأ�سئلة خا�سة للكتابة الن�سائية؟ بل هل ن�ستطيع احلديث عن كتابة ن�سائية لها 

�سماتها اخلا�سة والتي تختلف عن الكتابة الرجالية.
املانع،  امتلك تعريفه اجلامع  ن�سائية هو م�سطلح دقيق و�سحيح  بل هل م�سطلح كتابة 

وا�ستطاع اأن ير�سخ جمموعة من ال�سمات اخلا�سة بالكتابة الن�سائية؟
هل  الكاتب؟  عليه  ي�ستغل  الذي  ذاك  عن  يختلف  الكاتبة  عليه  ت�ستغل  الذي  ال�سرد  هل 

تختلف الكاتبة عن الكاتب الرجل يف بناء �سخ�سياتها؟ 
ت�ستغل عليها  التي قد  تلك  الرجل تختلف عن  تناولها من قبل  يتم  التي  املو�سوعات  هل 

املراأة؟
يف قراءتي ملنت لي�س �سهاًل لروايات كتبها رجال ون�ساء مل اأجد ما ميكن اأن ي�سم الرواية التي 

تكتبها املراأة مب�سطلح اأدب ن�سائي، كذلك هو الأمر بالن�سبة للروايات التي كتبها الرجل.
ولعل الدكتور عبد اهلل الغذامي الذي ا�ستغل على ق�سية "املراأة واللغة"، وخل�س اإىل اأن 
على  ا�ستغل  الذي  ابراهيم  اهلل  الدكتور عبد  وكذلك  كتاباتها،  باملراأة يف  لغة خا�سة  هناك 
الباحثني  كتبه غريهما من  ما  املراأة. وكذلك  تكتبه  الذي  الإبداع  الن�سائية يف  اخل�سو�سية 
والنقاد، هوؤلء جميعًا  -يف اعتقادي- مل ي�سلوا اإىل ما ميكن اأن ن�سميه بنظرية نقدية، اأو 
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اأو  املراأة  قبل  من  اأكتب  �سواء  العربي،  الروائي  املنتج  من  فالكثري  خال�سة،  نقدية  مقولت 
اللغة املرتبطة بخ�سو�سية كل كاتب  الرجل، �سنجد فيه �سمات م�سرتكة، �سواء على �سعيد 
ومعرفته وقامو�سه اللغوي، اأو على �سعيد ال�سرد الذي اأفادت منه املراأة كما الرجل يف اإطار 

جتربته.
جتراأ جورج طرابي�سي  واأعطى �سمات ملا تكتبه املراأة من اإبداع، وبداأ ذلك: باهتمام املراأة 
الكاتبة باللغة على ح�ساب ال�سكل الفني للرواية اأو الق�سة، وو�سع �سمة ثانية هي انغالق كتابة 
املراأة على الذات الأنثوية يف كتاباتها. و�سمة ثالثة: هي عدم قدرة املراأة الكاتبة على اخلو�س 

يف الق�سايا العامة: ال�سيا�سية، والقت�سادية والجتماعية
نوال  يق�سد  وكان  الأنوثة"،  �سد  "اأنثى  كتابه:  كتب جورج طرابي�سي  اأت�ساءل حني  وهنا 

ال�سعداوي، هذا الكتاب الذي انتهي بال�سمات التي ذكرت �سابقًا:
هذا  اإىل  يخل�س  حتى  كله  املراأة  تكتبه  الذي  الروائي  املنت  طرابي�سي  جورج  ر�سد  هل 

التعميم يف اإطار النقد الذي من اأول م�سلماته الحتمالت. فالتلقي كما نعلم هو متعدد.
وهل خرج الرجل يف كتاباته عن الذات، اأمل يخرج الكاتب الرجل عن الحتفاء باللغة على 
ح�ساب ال�سكل الفني، اأمل يكن هناك كتاب وكاتبات ا�ستطاعوا اأن يحتفوا باللغة وال�سكل الفني 
يف اآن: هل يكفي اأن اأذكر هنا: هدى بركات، �سميحة خري�س، �سحر خليفة، ليلى الأطر�س، 

ومي تلم�ساين من م�سر، هل يكفي اأن اأ�سري هنا اإىل اإدوار اخلراط، وحيدر حيدر؟
بعد هذه التوطئة ميكنني القول: اإن اأ�سئلة الكتابة عند املراأة ل تختلف عن اأ�سئلة الكتابة عن 
الرجل، فالهم ال�سيا�سي يطالهما معًا، كما يطالهما الهم القت�سادي والجتماعي والروحي، 
فهل الإح�سا�س باجلوع اأو القهر اأو كبت حرية التعبري تختلف فيه املراأة عن الرجل، بل لعلي 
اأقول: اأن جمتمعًا بطرياركيًا منذ قرون، �سوف يجعل اإح�سا�س املراأة بكبت حرية التعبري هو 

اأكرب منه عند الرجل.
فاأ�سئلة احلرية، اأ�سئلة العدالة الجتماعية، اأ�سئلة احلب، اأ�سئلة اجل�سد، الأ�سئلة الوجودية 

هي نف�سها تتنا�سل يف راأ�س املبدع واملبدعة.
ل اأنكر اأن بع�س الكاتبات اأردن اأن يتم و�سم ما يكتنب باخل�سو�سية الن�سوية، ول اأعرف 
ملاذا اأردن ذلك، على الرغم من اأن النقد قد انطلق يف بداياته يف اإطار اإ�ساعة هذا امل�سطلح 
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من منطلق دوين ملا تكتبه املراأة، ويتكئن يف رغبتهن بهذه ال�سمة:" الأدب الن�سوي" من منطلق 
اأن ح�سا�سية جديدة وخا�سة ل متتلكها اإل املراأة تتجلى يف اإطار اللغة وبناء ال�سخ�سية وفنية 

الرواية. وقد جتراأ بع�سهن اإىل اأن اأعمالهن تندرج حتت م�سمى الن�سوية الأدبية.
الن�سائي،  املجتمع  يف  "الفيمين�ست"،  مبفهوم  الن�سوية؟  جتليات  هي  ما  اأت�ساءل:  وهنا 
وهل ا�ستطاعت املراأة العربية اأن تتمثل النظريات الن�سوية التي انطلقت من فرن�سا واأمريكا 

وبريطانيا، وكان لها جتلياتها يف ال�سرق الأق�سى، لتخرج يف اإطار الإبداع الذي يكتنب.
يف كثري من كتابات هوؤلء اللواتي يحلو لهن اأن يتحدثن عن خ�سو�سية ن�سائية، �سنجد اأن 
�سورة املراأة فيما يكتنب لي�ست اأكرث من ظل للرجل يف الرواية، ولي�س هناك من �سوت خا�س 

باملراأة، بل غالبًا ما ياأتي هذا ال�سوت كاأحد اأ�سداء ال�سوت الذكوري يف الرواية.
حتى الحتادات الن�سائية العربية مل تخرج يف اإطار �سيا�ساتها عن اإطار التبعية، فالدورات 
اإطار  يف  والنغالق  الدائمة،  التبعية  خانة  يف  ت�سعها  التي  تلك  هي  املراأة  لها  تخ�سع  التي 
الأعمال املنزلية: كدورات اخلياطة، والطبخ، والتطريز، ولف ال�سعر واملاكياج، وكلنا يعرف 

الهدف من التجميل و�سرورته للمراأة كاأحد اأ�سكال ال�ستجابة لرغبات الرجل.
على  ينعك�س  لأنه  �سرورة  اأراه  بل  املراأة،  جمال  �سد  اأنني  كالمي  من  يفهم  اأن  اأريد  ل 
البناء النف�سي لها، وبالتايل ينعك�س على طريقتها يف العطاء، لكن ما ذكرت اأردت القول من 
اأننا ما زلنا بعيدين عن الن�سوية وجتلياتها يف الوقت الذي و�سل فيه الغرب اإىل ما  خالله: 

بعد الن�سوية.
هو  كذلك  ادعاء،  حم�س  هو  املراأة  تكتبها  التي  بالكتابة  خا�سة  اأ�سئلة  اإن  لأقول:  اأنتهي 
احلال بالن�سبة لأ�سئلة الكتابة لديه، بل هو التكامل ثم التكامل بني ما يكتبه كل منهما. وبهذا 
ميكننا احلديث عن اأدب عربي، اإما اأن يكون رفيع امل�ستوى، اأو اأدب لي�س فيه من النتماء اإىل 

رفعة الأدب �سيء.
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املتلقي وال�سرد الن�سوي
جتربة �سخ�سية

الفاروق • ف�سيلة 

ل والّت�سكَّ التلقي  مرحلة  اأو  الكتابة،  قبل  • ما 
اأنكب  كنت  بعد، حني  كنت طفلة  اإذ  الأدب،  الغالب حني عرفت  بكتاب رجال يف  تاأثرت 
والقادمة  املرتجمة  �ستيفن�سون  لوي�س  وربرت  ديكينز،  ت�سارلز  الإجنليزي  الكاتب  كتب  على 
اإلينا اآنذاك من لبنان مع كتاب لبنانيني مثل جربان خليل جربان، وميخائيل نعيمة، واإليا�س 
اأبو �سبكة، واأمني الريحاين، وم�سريني مثل يو�سف اإدري�س، واإح�سان عبد القدو�س، وجنيب 
حمفوظ وغريهم... ويف تلك املرحلة الباكرة من عمري كنت اأعي�س متعة القراءة، ودون وعي 
التي  الإن�ساء  اأكتب موا�سيع  التي ترت�سخ يف ذاكرتي حني  الأفكار  ببع�س  اأ�ستعني  مني كنت 

اأقدمها كوظيفة مدر�سية، كنت يف احلقيقة اأنقاد خلف �سحر الكتابة دون اأن اأعي ذلك...
اأو �سرد  ففي مرحلة لحقة، وحني اكت�سفت الكاتبة ال�سورية غادة ال�سمان، مل تعد اللغة 
الق�سة يعنيني، ولكني كنت اأت�سكل يف تركيبتي ال�سخ�سية، كنت مراهقة متمردة على كل ما 
اأقطن فيها، كانت الإناث كائنات من الدرجة  يحيط بي، ويف تلك القرية النائية التي كنت 
الثانية، وما كان ذلك ير�سيني، كانت جيناتي مهياأة لأن تتلقفني غادة ال�سمان وتهم�س يل 
-يف كل كتاباتها التي كانت تدخل بيتنا عن طريق جملة احلوادث التي كان والدي م�سرتكًا 
فيها- اإن ما اأحلم به قد يتحقق ذات يوم... اأن اأكون امراأة منطلقة، تعي�س حياة خمتلفة عن 
حياة بنات القرية، اأن اأ�سافر واأرى العامل املتح�سر، اأن اأبلغ بريوت التي تتحدث عنها مبحبة 
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ل حدود لها، اأن اأكون امراأة قوية حتادث الرجال، وتخو�س عواملهم كما لو اأنها رجل...
الفرق بني غادة ال�سمان وكل الذين قراأت من الرجال، هو اأن الأدب الذي كتبه الرجال 
كان بالن�سبة يل ي�سرد واقعًا، ولكن غادة كانت ت�سرد نف�سها، و"نف�سها" هذه كانت منوذجًا 

قويًا وناجحًا فر�س نف�سه يف عامل الرجال، كانت تقدم منوذجًا ناجحًا من الن�ساء...
امراأة لها اأجنحة...

امراأة تطري خارج الق�سبان، وخارج �سرب الطيور املدجنة... اإمراأة لها �سوت م�سموع... 
واآثار يف كل مكان...

كنت برعمًا يف اأقا�سي هذا العامل ت�سقيه غادة ال�سمان وتهتم به بريه باأفكارها، ولغتها 
اجلميلة التي خرجت عن اإطار اللغة اخلطابية املبا�سرة التي تعودت عليها من خالل قراءاتي 

لالأدب املرتجم، وما ي�سلنا اآنذاك من ن�سو�س اأدبية عربية.
كنت "املتلقي اخلا�س جدًا" الذي فهم الن�س جيدًا، وانتقل �سريعًا اإىل مرحلة التنفيذ.

ومع اإين كنت اأتقا�سم ما اأقراأه مع بع�س رفيقاتي، ولكن غادة ال�سمان مل تكن متثل لهن 
ما متثله يل، تعددت روؤاهن حولها، ولكني اآنذاك مل اأكن اأعرف م�ستويات القراءة والتلقي... 

كنت فقط اأرى نف�سي "الفتاة الأكرث ا�ستيعابًا لإن�سانيتي التي يجب اأن ل يهدرها اأيا كان".
�سد  حرب  خلو�س  اجلاهزة  املجندة  كنت  الثانوية  درا�ستي  مراحل  من  مرحلة  اآخر  يف 
جمتمع باأكمله، بال�سدفة كان ذلك خالل مرحلة جد حرجة من حياتي، حني قررت العائلة 
فجاأة اأن مكوثي يف البيت كان احلل الأ�سلم حلمايتي من حتر�سات اجلن�س الآخر، وهذه حكاية 

اأخرى لي�س مقام ذكرها مقام اليوم.
وحتى حني التحقت باجلامعة قرر والدي اأن األتحق بكلية الطب، على عادة كل الآباء يف 
جمتمعنا العربي، وهنا اأي�سًا اكت�سفت اأين املتلقي ال�سيء جدًا للمادة العلمية اأوًل لأنها باللغة 
الفرن�سية التي ما كنت اأتقنها جيدًا يف تلك الفرتة، وثانيًا لأن مهنة الطب عك�س ما كان يظنه 
اأي�سًا املقام  املجتمع تتطلب ا�ستعدادًا للطوارئ، ومناوبات يف الليل، وق�س�س اأخرى ي�سيق 

لذكرها الآن.
اأدركت اأن التلقي هو م�سكلتنا العربية الأوىل، لهذا نحن ل نتقدم، بل نتاأخر، نحن جمتمع 
وعن  الغائب،  ب�سيغة  يتحدث عن اجلرح  نحن جمتمع  التفا�سيل،  يقراأ  ول  العناوين،  يقراأ 
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اخلطيئة ب�سيغة الغائب اأي�سًا، ولهذا يبدو الأمر له دومًا متعلقًا بالآخر البعيد عنه...
باملخت�سر اخرتت املادة التي اأفهمها، والتي ميكن اأن اأخاطب بها النا�س، ومن هذا املنطلق 

خ�ست غمار الكتابة.

الأخالقي باملفهوم  الأدب  • ارتباط 
اأظن واهلل اأعلم اأن اجلمهور العربي تعود منظرا الإمام الذي يوؤم النا�س لل�سالة وبعدها 
يلقي خطبته الأخالقية التي ل توجه اإ�سبع التهام لأحد �سوى ل�سمري الغائب ب�سيغة املجهول، 
وحتى الأدب حني انبثق من هذه البيئة حمل راية الإ�سالح بخطابه الذي مل يخرج عن خطاب 
"الإمام"، وعن الأفكار التي متجد العدالة، والأخالق، دون اأن ت�سري اإىل اأخطاء اأحد، انطالقًا 
من مفهوم قدمي يتمثل بالطبع ل باأ�س اإن اتهم الكاتب النظام بالظلم، واأ�سياء اأخرى فيه، 
النظام يف هيئة امل�ستعمر، ول باأ�س اإن متادى الكاتب يف انتقاد هذا النظام لأنه امتداد لذلك 
النظام امل�ستعمر اإذ مل تعرف القيادات العربية يف الغالب اأن تخرج من الإطار الذي تعرفه، 
اإن  باأ�س  ل  وطبعًا،  تعي�س....  اأن  اأجل  من  حتارب  اأن  تعودت  ل�سعوب  النظام  لإعادة  القمع 
الغربة،  وذلته  املنايف،  تقاذفته  اإن  باأ�س  ل  بل  بعدها،  النظام  �سجون  يف  "تبهدل" الكاتب 
قالب  حبي�س  وبقي  ب�سخ�سيته،  ي�ستقل  مل  الذي  املتلقي  فذلك  اجلوع،  وقتله  الفقر  ودع�سه 
قدمي ومنوذج ل يتالءم مع معطيات احلياة اجلديدة، ظل يتخفى يف عباءة املظلوم، امله�سوم 
احلقوق، يلعب دوره باتقان، ويظل �سامتًا، و�سلبيًا، ول باأ�س اإن قذف مبنا�سلني اآخرين اإىل 

التهلكة، ولن ينك�سف هذا املتلقي اإل حني يك�سف الأدب بع�س ت�سرفاته الزدواجية...

هذا املجتمع الذي يب�سق على املواخري يف و�سح النهار مدعيًا العفة والطهارة، هو نف�سه 
الذي  الغائب"  "�سمري  مهددًا  �سبابته  يرفع  الذي  الإمام  وهذا  لياًل،  ويوؤمها  يغذيها  الذي 
يخطئ، باجلحيم واأهوال القيامة، هو نف�سه العبد املاأمور الذي ينحني اأمام من يكرمه وميالأ 
معدته بالطعام، وهذا النظام الفا�سد الذي ن�سعه �سماعة لتعليق اأ�سمالنا، هو جمموعة من 

اأبناء هذا املجتمع، ولعل اأكرثهم متخرجون من اأح�سن اجلامعات يف العامل.

امل�سكلة اأننا جمتمع ل يتطور من الداخل ب�سرعة، وتقنية التلقي عنده ل تزال بدائية، لهذا 
بدل اأن يكون الأدب مراآة لتطويره، اأ�سبح مراآة يجب حتطيمها....
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لقد انك�سفت حقيقتان مهمتان من خالل نظرية التلقي هذه التي و�سلتنا كما كل النظريات 
كائن  العربي  املثقف  اأن  هي  وثانيًا  خطري،  متلق  العربي  املتلقي  اأن  اأولها  متاأخرة،  الأخرى 
م�سكني يف العامل العربي، لقد كان يدور يف حلقة مفرغة منذ اأكرث من قرن، وكان يدافع عن 
كوكبة النا�س هذه التي انبثق منها من يحاكمه، ومن ي�سجع على قتله، ومن ينفذ قتله، ومن 

يكتفي بت�سويه �سمعته...
تعر�س  املو�سوع من خالل ما  ثنايا  نغو�س يف  اأن  املخت�سر  العر�س  بعد هذا  لي�س مهمًا 
له الكتاب من قمع وتهديد، نحن نعرف كل التفا�سيل بعناوينها الكبرية، ولكن جتربتي مع 
الكتابة كمادة للتلقي، واإحتكاكي ب�سريحة كبرية من القراء هم املتلقي بوجوهه املتعددة يف 

وطننا العربي، جعلني اأطرح الكثري من الأ�سئلة:
اأدبي  اأجل تقدمي ن�س  اللغوية والتعبريية من  هل يهتم القارئ العربي فعاًل باجتهاداتي 

لئق به؟
اللفيف  اأو جزءًا من  منه،  ب�سفتي جزءًاَ  والروحية  الفكرية  بان�سغالتي  فعاًل  يهتم  وهل 

الب�سري الذي ميثله؟

الروائية ن�سو�سي  يف  والتعبريية  اللغوية  • املعطيات 
مل اأ�سعر يف يوم من الأيام اأن قارئي يف الغالب يهتم بلغتي، فقد كانت اأفكاري تلفت نظره، 
فاإما تثري اإعجابه واإما تثري ا�ستفزازه، وغري ذلك فقد وجدت كاتبات اأقل م�ستوى مني يرتبعن 
على عر�س ال�سهرة، باأفكار اأكرث جراأة، اأو اأكرث اإثارة، ووجدت ن�سو�سًا ل ترقى اإىل م�ستوى 
الأدب ت�سنف على اأنها "روائع" كما وجدت ن�سو�سا ل �سمة اأدبية لها بلغت يف طبعاتها اأرقامًا 
قيا�سية، ن�سو�س ل ميكنني قراءة ب�سع �سفحات منها لأنها بالن�سبة يل ت�سبه موا�سيع الإن�ساء 
والتعبري التي كنت اأكتب مثلها يف مرحلة املتو�سط، بل على العك�س، كنت اأكتب ن�سو�سًا تخلو 
من الأخطاء اللغوية والنحوية، فيما اليوم تقدم لنا ن�سو�س على اأنها "ب�ست �سيللر" ل ميكن 
اإن�سانية  يوميات تخت�سر جتارب  اأو  اأدبية،  بل �سمن حماولت  الأدب  �سلم  ت�سنيفها �سمن 

معينة، لكنها حتمًا ل ترقى اإىل م�ستوى الأدب.
لكن وباملخت�سر فاإن هذه الن�سو�س ون�سو�سي اأنا معًا تقراأ بعيون تبحث عن الأنثى ل عن 
الأدب، ومن بني كل القراءات التي تناولت ن�سو�سي على مدى جتربتي الكتابية، اأ�سماء قليلة 
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جدًا تناولتني كن�س اأدبي، لأن البقية تناولتني كاأنثى حكم عليها م�سبقًا اأنها كتبت �سريتها 
الذاتية، فقد كان اعتمادي �سرد الأحداث ب�سمري املتكلم "دلياًل" وهميًا اعتمده القارئ ليثبت 
اأن ما اأ�سرده جتربة �سخ�سية، واأن احلكاية التي ح�سرت بنيتها وفق معطيات رمزية لتحليل 

ق�سايانا، لفقت يل على اأنها حكايتي اأنا.
يف روايتي "مزاج مراهقة" مثاًل: ركز القارئ العربي يف الغالب على "حادثة خلع احلجاب 
البطلة  اأ�سبحت  اجتماعية،  معطيات  وفق  اأدبيًا  احلادثة  تلك  حتى  حتلل  اأن  للبطلة" وبدل 
هدفًا لفتاوي ل ح�سر لها ول نهاية، ثم دخل القارئ يف تفا�سيل ل عالقة لها بالرواية، مثل 
ا�ستعرا�س �سماحة الإ�سالم، وعظمته يف احرتام املراأة، ومنحها حقوقًا كانت قد حرمت منها 
طوال عقود من الزمن، اإىل الغو�س يف دوامة "النظري" الذي نعرفه منذ ظهور الإ�سالم اإىل 

يومنا هذا...
كانت حادثة "خلع احلجاب" يف الرواية حادثة فرعية يف الرواية، ومل يكن مهما الوقوف 
عندها كل ذلك الوقوف، ولكن القارئ العربي توقف عندها لأنها كل ما ا�ستفزه يف الرواية، مع 
اأن الطرح الإ�سالمي امل�سيحي كان حا�سرًا يف الرواية بقوة، تاله ال�سراع احل�ساري الغربي 

والعربي، وتلته الرتكيبة املعقدة لالأ�سرة العربية...
وقد كنت دومًا ا�سرتجع مقولت ن�سر حامد اأبو زيد حول اإ�سكاليات القراءة واآليات التاأويل 
عندنا، واأننا مل نبلغ مرحلة القراءة املو�سوعية احلقة، فنحن نقراأ عبد القاهر اجلرجاين 
مثاًل باأفكاره القادمة من القرن اخلام�س الهجري، دون اأن ننقحه، اأي دون اأن نطرح اأ�سئلتنا 
املعا�سرة املتعلقة بطروحاته، ودون اأن ن�ستغني عن اأ�سئلته واأجوبته التي مل يعد لها مكان يف 
حياتنا املعا�سرة- اأو بتعبري اآخر- "اأكل عليها الدهر و�سرب"، ونتعامل ب�سبابية مع الن�سو�س 
املعا�سرة، مبجمل اأفكار هي خليط الرتاثي واملعا�سر الذي قدم اإلينا من الغرب مرتجمًا واهلل 

اأعلم اإىل اأي مدى قراأناه �سحيحًا، واإىل اأي مدى اأولناه.
"تاء  روايتي  لأين يف  "كاتبة جن�س"،  اأين  على  العربي  القارئ  �سنفني  لقد  ال�سادة  اأيها 
العربي  والقانون يف جمتمعنا  املجتمع  معها  يتعامل  "الإغت�ساب" كق�سية  اخلجل" ناق�ست 
بغرابة، حيث يدين املراأة مع اأنها ال�سحية، ويعفو عن الرجل يف حالة ما اإذا اأعلن عن ا�ستعداده 
للزواج من �سحيته، اأي اأن املجتمع يبارك هذا الغت�ساب، وبدل اأن تغت�سب ال�سحية مرة 
واحدة، تقدم بعد ذلك ملغت�سبها ليغت�سبها كل ليلة، غري الغت�ساب اجلماعي الذي تعر�ست 
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له خم�سة اآلف امراأة جزائرية من طرف الإ�سالميني املتطرفني، بعد اأن اأ�سدروا فتوى على 
اأن ن�ساء موظفي الدولة، واجلي�س ورجال الأمن غنائم حرب...

يف روايتي "تاء اخلجل" كنت اأكتب غا�سبة وحزينة، ولعلي مل اأكن جادة يف �سيء كتبته 
اأكرث مما كنته يف تاء اخلجل، ولكن هذا القارئ الغبي اخت�سر الرواية كلها على اأنها "رواية 
جن�س"، ولعل اأغرب ما �سمعته عن روايتي هذه ما قاله يل )�سديق(- اأ�سعها بني قو�سني مع 

عالمة ا�ستفهام- على اأن هوؤلء الن�ساء يجب اأن يكن �سعيدات لأنهن وجدن من يغت�سبهن!
خم�سون عالمة ا�ستفهام..

هل فعاًل يفكر الرجال بهذه الطريقة؟
لعملية  تتعر�س  فجاأة  ثم  اأهلها  بني  ومعززة  مكرمة  كانت  عائلة  ابنة  املرء  يتخّيل  هل 
اغت�ساب، اإذ تخطف، وجترد من ثيابها، ويهجم عليها هذا احليوان ويقتحم اأكرث املوا�سع 
حميمية يف ج�سدها ويلوثها مبنيه الكريه وب�ساقه الكريه ورائحة عرقه الكريهة، غري اجلرح 
الذي حولها فجاأة من "ابنة العائلة املحرتمة" اإىل "عاهرة"؟ وهذا ما حدث يف اجلزائر، اإذ 
تخلى الأهل عن بناتهم بعد اأن اأنقذهن اجلي�س من خمالب املختطفني املغت�سبني، فو�سعن يف 
مراكز خا�سة تابعة للدولة، ولأن جمتمعنا حقري، وعفوًا لأين ا�ستعمل كلمات غري اأكادميية، 
من  املجتمع  يف  اإدماجهن  اأمكن  فهل  هوى...  بائعات  اأنهن  على  الفتيات  هوؤلء  عامل  فقد 
�سعوبة  عن  يتحدث  والقانون  اجلهات،  كل  من  الظلم  حا�سرهن  لقد  ل...  بالطبع  جديد؟ 
تغيري الن�سو�س... واملثقفون يتحدثون بلغة ل يفهمها املجتمع، واملجتمع "حمار" مع احرتامي 

جلن�س احلمري كحيوانات م�ساملة..!
حمور الأ�سئلة كله حول هذا القارئ؟ ملاذا ل ت�سله اأفكارنا، وملاذا ل يفهمها، وملاذا �سيطر 
على بع�سنا فاأ�سبح يكتب له على مقا�سات ذوقه؟ هل من املفرو�س اأن ينزل الكاتب مل�ستوى 
القارئ اأم يعلو القارئ مل�ستوى الكاتب؟ هذا القارئ هو حمور كل الأ�سئلة، والإجابة عنها تعني 

حتمًا تغيري واقعنا العربي نحو الأح�سن.

له كم�سرود  اأو  ك�سخ�سية  • القارئ 
كثريًا ما ت�ساءلت، هل اأكتب لنف�سي، اأم للنخبة، اأم لقارئ ذي فكر نري، اأم لقارئ باإمكانه 
اأخاطب هذا القارئ الذي ي�سن �سيفه دومًا وينتظر كلمة يدينني من خاللها  اأم  اأن يتطور، 
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وليمار�س هواية الإق�ساء التي تر�سيه، مع مالحظة اأن الرقيب ي�سكل جمموعة اأخرى متثل 
القارئ الذي عمل على تعطيل فعل القراءة يف حد ذاته.

حني بداأت الكتابة، كنت اأكتب للنخبة واأبحث عن تقييم، وحني وجدت ا�ستح�سانًا وجدتني 
قد بلعت طعم الكتابة، وتورطت يف �سباكها، اإذ ات�سعت رقعة من اأخاطب بن�سو�سي، ولأين 
من �سوء حظي اأو من ح�سنه بداأت اأكتب ب�سكل اأحدث �سدى يف الو�سط الإعالمي حني بداأ 
الإرهاب ي�سرب يف اجلزائر، وبعد عدة �سنوات كنت على قائمة املغ�سوب عليهم، كنت بني 

�سفرتي مق�سلة: الإرهاب والنظام..!
يرتب�س  ولكنه  وجهًا  له  نعرف  ل  النا�س،  بني  مد�سو�سة  وا�سعة  �سريحة  كان  الإرهاب 
باملثقفني يف كل مكان، وكان ميكن اأن يكون جاري اأو ابن عمي اأو حتى زميلي يف اجلامعة اأو 

�سديقي...
بداأ خطابي اأنا اأي�سًا ياأخذ م�سارًا اآخر...

اأين  اأ�سوبه نحوهم، فقط لأقول  اأخاطب هوؤلء مبا�سرة معتربة الكلمة �سالحًا  اأ�سبحت 
موجودة، واإدراكي اأن الكلمة املكتوبة ل متوت، كان ال�سر يف موا�سلتي الكتابة.

الرجل  بني  العالقة  حول  مركزة  مو�سوعاتي  وكانت  نخبوي،  الأول  قارئي  اإذن  كان  لقد 
واملراأة العربيني، ولأين اأدنت الرجل وحده يف بداياتي فقد كانت �سريحة قرائي رجالية اأكرث، 
م�سافة  قطع  بعد  ا�ستنتجته  وهذا  يقراأن،  ما  قلياًل  فالن�ساء  فعاًل،  كذلك  لي�س  ال�سبب  ولعل 
ل باأ�س بها يف احلياة، ووجدت اأن املراأة يف الغالب ل تعنيها هذه احلرب التي اأفتحها على 

الرجال، كنت اأ�سبه دون كي�سوت الذي قاتل طواحني الهواء...
اليوم تغريت نظرتي نحو كل �سيء...

واأ�سعر اأين لو كتبت ق�س�سًا لرتبية الأطفال والنا�سئة، واأعلنت حربًا �سد وزارات التعليم 
يف الوطن العربي حلققت نتيجة ما، �سرط اأن تتوحد جهودنا نحن الكتاب واملثقفني، واأن نكون 

فاعلني، ونفتح جبهة على ال�سلطة، وجبهة على املجتمع.
لأ�سباب عديدة،  الأخالقية  انهارت منظومته  اأنه منبثق من جمتمع  القارئ  م�سكلة هذا 
من  لتن�سئته  التعليمية  الأ�سلحة  من  تر�سانة  له  جتند  اأن  يجب  له  اأخالق  ل  الذي  واملجتمع 

جديد..
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معقدًا،  عماًل  اأ�سبحت  يل  بالن�سبة  الكتابة  اأن  وهي  حمزنة،  خال�سة  بالغة  ذلك  واأقول 
و�سعبًا، وخطريًا، وحمل القلم والتوغل يف بيا�س الورق، مغامرة يومية متعبة...

اأن جمال روؤيتي للعامل ات�سع، من  اأقدر على الكتابة جمددًا، ذلك  منذ ثالث �سنوات مل 
خالل تفرغي لدرا�سة نظرية التلقي لإجناز اأطروحتي التي كنت قد اأهملتها من اأجل الأدب.

ل اأدري هل ما حدث يل عا�سه غريي...
لكني اأعرف جيدًا، اأننا نعي�س اأزمة تلٍق حادة، اإن مل نعاجلها، �سنحال جميعًا على التقاعد 
وروبي،  حاليًا،  العربي"  الطرب  "اأمرية  وهبي  هيفا  ن�سق  على  كتاب  حملنا،  ويحل  باكرًا، 
اإىل �سحاذين  والرقا�سات، ونتحول  العوامل  وغريهما، ثم بعد �سنوات نكون قد عدنا لزمن 

نهرج لن�سحك النا�س ون�سليهم من اأجل اأن نعي�س.
اأعتذر خلروجي عن ن�سق الأكادمييات... ولكني مل اأعد اأخفي غ�سبي، واأنبه اأن دوامة ما 
نعي�سه اليوم يعود اإىل ذلك املن�سي الكبري يف نظريات الأدب والنقد األ وهو القارئ... ولعلنا 
النا�س يف حلقات  اأن نكون �سيوخًا و�سيخات يجمعون  اإىل  اأدعو  ل�ست  الإعتبار.  له  اأعدنا  اإن 

ليلقوا خطابات الدعوة للمعروف والنهي عن املنكر ولكن...
نحتاج اأقولها ب�سوت عال، اإىل التاأ�سي�س لفكر جديد، ووعي جديد، لنعيد لالأدب مكانته 

�سواء كان ن�سائيًا اأو رجاليًا اأو اأدبًا دون الدخول يف متاهة الف�سل بينهما...
ل جدوى من مزيد من الأكادمييات، اأ�سعر اأن حربًا معلنة علي ويجب اأن اأواجهها باأ�ساليب 
جمال  فال  انتهيت  واإن  اأنتهي،  اأن  تعني  نظري  يف  الإنتحارية  العمليات  لأن  لأبقى،  حربية، 
اأنه  اأنه �سديقي، ثم على  للقارئ على  اأكتب  اأين كنت  اأريد، غري ذلك �ساأخت�سر  لأحقق ما 
�سخ�س نا�سج يفهم وي�ستوعب ما اأقول، وحني وجدت �سنفًا اأعلن علي احلرب، فقد حتولت 
اإىل حماربة، وقد اأعلنت احلرب على جهله، لهذا �سميت الأ�سياء باأ�سمائها ول�ست نادمة على 

ذلك.
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اإ�سكالية ال�سرد الن�سوي 

عمايرة  • جميلة 

رمبا نحن – اأقول رمبا – يف ع�سر ن�ستطيع اأن نزعم فيه تطور  كتابة املراأة البداعية اإىل 
خ�سائ�س و�سمات ظلت بعيدة ومغّيبة لزمن طويل انفرد بها الرجل الكاتب بت�سيد امل�سهد 

الإبداعي بعيدا عن الإح�سا�س بالدونية اأو الرتاتبية يف املجتمع0 
ورمبا من هنا اأي�سًا برز م�سطلح " الن�سوية " الذي ي�ست�سف منه افرتا�س "جوهر" حمدد 
لتلك الكتابة متيز بني كتابتها وكتابة الرجل 0 )كثريون رف�سوا هذا التمييز( لأن جوهر الأمر 
وا�ستنادا ملفهوم عام لالأدب له عنا�سر مكونة ترتكز على امل�ساعر واخلربات الفنية واجلمالية 
وت�سغيل للمخيلة، وهي عنا�سر م�سرتكة بني اجلن�سني، ومن ثم ل �سبيل للحديث عن فروقات 

اأو متايزات بني اأدب تكتبه املراأة واأدب يكتبه الرجل 0 
لكن – تبقى هذه ال "لكن" اللعينة - اذ حينما تكتب املراأة، ورغم ت�ساركها مع الكاتب 
الرجل يف املناخ العام كما اأو�سحت قبل قليل – فاإنها تكت�سف اأن لذاتها كفرد و�سعًا اعتباريًا 
مغايرًا داخل �سّلم القيم الذكورية، لي�س هذا فقط، بل وحتت وطاأة مفاهيم واأحكام م�سبقة 

وقيود ثابتة ومرت�سخة 0 
لذا فهي حتاول اأن تفكك اأو حتلل كثريًا اأو قلياًل – هذا يعود للكاتبة – من القيود التي 
تطوقها كاأمراأة يف جمتمع حتكمة قيود الذكورة وقيمها، فتربز ذاتها وخ�سو�سيتها مبعار�ستها 

للقيم الذكورية ال�سائدة0
و�سيح�سر يف ذهنها – وهي ت�سعى لتحقيق ذاتها م�سمون �سعر قاله �ساعر قدمي:
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م��ال��ل��ن�����ش��اء ول���ل���ك���ت���اب���ة وال���ع���م���ال���ة واخل���ط���اب���ة 
ه����ذا ل��ن��ا ول���ه���ن م��ن��ا اأن ي��ب��ن ع��ل��ى ج��ن��اب��ة )1)

وجتنبا ل�سوء فهم حمتمل اأ�سرياإىل اأن تاريخ الأدب العربي عرف اأ�سماًء ل�ساعرات واأديبات 
لمعات ل�ست هنا يف معر�س ت�سميتهن 0 

بعبارة اأخرى فاإن املراأة الكاتبة، ورغم ا�سرتاكها مع زميلها الكاتب ب�سروط تنعك�س على 
الكتابة بو�سفها اأدبا- -  فاإنها – اأي الكاتبة -  بحكم تكوينها الفيزيقي والجتماعي واإرثها 
اأن  �ساأنها  من  عنا�سر  على  تتوافر  وايحاءاته(  وظالله  مبدلولته  هنا  )ال�سرق  التاريخي 
تخ�س�س جتربتها واأن متيز كتابتها الإبداعية باأ�ساليب م�سروطة بوعيها لوظيفتها، وبال�سياق 

الذي تكتب فيه 0 
مطبوع  جمتمع  داخل  تعي�س  هي  فيما  التاريخية  و�ساللتها  ذاتها  بالكتابة  تواجه  فهي 

باحليف وتق�سيم الأدوار تق�سيمًا يفر�س عليها اأن تكون امراأة ب�سروط الرجل 0 
الرجل يف  لت�سائل  وان�سانيتها  ل�ستعادة حريتها  املبدعة حلافة اجلنون  الكاتبة  �ستذهب 
عن  بعيدا  الكتابة  حرية  داخل  املتحققة  املراأة  ب�سورة  وحتاكمه  املوروثة،  وقيمه  مقايي�سه 

ال�سورة التي �سيدتها ذاكرته عرب ال�سنني 0 
وبالرغم من كون الكتابة �سادرة  عن امراأة ل يعني تلقائيا اأن لها خ�سو�سية، كما ليعني 
تعنى مب�سروعها   التي  الكاتبة  يواجه  اإ�سايف  تقديري عبء  وهذا يف  اأدبا جيدًا0  تكتب  اأنها 

الإبداعي 0 
فالكتابة امتالك ل�سرط احلرية والوعي وحتقيق الذات، والكتابة دواء �سد الكاآبة والعزلة 

وال�سقيع 0
الكتابة دفاٌع عن موت الأحالم والهواج�س وما يريح الذات يف بحثها ال�ساق عما يريحها0 

واأخريًا الكتابة هي يف جوهرها فعل حب0 

)1( هذا ال�سعر املاجن ل�ساعر من القرن الثالث الهجري يقال له "الَب�ّسامي"، وهو اأبو احل�سن علي بن حممد... ابن ب�سام 
البغدادي من �سعراء املجون والهجاء يف ع�سره، وقد هجا اأهل بيته ووالده، وكما يقول د. عبداهلل الفيفي: "ومن هذه 
اأخالقه يف غرابة اأن يرى يف املراأة ما راأى". واأقول: ل يعّول عليه، ول ي�سّح ال�ست�سهاد به للحكم على الثقافة العربية 

الرتاثية، ففيها اأفق وا�سع للحرية فيما نرى )املحّرر(.



الف�سل ال�ساد�س

اأعالم ورواد يف امللتقى

هل�سا غالب  اأعمال  يف  • قراءات 
- غالب هل�سا ناقدًا - اأ.د.عبد الرحمن ياغي

- الوعي النقدي عند غالب هل�سا - د. ن�سال ال�سالح
- غالب هل�سا: ناقدًا لل�سرد الروائي العربي - نزيه اأبو ن�سال

- ثالثة وجوه لبغداد / ف�ساء روائيا - د.عالية �سالح
- مراآة الذات و�سورة الآخر - �سوقى بدر يو�سف

الرزاز موؤن�س  اأعمال  يف  • قراءات 
مت والكالم و�سلطة اخلوف - د. حمّمد الباردي - ال�سّ

- اللغة ال�سردية عند موؤن�س الرزاز - د.بالل كمال ر�سيد
- �سهادة موؤن�س الرزاز- خمتارات من اإعداد �سميحة خري�س

�سقري حممود  ق�س�س  يف  • قراءات 
- حممود �سقري والتجريب داخل اخل�سو�سية الفل�سطينية - د. حفيظة اأحمد

- حممود �سقري وفن الق�سة - د. ح�سني جمعة
- هوّية الق�سة الق�سرية عند حممود �سقري - د. اأماين �سليمان
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قراءات يف اأعمال  غالب هل�سا

- غالب هل�سا ناقدًا - اأ.د.عبد الرحمن ياغي
- الوعي النقدي عند غالب هل�سا - د. ن�سال ال�سالح

- غالب هل�سا: ناقدًا لل�سرد الروائي العربي - نزيه اأبو ن�سال
- ثالثة وجوه لبغداد / ف�ساء روائيا - د.عالية �سالح

- مراآة الذات و�سورة الآخر - �سوقى بدر يو�سف
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غالب هل�سا ناقدًا 

ياغي الرحمن  • اأ.د.عبد 

اأنا ل�ست مرتاحًا اإىل )م�سطلح ال�سرد(، فهو يعنى لدى الدار�سني الأدباء ت�سكيل اللغة، اأو 
الن�سيج اللغوي، الذي يتحدث عن املعلومات بكل اأ�سكالها: الق�س�سية، والروائية، والدرامية، 
التي  املتنوعة  الأ�ساليب  يدركون  فهم  ذلك،  يف  عليهم  باأ�س  فال  النقدية،  حتى  وال�سعرية، 
حتتوي بع�س ال�سخرية، وبع�س احلوارات، وبع�س الأحاديث مع داخل النفو�س )املونولوج(؛ 
وقد تبينوا ذلك كله يف اأعمال غالب هل�سا؛ فغالب هل�سا اتخذ لنف�سه )موقعًا( عاليًا �سامدًا 
هذا  عن  و�سدر  والأجنبية،  العربية  الدرا�سات  من  الكثري  على  مطال  ال�سامد،  كاجلبل 
مما  �سريح،  و�سيا�سي  واجتماعي  اأدبي  حر  وفكر  ممتدة،  وروؤية  متعددة،  مواقف  )املوقع( 
يحتوونه يف  لعلهم،  اإدخاله  فحاولوا  عاد جثمانه،  اإَل حني  عودته،  ومنع  بالده،  اأخرجه من 

خدمتهم تزييفًا؟ وقد كان فكره احلر اأعماًل اإبداعّية متفوقة!
    لقد حر�س غالب هل�سا اأن ميد روؤيته يف الآداب العاملية، ويف الأدب العربي، واأن يتلم�س 
العامة لهذه  اأن نعر�س اخلطوط  املعامل، و�سنحاول  واأن يحدد هذه  الأدبية،  املدار�س  معامل 
املدر�سة الأدبية – فل�سفة الواقعية اجلديدة يف الأدب العربي – واإيراد ملحة عن التجربة التي 

مرت بها يف العامل العربي! )جملة الآداب – عدد 3  اآذار 1962 – ال�سنة العا�سرة(.
   اإن اختيار غالب للخو�س يف اأمر هذه املدر�سة ي�سري اإىل مدى اهتمام غالب بالق�سايا 
ال�ساخنة يف جمال الإبداع الأدبي، فهذه املدر�سة، اأو هذه الفل�سفة قد اأثارت يف العامل ب�سورة 
ة، اأثارت نقا�سًا وجدًل واأخذًا وردًا مل ترثه اأي مدر�سة،  عامة، ويف العامل العربي ب�سورة خا�سّ

اأو اأي اجتاه فل�سفي اآخر!



360

  وحني يتعر�س غالب هل�سا لأحد الأدباء، اأو الق�سا�سني، اأمثال يو�سف اإدري�س، نراه يدرك 
اأخطاء يو�سف يف هذه الأعمال املوفقة، ويراها ل تقت�سر على يو�سف اإدري�س وحده، بل توقع 

يف حبائلها كثريين من اأتباع هذه املدر�سة، ويلخ�س اأخطاء يو�سف اإدري�س مبا يلي:
- تكرار املو�سوع، وتكرار اأ�سلوب املعاجلة، وكاأن الأمر بات كالآلة، واأ�سبح متجمدًا على حالة 

واحدة بعينها!
- ثم تعاىل الكاتب على �سخ�سياته، وعلى القارئ، واأخ�سعهم ملوقفه.

- ثم اعتقاد الكاتب باأن الإرادة الإن�سانية الواعية تلجاأ للتزييف، واأن حقيقة الإن�سان تتك�سف 
من خالل �سلوكه التلقائي!!

وقد اأدرك غالب اأن اأعداء التقدم يف الأدب وال�سيا�سة هم يف الداخل، الكامنون يف عقر 
الدار، الذين ل ت�سهل م�ساهدتهم، هم املتمثلون يف البريوقراتية، واإلغاء الدميقراطية:

اليد  ال�سيا�سية  للدعاية  اأ�سبح  فلقد  بهذا،  �سبيه  هو  العربي  عاملنا  يف  حدث  وما   ..."
العليا يف الفن؛ فكانت النتيجة اأن قل اهتمام النا�س به!!"

هذا هو نقد غالب ليو�سف اإدري�س منوذجًا، كما جاء يف ال�سحيفة الواردة �سابقًا: )جملة 
الآداب(.

)يحيى  مع  خلف(  ح�سني  )علي  اأدارها  ندوة  يف  حبيبي(  )لإميل  غالب  تعر�س  حني  اأما   -
يخلف( و)في�سل دراج(، التي ن�سرت يف �سحيفة )ال�سفري، تاريخ 1980/10/12(، وردت 
اآراء نقدية تطبيقية اأثارت اإميل حبيبي، فكتب ردًا منفعاًل على الآراء الواردة يف الندوة، 
مما اأثار الرد املنفعل )غالبًا(، فكتب حوارًا مع اإميل حبيبي، وو�سح روؤية لأعماله، ون�سر 
عن  ن�سره  فيما  وك�سف   ،)1981 �سنة  – ربيع   2 عدد   0 )الكرمل  جملة  يف  الروؤية  هذه 

�سخونة املوقف واملوقع والروؤية الفنية التي يتمتع بها غالب هل�سا، واإميل حبيبي معًا!!

)جريدة  يف   – الأ�سا�سية  الأفكار  و�سلته  حني  الرد  اإىل  بادر  قد  حبيبي(  )اإميل  وكان 
الأفعال!! لكن )غالب  ي�سيطر فيها على ردود  – بتاريخ 1981/1/16( ب�سورة مل  الحتاد 
اإىل )املنهج( اجلديل، واحلوار  الأفعال تلك، لأنه احتكم  هل�سا( كان قد �سيطر على ردود 

العلمي املنطقي!! ولقد بني لنا غالب يف هذا احلوار موقفه النقدي، فقال:
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"اإنني منذ ال�ستينات، اأخذت اأن�سر جمموعة من املقالت، يف جملة )الآداب( البريوتية 
العربية  التجربة  خ�سو�سية  على  الإحلاح  اإن  فيها  قلت  والتقدم(،  )الرتاث  عنوان:  حتت 
ا�سترياد  ولي�ست  التجربة؛  وخ�سو�سية  املنهج،  علمانية  اأمرين:  بني  �سنيعًا  خلطًا  يخلطان 

النماذج جاهزة من اخلارج.."..
"ثم جاء عام 1965م، يف تلك الفرتة، ن�سرت مقالني طويلني يف جملة )األآداب( حتت 
عنوان )الثورة والأمنوذج(..(؛ وقد حتدثت فيهما عن انحراف الثورة امل�سرية، وانحراف 
هدفها خللق جمتمع �سناعي، بقيادة الراأ�سمالية امل�سرية التي ل ترغب يف الت�سنيع الكبري 

لأنها بالت�سنيع �سوف ينخف�س معدل اأرباحها!!
- ويف عام 1967م، يف ندوة )كتاب اآ�سيا واإفريقيا( حني خرجوا بالنتائج ذاتها التي خرج بها 
غالب هل�سا، كانت النتيجة اإن�سحاب الوفد امل�سري من اجلل�سة، وقد كان الوفد مكونًا من 

الأ�ساتذة: يو�سف اإدري�س، و�سعد الدين وهبة، وفتحي غامن. 
    ثم يقطع غالب هل�سا حواره مع اإميل حبيبي ليقيم حوارًا مع اأدب اإميل حبيبي!!

- ويف ندوة عن )املت�سائل(، اأقامها )احتاد الكتاب وال�سحفيني الفل�سطينيني( فرع القاهرة، 
�سارك فيها غالب هل�سا مع الدكتورتني: لطيفة الزيات، ور�سوى عا�سور، واجه غالب هل�سا 
نقا�سًا �ساخنًا، امتد اإىل خارج حدود الندوة، و�سغل الأو�ساط النقدية يف م�سر اأيامًا تالية، 

وقد خالف غالب الإجماع النقدي حول الرواية!!
ثم م�سى غالب يبدي اآراءه النقدية يف اأعمال اإميل حبيبي واحدًا واحدًا. وبداأ بـ)ال�سدا�سية( 
ر�سم  وبها  الّلوز(،  نّور  )واأخريًا  واحدة  على  حديثه  ق�سر  وقد  وتو�سيحًا،  و�سروحًا  اأمثلة 
اخلطوط العامة لنقده للق�س�س الأخرى؛ فاحلكاية يف راأي غالب غري مقنعة، ول يرى غالب 
يف ظروف ال�سخ�سية، ول يف تكوينها النف�سي �سيئًا ي�سري اإىل حادثة لها قوة ال�سدمة وعنفها 
التي توؤدي اإىل فقدان الذاكرة؛ ول يقتنع غالب بقيمة الرمز يف الق�سة حني قطعت املع�سوقة 
فرعًا من الغ�سن وقدمته للعا�سق وا�ستبقت الفرع الآخر، وتعاهدا على اأن يحتفظ كل بفرعه، 
واأن يلتقيا يف الربيع القادم حني ينور اللوز فياأتي باأهله ويخطبها من اأهلها! ومل يتم اللقاء 
اإ�سرائيل بع�سرين عامًا، وبعد حرب الأيام ال�ستة، حيث  اإَل بعد ع�سرين عامًا! ثم بعد قيام 

ا�ستطاع فل�سطينيو عام 1948م اأن يلتقوا بفل�سطينيي ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
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اإن غالبًا ينكر على اإميل كرثة اأمثلته التو�سيحية يف الق�سة، و�سروحه ملقولت ذهنية.
ومهما يكن من �سيء فاإن الثنائيات التي راآها غالب هل�سا مطلقة يف ق�سة اإميل حبيبي، 
ل نراها نحن كذلك، لأنها هي واقعية، واإن تكن تبدو ب�سيطة، فالب�ساطة يف نظرنا ل تقلل من 
قيمتها الواقعية. ول تقلل من قيمتها الثقافية، ول تقلل من قيمة ال�سخ�سية املعرفية التي ي�سر 
بها اإميل يف اأعماله الروائية والق�س�سية؛ ومع هذا كله، فحوار غالب مع اإميل يف هذا ال�سدد 
اإميل قوة ال�سدمة، �سدمة اللقاء بني  حوار واقعي ثقايف خ�سب! واإن يكن غالب ينكر على 

الفل�سطينيني، مع اأنها جاءت يف ظروف عجيبة غريبة غري طبيعية!!
يف  الرائعة  )املفارقة(  عن  عا�سور  ر�سوى  الدكتورة  قالته  ما  يتناول  هل�سا  غالب  ونرى   -
اإبراز  اأو  العالقة،  ك�سف  على  تقوم  التي  املفارقة  وتكت�سب   ..( قالت:  حني  )املت�سائل( 
ال�سيء مب�ساهاته ب�سده فعالَية خا�سة، بني يدي اأديب يتبنى املحاورة اجلدلية التي ترى 
يف العالقة وال�سراع بني الأ�سداد قانونًا يحكم املادة و�سرية املجتمع والتاريخ..(، فيتناول 
غالب هذا القول ويحيله اإىل )نقي�سة(، بل ي�سمي هذا ال�سيء )اجلدل( ت�سبيهًا بالغيًا 
اإن )امل�سبه( هنا لي�س مكتفيًا بذاته  اإنه قد يكون ا�ستعارة؛ بل  ب�سيطًا لي�س غري، ويقول 
يحتم علينا – حتى يكون له معنى – اأن نعود اإىل )امل�سبه به(. ولهذا فاإن رواية )الوقائع 
الغريبة يف اختفاء �سعيد اأبي النح�س املت�سائل( لي�ست يف نظر غالب اإَل بناء ذهنيًا جتريديًا 
جت�سد يف اأمثلة تو�سيحية، لي�س فيها )جدلية الرمز والواقع(. اإن غالبًا يرى جدلية الرمز 
والواقع متمثلة على وجهها ال�سحيح يف رواية )جيم�س جوي�س(: )يولي�سيز(، ويف رواية 

)هريمان ميلفيل(: )موبي ديك(، وي�سرح ذلك �سرحًا وافيًا.
ويخرج غالب من مقارنته هذه مبا يلي:

فكرة. اإىل  الإحالة  تعني  ل  )ميثولوجيا(،  اإىل  اأو  )رمز(  اإىل  الإحالة  اإن   .."
فالرمز جتربة اإن�سانية مكثفة. والعالقة بني العمل الفني والرموز املحال اإليها، لي�ست عالقة 
ب�سيطة، كما يف ال�ستعارة اأو الت�سبيه، ول عالقة راكدة كما تكون العالقة بني الفكرة واملثال 
التو�سيحي؛ فالعالقة بني الثنني هي عالقة جدلية معقدة. اإن هذا ي�ستلزم اأن يكون طرف 
وعالقاتها؛  الأ�سخا�س،  الداخلية:  اكتماله من عالقاته  يجيء  بذاته،  مكتفيًا  الأول  العالقة 
والأحداث وعالقاتها بالأ�سخا�س ومب�سرية الرواية.. الخ!! والعمل الفني بهذه ال�سفة يحال 
اإىل رمز، وهذه الإحالة ل تعني اأن للعمل الفني وجودًا ناق�سًا ل يكتمل اإَل بالرمز؛ بل يعني اأن 
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هذه الإحالة هي اأحد امل�ستويات املتعددة للعمل الفني، وهدفها حوار جديد مع الرمز ي�سيء 
الرمز، والعمل الفني يوؤكد وحدة التجربة الإن�سانية. وهذه العالقة بني الثنني – من ناحية 
الفنان، بل  التي متاثل جتربة  القارىء ي�ستعيد وعيه بتجربته اخلا�سة  – ل جتعل  الوظيفة 

تعيد بناء ا�ستيعابه للرمز!"
ان�سجامًا  اأعماله  اأكرث  وراآها  لكع(،  بن  )لكع  اإميل حبيبي  رواية  هل�سا  غالب  تناول  وقد 
التي  وال�سائبة  اإلغاءاجلدل؛  �سائبة  ومن  الثنائية،  �سائبة  من  تخل�ست  وراآها  ومتا�سكًا؛ 
اأما �سائبة  واأفكار املوؤلف.  تخل�ست منها هذه احلكاية امل�سرحية هي اخللط بني ال�سخو�س 
غياب اجلدل فذلك حني يكون لل�سورة عند املبدع وجه واحد فيوظف هذه ال�سورة خلدمة 
الفكرة فيلغي بذلك الوجه الآخر لل�سورة الفنية..، كما يلغي عالقتها الع�سوية مبجمل العمل 
الفني، فتجيء �سورة متقطعة م�ستقلة قائمة بذاتها!! ثم ينتقل بعد ذلك اإىل ما اأ�سارت اإليه 
الدكتورة )ر�سوى عا�سور( يف مقالها املن�سور يف جملة )الكرمل( – عدد 1، واإىل ما دار يف 
احلوار الذي اأجراه الأ�ستاذان حممود دروي�س، واإليا�س خوري مع اإميل حبيبي يف العدد ذاته 
واحدًا، هو  اأدبيًا  نوعًا  يكتب  اإميل حبيبي  اأن  اإىل  اأ�ساروا جميعًا  من جملة )الكرمل(، حني 
مزيج من املقال واحلكاية ال�سعبية، فينربي غالب هل�سا بكل ثقافته يف جمال الفل�سفة وعلم 
النف�س والنقد الأدبي )ليخرم�س( باأظافره وجه هذه املقولة!! ولينتهي بذلك اإىل اأن الت�سابه 
اأي ت�سابه �سطحي ل  بني ق�س�س حبيبي واحلكاية ال�سعبية هي احلكمة التي تخرجان بها، 

ي�سلهما ب�سكل جاد، كما يقول!
ويتمتع غالب هل�سا بح�سا�سية متفوقة يف التذوق اجلمايل، وهو ل ينقد غريه فح�سب، بل 

كثريًا ما ينقد ذاته فيقول:
ال�سارم  الذهني،  التحليل  – غلبة  الدرا�سات  قراءة هذه  اأ�ستعيد  واأنا  لقد لحظت   .."
بع�س  اإىل  اأعود  وعندما  واحل�س،  التذوق  هو  النقد  يف  منطلقي  اأن  رغم  هذا  اأحيانًا، 
رواياتي التي كتبتها منذ زمن بعيد، فاإن بعدها عني تاريخيًا قد يتيح يل اأن اأحاكمها ناقدًا، 
كتابتها  حلظة  ا�سرتجع  وعندما  وعال.  حاد  انفعايل  مب�ستوى  تتميز  اأنها  اأجد  فاإنني  ولهذا 
اأتذكر اأين كتبتها دون تخطيط، واأنها منت وت�سخمت دون تق�سد، فحني كانت بداية رواية 
)ال�سحك( يف ذهني جمرد ق�سة ق�سرية ل تزيد على الع�سر �سفحات، راأيتها تكرب حتى 
اأ�سبحت خم�سمائة �سفحة!! وحني اأحاول تطبيق هذا النقد، اأجد اأن �سيطرة التحليل الذهني 
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لالأعمال الأدبية التي اأنقدها هو حماولة لإخفاء حقيقة اأنني اأحّكم ذوقي وح�سي حني اأكتب 
النقد.."

جربا،  اإبراهيم  وجربا  اإدري�س،  ويو�سف  ال�سايغ،  يو�سف  لأعمال  درا�سته  بذلك  ويعني   
وحنا مينه، ودرا�سته حول املوم�س الفا�سلة، وم�سكلة حرية املراأة، واأعمال اإدوارد اخلراط، 
واآخرين!! )غالب هل�سة – قراءات يف اأعمال دار ابن ر�سد – بريوت – املقدمة – �س6،7(.

لقد كان غالب هل�سة م�سغوًل بل م�سكونًا بفعل ال�سوؤال الذي اأ�سار اليه وافتقده يف اأعمال 
املثقفني، كان م�سغوًل به اأو م�سكونًا يف ال�سبعينات حتى جعل هذا الفعل عنوانًا بل م�سمونًا 

لروايته )ال�سوؤال( التي �سدرت يف بريوت، عن دار ابن ر�سد، �سنة 1979م.
هذا  ي�سوغ  تنتهي،  اأن  دون  وتنتهي  ت�ستمر  وبه  الرواية"،  "تبداأ  هذا  ال�سوؤال  فعل  ومن 
الفعل لغته اجلن�سية التي هي لغة احلب واملوت" لغة اللجوء اإىل ممار�سة احلب/اجلن�س، لغة 
النكفاء اإىل املا�سي واإىل اأح�سان املراأة الأم واملراأة العطف واحلماية والتعوي�س عن القمع 
ال�سلطوي. تخفي اللغة اجلن�سية املقموع ال�سيا�سي، ال�سطهاد الفكري، كما تلوح به وحتاول 
اأن تقوله وت�سري لغة �سيا�سية. تتقاطع اللغة اجلن�سية واللغة ال�سيا�سية. تقول اإحداهما الأخرى 
القمع  والرف�س؛ بني  القبول  املوت واحلياة، بني  وتخفيها، وتبدو حركتهما هذه �سراعًا بني 
والتحرر، اإن و�سع اللغة على هذا امل�ستوى اجلن�سي مينح املتخيل واقعيته فيبدو العامل الروائي 
والق�س�سي الوهمي حقيقيًا؛ وهو – يف تبَديه هذا – مغادر لعامل الواقع دون اأن ينف�سل عنه، 
ومغادر لعامل املتخيل دون اأن يخونه.." على حد تعبري الدكتورة مينى العيد. )مينى العيد: يف 

معرفة الن�س – دار الآفاق اجلديدة – بريوت، 1983 – �س184(.
وهذا ي�سلمنا اإىل حقيقة را�سخة وهي اأن كل عمل اأدبي اأو فني متفوق ي�سكل مغامرة يف 
الواقع  العالقات يف  اأو عن طبيعة  العالقات  نوع  ير�سى عن  الذي ل  فاملبدع  النقد..  جمال 
الجتماعي وال�سيا�سي الذي يت�سدى له، ثائر يف الدرجة الأوىل، ل يقبل بقاء �سبكة العالقات 
تلك على حالها، بل هو ي�سكل �سبكة عالقات اأف�سل واأجمل واأكمل واأعدل واأنبل. هذه الروؤية يف 
حد ذاتها روؤية نقدية ذات بنية جمالية متفوقة. وعلى هذا فغالب هل�سة منذ بداأ ينتج روايته 
الأطالل(  على  و)البكاء  و)ال�سوؤال(  )اخلما�سني(  ينتج  م�سى  وحني  )ال�سحك(،  الأوىل 
الق�س�سيتني  جمموعتيه  اأجنز  وحني  و)الروائيون(،  و)�سلطانة(  لبغداد(  وجوه  و)ثالثة 
كتبه  ويف  الإ�سالمية،  الفل�سفية  درا�ساته  ويف  وفالحون(،  وبدو  و)زنوج  والقدي�سة(  و)وديع 
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النقدية، ومناق�ساته وحماوراته يف الندوات.. يف جميع هذا الإنتاج يبدو ناقدًا من راأ�سه اإىل 
اأخم�س قدميه!! ناقدًا يوؤمن بالتغيري، يوؤمن باحلركة.. بالتحول... يوازن بني الواقع القائم 
والواقع الفني املتخيل. لقد خطت الرواية، والروائيون املتفوقون باإبداعاتهم املتفوقة خطوات 
متقدمة.. وانتقلوا بالرواية من دورها التعليمي التح�سيلي وح�سد حقائق املعرفة واإقحامها، 
كما كان ال�ساأن يف اأول النه�سة.. انتقلوا بها اإىل الآفاق التي حتقق التثقيف بدًل من التعليم، 
واأخذت على عاتقها اأن تقوم بدور امتداد الروؤية والنقد وتهذيب الذوق اأو الذائقة اجلمالية، 

وهذا اجلديد لالأعمال الروائية وا�سح يف روايات غالب هل�سة جميعها.
ومن ذلك حر�سه على التفا�سيل، وابتعاده عن اخلال�سات املمجوجة والأحكام العامة.. 
عربيًا  مثقف  ناقد  عن  ك�سف  مما  الثقافية(  )املواقف  �ساأن  من  تعلي  رواياته  جاءت  وقد 
وعامليًا، اإن رواياته مليئة باأ�سياء واأ�سياء يف بنية فنية متفوقة فيها الكثري من �سوؤون ال�سيا�سة 
التي ل تطفو على ال�سطح، والكثري من �سوؤون الجتماع، والكثري من �سوؤون الرتاث، والكثري من 
�سوؤون الأدب والنقد واللغة، ولكل من هذه ال�سوؤون مكانه ال�سحيح يف الن�سيج الروائي دون اأن 
يثقل الت�سكيل الروائي الفني، فمنحها ذلك خ�سبًا وعمقًا وبعد نظر، ومنحها حالوة املفارقة 
اأن يعي�س  اأنه باإمكان الإن�سان  ".. �سنربهن للعامل كله  اأو املخالفة، خمالفة القيم ال�سائدة: 
مثله وقيمه ل اأن يرثثر حولها وح�سب.. �ساحقني يف طريقنا القيم التي خلقها الإقطاعيون 

والتجار. الإن�سان احلر �سينت�سر.. نحن الثنان �سننت�سر..." )ال�سحك: �س36(.
ذلك  يعني  اأن  دون  ال�سيا�سي  يخفي  الذي  هو  الفني  اأو  الأدب  باأدبية  ي�سمى  ما  "وكاأن 

غيابه بال�سرورة!!"
)مينى العيد: حماور البنية يف رواية "ال�سوؤال" – من كتاب )يف معرفة الن�س( – �س 

.)222
وقارئ غالب هل�سة ي�ست�سعر روح الناقد يف كل عمل روائي اأو ق�س�سي اأجنزه غالب:

ال�سمت  كان  )رحمة(..  تقروؤها  كانت  التي  البولي�سية  الرواية  يف  اأفكاره  تاهت   .."
الرتجمة  اأ�ساء  قد  املرتجم  يكن  مل  اإذا  ال�ستارة"..  وراء  حركة  انتباهها  وجذبت  مطبقًا 
وحركة  ال�سمت  له  يج�سد  اأن  يحاول  ول  فقط  القارئ  يخرب  املوؤلف  اإن  �سعيفة..  فاجلملة 
ال�ستارة. كل ما يريد اأن يقوله لنا اإن املراأة وحيدة واإن هنالك �سخ�سًا وراء ال�ستارة، اأما كيف 
كانت املراأة حت�س بذلك ال�سمت، وبتلك ال�ستارة، وهي تتحرك، فذلك ما مل يخطر على ذهن 
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املوؤلف املحرتم. يفكر الآن اأن يبحث عن تلك الرواية، ولكنه كيف ي�ستطيع اأن يجدها و�سط 
اأكدا�س الكتب، وهو على اأية حال ل يعرف عنوان الرواية.. البيت من ذلك الطراز النكليزي 
القدمي. واملراأة جال�سة يف تلك احلجرة )هناك اأي�سًا قاعات وا�سعة، واملكتبة التي يجل�س فيها 

�ساحب البيت، فيقتله املجرم، كاأنها �سنعت خ�سي�سًا لذلك(".

ياأت،  ومل  الليل  منت�سف  بعد  الواحدة  دقت  ال�ساعة  الزوج،  عودة  تنتظر  جال�سة  املراأة 
يحا�سرها الفراغ الوا�سع وال�سمت، ثم يجذب انتباهها حركة ال�ستارة. كانت ترى ذلك ول 
تفكر فيه، ثم انتبهت مذعورة اإىل ما يعنيه ذلك... وراء ال�ستارة.. خنجر؟ )ما الذي ينتظره 
املجرم حتى ينفذ جرميته؟( خنجر؟ ل.. ل.. بل م�سد�س فيه كامت لل�سوت، اأو دبو�س طويل 
واملراأة  الرجل  جن�سيًا.  فلمًا  يتذكر  عندما  فجاأة  ي�سحك  القلب..  اإىل  عادة  املجرم  ي�سلطه 
ميار�سان اجلن�س بهمة واندفاع غريبني، وهنالك فتاة تقف خلف ال�ستارة تراقبهما مهتاجة 
وهي متار�س العادة ال�سرية، يقفز الرجل بخفة ويرفع ال�ستارة، فن�ساهد الفتاة يف هذا امل�سهد 
الغريب، ولكنها تنظر اإىل الرجل برعب.. ماذا كنت اأقول؟ حركة وراء ال�ستارة.. ل.. �سفتاه 
-66 �س  الأطالل:  على  )البكاء  له..  ت�ستجيب  ل  وهي  املتفلتة،  املنزلقة  حنجرتها  تلم�سان 
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جاء هذا يف �سياق روايته: )البكاء على الأطالل(، فاإذا مل يكن هذا نف�س الناقد.. الناقد 
ن�سيجها ل ميكن  الرواية موقعًا من  ي�سكل يف  التطبيقي.. فماذا هو؟ ومع ذلك فنقده هذا 

ف�سله!!

اأَل يفرق القراء  وحني يتحول التاريخ اإىل بعد زماين متحرك يف اإحدى رواياته ويخ�سى 
بني البعد التاريخي يف التاريخ والبعد الزماين الفني، ن�سمع منه �سوت الناقد ي�سيح يف رواية 

)ال�سوؤال(:

�س104(. 1961م.." )ال�سوؤال:  �سنة  يف  اأننا  تن�سو�س  ما  جماعة  يا  اأحمد:   .."
كما ن�سمع �سوت الناقد يف موقف اآخر:

�سغري!!... برجوازي  جمرد  اأنك  تعلم  "..اأنت 
... م�سطفى: اإنه يعي�س منطق التاريخ.."
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ون�سمع �سوت الناقد النبيه يف ثنايا رواياته كلها. )ال�سوؤال: �س112(.
التي ين�سجها ويجعلها معادلة  الفني و�سبكة العالقات  العمل  اأبعاد  وغالب على بينة من 
ل�سبكة العالقات القائمة يف واقعه الجتماعي.. حني يحول زمانها من تاريخ اأو اأحداث اإىل 
بعد زماين يتحول بني يديه اإىل ق�سية، ويحول مكانها من ظرفه اجلغرايف اإىل بعد مكاين 
ويقيم  ق�سية..  اإىل  مفرد  �سخ�س  من  اإن�سانها  ويحول  كذلك،  ق�سية  اإىل  يديه  بني  يتحول 

ن�سيجًا فنيًا جماليًا من ذلك كله باللغة التي تتحول اإىل لغة اأو ق�سية داخل اللغة املاألوفة! 
الزمان  وجماليات  املكان  جلماليات  الإح�سا�س  هاج�س  خاطره  يف  يتحرك  ظل  ولهذا 
وجماليات اللغة داخل لغة وجماليات الإن�سان الق�سية. وحني ظفر ببحث طويل عن جماليات 
املكان وقف عنده، وترجمه لينقله اإىل العربية.. وكانت ترجمته لكتاب )غا�ستون با�سالر(: 
النقدية  الروؤية  من  النحو  هذا  على  الأبعاد  هذه  فهم  يف  نقدية  ذروة  املكان(،  )جماليات 
املمتدة. وكانت مقدمة غالب لهذا الكتاب �سورة من �سور النقد الأدبي املتقدمة، )يباغت( 
اإيتان غل�سون..  الأ�سلي.. وتقدمي  املوؤلف  بكتاب يحمل ثالث مقدمات: مقدمة  القارىء  بها 
 – ترجمة غالب هل�سة  املكان.  با�سالر: جماليات  املرتجم غالب هل�سة. )غا�ستون  ومقدمة 

املوؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات – ط3 بريوت – 1987(.

يرى غالب اأن كتابة املقدمات وال�سروح لكتاب مرتجم �سرورة وموقف.. لي�سعه يف �سياق 
لكونه  ال�سديدة  اأهميته  يكت�سب  لأر�سطو  ال�سعر(  )فن  فكتاب   .." يتناوله:  الذي  املو�سوع 
الأفكار  من  بكثري  اأكرث  علم اجلمال،  مو�سوعات  بع�س  – يف  – تقريبًا  متكامل  كتاب  اأول 
التي يحتويها – التي هي جمرد اأفكار اأولية. وهذا مثال متطرف ولكنه يو�سح ما اأعنيه.." 
�سفتان  وهما  غالب،  مزاج  يف  و)التطرف(  )املباغتة(  ونالحظ  �س5(.  املكان  )جماليات 

تالزمانه يف مغامراته النقدية.

يف  )املكانية(  م�ساألة  عليه  تلح  كانت  فقد  ا�ستثنائية..  اأهمّية  الكتاب  لهذا  يرى  وغالب 
الرواية والق�سة العربيتني.. ودورها يف منح العمل خ�سو�سيته واأ�سالته.. ولهذا يرى غالب 
 .." اأي  اأن يتبناه الإن�سان ويجد فيه خ�سو�سيته،  اأن الأدب العاملي هو الأدب الذي ي�ستطيع 
ذلك الأدب الذي تقول لنف�سك حني تقروؤه: )هذا ما كنت اأريد اأن اأقوله، ولكن هذا الكاتب 

�سبقني اإليه(". )جماليات املكان: �س6(.
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فمثل هذا الأدب – يف راأي غالب – ي�سق الطريق اإىل العاملية.. وهو يفعل ذلك عرب مالمح 
قومية بارزة قوية.. واأحدها )املكانية(: "..ما كنت اأفهمه من م�سطلح املكانية قبل اأن اأقراأ 
هذا الكتاب.. هو املكان الأليف.. الذي يحمل خ�سو�سية قومية.. كما يعرب عن روؤية.. اأذكر 
اأحمد  الأ�ستاذ  مع  فيها  �ساركت  �سنوات،  ثماين  منذ  اأقيمت  ندوة  يف  كهذا  �سيئًا  قلت  اأنني 
عبا�س �سالح، وكانت عن رواية عبد احلكيم قا�سم: )اأيام الإن�سان ال�سبعة(؛ وعندما قراأت 
هذا الكتاب تبني اأن املكانية تذهب اإىل اأبعد من ذلك، وهي اأكرث حتديدًا. اإنها تت�سل بجوهر 
العمل الفني، واأعني به ال�سورة الفنية.. التي تختلف عن الزخرفة التي تعمد اإىل ال�ستعارة 
والكناية واملجاز وغريها. اإن ال�سورة الفنية تنقل جتربة يف حني اأن الزخرفة تعرب عن فكرة 

جاهزة.."  )جماليات املكان: �س6(.

وغالب يحتفل بهذا الكتاب لأنه مكر�س كليًا لدرا�سة جماليات املكان مبفهوم متقدم اأو�سع.. 
فحني ن�سمع املالمح اأو ال�سفات: "املتناهي يف ال�سغر"، و"املتناهي يف الكرب" و"الداخل"، 
و"اخلارج"، و"ال�ستدارة".. فهي لي�ست �سفات هند�سية.. بال مالمح األفة. وحني نقراأ و�سفًا 
اأّن قراءة املكان يف  اأي  اأو نعلق القراءة، لكي نتذكر حجرتنا.  حلجرة، نتوقف عن القراءة، 

الأدب، جتعلنا نعاود تذكر بيت الطفولة.

ويوؤكد غالب اأن هذا الكتاب هو درا�سة للمكان الأليف ومل يتعر�س للمكان املعادي. وقد 
املدينة  وحلم  الأطالل،  على  البكاء  �سعر  يف  املكان  جماليات  درا�سة  يف  التفكري  يعيد  جعله 
واملئذنة  اجلامع  مثل:  العربي  املكان  جماليات  من  وجوانب  مو�سوعات  ودرا�سة  الفا�سلة، 

والبيت واملقهى وما اإىل ذلك.

فيعرف  الكتاب،  يف  با�سالر  يتبعه  الذي  )الظاهراتي(  للمنهج  غالب  يعر�س  ثم 
)الظاهراتية( م�سطلحًا، ويعر�س مل�سطلح )املفارقة(، وامل�سطلح )الأنطولوجيا(، ويفّرق 

بني ما يعنيه )اأر�سطو(، وما يعنيه )هر�سرل(، وما يعنيه )با�سالر(.

بعد هذا كله نرى اأن )غالب هل�سة( ينتمي اإىل الواقعية العلمية اجلديدة يف اإبداعه ويف 
روؤيته النقدية. والرواية تقوم على ما ي�سميه )خلق توازن( بني ال�سخ�سية الإن�سانية يف داخل 
العمل الفني، وكونها كيانًا حيًا يتحرك وي�سلك ب�سروطه من جانب / وبني كونها وظيفة يف 
البناء الع�سوي للعمل الفني الروائي.. لقد حر�س غالب على هذا التوازن يف اأعماله الإبداعية 
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التي  والأحداث  و�سلوكهم  ال�سخو�س  ر�سم  من  اأ�سا�س  على  ت�سكيلها  يف  تقوم  ما  اأكرث  لأنها 
يتعر�سون لها، داخل �سبكة من العالقات الجتماعية وال�سيا�سية والثقافية والفكرية.

لقد كان غالب يرى هذا الراأي ويبحث عن هذا التوازن يف قراءته النقدية ليو�سف ال�سايغ، 
ويو�سف اإدري�س، وجربا ابراهيم جربا، وحنا مينه..:

ا�ستقلت  اإذا  واأما  الوجهني..  بني  توازن  هنالك  يقوم  اجليد  الفني  العمل  يف   .."
ومتا�سكه.  وحدته  وتفقده  بذلك متزقه  فاإنها  العمل  الفني عن جممل  العمل  ال�سخ�سية يف 
اأما اإذا فقدت ال�سخ�سية معطياتها الإن�سانية حتى تي�سر �سرد احلكاية فاإن العمل الفني يفقد 

فنيته متامًا..." )غالب هل�سة: قراءات نقدية – �س87(.
اأجل ينتمي )غالب هل�سة( اإىل الواقعية الفنية الواعية.. اإىل واقعية غ�سان كنفاين.. ل 
اإىل الواقعية كما يفهمها اإح�سان عبد القدو�س!! فالواقع القائم.. الواقع اخلارجي.. قد يكون 
اأو�سع.. واأكرث.. لكنه مرتبط باملا�سي واحلا�سر يف حالة �سكون. بينما الواقع الفني اأو الواقعية 

الواعية متتد بها الروؤية للما�سي، واحلا�سر وامل�ستقبل يف حالة حركة.
جغرافيًا،  ظرفًا  وباملكان  حدثًا،  وبالزمان  �ساكنًا،  بالزمان  يحتفل  اخلارجي  الواقع 

وبالإن�سان يف عالقة غري جدلية بالزمان واملكان.
اأما الواقع الفني الواعي فيحتفل بتحويل الزمان التاريخي وتوايل الأحداث اإىل بعد زماين 
متحرك متطور، وبتحويل املكان اجلغرايف اإىل بعد مكاين متطور متحرك، وبتحويل الإن�سان 

من فرد منقطع اإىل اإن�سان ق�سية يرتبط بعالقات جدلية بالبعدين الزماين واملكاين.
ون�سرب مثاًل لذلك:

)اأم �سعد( و)املراأة الكادحة من جنوب لبنان(، حني ي�ستغلهما املالك.. �ساحب العمارة.. 
املراأة  فيف�سل  علمهما..  دون  بالأخرى..  اإحداهما  �سرب  ويحاول  الثمانية..  الطوابق  ذات 
اللبنانية من عملها.. تنظيف درج العمارة.. لأنها كانت تتقا�سى �سبع لريات لبنانية.. ويعطي 
املراأة  تاأتي  لها خم�س لريات.. فيوفر لريتني.. وحني  اأن تدري ويدفع  عملها لأم �سعد، دون 
موؤلف  كنفاين  غ�سان  جند  منها..  عملها  اأخذت  اأنها  وتعلمها  �سعد  اأم  وتواجه  اللبنانية 
للبنانية عن  تتنازل  �سعد  اأم  فيجعل  واعيًا.  واقعيًا  موقفًا  يقف  �سعد(  )اأم  الواقعية  الرواية 
موقف  وهو  املالك؛  ا�ستغله  الذي  حالهما  على  معها  وتبكي  وتعانقها،  لها..  وتعيده  العمل 
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واقعي.. يقل حدوث مثله يف املجتمع املتخلف املختل التوازن.. ولكنه – منطقيًا وطبيعيًا – 
ممكن الوقوع على قلة.. فيختاره املبدع الواعي لأنه يهدف اإىل واقع اجتماعي اأف�سل واأعدل 

واأكمل واأجمل واأنبل!!
بينما لو كان الأمر مرتوكًا لكاتب مثل اإح�سان عبد القدو�س، اإذن لختار الواقع الأغلب.. 
الواقع القائم كرثة.. وهو التعارك والتنازع و�سد ال�سعر والت�سامت و)الكرفتة( فوق الدرج.. 
وهو كثريًا ما يحدث يف ال�سينما ويف الواقع التع�س. لكن اختيار غ�سان للموقف الأكرم والأنبل 
العلمية  الواقعية  املبدعني يف جمال  اختيار  – ممكن! هذا الختيار هو  قلة  – على  – وهو 

الواعية.. وهو ما كان �سيفعله غالب فيما لو تعر�س ملوقف من هذا النوع!!
يف اجلزء املخ�س�س )يف جملة العربي – عدد 360 – نوفمرب 1988( ملنتدى العربي... 
اأثار غالب هل�سة ق�سية حول )ماأزق الإبداع الأدبي( اأو )الروح الأ�سرية(.. اأو حول احلواجز 
روؤية  تكون  من  اأو حتد  روؤيته،  تزيف  التي  العوائق  اأو  واقعه،  يرى  اأن  من  الأديب  التي متنع 
الأديب مبدعة. وقد �سمى غالب واحدًا من هذه العوائق واأطلق عليه )الروح الأ�سرية(، وقد 
انتزع هذا امل�سطلح من علم الجتماع، حني يتكون النف�سام احلاد بني الأفكار امل�ستوردة 
الإبداعية  النظرة  وتغيب  الوعي  يغيب  املعتمة، وحني  املتخلفة  الواقعية  وبني احلياة  الرباقة 
وحني يغيب املرء عن ق�سايا جمتمعه امل�سريية، وقد اأطلق هذا امل�سطلح على حالة من حالت 
املثقفني يف ال�سرق عندما يت�سلون باحل�سارة الغربية ات�ساًل م�سطربًا يف عقم من الوعي، 

دون اأن يقيموا مع تلك الأفكار عالقة جدلية واعية خالقة.
وقد اأ�سار غالب اإىل اأنه من الطبيعي يف البداية اأن يكون الأديب ظاًل لأديب متفوق اآخر؛ 
كما كانت احلال بني دي�ستويف�سكي وجوجول: "تبعية الأديب لأديب اآخر �سرورة لتمكني الكاتب 
النا�سىء من امتالك ال�سكل الفني."  وكاأنها تدريبات اإىل اأن يتمكن النا�سىء من امتالك 
القدرة على ابتداع �سكله الفني اخلا�س به، وتطويع الأ�سكال امل�ستعارة للتعبري عن واقعه: "... 
من هنا ن�ستطيع اأن ندرك اأهمية ما قاله )فوكرن( من اأنه اأ�سبح كاتبًا بحق عندما تبني له اأنه 

ي�ستطيع اأن يكتب عن قريته ول يتوقف اأبدًا ".
وبعد اأن يت�ساءل غالب: متى نكتب عن قريتنا؟ يعر�س للحالة التي ي�ستعري فيها الكاتب 
الروائي يف امل�سرق العربي الأ�سكال الإبداعية الغربية وم�سامينها، وي�سرب مثاًل على ذلك 
بالروائي ال�سوري املعروف )�سكيب اجلابري( وروايته )قدر يلهو(. لقد كتبت هذه الرواية يف 
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�سورتها الأوىل يف عام 1938م، ثم اأعاد املوؤلف كتابتها يف عام 1980م. ويعلن غالب اأن قيمة 
النف�سي،  وتكوينه  الأ�سرية،  وروحه  الكاتب  ا�سطراب  على  مثال  وهي  متدنية.  الرواية  هذه 
ونقله امليكانيكي املتع�سف يف ال�سكل وامل�سمون لالأ�سكال الأوروبية الغربية، وقد اأ�سبحت روحه 

اأ�سرية يف تكوينها الجتماعي النف�سي ومل تعد قادرة على جتاوز هذه الأ�سر.

الأوروبية  املراأة  مع  الأبوي،  املجتمع  وقيم  تقاليد  وارث  العربي  الرجل  يتعامل  كيف   .."
جتعل  التي  – الظروف  يختلق  بالأ�سح  – اأو  يخلق  اأنه  هو  هنا  املوؤلف  يفعله  ما  املتحررة؟ 

املراأة الأوروبية امراأة من ن�ساء احلرمي".

يطلب  من  حالة  يف  وي�سعها  اأملانيا،  يف  وعربي  اأملانية  بني  مزيفًا  اللقاء  من  جوًا  يختلق 
الإنقاذ والرجل العربي يف دور املنقذ.

ويت�ساءل غالب: "هل هي هذه الفتاة النموذجية التي يفرزها املجتمع الأوروبي؟ بالطبع ل. 
اإذن من الذي اأفرزها؟ لقد اأفرزها املوؤلف نف�سه!! فهو مل ير اأوروبا احلقيقية. بل راأى قيمه 
ملفاهيم  اإنتاج  اإعادة  اأوروبا  احلياة يف  ت�سبح جتربة  وبهذا  الأبوي.  املجتمع  ومفاهيم  وقيم 
الأديب  الأبوي تقف حائاًل بني  "اإن مفاهيم وقيم املجتمع  �سرقية ولي�ست جتربة معا�سة".. 
ومعرفة الواقع، ولهذا فهو ل ي�سوغ معاي�سته للواقع بل ي�سوغ الأفكار التي يحملها عن الواقع 
ويفر�سها عليه. هنا يتوقف الإبداع حيث ت�ساب القدرة على فهم واقع جديد وجتارب جديدة 

بالعنانة، فال يفعل الأديب �سيئًا �سوى اإعادة اإنتاج مفاهيمه".

ويرى اأن الروائي قد ا�ستعار الأ�سكال الأدبية وطبقها ب�سكل ميكانيكي متع�سف، وهو ال�سمة 
املثالية للروح الأ�سرية.

غالب  ويتفق  الأدبي.  الإبداع  عوائق  من  عائق  الأبوية  ال�سلطة  باأن  كله  هذا  من  ويخرج 
مع يحي حقي حني كتب يف عام 1927م ي�سكو من طغيان دور املوم�س الفا�سلة يف اأدبنا ويف 

اأفالمنا حتى كاد يلغي كل الن�ساء الأخريات، اأو يهم�سهن على اأقل تقدير!!

وهذه املوم�س الفا�سلة وهذا الل�س ال�سريف، �سخ�سيتان م�ستعارتان من الأدب الغربي.

وينهي غالب الق�سية بتقرير اأن �سلطة املجتمع الأبوي هي التي تقمع قدرة العقل العربي 
والأديب العربي على الإبداع.
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د�ستوف�سكي(  جماليات  )ق�سايا  كتاب  ويقراأ  النقدية،  قراءاته  هل�سة  غالب  ويوا�سل 
مليخائيل باختني. ويقول اإن ميخائيل باختني قد ظل يكتب يف النقد وعلم اجلمال والفل�سفة 
واللغة ما يزيد على خم�سني عامًا، دون اأن يتنبه اأحد اإليه يف الحتاد ال�سوفيتي والغرب. ثم 
جاء اكت�سافه يف ال�سبعينات كال�سدمة للعلماء والنقاد والفال�سفة واللغويني يف العامل، وقيل 
"اإن كتابه عن تف�سري )جماليات د�ستوف�سكي( ميكن مقارنته )بفن ال�سعر( لأر�سطو، ولكنه 
لن�س  جمالية  مفهومات  يقدم  اأنه  يف  )مغلق(  عمل  عن  يتحدث  الذي  اأر�سطو  عن  يختلف 

)مفتوح(."

وكما اأوجد غالب م�سطلح )الروح الأ�سرية( يف بحثه ال�سابق، يوجد هنا م�سطلح ال�سكل 
)البوليفوين(، والبوليفونية م�سطلح مو�سيقي يعني تعدد الأ�سوات يف اإطار وحدة ع�سوية. 
وهي ال�سكل الروائي الذي و�سف به )باختني( الأ�سكال الروائية التي ابتدعها )د�ستوف�سكي( 
الع�سوية  الوحدة  مبفهوم  – م�ساغة  باختني  تعبري  حد  – على  الواحد  ال�سوت  رواية  اإن 
التحرر  يتيح لهم  ي�سيطر على �سخو�س روايته، ول  الذي  املوؤلف  الأر�سطي، وهي هنا �سوت 
اأن  لل�سخ�سيات  يتاح  قلما  الروايات،  من  النمط  هذا  "ويف  نف�سه..  املوؤلف  )مونولوج(  من 
املوؤلف  ي�ستعملها  اأدوات  الغالب  يف  هي  اإذ  حكاياتها،  تروي  كاملة،  حيوات  وت�سبح  تتحرر، 
لتحقيق مطالب معدة م�سبقًا.." )العربي – عدد 364 – مار�س 1989م �س104( وهذا يعني 
�سرورة خ�سوع ال�سخو�س الروائية لديكتاتوية املوؤلف لت�سمن حياتها وحتافظ على منطقها 

الداخلي.

اآخر،  اأديب  اأي  عن  خمتلفة  فهي  د�ستوف�سكي،  كتبها  كما  )البوليفونية(  الرواية  اأما 
فقراءتها تبني اأننا ل�سنا اأمام موؤلف واحد يكتب الروايات والق�س�س، بل يف مواجهة العديد 
من الأفكار الفل�سفية التي اأطلقها مفكرون متعددون – على حد قول باختني – وهم �سخو�س 
)ال�سياطني(،  رواية  يف  و)�ستافروجن(  )الأبله(،  رواية  يف  )ي�سكن(  اأمثال  من  الروايات، 
الأكرب(  واملفت�س  كرامازوف،  و)اإيفان  والعقاب(،  )اجلرمية  رواية  يف  و)را�سكيلنكوف( 
اإن  الأول.  املكان  حتتل  ل  املوؤلف  نظر  وجهة  اإن  وغريهم.  كارامازوف(،  )الإخوة  رواية  يف 
ال�سخ�سية الروائية م�ستقلة ذات �سلطة خا�سة بها، اإنها لي�ست اأداة خلطاب املوؤلف، بل حتمل 

خطابها اخلا�س بها: وينقل غالب عن باختني قوله:
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د�ستوف�سكي مثل بروميثيو�س جوته، ل يخلق عبيدًا ل �سوت لهم، بل ب�سرًا اأحرارًا  اإن   ..."
قادرين على الوقوف جنبًا اإىل جنب، وعلى الختالف معه، وقادرين حتى على الثورة عليه!". 
دومًا، ويف كل  )البوليفونية( موجود  الرواية  املبدع يف  اأن وعي  اإىل  القراء  باختني  ويطمئن 
الرواية  يف  الوعي  هذا  وظيفة  لكن  الأق�سى  احلد  اإىل  فاعل  وعي  وهو  الرواية،  يف  مو�سع 

املتعددة الأ�سوات.. )البوليفونية(.. تختلف عنها يف رواية ال�سوت الواحد:

حتديدات  عليها  ي�سفي  ول  اأدوات،  اإىل  �سخو�سه  وعي  يحيل  ل  املوؤلف  فوعي   ..."
له، وعي  باأنه وعي ل حدود  املوؤلف يدرك ويقبل وعي الآخرين  اإن وعي  م�ستهلكة وحا�سمة، 
منفتح، كوعي املوؤلف نف�سه. اإنه ل يعيد خلق عامل من الأدوات والو�سائل، بل وعي الآخرين 
وعواملهم، يعيد خلقهم بانفتاحهم احلقيقي الذي ل ي�سل ابدًا اإىل حالة التحدد والنغالق. 

)وهذا يف نهاية الأمر هو جوهرهم احلقيقي..".

وقد طبق غالب هل�سة يف قراءاته للرواية والروائيني العرب.. طبق هذه النظرية.. نظرية 
باختني.. حول روايات ال�سوت الواحد، وروايات الأ�سوات املتعددة.

ثم يقيم باختني "كونا ثنائيًا مبنيًا على احلوار الدائم" كما تقول مرتجمة كتابه، الأمريكية 
كاريل اإمر�سن، ويتحدث باختني عن عالقات احلوار.. ويقول اإن احلوار يتخلل اللغة عندما 
الإن�سان  وعي  بني  تربط  التي  الطاقة  هو  القول  ي�سبح  وبهذا  منطوقًا،  كالمًا  قوًل،  ت�سبح 
الداخلي والعامل اخلارجي.. فالتحدث اأو الكتابة يدلنا على كيفية تفاعلنا، وا�سلوب تفاعلنا 
هو احلوار مع الذات ومع الآخر، اإن اختفى الآخر، انتهى احلوار وانتهت الذات. ولهذا ال�سبب 
كانت الرواية اأكرث حرية من امللحمة، لأن اأبطال الرواية ل يرتفعون اإىل م�ستوى املوقف الذي 
مت و�سعهم فيه. اإن تفاعل نظامني يف الفهم خمتلفني ومتمايزين هو الو�سيلة الوحيدة خللق 

حدث روائي.

ويوا�سل غالب هل�سة قراءاته النقدية، فيقراأ رواية )ح�سيبة( ملوؤلفها خريي الذهبي، يف 
ال�سورية  الرواية  ويراها حدثًا متميزًا يف  – اكتوبر 1989م(.  – عدد 371  العربي  )جملة 
والعربية، متميزة لتجنبها الكثري من ماآزق الرواية العربية، ولقتحامها مليادين جديدة يف 

التجربة الروائية.
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وزمان الرواية ميتد من ع�سرينات القرن الع�سرين حتى خم�سيناته، ومكانها دم�سق بعاملها 
املغلق الذي يف�س ختمه املوؤلف، خريي الذهبي. وعاملها ماأ�ساوي بطويل واقعي. ومدارها لقاء 
بني �ساب باري�سي )عربي الأ�سل( ثائر، وفتاة جميلة، يف البيت الذي يختفي فيه لقاء البطولة 
املثقفة مع الرباءة، وينتهي الأمر بالزواج ال�سعيد، واخلروج من كابو�س املطاردة.. وهو مدار 
جتاوزا  ونفاذه  الكاتب  "قدرة  ولكن  ميلودرامي،  منزلق  اإىل  الروائيون  فيه  ينزلق  ما  كثريًا 
املبلودرامي اإىل املاأ�ساوي البطويل" على حد قول غالب هل�سة، واإذن – يف راأي غالب – فاإن 
واإنقاذ الرواية من هذا املنزلق، وتقدمي عامل بطويل �سديد  املاأزق امليلودرامي  اخلروج من 

الإقناع، هو ما جعلها يف نظره رواية متميزة.
وي�سري غالب اإىل املغايرة اجل�سورة التي غامرها الكاتب يف تقنيته اجلديدة التي كتب عنها 
بها روايته.. فمزج بني طريقة اجلاحظ ال�ستطرادية يف كتابه )البيان والتبيني(، اأو طريقة 
احلديث ذي ال�سجون لدى املربد يف كتابه )الكامل(، اأو طريقة اخلروج على الت�سل�سل لدى 
اأبي الفرج الأ�سبهاين يف كتابه )الأغاين(.. مزج بني هذه الطريقة العربية ال�ستطرادية وبني 

طرائق امل�سرح اليوناين الذي كان يجعل البطل الرتاجيدي ي�سارع قدره حتى يدفع الثمن.
ومي�سي غالب يف بحث دائم عن اجلديد يف هذه الرواية املتميزة، ويورد اأ�سبابه، ويفي�س 
يف �سرح هذه الأ�سباب؛ ويرى )ح�سيبة( بطلة تراجيدية كالأبطال يف املاآ�سي اليونانية القدمية 

التي ورثناها عن اي�سكيلو�س و�سوفوكلي�س ويوريبيد�س.
يخرج  اأن  من  الروائي  مكنت  الكتابية  التقنية  اأن هذه  اإىل  التميز  ذلك  تعليل  وي�سري يف 
بني احلني والآخر عن الإيقاع املر�سوم للعمل الروائي، هذا الإيقاع الذي ي�سبه جمرى النهر، 
واخلروج من الإبحار يف النهر والعودة اإىل موا�سلة الإبحار مينح الرواية قيمة جديدة وطعمًا 
العودة تو�سع من الرقعة املكانية، وتو�سع من  جديدًا ومعنى جديدًا، لأن هذا اخلروج وهذه 
يف  ال�سياع  على  تبعث  ول  الن�سج،  فر�سة  البطلة  ومتنح  احلدث،  اأبعاد  اأو  الزمانية  الرقعة 
الوقت ذاته. ومن هنا كان لال�ستطراد مذاقه. ومن هنا واجهت ح�سيبة املا�سي الذي ميثل 
يف  �ستلقاه  مبا  ينذر  الذي  وامل�ستقبل  و�سطوته،  �سلطانه  يفر�س  متخلف،  جمتمع  يف  القدر 

�سراعها الذي يحول القدر الغيبي اإىل قدر ب�سري مقّنع )باأقنعة غيبية(.
فكرة  تتخل�س يف حتكم  التي  الرئي�سية  �سلبيتها  يك�سف عن  نراه  بالرواية،  اإعجابه  ومع 

م�سبقة متناق�سة يف توجيه الأحداث باأبعادها الزمانية واملكانية.
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لكن اخلروج على الإيقاع الذي اأعجب به غالب ميكن الروائي من المتداد يف ال�سخو�س 
وكل  واأزواجها،  وخالدية  وزوجها،  فمرمي  الن�سج،  مرحلة  البطلة  تبلغ  لكي  منها  بد  ل  التي 
رجال الرواية، قد اأ�سهموا جميعهم يف اإن�ساج �سخ�سية ح�سيبة!! ومن هنا كان للخروج على 

الت�سل�سل الروائي قيمة كبرية. وهكذا فهناك اأمور ثالثة ت�سغل عني غالب هل�سة يف نقده:
بحبل،  عنقهم  من  وربطهم  الروائية،  �سخو�سهم  يف  الروائيني  بع�س  حتكم  من  نفوره   -

وتوجيههم نحو الق�سد الذي يخطط له الكتاب الروائيون.
- واإعالوؤه من �ساأن نظرية باختني حول القيمة الفنية التي ي�سيفها تعدد الأ�سوات امل�ستقلة 

عن ق�سدية الكاتب، على بنية الرواية و�سخو�س الرواية واأبعاد الرواية زمانًا ومكانًا.
- والمتداد بالإيقاع الروائي اأو امل�سار الروائي بحيث يتيح لل�سخو�س فر�سة ن�سجها، فينحني 
اأو �سماًل، ومن فوق، ومن حتت، ومن اخللف والأمام، حتى يخ�سب الرواية بهذه  ميينًا 
ال�ستطراد  يف  الرتاثية  العربية  الأ�ساليب  قيمة  اإىل  اإ�سارة  وهنا  ويغنيها؛  املنحنيات 

املوروث.
قدر  تتجاوز  اأن  اأرادت  كونها  من  تنبثق  )ح�سيبة(  بطولة  اأن  اإىل  هل�سة  غالب  ي�سري  ثم 
املراأة، اأن ت�سوغ حياتها بيديها، ولي�س باخل�سوع للموا�سفات الجتماعية التي �ساغها عامل 

الرجال، اأن تكون قيمها نابعة من ذاتها، ولي�س من عامل الرجال والأ�سطورة والأجداد.
ويختم روؤيته النقدية، وتقوميه لرواية )ح�سيبة( مبا يلي:"اإن اأهم ما يف هذه الرواية اأن 
ال�سراع بني ال�سخ�سيات ومعطياتها الجتماعية مل يتم عرب وعي م�ساف اإليها. بل مت برموز 

ومعطيات ذلك الع�سر.
اإن هذه الأبنية التي اأقيمت – لتقمع كل مترد �سد الواقع التقليدي – ل بد اأن يكون اأثرها 
معيقًا لل�سراع، وهذا ما قدمته الرواية بامتياز، وهو ما يجعلها تقف كواحدة من الروايات 

العربية املهمة.
هذه رواية مهمة يف �سياق الرواية ال�سورية والعربية، فهي قد قدمت اأعمق طرح لق�سية 

املراأة، ومن خالل ذلك طرحت ق�سية الإن�سان يف العامل الثالث".
نقبل  نحن  �ساأنه..  من  يرفع  ما  له  يتلم�س  عمل،  عن  عينه  تر�سى  حني  اإن�سان،  والناقد 
اأمر املواقف وال�سلوك  اأبداه غالب نحو ق�سية املراأة.. واإن كنا نخالفه يف  هذا الر�سا الذي 
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واملمار�سات التي وقفتها املراأة ال�سخ�سية يف الرواية.. فلي�ست يف نظرنا روؤية ممتدة واعية 
لق�سية املراأة.!

رواياته:  ل�سائر  اتخذها  التي  العناوين  بني  من  مثري  )ال�سحك(  غالب  رواية  وعنوان   -
لبغداد(  وجوه  و)ثالثة  الأطالل(  و)البكاء على  و)ال�سوؤال(  و)اخلما�سني(  )ال�سحك( 

و)�سلطانة( و)الروائيون(.

اأراد  �سحك  فاأي  �سابقًا،  راأينا  كما  العناوين  بني  من  مثري  عنوان  )ال�سحك(  وعنوان 
غالب:

- هل اأراد ال�سحك املاأ�ساة، )ولكنه �سحك كالبكا(!!؟

- هل اأراد ال�سحك املت�سوف الذي يقطر حكمة؟!

- هل اأراد ال�سحك الاّلهي، ال�سحك اللعب، �سحك احلياة، )لقد لعبوا وهي مل تلعب(؟!

- هل اأراد ال�سحك ال�ساخر الناقد، ال�سحك الإبر؟!

- هل اأراد ال�سحك ال�ستخفاف: )وت�سحك مني �سيخة عب�سمية(؟!

- هل اأراد ال�سحك الكابو�س؟!

- هل اأراد ال�سحك املقابل للغ�سب؟!

- هل اأراد ال�سحك اخلجول؟.. هل؟... هل؟!!!

عليها  وا�ستملت  الوجوه،  هذه  معظم  الرواية  يف  وردت  وقد  الوجوه،  مئات  لل�سحك  اإن 
اأنها  ومع  �س290(.   – )�س228  الرواية  �سفحات  يف  متفرقة،  جاءت  اأن  بعد  متجمعة، 
رواية ال�سحك، غري اأننا نراها يف اإيقاعها الداخلي رواية )القلق(، و)ال�سطراب امل�سيع( 

و)الرعب(.

ولدى غالب ال�سيء الكثري مما يحر�س على قوله يف هذه الرواية، ولهذا راوح فيها بني 
ال�سرد والو�سف واملحاورة واخلواطر اأو ما ي�سبه املذكرات واإيراد الوثائق، دون اأن يف�سد ذلك 

اأو يقطع ان�سياب الإيقاع الذي يحكم عالقة )الراوي( ب�سخ�سية )نادية(!!
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منحنيات  يف  القارىء  ت�سادف  والتعذيب  وال�ُسجون  والعتقالت  املالحقات  كانت  وقد 
كثرية من منحنيات هذه الرواية، مما يك�سف عن اأن روؤية غالب هل�سا قد امتدت وعمقت، 

لأنه كان يحر�س على اأن يكون يف اخلطوط الأمامية من ق�سايا الإن�سان امل�سريية.!!

وهكذا كانت روؤيته النقدية يف اأعماله الإبداعية ويف جميع كتاباته!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املراجع: – وبع�س  هل�سا  غالب  – تاأليف  الروايات  • بع�س 

= )ال�سوؤال( – رواية – دار ابن ر�سد، ودار الفارابي – بريوت 1979م
= )الروائيون( – رواية – دار الزاوية – دم�سق – 1988م

= )ال�سحك( – رواية – دار العودة – بريوت – 1970م
= )البكاء على الأطالل( – رواية – دار ابن خلدون – بريوت 1980م

= )الأعمال الروائية الكاملة( – ثالثة جملدات – من�سورات البنك الأهلي الأردين – عمان 2003م
= )رابطة الكتاب الأردنيني( – غالب هل�سا مفكرًا – من�سورات البنك الأهلي الأردين- عمان 2005م

= )العامل مادة وحركة( – درا�سات يف الفل�سفة – تاأليف غالب هل�سا – دار احلكمة – بريوت 1980م
 – ابن خلدون  – دار  اإبراهيم جربا(  اإدري�س، وجربا  ويو�سف  ال�سايغ،  يو�سف  اأعمال  )قراءات يف   =

بريوت 1991م
= )غالب هل�سا( – ف�سول يف النقد – دار احلداثة – بريوت 1984م

= )غالب هل�سا( – درا�سات نقدية – اأعدها موفق حمادين – دار الكنوز – بريوت 2002م
– بريوت  اجلامعية  – املوؤ�س�سة  هل�سا  غالب  – ترجمة  املكان(  – )جماليات  با�سالر(  )غا�ستون   =

1982م
= )مينى العيد( – )يف معرفة الن�س( – دار الآفاق اجلديدة – بريوت 1983م

= )اأ.د.عبد الرحمن ياغي( – )روؤيتان نقديتان( – دار الب�سري – عمان 1998م
= )جملة الآداب( – عدد 3 – اآذار 1962م – ال�سنة العا�سرة - بريوت 

= )�سحيفة ال�سفري( – 1980/10/12م – بريوت
= )جملة العربي( – عدد 371 – اكتوبر 1989م
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الوعي النقدي  عند غالب هل�سا
ال�سالح ن�سال  • د. 

احلياة  فارقة يف  الذين ميثلون عالمة  العرب  املثقفني  من  اإىل جيل  هل�سا  غالب  ينتمي 
الثقافية العربية، لأ�سباب كثرية، من اأهّمها جمعهم بني الإبداع والنقد، اأمثال: جربا اإبراهيم 
جربا، واإدوار اخلّراط، ووا�سيني الأعرج، ونبيل �سليمان، وحممد الباردي، واإ�سهامهم املمّيز 
النقد  باإجنازات  موؤّرقة  نقدية  ولكتابة  لها ح�سا�سياتها اخلا�سة،  روائية  لكتابة  التاأ�سيل  يف 

العاملّي وبالتّيارات الفكرية من جهة، وب�سواغل املجتمع العربي واأ�سئلته من جهة ثانية.

اأي�سًا، يف كونه منوذجًا  بل،  اإىل ذلك اجليل فح�سب،  انتمائه  اأهمية هل�سا يف  تكمن  ول 
ًا وروائيًا وناقدًا وباحثًا  اإىل بحثه الدوؤوب، قا�سّ بارزًا للمثّقف الع�سوي بامتياز، فبالإ�سافة 
القرن  الثاين من  الن�سف  اإحلاحًا يف  الأكرث  العربية  الثقافة  اإجابات لأ�سئلة  ومرتجمًا، عن 
الع�سرين، مل يكتف باإخال�سه الالفت للنظر للق�سية الفل�سطينية، بل جتاوز ذلك اإىل م�ساركته 
املقاومة �سراعها الثقايف وال�سيا�سي والن�سايل مع الحتالل الإ�سرائيلي، واإىل تعّر�سه ب�سبب 
مواقفه من الأداء ال�سيا�سي العربي لالعتقال يف غري عا�سمة عربية )عّمان، بريوت، القاهرة، 

بغداد(، ودفعه ثمنًا لذلك ارحتاًل بني غري منفى لنحو ثالثة وثالثني عامًا.

لقد كان هل�سا يف الأدب والفكر والنقد وال�سيا�سة مهمومًا باإجناز مطابقة دائمة و�سادقة 
بني القول والفعل، فكانت اأعماله الق�س�سية والروائية ا�ستكناهًا عميقًا لبنى الوعي املعّوقة 
للتقّدم احل�ساري يف املجتمع العربي، وكانت اأعماله الفكرية حوارًا م�ستمرًا وجريئًا مع مثريات 
الواقع وحتّولته، وعلى النحو نف�سه بدا منجزه النقدي موّجهًا نحو الوظيفة الجتماعية للفّن، 
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التي جتعل الأخري اإنتاجًا ملعرفة قادرة على تغيري الواقع وحتريره من القوى الكابحة لتطّوره 
وتقّدمه باآن، وكان ا�ستغاله يف ال�سيا�سة ا�ستجابة لقيم ن�سالية وقومية تتجاوز النظرية اإىل 

املمار�سة.     

يعّرف هذا البحث بجهود غالب هل�سا النقدية، بو�سفه اأحد اأبرز النّقاد العرب يف الن�سف 
اأي�سًا. ول تتاأتى  الثاين من القرن الع�سرين، واأحد اأبرز الروائيني العرب يف املرحلة نف�سها 
اأهمية البحث و�سرورته من ندرة البحوث التي ُعنيت بتلك اجلهود فح�سب، بل اأي�سًا من �سلة 
تلك البحوث جميعًا مبعنى املراجعة اأكرث من �سلتها مبعنى البحث. وانطالقًا من ذلك فاإّن 
البحث �سيتجاوز التعريف مبنَجز هل�سا النقدي اإىل حماولة اكت�ساف حوامله الفكرية والفّنية، 
ذلك  به  نه�س  الذي  الدور  اكت�ساف  اإىل  ثّم  ومن  باآن،  وحماورتها  اأطروحاته  م�ساءلة  واإىل 

املنَجز يف احلركة النقدية العربية املعا�سرة.

1. غالب هل�سا. تعريف موجز:

1. 1. ال�سرية الذاتية:
ولد "غالب �سالمة هل�سا" يف قرية "ماعني" التابعة ملدينة "ماأدبا" يف 1932/12/18،)1( 
وما اإْن اأمّت درا�سته البتدائية فيها، حتى انتقل اإىل مدر�سة املطران الداخلية يف عّمان، وفيها 

اأنهى تعليمه الثانوي. 
مي�سي  يكد  ومل  الأردين،  ال�سيوعي  احلزب  اإىل  انت�سب  عمره  من  ع�سرة  الثامنة  يف 
اإىل بريوت لدرا�سة ال�سحافة يف اجلامعة  على ذلك وقت، حتى غادر الأردن، �سنة 1950، 
الأمريكية، وب�سبب ن�ساطه ال�سيا�سي مع احلزب ال�سيوعي اللبناين اعتقل غري مّرة ويف غري 
مدينة )بريوت / ب�سبب م�ساركته يف مظاهرة وتوزيعه من�سورات، طرابل�س / ب�سبب توزيعه 
من�سورات �سّد زيارة املبعوث الأمريكي "روب�سون" للبنان(، وما لبث اأن عاد اإىل الأردن من 
دون اأن يتّم درا�سته، ثّم ما لبث اأي�سًا اأن �ُسجن يف �سجن املحطة )عمان(، وُنقل بعدها اإىل 
الأردن  ماأدبا. ومن  الإقامة اجلربية يف مدينة  ثم فر�ست عليه  ال�سحراوي،  معتقل اجلفر 
�سافر اإىل بغداد، يف ال�سنة نف�سها، واأ�سهم يف ن�ساط احلزب ال�سيوعي العراقي ويف احلياة 

الثقافية العراقية حتى اعتقاله ثّم طرده من العراق �سنة 1954. 
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ومن الأردن التي ا�ستقّر فيها لبع�س الوقت، وبعد احلكم عليه بالإقامة اجلربية، اختار 
الرحيل اإىل القاهرة، فاأقام فيها لنحو ثالثة وع�سرين عامًا مت�سلة )1954 – 1976(، واأمّت 
درا�سته لل�سحافة يف اجلامعة الأمريكية، وعمل يف وكالة ال�سني اجلديدة لالأنباء. وفيما بعد 
رئا�سته لندوة اأقيمت فيها عن "املخطط الأمريكي يف املنطقة العربية"، وما اإن انتهت الندوة، 

حتى األقي القب�س عليه ومّت ترحيله يف اأّول طائرة متجهة اإىل بغداد. 
ال�سوؤون  دائرة  يف  خاللها  عمل   ،)1979  –  1976( �سنوات  ثالث  نحو  بغداد  يف  اأقام 
الثقافية العامة يف وزارة الإعالم )جملة الأقالم(. ومن بغداد �سافر اإىل بريوت التي اأقام 
فيها نحو ثالث �سنوات، واأ�سدر خاللها، مع جمموعة من الي�ساريني الفل�سطينيني والعرب، 

جملة "امل�سري الدميقراطي"، وكان م�ست�سارًا للتحرير فيها. 

و�سنة 1982، وعندما اجتاحت القّوات الإ�سرائيلية العا�سمة اللبنانية حمل ال�سالح، وقاتل 
يف اخلنادق الأمامية، اإىل اأن اأرغم على الرحيل مع املقاومة الفل�سطينية، التي ت�سظت بني غري 
عا�سمة عربية، فاختار الباخرة التي كانت وجهتها عدن، ومنها اإىل اأثيوبيا، ثّم اإىل برلني، 
ثّم اإىل دم�سق التي اأم�سى فيها نحو �سبع �سنوات، كان له، خاللها، ح�سوره املميز يف احلياة 
الثقافية ال�سورية، على الرغم من الظروف القا�سية التي كان يكابدها، ومنها اإقامته يف بيت 
اأّنه  اآنذاك  الذين عرفوه عن قرب  متوا�سع مل يكن يعرف الدفء �ستاء. ومّما يرويه بع�س 
تعّر�س، يف الأ�سهر ال�ست الأخرية من تلك ال�سنوات، ل�سطراب نف�سّي، دفعه اإىل العتكاف 
يف منزله، واإىل النوم �ست ع�سرة �ساعة يوميًا هربًا من اإح�سا�س حاّد مب�ستقبل احلياة على 
له  الأتا�سي، فو�سف  الدكتور جمال  اإىل  ونو�س  اأن ا�سطحبه �سعد اهلل  الأر�س، فكان  كوكب 
بع�س املهدئات، التي ظّل مدمنًا عليها حتى وفاته، عن �سبعة وخم�سني عامًا، يف اليوم نف�سه 
الذي ولد فيه، اأي يف 18 / 12 / 1989، ثم نقل نع�سه، مكّفنًا بالعلمني الفل�سطيني والأردين، 

يف اليوم التايل اإىل م�سقط راأ�سه يف الأردن، ودفن يف مقربة "اأم احلريان")2(. 

2. 1. ال�سرية الثقافية:

بداأ غالب هل�سا الكتابة يف �سّن مبّكرة، ففي الرابعة ع�سرة من عمره �سارك يف م�سابقة 
للق�سة الق�سرية يف الأردن وفل�سطني، وفاز باجلائزة الأوىل. ومنذ ذلك الوقت، وحتى رحيله، 
اأثرى احلياة الثقافية العربية مبا يزيد على مئتي مقال ودرا�سة وحوار يف غري حقل معريّف 
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املحا�سرات  وبع�سرات  والروائي،  الق�س�سي  الإبداع  اإىل  ال�سيا�سة  اإىل  الفكر  واإبداعي، من 
وامل�ساركات يف ندوات فكرية واأدبية يف غري عا�سمة ومدينة عربية، وبعدد من الرتجمات لعدد 

من اأعالم الفكر والأدب. 

�سدر لغالب هل�سا قبل رحيله ت�سعة ع�سر كتابًا: جمموعتان ق�س�سيتان، وثماين روايات، 
بالفل�سفة  الأّول  ُعني  واآخران فكريان،  الأدبّي، وكتابان مرتجمان،  النقد  وثالثة موؤلفات يف 

العربية الإ�سالمية، والثاين باجلهل بو�سفه معّوقًا يف التقّدم احل�ساري.  

ودرا�ساته  مقالته  من  عددًا  حرت"  "ناه�س  الأرديّن  الإعالمي  جمع  رحيله  بعد  وفيما 
الأّول عددًا من  العربية يف ثالثة موؤلفات: ت�سّمن  الثقافية  الدوريات  املن�سورة يف  وحواراته 
الثمانينيات،  عقد  يف  الفل�سطينية  ال�ساحة  يف  الطبقّي  ال�سراع  حول  واملقالت  الدرا�سات 
وت�سّمن الثاين عددًا من املقالت التي تنتمي اإىل فّن ال�سرية الأدبية، وت�سّمن الثالث عددًا 

من الدرا�سات واملقالت حول ق�سية احلّرية. 

وثّمة رواية �سدرت له بعد رحيله اأي�سًا ل �سيء فيها ي�سري اإىل اجلهة النا�سرة لها، اأو تاريخ 
الن�سر، بالإ�سافة اإىل كتاب نقدي عن امل�سرحي الإنكليزي ال�ساخر "برنارد�سو" مل يت�سّمن 

هو الآخر اأّي معلومات عن اجلهة النا�سرة وتاريخ الن�سر اأي�سًا)3(.  

ينتمي  ومّما  الثقافية  الدوريات  مبعرثًا يف  ظّل  مّما  و�سواه  كّله،  املنَجز  ذلك  وقد حظي 
كتاب، وغري موؤمتر،  بغري  والثقافية  ال�سخ�سية  بتجربة هل�سا  وم�سارات خا�سة  اإىل مواقف 
وغري ندوة)(. وُطبع بع�س ذلك املنَجز، ول�سّيما اأعماله الروائية، غري مرة، وقد �سدرت تلك 

الأعمال كاملة يف ثالثة جملدات عن دار اأزمنة يف عّمان �سنة 2003.

وعلى الرغم من اأذى التجاهل الذي حلق به ومبنَجزه طوال حياته وبعد وفاته بوقت طويل 
يف وطنه الأّم الأردن)4(، فاإّن املوؤ�س�سات الأهلية الأردنية اأوًل، ثّم الر�سمية ثانيًا، ما لبثت اأن 
الثقافة  وزارة  تّوجت  وقد  وتقدير،  واهتمام  حفاوة  من  ومبنَجزه  به  يليق  ما  اإليه  ا�ستعادت 
الأردنية ذلك مبنحه، �سنة 2007، جائزة الدولة التقديرية، وباعتمادها قرارًا باإعادة اإ�سدار 

موؤلفاته يف طبعات �سعبية.  
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2. غالب هل�سا ناقدًا:

1. 2. املنَجز النقدي: 

الإ�سارة  مّتت  التي  موؤّلفاته  خالل  من  نف�سه  عن  النقدي  هل�سا  غالب  منَجز  يف�سح  ل 
اإليهما اآنفًا: "قراءات نقدية"، و"ف�سول يف النقد"، و"املكان يف الرواية العربية"، فح�سب، 
"جماليات  "غا�ستون با�سالر":  اأي�سًا، من خالل املقّدمة التي �سّدر بها ترجمته لكتاب  بل، 
عالقات  يف  "حوار  دّراج:  في�سل  كتاب  يف  املن�سورة  املبتور"،  "احلوار  ودرا�سته  املكان"، 
الثقافة وال�سيا�سة"، التي ت�سّمنت تعقيبًا على احلوار الذي دار على �سفحات جمّلة "احلّرية" 
الفل�سطينية، والذي �ساهم فيه كّل من حّنا مينة، وفي�سل دّراج، وهاين الراهب، وعبد الرزاق 

عيد.
وبا�ستجالء ذلك املنَجز ميكن النتهاء اإىل النتائج الأولية التالية:

1. اإخال�س نقد غالب هل�سا جلن�سني اأدبيني فح�سب، هما: الرواية، والق�سة الق�سرية. ولعّل 
الإبداع  بلغها  التي  املتقّدمة  للمكانة  منه  تقديرًا  ولعّله  وروائيًا،  قا�سًا  كونه  ذلك  م�سّوغ 
ال�ستينيات  معًا منذ مطلع عقد  العرب  والنّقاد  القّراء  لدى  العربي  والروائي  الق�س�سي 

من القرن الفائت.   
2. حتّرره من حّمى التوثني التي طبعت الأغلب الأعّم من النقد الأدبّي العربّي يف الربع الأخري 
من القرن الع�سرين، اأي اإحلاح ذلك النقد على اأ�سماء وجتارب بعينها، واإهمال �سواها، 
اأثبتت  التي  اإبداع الأ�سوات  يتابع  الأ�سماء والتجارب اجلديدة. فكما كان هل�سا  ول�سّيما 
ح�سورها يف احلياة الثقافية العربية، اأمثال: يو�سف اإدري�س، وحّنا مينة، كان يحتفي بنتاج 

الأ�سوات الإبداعية البكر اآنذاك اأي�سًا، اأمثال: حمّمد خ�سري، واإبراهيم اأ�سالن.   
م�سادره  �سّكلت  التي  الإبداعية  فالتجارب  اخلا�سة،  احلياتية  هل�سا  م�سرية  عن  تعبريه   .3
التي ا�ستقّر فيها خالل رحلة نفيه عن  اإىل الأقطار  التي ينتمي كّتابها  النقدية هي تلك 
وطنه الأردن )م�سر، العراق، �سورية(، بالإ�سافة اإىل بع�س التجارب الق�س�سية والروائية 
الفل�سطينية التي حظيت باهتمامه ل�سببني: مل�ساركته يف العمل ال�سيا�سي والكفاحي اإىل 
الفل�سطيني  الإبداع  به  حظي  الذي  ولالهتمام  الفل�سطينية،  الي�سارية  الف�سائل  جانب 

عامة منذ بداية الن�سف الثاين من عقد ال�ستينيات، ول�سيما بعد هزمية حزيران)5(. 
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اإبداع  الرغم من وجود  النقدية على  اهتماماته  العربي عن حقل  الن�سوي  الإبداع  4. غياب 
والثمانينيات،  ال�سبعينيات  النقدية خالل عقدي  واملتابعة  بالهتمام  ن�سوّي عربّي جدير 
اأي خالل املرحلة التي �سهدت ذروة اإنتاجه النقدّي، وعلى الرغم اأي�سًا من انتماء كاتباته 
اإىل الأقطار العربية نف�سها التي ُعني بنتاج بع�س كّتابه، اأمثال: �سحر خليفة وليانة بدر 
)العراق(،  النا�سري  وبثينة  الدليمي  ولطفية  )لبنان(،  اهلل  ن�سر  واإميلي  )فل�سطني(، 

وغادة ال�سّمان وكوليت خوري وحميدة نعنع )�سورية(، و�سواهن. 

2. 2. مدخل اإىل نقد غالب هل�سا: 

يت�سم الأغلب الأعّم من نقد غالب هل�سا باإخال�سه الوا�سح مل�سادره الأدبية، اأي حتّرره 
من وطاأة املكانة الأدبية العالية لبع�س املبدعني، التي �سقط حتت �سرباتها املتالحقة الأغلب 
الفكر  ثّر، ويف غري  حقل من حقول  العرب، و�سدوره عن خمزون معريّف  النّقاد  الأعّم من 
والثقافة، ل ما يت�سل بالأدب ونقده فح�سب، ثّم ا�ستجابته الدائمة للحراك الثقايف وال�سيا�سي 
والجتماعي العربي، ووعي منتجه بالدور الذي ينه�س الإبداع به يف عمليتي التنوير والتغيري 
معًا، وقبل ذلك كّله تعبريه عن منظومة فل�سفية تكاد تكون خال�سة من �سوائب الأيديولوجية 
الذين كان هل�سا واحدًا  العرب  املارك�سيني  النّقاد  القليل من  التي مل ينج من براثنها �سوى 

منهم. 
ومرهفًا،  ناقدًا ح�سيفًا،  الأدبّي،  النقد  مّما كتب يف حقل  الأعّم  الأغلب  هل�سا، يف  كان 
وقادرًا على التقاط املفا�سل الدقيقة حلركة الفكر والثقافة يف الوطن العربي، ومثّقفًا ع�سويًا 

موؤّرقًا بالأ�سئلة املركزية للمرحلة التاريخية التي ينتمي اإليها.
و�ساأن الكثري من مثّقفي الن�سف الثاين من خم�سينيات القرن الفائت مل يكن النقد الأدبّي 
بالن�سبة اإليه �سوى حامل من حوامل عّدة لبناء وعي عربّي جديد)6(، ل يكتفي مبواجهة القوى 
اأي�سًا اإىل حتريره من كوابح  ال�سالبة لقيم احلّق واخلري واجلمال فح�سب، بل يتجاوز ذلك 
التقّدم احل�سارّي املعّوقة له، ولعّل ذلك ما يف�ّسر تعّدد ا�ستغالته والأغلب الأعّم من مثقفي 

تلك املرحلة يف غري حقل معريّف: يف الأدب، والنقد، والفكر، والرتجمة، وال�سيا�سة.
وعلى النقي�س من الكثري من املبدعني العرب مل يكن هل�سا ينظر اإىل النقد الأدبّي بو�سفه 
ي�سارع  اإبداعًا..  فيه  يرى  بل  الأدب،  هي  التي  الأ�سا�سية  الفعالية  من  اأدنى  ثانوية  "فعالية 
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اإبداع هذا الأخري")7(، ومهما يكن من اأمر �سدور املمار�سة النقدية لديه عن منهج حمّدد، 
هو املنهج املارك�سي، كما �سّرح نف�سه بذلك يف غري حوار معه وم�ساجلة مع �سواه)8(، فاإّن تلك 
املمار�سة غالبًا ما كانت تبتكر وعيها اخلا�ّس بها، الذي ياأبى التمّثل املطلق للمقولت ال�سابقة 
على الن�ّس، بل ينطلق منه، وي�سائله بو�سفه فّنًا ل وثيقة اجتماعية اأو اإعالنًا �سيا�سيًا )انظر: 
ف�سول. �س 10()9(. ولعّل مّما يف�سح عن ذلك، ويوؤّكده، ترّدد مفهومات وم�سطلحات يف 
خا�ّس  نحو  على  فيه  م�ستثَمرًة  اأو  وحده،  الأداء  بذلك  خا�سة  تبدو  النقدّي  اأدائه  ت�ساعيف 
البناء  يقتحم  الذي  والبالغي  النفعايل  "التدّفق  ذلك  باأّنها  يعّرفها  كـ"الغنائية" التي  به، 
تركيز  مبعنى  ي�ستعملها  و"الت�سيئية" التي   ،)173 �س  عنه")ف�سول.  يفي�س  اأو  الق�س�سي 
وعن�سر  الفّني،  العمل  بنائيًا يف  منه عن�سرًا  يجعل  اأن  بهدف  املكان  "على عن�سر  القا�ّس 

معادلة، ل جمّرد اإطار عام تو�سيحي للق�سة")ف�سول. �س 178(.  

مل تكن املارك�سية بالن�سبة اإىل هل�سا عقيدة، بل منهجًا )انظر: احلوار املبتور. �س 67(
)10(، ولذلك مل يكن ينظر اإىل اأطروحاتها اجلمالية كّلها بو�سفها كتابًا مقّد�سًا �ساحلًا لكّل 

العرب  واملبدعون  النّقاد  يقوله  ما  ي�سّلم مبجمل  يكن  واملجتمعات، كما مل  والأمكنة  الأزمنة 
اآرائهم النقدية عنها. ولعّل اأجهر الأمثلة يف هذا املجال مقاله املو�سوم  الذين ي�سدرون يف 
الإيجابي)11(.  والبطل  الروائية،  واللغة  الأدب،  وظيفة  يعني  ما  ول�سّيما  املبتور"،  بـ"احلوار 
املرء  ترغم  التي  تلك  اأي  العطالة،  ثقافة  �سّد  ومفّكرًا،  اإن�سانًا  �ساأنه  ناقدًا،  هل�سا  كان  لقد 
على اأن يكون متلقيًا فح�سب، وتاأ�سي�سًا على ذلك، فاإّنه من املمكن و�سف وعيه النقدي باأّنه 
وعي تنويري، باملعنى الذي يحيل على الدللة ال�سطالحية للتنوير ل الدللة الزمنية، اأعني: 

التفكري الذاتي والثقة بالعقل.

وال�سمة امل�سار اإليها اآنفًا، التي مّيزت وعيه عامة ووعيه النقدّي خا�سة، مل تكن تعني ما 
اأو النتائج  اأو البدهيات امل�سبقة  اأي ما ينتمي اإىل وهم احلقائق الثابتة  يعني �سواه فح�سب، 
اأو  اأي�سًا. وميكن التمثيل لذلك بداأبه الوا�سح على نقد بع�س نتائجه  النهائية، بل ما يعنيه 
وعلى  النفي)12(،  اأو  الإ�سافة  اأو  اأو احلذف  بالتعديل  اإّما  فيها،  النظر  اإعادة  وعلى  اأحكامه، 
التو�سيع من حدود الفل�سفة املارك�سية التي كان ي�سدر عنها مبدعًا وناقدًا وباحثًا، ثقًة منه 

باأّنه ما ِمن �سيء يقينّي دائمًا، ول�سّيما يف العلوم الإن�سانية عاّمة.    
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الثلث  يف  العرب  النّقاد  من  ندرة  من  واحدًا  كان  هل�سا  اأّن  اإىل  الإ�سارة  املهّم  من  ولعّله 
�سواهم)13(،  جلهود  وتقدير  باحرتام  ينظرون  كانوا  الذين  الع�سرين  القرن  من  الأخري 
والذين يكتفي �سجالهم مع �سواهم من النّقاد واملبدعني بالن�سو�س نف�سها، ول يتجاوزها اإىل 
ما هو خارج تلك الن�سو�س، على النحو الذي طبع الأغلب الأعّم من املعارك الثقافية يف النقد 

الأدبّي العربّي احلديث، ول�سّيما ما يعني الناقد اأو املبدع)14(. 

3. الوعي النقدي عند غالب هل�سا: 
على الرغم من �سداح هل�سا يف غري كتاب نقدي له، ويف غري مقال وحوار، باأّن "الذوق" 
اأو جتربة، كما  اأو جمموعة،  اأّي مقاربة ينجزها لن�ّس،  الأّول يف  "النطباع" هو منطلقه  اأو 
يف قوله يف كتابه النقدّي الأول: "اإنني حني اأقراأ عماًل اإبداعيًا اأدبيًا، ل اأحاكمه انطالقًا من 
يكون حماولة  نقدي  اإّن  ليحكم..  وحده  ذوقي  اأدع  بل  اأو جمالية يف ذهني،  نقدية  م�سّلمات 
املتتّبع لتجربته  فاإّن  للتعبري عن تذّوقي من خالل منطلقات نقدية" )قراءات. �س 6()15(، 
ه النقدّي الذي يبدو مفعمًا  اأمام ن�سّ اأّن ذلك ال�سداح ل ي�سمد طوياًل  النقدية ينتهي اإىل 
باإ�سارات كثرية اإىل �سدوره عن وعي عميق بنظريات الأدب، واأدواته واإجراءاته النقدية، واإىل 
حد يوؤ�ّسر ال�سداح معه اإىل كونه عالمة لتوا�سع هل�سا، ولتحّرره من وهم امتالك احلقيقة 

وحده، الذي طبع معظم الأداء النقدي للمارك�سيني العرب.

فعالية فردية خا�سة  لي�س  الأخري  فاإّن هذا  "الذوق"،  نقده عن  املرء ب�سدور  �سّلم  واإذا 
�سديدة احل�سا�سية،  واإجرائية  ب�سوابط معرفية  فعالية حمكومة  بل  اأو مزاجية،  ب�ساحبها، 
وقبل ذلك  معًا،  والفّن  للواقع  فل�سفية  بروؤية  ال�سلة  وثيقة  وهي  وعي جمايّل مرهف،  ونتاج 
اأو خارج عنه على نحو  الأدبّي")16(، ل ل�سيء �سابق عليه على نحو مطلق،  للن�ّس  "منحازة 
يقينّي. ولعّل تلك ال�سمة التي مّيزت اأداءه النقدّي هي ما دفعت الراحل الدكتور نعيم اليايف 
�سادرة عن  انطباعات  "جمّرد  النقدية  هل�سا  كتابات  اأّن  اأمر  من  يكن  مهما  اإّنه  القول  اإىل 
اإ�سقاطية �سادرة عن روؤية وموقف ومنهج  اأو  اأو حتليلية  تذّوق، اأو جمّرد اقرتابات تف�سريية 
ومنهجية، فاإّنها ت�سّكل يف النهاية وجهات نظر نقدية ميكن اأن تتجّمع واأن تتالمح واأن ُتن�سب 

اإليه وحده اأو ُين�سب هو اإليها")17(. 
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اأ. حوامل الوعي النقدي.

ينتهي املتتّبع ملنَجز هل�سا النقدي اإىل اأّن ثّمة اأربعة حقول / عنا�سر مركزية يتحّرك ذلك 
املنَجز داخلها، اأو ينه�س بها وعليها: التجربة، والفّن والفّنان، والواقع والواقعية، واملكان)18(. 
وقبل التعريف بتلك احلقول / العنا�سر التي ميكن ال�سطالح عليها بحوامل الوعي النقدي 
ذلك  يكّون  ما  جممل  لي�ست  اأنها  اإىل  الإ�سارة  جتدر  هل�سا  غالب  عند  الأ�سا�سية  ركائزه  اأو 
الوعي من مفهومات اأو حدود يتحّرك يف جمالها، بل هي الأكرث ح�سورًا فيه على نحٍو تبدو 
معه قوا�سم م�سرتكة بني الأغلب الأعّم من اأدائه النقدي. فثمة ما يعني جدل اخلا�س والعام، 
والقارئ، وخواتيم الق�ّس ونهاياته، وما يت�سل به من خطابية اأو نرب عال، كما ثّمة ما يعني 
وعن�سر  الروؤية،  ووحدة  الدرامي،  وال�سراع  الق�س�سي،  الن�ّس  يف  واجلزئيات  التفا�سيل 

احللم، و�سوى ذلك. 

1. مفهوم التجربة:

1. 1. تعريف التجربة واأهميتها: 

اأ�سبه  معه  تبدو  حد  واإىل  النقدي،  هل�سا  غالب  وعي  يف  مهّمة  مكانة  "التجربة"  حتوز 
بالالزمة يف جممل درا�ساته النقدية، اإذ تكاد ل تخلو درا�سة له من حديث عنها، اأو اإ�سارة اإىل 

الدور الذي تنه�س به يف حتديد �سلة الن�سب التي تربط الن�ّس املكتوب بالإبداع. 
ه، ومعرفته  تعني "التجربة" لدى هل�سا املعاي�سة، اأي عالقة املبدع املبا�سرة مبو�سوع ن�سّ
له حّق املعرفة. وح�سب هل�سا نف�سه فاإّن "كّل ما ُيكتب بعيدًا عن هذين العن�سرين )التجربة 

واملعرفة( ل ميكن اإدخاله يف جمال الفّن. اإّنه جمّرد لغو")ف�سول. �س 14(.
مييز  الذي  هو  الأخري  وهذا   ،)91 �س  الفّني")ف�سول.  العمل  جوهر  هي  "التجربة  اإّن 
جتارب الب�سر بع�سها من بع�س، التي غالبًا ما تت�سابه فيما بينها. والفّن، عرب التجربة، كما 
اأي�سًا. )انظر: ف�سول. �س 91(.  هو و�سيلة لكت�ساف الذات، هو و�سيلة لكت�ساف الآخرين 
ومن اأبرز اأمثلة هل�سا لتاأكيده اأهمية التجربة يف الفّن الثورة والكّفاح امل�سّلح اللذان يفرت�سان 
يف راأيه معاي�سة، حتى تاأتي الن�سو�س املكتوبة عنهما اإبداعًا حقًا. فالأعمال الإبداعية التي 
بل  بها،  ملبدعها  مبا�سرة  �سدرت عن خربة  التي  تلك  راأيه هي  الع�سور يف  مّر  على  خلدت 
)اأيام  يكتب  مالرو  اأو  الأجرا�س(  تقرع  يكتب )ملن  نت�سّور همنغواي  "هل  باأوارها:  لكتوائه 

الأمل( لو مل ي�ساركا م�ساركة فعلية يف احلرب الأهلية الإ�سبانية؟")ف�سول. �س 68(.
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2. 1. التجربة وعنا�سر الفّن الأخرى:

فعلى  الفّن،  يف  بنف�سه  مكتماًل  عن�سرًا  هل�سا،  غالب  يرى  كما  وحدها،  التجربة  لي�ست 
اإّنها  بال�سرورة.  فّن  اأّنه  يعني  ل  الذي ي�سدر عنها  الن�ّس  فاإّن  فيه،  اأّنها جوهٌر  الرغم من 
مكّون مركزّي �سمن عنا�سر اأخرى ل ي�ستغني عنها الن�ّس ليكون كذلك. ومن تلك العنا�سر 
يف راأيه جدل العام واخلا�س، الذي ل تكتفي مقاربته له بالك�سف عن ب�سرية نقدية رهيفة 
تقدميها  اإىل  اأي�سًا  ذلك  تتجاوز  بل  فح�سب،  واملحتوى،  ال�سكل  بني  الت�سايف  مفهوم  تعّمق 
تو�سيفًا مغايرًا للمتواتر يف النقد الأدبّي حول الطرف الأّول من تلك الثنائية، اأي العام، الذي 

ية.  طاملا مّتت الإ�سارة اإليه بو�سفه فعالية خارج ن�سّ
مبا  الأدبي  العمل  يف  امل�ستعملة  املو�سوعية  والأ�سكال  "الأطر  هو  هل�سا  "العام" عند  اإّن 
فيها الأفكار املجّردة.. )و( اللغة وال�سكل الفّني والنمط الأدبّي والتكنيك")ف�سول. �س 90(. 
ولذلك كّله، يف راأيه، وجوده املو�سوعي واملنف�سل "عن العمل الفّني رغم ا�ستحالة وجود هذا 
يف الواقع. واأّما اخلا�س يف الفّن.. فهو التجربة الذاتية للفّنان. وللتجربة الذاتية وجود فعلّي 
هذا  يتّم  ول  فّن.  اإىل  يحّولها  الذي  فقط  هو  العام  يف  اندماجها  اإن  الفّني..  ال�سكل  خارج 

الندماج ب�سكل احتاد ب�سيط، بل ب�سكل جديّل")ف�سول. �س 90()19(.
وعلى الرغم من اأّن هل�سا ل يجهر باحلديث، يف هذا املجال ويف �سواه من اأدائه النقدّي، 
ت عليه  عن عالقات التداخل والتقاطع بني اأطراف الفعالية الإبداعية على النحو الذي ن�سّ
نحو  وعلى  اإليه )املتلقي(.  واملر�سل  والر�سالة )الن�س(،  املر�سل )املبدع(،  اأي:  ال�سرديات، 
مقارباته  فاإّن  انطالقًا من ذلك،  النقدّي  ه  ن�سّ مكّونات  د  ين�سّ ل  اأّنه  الرغم من  اأدّق، على 
النقدية فيما يت�سل بالتجربة خا�سة تك�سف عن وعي م�سمر بت�سنيف ال�سرديات امل�سار اإليه 
اآنفًا. فبالإ�سافة اإىل التجربة التي تعني املر�سل )املبدع(، وجدل العام واخلا�س الذي يعني 
اأطراف  الثالث من  تاأثري للتجربة ودور فاعل يف الطرف  الر�سالة )الن�س(، ثمة، يف راأيه، 

الفعالية الإبداعية، اأي املر�سل اإليه )املتلّقي(.  
اإي�سال  اإّن وظيفة العمل الفّني، يف راأي هل�سا، لي�ست النقل الفوتوغرايف للواقع، و"اإمّنا 
جعل  خالل  من  واإمنا  التجربة  ب�سرح  يتم  ل  الإي�سال  هذا  واإّن  املتلّقي،  اإىل  الفّنان  جتربة 
�سروط  اأهّم  اأحد  و"اإّن  الفّنان")ف�سول. �س 215(،  لتجربة  ي�ستعيد جتربة مماثلة  املتلقي 
�س  تفكريهم")ف�سول.  وطريقة  �سخو�سها  مب�ستوى  ُتكتب  اأن  التجربة  عن  الفني  التعبري 

 .)225
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3. 1. التجربة يف الإبداع العربي:

على الرغم من اأّن "التجربة" متّثل يف راأي هل�سا ق�سية اأوىل يف اأّي فعل اإبداعي، فاإّنها يف 
راأيه اأي�سًا "مل ت�سبح.. ق�سية مهّمة اأو حتى مطروحة")ف�سول. �س 6( لدى الأغلب الأعّم 
من املبدعني العرب الذين تبدو التجربة اأو املعاي�سة احلقيقية ملو�سوعات اإبداعهم ناحلة اإىل 

حّد لفت للنظر.

وميكن التمثيل لتلك النتيجة التي انتهى هل�سا اإليها مبقاربتني نقديتني له حول جتربتني 
هذا  يف  العربّي  الإبداع  ي�سم  ما  معظم  اأهميتهما،  من  الرغم  على  تختزلن،  ق�س�سيتني 
املجال. ولعّله من املهّم الإ�سارة هنا، وقبل التعريف ببع�س ماآخذ هل�سا على هاتني التجربتني، 
اأبرز ال�سمات املمّيزة لوعيه النقدي، هي  وفيما يعني هذه اجلزئية وحدها، اإىل واحدة من 
ات�ساق مقّدماته النظرية مع ممار�ساته النقدية، التي جتهر بنف�سها يف غري موقع من اأدائه 

النقدي. 

لقد اأخذ هل�سا على ق�ّس حمّمد خ�سري )العراق( يف جمموعته: "اململكة ال�سوداء"، وعلى 
ة العراقية الق�سرية عاّمة، غياب عن�سرين معًا: التاريخية، وال�سرية الذاتية، وراأى يف  الق�سّ
ذلك خطرًا كبريًا لأّنه يعني، براأيه، غياب جوهر الفّن نف�سه، اأي التجربة الإن�سانية )انظر: 
"عن قطاعات اجتماعية بعيدة عن  ف�سول. �س 172(، كما اأخذ على القا�ّس نف�سه تعبريه 
جتربته اخلا�سة كمثقف، ومعاناة جيله ب�سكل خا�س")ف�سول. �س 218(، وراأى اأّنه "بدًل من 
اأن يجعل هّمه التعبري عن التجربة فنيًا – وذلك يعني قدرتها اأن تنتقل اإىل القارئ واأن ي�ستطيع 
القارئ ا�ستعادة جتربته من خالل ذلك – اكتفى باأن يحكيها، وي�سرحها ويف�سرها")ف�سول. 

�س 225(. 

ويف معر�س مقاربته ملجموعة اإبراهيم اأ�سالن: "بحرية امل�ساء" راأى اأّن معظم ن�سو�س 
تلك املجموعة يعيد اإنتاج نف�سه، وي�سقط يف �سرك النمطية والتكرار، ب�سبب عدم �سدوره عن 
معرفة مبا�سرة للقا�ّس بالواقع من جهة، وعن معاي�سة حقيقية ملو�سوعات تلك الن�سو�س من 
جهة ثانية، على حني اأّن "الواقع، التجربة، غني اإىل حد ن�ستطيع معه القول اإنه ل يوجد تكرار 

ومنطية يف الواقع – على الأقل بالن�سبة للفنان")ف�سول. �س 242(.
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2. الفّن والفّنان:
له  واآخر  نقدّي  ن�ّس  "الفّن" و"الفّنان" بني  عن  على احلديث  هل�سا  غالب  اإحلاح  يكاد 
ي�سارع اإحلاحه على احلديث عن اأهمية "التجربة" و�سرورتها يف الإبداع، واإىل احلّد الذي 
يبدو هذا احلديث معه يف الأغلب الأعّم من درا�ساته اأ�سبه بالزمة ثانية يف منَجزه النقدّي. 

يتيح  الواقع حتى  بناء  يعيد  اإّنه  الإن�سانية.  للمعرفة  و�سيلة  "اأهّم  هل�سا:  راأي  "الفّن" يف 
العظيم  الفّني  العمل  وقدرة   ،)20()81 �س  )ف�سول.  بعمق"  واقعه  يدرك  اأن  الفّن  ملتلّقي 
تكمن، يف راأيه اأي�سًا، يف خماطبته الإن�سان "يف كّل زمان ومكان، وكّل �سّن، رمّبا")ف�سول. 
اأن يكون مو�سوعيًا" )ف�سول. �س  "هي قدرة الفّنان  �س 41(، وامل�ساألة الأ�سا�سية يف الفّن 

 .)197
واملو�سوعية عند هل�سا، التي يعّدها من اأبرز ال�سمات املمّيزة للفّنان العظيم، تعني قدرة 
 ،)197 ف�سول. �س  )انظر:  نف�سه  الواقع  معطيات  الواقع من خالل  روؤية  على  الفّنان  هذا 
وم�ساعره.  لأحا�سي�سه  مفارق  نحو  على  وانحيازاته  معاناته  عن  التعبري  على  اأي�سًا  وقدرته 
والفّنان العظيم وال�سادق اأي�سًا يف راأيه، بالإ�سافة اإىل ما �سبق، هو الذي "يتجاوز يف فّنه اآراءه 
وطبقته")ف�سول. �س  19()21(، كما يتجاوز احلكم الأخالقي )انظر: ف�سول. �س 146(، 
"يعّمق الوعي من خالل اإزالته لأوهام املتلّقي")ف�سول. �س 81(، ثّم الذي ي�ستكمل  والذي 
�سرطني لزمني: الوعي وال�ستب�سار الذاتي "لأنه ي�ستحيل اإنتاج فن حقيقي دونهما")ف�سول. 

�س 113(. 
العنا�سر  من  وبغريه  "التجربة"،  بعن�سر  يت�سل  فيما  هل�سا  ملقاربة  املمّيز  النحو  وعلى 
قيمة  ل  اأن  الدائم  تاأكيده  ول�سّيما  لحقًا،  �سيت�سح  كما  النقدي  وعيه  مكّونات  على  الداّلة 
اإبداعّي يحّول املرجع اإىل فّن  اأداء  اأي بغياب  ملا هو خارج ن�سّي بغياب ما هو داخل ن�سّي، 
بامتياز، يتابع ذلك فيما يعني الفّن والفّنان اأي�سًا. فالفّنان العظيم، يف راأيه، ل يكفيه جتاوز 
اإليه فح�سب، بل جتاوز ما ا�ستقّر يف الكتابة باآن، وعلى نحو يكون لعمله  ما �سبقت الإ�سارة 
الفّني "منطقه اخلا�س املختلف عن منطق العرف الجتماعي")ف�سول. �س 146(. اإّن العمل 
الفّني الرديء يف راأي هل�سا "هو ذاك الذي ن�سعر وكاأننا قراأناه من قبل")ف�سول. �س 92(، 
وهو ل يكت�سب اأهميته من ثورّية كاتبه والتزامه باأكرث ق�سايا الع�سر تقّدمًا، بل من انتمائه 
اإىل جمال الفّن بحّق، فـ"كّل اأدب رديء مبقايي�س الفّن البحتة هو اأدب رجعّي، معاٍد لالإن�سان، 
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ومعاٍد للتقّدم")قراءات. �س 11(، و"الكثري مّما ن�سّميه اأدبًا رجعّيًا، ونطلق عليه يف الوقت 
ذاته باأّنه اأدب جّيد، مبقايي�س الأدب، هو اأدب يف �سّف التقّدم")قراءات. �س 10(.     

3. الواقع والواقعية.  
على الرغم من �سدور منَجز هل�سا النقدي عن الأطروحات اجلمالية للفل�سفة املارك�سية، 
فاإّن ذلك  وتعبريه عنه،  بالواقع،  الفني  العمل  ارتباط  نف�سه على �سرورة  اإحلاح هل�سا  ومن 
والواقعية  عامة،  والواقعية  الواقع  مبعنى  لديه  خا�س  وعي  اإىل  اإ�سارة  غري  يقّدم  املنَجز 

ال�سرتاكية خا�سة. 
اإّن النّيات احل�سنة يف راأي هل�سا ل ت�سنع فّنًا، واملطلوب من الكاتب دائمًا عدم القفز فوق 
الواقع املو�سوعي )انظر: ف�سول. �س 76(، والغو�س عليه، والنفاذ اإىل خ�سو�سية البيئة التي 
ي�سدر عنها )انظر: ف�سول. �س 219(. والواقعية، يف راأيه اأي�سًا، ل ي�ستنفدها تف�سري واحد 

)انظر: �س 144(.
الواقعية ال�سرتاكية، وعلى نحو  كان هل�سا كثري الهجاء للوعي ال�ساذج وال�سائه مبفهوم 
اأبرز  ولعّل  للواقعية ال�سرتاكية")22(،  الطفويّل  اأو  الفّج  الغوغائي  الرومان�سي  بـ"املفهوم  اأدّق 
الأمثلة يف هذا املجال �سخريته الوا�سحة من اأطروحة حّنا مينة حول وظيفة الأدب، التي ترى 
اأّن الواقع ينعك�س يف الأدب، ويف الفّن عامة، ويرتّد اإىل الواقع لي�سهم يف تغيريه ليجعله واقعًا 
جديدًا ومتجددًا اأبدًا، والتي رّد هل�سا عليها بقوله: "كاأّن الواقع هو الذي يقراأ الأدب، ل الب�سر، 
وانطالقًا من هذا املفهوم يجب اأن نلقي يف �سّلة املهمالت اأعمال هومريو�س و�سك�سبري ودانتي، 

وانتهاء بربو�ست وجوي�س وفوكرن. اإنهم ل يعك�سون واقعنا")احلوار املبتور. �س 66(. 

وقد ا�سطلح هل�سا على ذلك ال�سكل من اأ�سكال الوعي بالواقعية الب�سيطة اأحيانًا )انظر: 
ثانية )انظر:  اأحيانًا  الواقع  املتعالية على  ال�ساذجة  وبالروؤية الجتماعية  ف�سول. �س 30(، 
ية التي راأى اأّنها متّثل ذلك الوعي اأو تعرّب عنه،  ف�سول. �س 226(. ومن اأبرز املظاهر الن�سّ
والتي �سغلت حّيزًا لفتًا للنظر من الأغلب الأعّم من ن�سو�سه النقدية: "البتعاد عن اإعطاء 
لل�سخ�سيات،  اجلانب  الواحدية  والروؤية  املو�سوعية،  اأبعاده  الق�سة  يف  الأ�سا�سي  احلدث 
ال�سروح  و�سع  ثم  ومن  ل�سانهم،  غري  وبل�سان  ال�سخ�سيات  عن  نيابة  وال�سرح  واحلديث 
والتربيرات لإدراج التجربة يف �سياق تلك ال�سروح والتربيرات")ف�سول. �س 226(، بالإ�سافة 
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اإىل الكتفاء بتقدمي منطني من ال�سخ�سيات فح�سب: الطّيب، وال�سرير )انظر: ف�سول. �س 
 .)220

و�ساأن هل�سا دائمًا، اأي اإحلاحه الدائم على اأّن قيمة اأي ن�ّس ل تتحّدد مبحتواه فح�سب، 
بل بطريقة �سوغ كاتبه لذلك املحتوى اأي�سًا، انتهى، يف هذا املجال، الواقع والواقعية، اإىل اأّنه 
كّلما ارتفع امل�ستوى الفّني للن�ّس اختفى جزء كبري من املوقف الأيديولوجي لكاتبه )انظر: 

ف�سول. �س 154(.    

ب. جماليات ال�سرد:
ترتّجع املمار�سة النقدية لدى غالب هل�سا بني اأربعة عنا�سر اأ�سا�سية يف ال�سرد، وغالبًا ما 
ي�سبط تلك املمار�سة يف هذا املجال نظام يف الأداء النقدي له اإيقاعه اخلا�ّس به، ومنطلقاته 
واإجراءاته وغاياته املحّددة. وتلك العنا�سر هي: ال�سخ�سيات، والو�سف، واللغة، واملكان)23(. 

1. ال�سخ�سيات:

كما اأّنه ما ِمن �سرد من دون �سخ�سية اأو �سخ�سيات، ما ِمن ن�ّس نقدّي لغالب هل�سا من 
دون اإمعان لفت للنظر يف ذلك العن�سر املركزّي يف ال�سرد. وميكن اإجمال ال�سمات املمّيزة 
لذلك العن�سر كما يرتّدد يف نقد هل�سا ب�سمتني مركزيتني: الإقناع، وال�ستقاللية. عنى بالأول 
�سرد  تقدمي  وعلى  ودم،  حلم  من  حكائية  �سخ�سيات  تقدمي  على  الروائي  اأو  القا�ّس  قدرة 
ي�ستجيب قارئه له بو�سفه �سردًا وثيق ال�سلة بالواقع، اأي بو�سفه �سردًا مقنعًا من خالل منطق 
ال�سخ�سيات والأحداث ل من خالل اإرادة �سابقة على الن�ّس. )انظر: ف�سول. �س 29(. اأّما 
ال�ستقاللية، فقد عنى بها �سرورة تقدمي ال�سخ�سية من خاللها نف�سها ل من خالل مبدعها 
الذي ميكن اأن يجعل منها دمية يحّركها على النحو الذي ي�ساء وبالجتاه الذي ي�ساء، وي�سّخ 

يف وعيها ما ي�ساء من الأفكار واملقولت )انظر: ف�سول. �س 43(. 
لقد اأخذ هل�سا على اإميل حبيبي حتويله �سخ�سية املت�سائل يف روايته: "الوقائع الغريبة يف 
اختفاء اأبي �سعيد النح�س املت�سائل" اإىل "جمّرد حيلة، يعرّب فيها.. عن اآرائه. اإّن املت�سائل، 
بني يدي املوؤلف، ي�سبح كقطعة ال�سفنج الرخوة، يفعل بها ما ي�ساء. ون�ستطيع اأن نقول عن 
اإل مبجرد كونها جزءًا من برهان  اإنها ل تلفت نظرنا،  ال�سخ�سيات الأخرى ال�سيء نف�سه. 

على �سيء، وعندما تنتهي، تخفت، اإىل اأن ت�ستدعى ثانية" )ف�سول. �س 37(.
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روايته:  �سخ�سيات  ت�سوير  يف  املو�سوعية  افتقاده  جربا  اإبراهيم  جربا  على  اأخذ  كما 
اإىل  وتتحّول  املمّيزة،  راأى، مالحمها  كما  تفقد،  ما  غالبًا  التي  م�سعود"،  وليد  "البحث عن 

جمّرد حتقيق لرغبات وليد م�سعود. )انظر: ف�سول. �س 65(. 

2. الو�سف.

لي�س الو�سف، يف راأي غالب هل�سا، فعالية اعتباطية، اأو تزينية، بل مكّون فاعل يف اأدبّية 
الن�ّس. وبتتّبع اآرائه يف هذا املجال يخل�س املرء اإىل اأّن ثّمة �سروطًا ثالثة ملا ميكن ال�سطالح 
عليه بالو�سف الفاعل يف الن�ّس: الأول اأن ينه�س الو�سف باأداء وظيفة كي ل يبدو عبئًا على 
الن�ّس، في�سيء اإليه عندئذ اإ�ساءة بالغة )انظر: ف�سول. �س 215(. والثاين اأن يتجّنب القا�ّس 
ال�ستغراق يف الو�سف، لأّن الو�سف التف�سيلي قد ينحرف مبو�سوع الن�س اأو م�سمونه )انظر: 
ف�سول. �س 216(. اأّما الثالث فهو اأن يخاطب الو�سف خيال القارئ ل عينيه )انظر: ف�سول. 

�س 179(. 

3. اللغة.

ميّثُل عن�سر اللغة لدى هل�سا عالمة داّلة على مدى قرب الن�ّس اأو بعده عن الفّن، فاللغة، 
يف راأيه، لي�ست اأداة لالإي�سال، بل اأداة لتحرير العمل الفّني من واقعيته اجلافة. ولعّل اأبرز ما 
مييز وعيه النقدّي يف هذا املجال اإحلاحه الوا�سح على اأّن حترير اللغة من كونها اأداة للتبليغ 
اإىل كونها فّنًا اأو عن�سرًا داًل على �سلة الن�ّس بالفّن ل تكمن فيما هو بالغي، اأي يف مدى 
يعني  فيما  بل  و..،  والكنايات  واملجازات  وال�ستعارات  الت�سبيهات  اإنتاج  على  مبدعها  قدرة 
ا�ستعماًل جديدًا لها )انظر: ف�سول. �س 92(، يطلقها من اأ�سر البالغة اإىل ف�ساء ال�سورة، 
"الفّنان  اأ�سر التقرير اإىل ف�ساء الإيحاء )انظر: ف�سول. �س 129(، وعلى نحو يوؤ�ّسر  ومن 

احلقيقي" من خالله اإىل جتاوزه امل�ستقّر، واملت�سابه، وال�سائد.
اإّن الفّنان يف راأي هل�سا هو ذاك الذي يبحث عن لغته اخلا�سة دائمًا )انظر: ف�سول. �س 
130(، ويف راأيه اأي�سًا اأّن "اللغة الروائية اجلّيدة هي دائمًا لغة ذات كثافة واإيحاء" )احلوار 
املبتور. �س 74(، ولذلك فاإّن "قامو�س كّل لغة يجب اأن ُتعاد كتابته بعد كّل عمل اأدبّي عظيم" 

)ف�سول. �س 92(.  
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4. يف نقد النقد: 

هل�سا  ثقافة  اإىل  اإ�سارة  بغري  املنَجز  ذلك  امتالء  اإىل  النقدّي  هل�سا  ملنَجز  املتتّبع  ينتهي 
العالية، ل يف حقل النقد فح�سب، بل يف خمتلف مغامرات الفكر الب�سري اأي�سًا، وعلى نحو 
داّل على ثراء خمزونه املعريّف بتلك املغامرات من جهة، وعلى قدرته على الربط واملحاكمة 

اللذين عّدهما نعيم اليايف "بع�س �سفات الناقد اخلبري اأو الب�سري")24( من جهة ثانية.
فمن مغامرات املنهج الواقعّي ومرجعه الفل�سفي، كما يف الأغلب الأعّم من اأدائه النقدّي، 
اإىل مثيلها مّما اأجنزه املنهج الأ�سطورّي، كما يف مقاربته لرواية جربا اإبراهيم جربا: "البحث 
عن وليد م�سعود" ول�سّيما ما يعني مفهوم "النماذج البدئية"، ثّم املنهج النف�سي، اإىل بع�س 
معطيات علم اجلمال، اإىل �سوى ذلك من اإجنازات النقد الأدبّي، يتحّرك ن�ّس هل�سا النقدّي 
ا�ستثماره  كان مييز  ما  اأبرز  ولعّل  باآن.  ملعرفة  وتوؤ�س�س  معرفة،  تتاأ�س�س على  معرفة  بو�سفه 
لتلك املغامرات والإجنازات هو كفاءته الوا�سحة يف حتريرها من جفافها النظرّي اأو اأ�سولها 
املثال، من  الرغم، على �سبيل  اأدبيًا، فعلى  نقدًا  لتتجّلى معه ومن خالله بو�سفها  الفل�سفية 
النف�سي،  التحليل  ملعطيات  النقدية  ن�سو�سه  من  ن�ّس  غري  يف  البارزين  والكثافة  الزخم 
فاإّن هذا الأخري لديه ل يغادر دائرة املقاربة النقدية و"ل يتحّول عنده كما حتّول عند �سواه 
اإىل منهج يف حتليل الن�سو�س اأو اأ�سحابها كعينات �سريرية واإمنا تظّل الن�سو�س كما يظّل 

اأ�سحابها يف جمال الفّن، ويظّل هو ناقدًا اأدبيًا اأكرث من اأن يكون ناقدًا نف�سيًا")25(. 
واإذا كان مّما ميكن عّده عالمة فارقة يف وعي هل�سا النقدّي تاأكيده يف غري مو�سع من 
ن�سو�سه النقدية وحواراته و�سهاداته اأّن النقد علم "من اأهّم ما اأنتجت احل�سارة الب�سرية" 
)ف�سول. �س 51(، فاإّن من اأبرز ما مييز تلك العالمة تعبريها عن �سمتني مركزيتني يف اأداء 
ه النقدّي الدائبة، والوا�سحة اأحيانًا، من حقل العلم اإىل حقل الفّن،  هل�سا النقدي: حركة ن�سّ
ومن الثاين اإىل الأّول، وانت�ساب الن�ّس نف�سه، يف احلالني معًا، اإىل حقل النقد الأدبّي، ثّم خلّو 

ذلك الن�ّس من احل�سو، واملعاظلة، والإن�ساء.
غري اأّن ذلك كّله، و�سواه مّما يكاد مينح منَجز هل�سا النقدّي خ�سو�سية يف النقد الأدبّي 
العربي احلديث، ل يعني اأّن جممل ذلك املنَجز ي�ستويف لنف�سه جممل عنا�سر املمار�سة النقدية 
املكتملة على غري م�ستوى، فمن الالفت للنظر اإحلاح هل�سا الوا�سح على اإطالق اأحكام قيمة 
على م�سادره الإبداعية، واإىل حد يبدو "من ال�سعب لديه اأن ن�سف الن�س دون اأن نقّومه، اأو 
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نف�ّسره دون اأن نبنّي راأيًا فيه، اأو نحّلله دون اأن ن�سدر عليه يف اخلامتة حكم قيمة")26(، ومن 
اأمثلة ذلك يف هذا املجال اأحكامه التالية: "رواية فّذة" )ف�سول. �س 133(،  و"براعة الكاتب" 
)ف�سول. �س 155(، و"روعة الق�سة" )ف�سول. �س 191(، و"الرباعة الفذة" )ف�سول. �س 
ها اأو با�ستقاقاتها يف غري مو�سع من ذلك املنَجز، من دون اأن ي�سمر  230(، التي تتواتر بن�سّ
ه النقدّي، اأو من دون اأن يدع للن�ّس اأن يقول ذلك من خالل فعالية الدر�س  ذلك داخل ن�سّ

والتحليل مل�سدره الإبداعّي.
ومن الالفت للنظر اأي�سًا عدم توثيقه مل�سادره ومراجعه، رمّبا تقديرًا منه باأّنه يتوّجه اإىل 
ه النقدّي على نحو تاّم  قّراء خمت�سني اأو متابعني حلراك الإبداع العربي، ثّم عدم حتّرر ن�سّ
من وطاأة املرجع الأيديولوجي للمنهج النقدّي املركزي الذي كان ي�سدر عنه، فعلى الرغم من 
ناأيه بنف�سه عن لوثة التقدي�س لفل�سفة اأو منهج اأو �سواهما، فاإّنه مل ي�ستطع الفكاك من اأ�سر 
علم اجلمال املارك�سي، اإذ ظّل نقده، يف الأغلب الأعّم منه، يدور يف فلك الوظيفة الجتماعية 
لالأدب، وظّل الأ�سا�س الذي ينطلق منه هو القرتاب الجتماعي، ومل تكن "القرتابات الأخرى 
اإل تنويعات يحاول اأن يلجاأ اإليها لتعميق فهمه للن�س اأوًل، ولتدعيم اقرتابه الجتماعي الذي 

اآثره ثانيًا")27(. 
ول ت�سلم اآراء هل�سا من التناق�س اأحيانًا، ومن اأمثلة ذلك و�سفه للفّنان العظيم يف مو�سع 
من كتابه: "ف�سول يف النقد"، باأّنه ذاك الذي يتجاوز، يف فّنه، اآراءه وطبقته )انظر: ف�سول. 
�س 19(، ثّم قوله يف مو�سع اآخر: "كّل فّنان عظيم منحاز، لأّن ت�سوير الواقع يف الفّن عملية 
تقت�سي جمموعة من النفعالت ل ميكن اأن يظل الفّنان بعدها حمايدًا")ف�سول. �س 244(. 
يعني عدم  كما  معًا،  والواقعّي  الفّني  �سدقه  بال�سرورة  يعني  وطبقته  لآرائه  الفّنان  فتجاوز 
انحيازه ل�سيء �سوى قيم احلّق واخلري واجلمال، والفّن العظيم ل يرتبط بانتماء الفّنان اإىل 
طبقة اجتماعية حمّددة، وهل�سا نف�سه ل يرى اأّن ثّمة "عالقة بني مدى علمية املوقف الأ�سا�سي 
الذي يعرّب عنه الفّنان ومدى قدرته الفّنية، لقد عرب فوكرن وجوي�س وبرو�ست عن اأفكار متخّلفة 

ولكنهم اأنتجوا فّنًا عظيمًا")ف�سول. �س 197(. 
وما يثريه منَجز هل�سا النقدي من اأ�سئلة حول بع�س حوامل وعيه النقدي يثريه باآن حول 
بع�س اآرائه يف جماليات ال�سرد، وميكن التمثيل لذلك مبطالبته كّتاب الق�سة تقدمي نهايات 
حا�سمة لق�س�سهم، وعّده اإنهاء القا�س ن�سه من دون ح�سم لل�سراع الأ�سا�سي يف ال�سخ�سية، 



396

الكتابة  اإليه ذلك ال�سراع، مثلبة يف  اإىل ما �سوف ينتهي  اإ�ساءة  اأو من دون تقدميه جمّرد 
الق�س�سية، مغفاًل بذلك اأّن النهايات احلا�سمة ت�سادر على القارئ حقه يف التخييل، بل اإنها 
تعّطل دوره يف تفعيل الن�س، وحتريره من حال العطالة اإىل حال احلركة. كما ميكن التمثيل 
لذلك بعدم ف�سله بني ال�سخ�سية الروائية بو�سفها كائنًا لفظيًا تخييليًا بامتياز وهي نف�سها 
معر�س  يف  جربا،  اإبراهيم  جربا  على  ياأخذ  املثال،  �سبيل  على  فهو،  واقعيًا،  كيانًا  بو�سفها 
ال�سخ�سيات  ت�سوير  يف  املو�سوعية  افتقاده  م�سعود"،  وليد  عن  "البحث  لروايته:  درا�سته 
لرغبات  حتقيق  جمّرد  اإىل  وتتحّول  املميزة  مالحمها  "تفقد  واأنها  م�سعود،  بوليد  املحيطة 
وليد م�سعود" )ف�سول. �س 65(. اإّن �سخ�سية وليد م�سعود تكت�سب اأهميتها، ومتيزها، ورمّبا 
الفّن الروائي العربي احلديث، من كونها �سخ�سية مزدوجة الدللة، فكما  خ�سو�سيتها يف 

ميكن عّدها �سخ�سية واقعية بامتياز ميكن عّدها �سخ�سية فّنية بامتياز اأي�سًا.    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واملرتجم والفكري  والنقدي  الإبداعي  هل�سا  غالب  بنتاج  • ثبت 
"وديع والقدي�سة ميالدة". ق�س�س. من�سورات �سالح الدين، القد�س.   .1969

�سنة  نف�سها  الدار  عن  ثانية  طبعة  و�سدرت  بريوت.  العودة،  دار  رواية.  "ال�سحك".   .1970
 .1979

"اخلما�سني". رواية. دار الثقافة اجلديدة، القاهرة.   .1975
الدار  عن  ثانية  طبعة  و�سدرت  بريوت.  امل�سري،  دار  ق�س�س.  وفالحون".  وبدو  "زنوج   .1976

نف�سها �سنة 1980. 
والن�سر،  للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة  ملجيت.  كايكل  تاأليف:  ترجمة.  فوكرن".  "وليم   .1976

بريوت. 
"ال�سوؤال". رواية. دار ابن ر�سد ودار الفارابي، بريوت.   .1979
"البكاء على الأطالل". رواية. دار ابن خلدون، بريوت.   .1980

"ثالثة وجوه لبغداد". رواية. اآفاق للدرا�سات والن�سر، نيقو�سيا.   .1984
الكلمة،  دار  فكر.  الإ�سالمية".  العربية  الفل�سفة  يف  درا�سات  وحركة:  مادة  "العامل   .1980

بريوت. 
بغداد.  والإعالم،  الثقافة  وزارة  با�سالر.  غا�ستون  تاأليف:  ترجمة.  املكان".  "جماليات   .1980

و�سدرت طبعة ثانية عن دار اجلاحظ، بغداد 1982. 
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حّنا  جربا،  اإبراهيم  جربا  اإدري�س،  يو�سف  ال�سائغ،  يو�سف  اأعمال:  يف  نقدية  "قراءات   .1981
مينة". نقد اأدبي. دار ابن خلدون، بريوت. 

"اجلهل يف معركة احل�سارة: درا�سات". د، ن. بريوت.    .1982
"ف�سول يف النقد". نقد اأدبي. دار احلداثة، بريوت.   .1984

النجمة،  دار  ثانية عن  اآفاق، قرب�س. و�سدرت طبعة  دار  رواية.  لبغداد".  "ثالثة وجوه   .1984
الرباط 1992. 

"�سلطانة". رواية. دار احلقائق، بريوت. مّت حتويلها اإىل عمل �سينمائي باإخراج الأردين:   .1987
اإياد اخلزور، �سنة 2007.

"الروائيون". رواية. دار احلقائق، بريوت.   .1988
"املكان يف الرواية العربية". دار ابن هانئ، دم�سق)(.   .1989

"اختيار النهاية احلزينة". درا�سات ومقالت حول ال�سراع الطبقي يف ال�ساحة الفل�سطينية   .1996
يف عقد الثمانينيات. جمع وحترير: ناه�س حرت. دار املحرو�سة، القاهرة. 

اأدباء عرفتهم". مقالت. جمع وحترير: ناه�س حرت. املوؤ�س�سة العربية  "اأدباء عّلموين،   .1996
عام  خالل  ال�سورية  "الثورة"  �سحيفة  يف  ُن�سرت  جميعًا  كانت  بريوت.  والن�سر،  للدرا�سات 

 .1989
"احلار�س يف حقل ال�سوفان". رواية. ترجمة. تاأليف: �سالنجر. د، ن. بريوت. د، ت. 

"الهاربون من احلرية". درا�سات ومقالت. جمع وحترير: ناه�س حرت. د، ن. عّمان.  د، ت. 
"برنارد�سو: درا�سة نقدية". د، ن. بريوت.  د، ت. 
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دائرة الإعالم والثقافة يف م، ت، ف. دم�سق. 



398

2. املراجع:
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العرب، دم�سق 1997. 
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ال�سرية الذاتية لهل�سا، الإ�سارة اإىل اأّن هل�سا مل يتزّوج طوال حياته، ولعّل م�سّوغ ذلك طبيعته النف�سية التي مل تكن 

تطيق الإذعان لإرادة اأّي موؤ�س�سة فكرية اأو حزبية اأو اجتماعية. 
3. انظر: "ثبت النتاج الإبداعي والنقدي والفكري لغالب هل�سا" يف نهاية البحث. 
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يف  "ف�سول  اخلارج".  من  جاهزة  لنماذج  ا�ستريادًا  ولي�ست  خالق،  ومنهج  علم،  "فاملارك�سية  قوله:  اأي�سًا  وانظر   .11

النقد". �س )22(. 
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29. كتّيب �سّم الدرا�سة التي كان هل�سا قد �سارك من خاللها يف "ملتقى الرواية العربية" الذي ُعقد يف املغرب عام 1979، 
والتي كانت قد ُن�سرت يف جملة "الآداب" / العدد )4 – 5( 1980، ثّم يف الكتاب الذي �سّم اأعمال ذلك امللتقى، اأي: 

.1981 بريوت  ر�سد،  ابن  دار  واآفاق".  واقع  العربية:  "الرواية 
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غالب هل�سا
ناقدًا لل�سرد الروائي العربي

ن�سال اأبو  • نزيه 

ينتمي غالب هل�سا اإىل جيل الكتاب املو�سوعيني الذين اأ�سهموا يف خمتلف حقول الإبداع 
والفكر كالفارابي وابن ر�سد واجلاحظ ويف ع�سرنا طه ح�سني والعقاد.. وغالب هل�سا مثقف 
مو�سوعي من هذا الطراز وتتجلى ثقافته الوا�سعة عرب خمتلف كتاباته: يف التاريخ والرتاث 
والأدب كما يف الفل�سفة وعلم النف�س وعلم الجتماع، فله موقف ووجهة نظر وم�ساهمات يف 
كل �ساأن مي�س حياتنا املعا�سرة ويف خمتلف جوانبها: كروائي وقا�س وم�سرحي ومفكر وناقد 

ومرتجم وكاتب مقال و�ساحب م�ساجالت �سيا�سية.. الخ..
يف  البداعية  اجلوانب  خمتلف  تناولت  التي  ال�سابقة  والور�سات  وامللتقيات  الندوات  يف 
جتربة غالب هل�سا، وقد �ساركت مبعظمها، مل يتم التوقف اإل قليال عند منجز هل�سا يف حقل 
عليه  يتقدم  كان  لعله  بل  الروائي،  منجزه  عن  اأهمية  يقل  ل  بنظري  وهو  الأدبي،)1(  النقد 
اأحيانًا، ومن هنا وجدنا �سرورة تناول هذا املنجز. وعمدنا يف هذا املجال اإىل عملية ح�سر 
واملقالت،)2(  والدرا�سات  الكتب  يف  الروائي  ال�سرد  نقد  يف  مل�ساهماته  ببليوغرافية  وم�سح 
م�سادره  وببليوغرافيا  هل�سا  "غالب  كتابنا  يف  النقدية  م�ساهماته  بقية  اإىل  العودة  وميكن 

الكتابية".)3(
وبعد ح�سر اإ�سهامه يف النقد الروائي )19 رواية(، توقفنا عند منهجه النقدي.. و�سول 

اإىل معاينة هذا املنجز يف احلقل التطبيقي.
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ون�سري هنا اإىل اأن كتابات غالب النقدية لل�سرد العربي قد تناولت ب�سورة اأ�سا�سية الرواية 
العربية، وجزئيًا الرواية العاملية، اأما يف نقد الق�سة الق�سرية )4( فاإن اإ�سهامه فيما اأعلم مل 

يتجاوز ما اأوردته بالببليوغرافيا امل�سار اإليها. 
اأما يف جمال نقد ال�سعر فاإن مقارباته لل�سعراء جاءت، على الأغلب، من منظور �سيا�سي 
ل من منظور فني يف نقد ال�سعر)5(. كما ن�سري هنا اإىل وجود ا�سهامات متناثرة ملفهوم غالب 

للنقد ولدوره.
درا�ستنا على  نق�سر  اأن  بال�سرد،  املتخ�س�س  امللتقى  املفيد، يف مثل هذا  راأينا من  وقد 
ا�سهامه  درا�سة  من  لحقًا  نتمكن  اأن  اأمل  على  العربي،  الروائي  النقد  يف  غالب  ا�سهامات 

النقدي يف احلقول الأخرى.  
اأن نبداأ مبعاينة منهج غالب النقدي للرواية يف احلقلني النظري والتطبيقي، جند  قبل 

اأنف�سنا مبواجهة �سوؤال اإجباري: ما الذي دفع غالب الروائي اأ�سا�سًا نحو الكتابة النقدية؟ 
يرى غالب اأن ثمة فجوة كبرية يف حركة النقد العربي ل بد من ملئها ذلك اأن النقد، كما 
قال، "موزع بني نقد اأكادميي مميت وبليد ل ي�ستطيع اأن يرى يف الن�س الإبداعي �سوى بع�س 
اأيديولوجي يحيل الن�س الأدبي اإىل مفاهيم علم الأخالق  اأو نقد  القيم  القدمية واملكررة، 
واإىل مفاهيم علم الجتماع. اأما ما هو متميز كاأدب، كح�سا�سية جديدة للواقع، فاأعتقد اإنه 
حتى الآن مل يوجد الناقد العربي القادر على النفاذ اإىل عمق الن�س الإبداعي... النقد ملتب�س 

بالرثثرة الأكادميية وباللغو ال�سحايف والأيديولوجي". )6( 
ولحظ غالب اأن الكثري من النقد الذي يكتب "كان عبارة عن توجيهات اأو اأمنيات متنى 
نقادها لو اأنني كتبت كذا ومل اأكتب كذا، ومبعنى اأدق متنوا لو اأين كتبت رواية اأخرى... وهم 

يف ما ذهبوا اإليه اأكدوا اأنهم  قراأوا الرواية قراءة �سياحية" )7(  
ولقد مل�ست عن قرب، خالل وجودنا معًا يف دم�سق، ورغم معرفتي برتحيب غالب باملعارك 
الأدبية والفكرية، ا�ستهجانه لكتابات نقدية ذات طبيعة ثاأرية �سخ�سانية فمنها من راأت فيه 
�سذوذًا مثليًا لأنه اأتقن ت�سوير ال�ساذ يف "الروائيون"، )الناقد �سياء خ�سري مل يخربنا �سر 
امتالكه لهذه اخلربة اأو القدرة على تقييم اإتقان غالب من عدمه(.  واأحيانا ذات دافع اإقليمي 
�سونًا ل�سرف العراقيات يف "ثالثة وجوه لبغداد" )عبد الكرمي كا�سد( اأو �سيا�سي اإقليمي يرى 
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يف نقد غالب لإميل حبيبي اأو حممود دروي�س عدوانا على ال�سعب الفل�سطيني وعلى برنامج 
منظمة التحرير )ح�سن حميد(. 

العربي احلديث، فاإن مما ل  النقد  واإذن وب�سرف النظر عن �سحة تقومي هل�سا لو�سع 
�سك فيه اأن ممار�سته للنقد الأدبي حتمل يف طياتها الرغبة يف �سد ما يراه نق�سًا، والنهو�س 
بوظيفة حيوية للمجتمع نك�س اأ�سحابها عن القيام بها، وهي لذلك كما يقول د. عبد النبي 
ا�سطيف،  "ممار�سة نقدية حمملة بق�سط كبري من الإح�سا�س بامل�سوؤولية وال�سرورة احليوية 

لها يف املجتمع العربي".)8(
الناقد  بعدة  مت�سلحًا  لي�س  باأنه  يعرتف  وهو  خا�سة  لذلك!  موؤهل  غالب  هل  ولكن 

الأكادميي؟ 
وكما يفعل دائمًا فاإنه يواجه نف�سه بال�سوؤال: "هل من املمكن اأن اأحدد لنف�سي منهجًا اأو 
مدر�سة للنقد الأدبي اأنتمي اإليها واأ�سدر عنها"؟  ويجيب غالب على �سوؤاله بح�سم: "اأعتقد 
اأن جمرد طرحي لهذا ال�سوؤال يدل على اأنني ل اأتبنى بوعي وبتق�سد �سريح مدر�سة نقدية 
ول  لي�س حرفتي  النقد  اأن  اأي  ناقدًا خال�سًا.  ل�ست  اإىل كوين  يعود  اأن ذلك  واأعتقد  حمددة 

جمال كتابتي الأ�سا�سي".)9(
 وهو ل يكتفي بل ي�سيف "وهنا يتوجب علي اأن اأعرتف باأنني حني اأقراأ عماًل اإبداعيًا اأدبيًا 
ل اأحاكمه انطالقًا من م�سلمات نقدية اأو جمالية يف ذهني، بل اأدع ذوقي وحده ليحكم. واإذا 
دفعني مثل هذا العمل اإىل الكتابة النقدية، فاإن نقدي يكون حماولة للتعبري عن تذوقي من 

خالل منطلقات نقدية.." )10( 
هنا يبدو اأن �ساحب ال�ساأن قد ح�سم الأمر! ولكن هل نطمئن اإىل هذا العرتاف ونركن 
اإليه اأم اأننا جند مع دكروب واإبراهيم خليل يف اإ�سهام غالب النقدي منهجًا متكاماًل، اأو ما 
ي�سميها غالب منطلقات نقدية، يجري من خاللها تطبيقاته النقدية عما يتناول من اأعمال، 
خا�سة اإذا علمنا اأن  جهوده النقدية قد رافقته على امتداد كتاباته)11( منذ  بدايته احلقيقية 
يف الآداب اللبنانية حني كتب عن عرار يف املعركة 1 ني�سان 1957 )12(  و�سوًل رمبا اإىل اآخر 
 )13( اأيار 1990.  ن�سرت بعد رحيله يف  التي  لتي�سري �سبول  اليوم  اأنت منذ  مقالته عن رواية 

فيكون بذلك قد ابتداأ بعرار 1957 وختم ب�سبول 1989.
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بالن�سبة يل فاإن غالب حني اأعلن عدم احرتافه للنقد مل يكن يدعي التوا�سع.. فهو كما 
اأعرفه جيدا يقول ما يعتقده، ولكن قد يكون جانبه ال�سواب فاأين موقع غالب النقدي؟ 

اأ�سا�سًا  الروائي  اأراها، وهي عالقة غالب  كما  امل�ساألة،  اإىل جوهر  العودة  بد من  ل  هنا 
بالكتابة النقدية؟

بداية ثمة عالقة وثيقة بني الإبداع والنقد، ذلك اأننا ل ميكن اأن جند اأدبًا دون نقد كما ل 
ميكن اأن جند نقدًا دون اإبداع، بل ن�ستطيع القول بكل ثقة اإن يف اأعماق كل مبدع يكمن ناقد 
خفي، واإن مل ميار�س النقد على اأدب غريه، اإذ من املوؤكد اأنه ميار�س النقد على اأدبه، رمبا 
حتى دون اأن يعي يف كثري من الأحيان، اأنه ميار�س فعالية نقدية. وهنا ن�ستدعي زهري ابن اأبي 
�سلمى �ساهدًا.. حني كان �ساحب احلوليات يعكف على ق�سيدته عاما كاماًل: ي�سّذب ويعّدل 
النا�س. ويف زماننا  الأدبية فيطلقها بني  ت�ستقيم مع ذائقته  وي�سيف ويحذف وي�سقل حتى 
لدينا ال�ساعر اأحمد دحبور الذي ل يطلق ق�سيدته قبل التاأين بالتدقيق واملراجعة وال�سقل 
كي تبدو �سديدة العفوية!.. هكذا يفعل املبدع مع اأدبه، ولكن حني يتجه اإىل نقد اأدب الآخرين 

ي�سري ناقدًا فلم فعل غالب ذلك؟
ميتلك كاتبنا بالطبع معارف مو�سوعية تتيح له اإمكانية الإ�سهام يف حقل النقد اإىل جانب 
اإ�سهاماته الأخرى، لكن لعل غالب هنا ي�سدر عن ردة فعل نف�سية مل يعرتف بها، ورمبا مل 
يلحظ دوافعها، وهي جتاهل اأو غياب النقد عن اإبداعه الروائي وما ح�سر منه افتقد مفاتيح 
الدخول اإىل عامله الروائي، وكاأنه يقول للنقاد من خالل م�ساهماته النقدية: اأنظروا  هكذا 

ت�ستطيعون قراءة اإبداعي الروائي وفهمه!
ولذلك نراه يف موقع ال�سد الروائي فنيًا وهو يحاور ويحلل روايتي جربا "البحث عن وليد 
م�سعود" و"ال�سفينة" يقول: "اإن جربا ليقفز فوق الواقع املو�سوعي فتغيب عن روايته القدرة 
على الإقناع)14(؛ وذلك طبيعي "لأن الكتابة عن جتربة كالثورة، والكفاح امل�سلح، حتتاج اإىل 
اأفكار  بني  حوارية  جمرد  فهي  "ال�سفينة"،  جربا  رواية  واأما   .)15( للكاتب  تتوفر  مل  معاي�سة 
من  التجرد  على  قادر  "غري  جربا  اإن  بل   .)16( للموؤلف  اأبواق  جمرد  �سخ�سياتها  جمردة، 
م�ساعره جتاه ال�سخ�سيات، حتى تبدو كراهيته لل�سخ�سيات املارك�سية اأو ال�سيوعية وا�سحة 
جلية عندما يجعلها با�ستمرار مو�سع التهام والت�سكيك وتلقي ال�ستائم والإهانات. واأ�سواأ من 
هذا اإن جربا غالبا ما ي�سع �سخ�سيات الرواية جمتمعة يف جانب، وال�سخ�سية املارك�سية اأو 
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ال�سيوعية يف جانب اآخر، بعد اأن يدمر هذه الأخرية تدمريًا تامًا". )17( ويف نهاية املطاف فاإن 
جربا يف نظر هل�سا غري قادر على الت�سامي فوق رغباته واأفكاره، ول ي�ستطيع اأن يكون فنانًا 

عظيمًا.     
اأجزاء  معظم  ففي  حبيبي،  اإميل  رواية  يف  املت�سائل  �سخ�سية  يدر�س  النحو  هذا  وعلى 
الرواية، ت�سبح ال�سخ�سية الرئي�سية، وهي �سخ�سية املت�سائل، جمرد حيلة، يعرب فيها املوؤلف، 
ما  بها  يفعل  الرخوة،  الإ�سفنج  كقطعة  ي�سبح  املوؤلف،  يدي  بني  املت�سائل،  اإن  اآرائه.  عن 

ي�ساء.)18(
اأفكار  وكاأنها  غالب(  يقول  )كما  ال�سخ�سيات  "تبدو  اأي�سًا  لكع" حلبيبي  ابن  "لكع  ويف 

ومقولت خال�سة، ولي�ست اأنا�سًا من حلم ودم" )19(  
ولقد لحظ د. عبد الرحمن ياغي من خالل متابعته لنقد هل�سا لرواية "ح�سيبة" خلريي 
الذهبي باأن اأبرز ما مييز الناقد غالب هل�سا "نفوره من حتكم بع�س الروائيني ب�سخو�سهم 
الكتاب  له  يخطط  الذي  الق�سد  نحو  وتوجيههم  بحبل،  عنقهم  من  وربطهم  الروائية، 

الروائيون )20( 
العربي،  "للي�ساري  فا�سحة  �سورة  مينا،  حنا  روايات  يف  املراأة  �سخ�سية  يف  راأى  كما    

الثوري يف ال�سيا�سة، واملحافظ يف املجتمع.. فاملراأة احلرة هي فقط املوم�س الفا�سلة".)21(  
تعامله مع احلدث  كيفية  اإىل  وروؤيته هو  الروائية،  انطالقًا من جتربة غالب  وكل ذلك   
الخ.. وقد نرى مع حممد دكروب يف نقد هل�سا  الروائي..  والبناء  والعالقات  وال�سخ�سيات 
لل�سرد ما هو اأبعد من جمرد كتابة نقدية لعمل روائي... و"لعلنا واجدون فيها: ت�سادم منطني 
من الكتابة الروائية، ولي�س جمرد ت�سادم منطني من التفكري، وموقفني من املجتمع والثورة 

من موقعني خمتلفني". )22(  
"احلرب يف بر م�سر" ليو�سف  الفن احلقيقي كما عرب عنه غالب خالل قراءته لرواية 
القعيد "لي�س اإثارة ب�سيطة، ول يخاطب انفعالت اأولية، مثل ترقب ما �سوف يحدث للبطل اأو 
مداعبة حما�سات �سيا�سية اأو الحتيال على نقاد �ساذجني لنيل مدحهم. وهذا يعني اأن هذه 
ن�سع هذه  اأن  ون�ستطيع  ال�سجر.  لإزالة  و�سائل  بل هي  الفن،  الأعمال ل تدخل حتت عنوان 
اإثارة  الفن احلقيقي هو  واملخدرات وغريها.  الرخي�س  قائمة اخلمور واجلن�س  الأعمال يف 

فاعلة. وهذه �سفة للفن وتو�سيف لردود فعل متلقيه".)23( 



406

اأخرى ردا على زكريا تامر يحدد غالب بح�سم فهمه العميق جلوهر  ويف مرافعة نقدية 
عملية الكتابة البداعية يقول: ففي حني يرى زكريا، "باأن علة وجود الإبداع هو الربهان على 
�سحة فكرة ما، فاإن هذا العتقاد يقوم على نفي مفهوم اآخر يف الأدب، والفن عمومًا، يرى 
التجربة  للفن هي نقل  الأ�سا�سية  الوظيفة  واأن  التجربة،  الفن هو  العن�سر اجلوهري يف  اأن 
للمتلقي، واأود اأن اأكون وا�سحًا منذ البداية اإنني متحيز اإىل اأق�سى حد ملفهوم الفن كتجربة، 
الأدب  يعترب  الذي  املفهوم  اأن  اعتقد  يعني اختيار احلرية، كما  التحيز  اأن هذا  اعتقد  واإين 

برهانًا على فكرة وجتليًا لها هو مفهوم قمعي". )24(    
اإليه وهو يتحدث عن  لن�ستمع  العربية  الرواية  ال�سلبية يف  والروؤى  ال�سور  يف مقابل هذه 
رواية تي�سري �سبول "اأنت منذ اليوم" يقول "اإن جمالية هذه الرواية تكمن يف طزاجتها، يف 
اإن هذه الطزاجة بالذات جتعل من القارئ مبدعًا..  ك�سفها لواقع نعي�سه، ولكننا ل نعرفه، 
حتّر�س  فاإنها  وتداعياتها،  ترابطاتها  كامل  اإىل  العيانية  الواقع  دفع  حرية  تطلق  حني  فهي 
اآلية اأخرى على العمل بكامل طاقتها، ونعني بها اآلية العقل التي ينفتح اأمامها جمال امل�سي 
يف حماكماتها حتى نهاياتها املنطقية. اإن العقل يفعل ذلك بعد اأن يكون قد امتالأ بامل�سامني 

احلية، وقد تخل�س من عبء الأ�سكال املتحجرة، التي تكتم اأنفا�سه. )25(   
وحني يتحدث عن رواية الوباء لهاين الراهب، ن�سعر وكاأنه، ب�سورة مواربة يتحدث عن 
يف  متثله  وملا  الفنية،  لقيمتها  "اأ�سعدتني  رواية  يقول  لها،  النقاد  جتاهل  وعن  هو،  رواياته 
الرواية العربية، واأده�ستني ملا ُووجهت به من �سمت. فهل بلغ الركود العقلي حدًا، يف جمتمعنا 
العربي، اأن ت�سدر رواية بهذه الأهمية، فال يلتفت اإليها اأحد. اعتقد اإن اأي اإجناز فني هام 

يقتحم الركود العقلي ال�سائد ي�ستحق منا احتفاء ي�ساوي احتفاءنا بن�سر ع�سكري". )26( 
الإبداعية يف هذا املجال،  روؤيته  لتعزيز  اإذن  الروائي  ال�سرد  اإىل نقد   لقد ذهب غالب، 
كما اأن لديه ما ي�سيفه حتى يف تقنية الن�س اأي�سًا، ويف املناطق الأكرث تعقيدًا وغمو�سًا.. اإن 
الأحالم مثاًل حتتل مكانة مركزية يف اإبداع غالب الروائي، لكن اأحدًا من النقاد الذين در�سوا 
ي�ستكى من ذلك �سراحة يف حوار �سحفي مع حنان  اإىل حتليلها، فنجده  يلتفت  رواياته مل 
ال�سريف )27( كما �سنجده يويل تقنية احللم مكانة هامة حني ت�سدى لنقد وباء هاين الراهب. 
حيث يتوقف عند الكيفية ال�سلبية التي عالج فيها الراهب دور احللم يف "الوباء" فعر�سه لنا، 
كما يقول غالب " باعتباره حكاية اأو م�سهدًا ذي دللة رمزية. واحللم لغة اأن مل نتقن مفرداِتها 
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انتزع احللم من كونه جتربة  وبهذا  لفكرة.  فل�سوف جنعله جمرد مثال تطبيقي  و�سياغَتها 
خولة،  اأحالم  اإىل  اأ�سري  هنا  واأنا  ذهني،  تخطيط  اجلذور، وجنعله جمرد  عميقة  اإن�سانية، 
وتلك الروؤيا التي ترى فيها الفار�س الأبي�س يهبط عليها من فوق، والتي لي�س فيها من الروؤيا 

اإل الفكرة التي اأراد املوؤلف ق�سرها".)28( 
فهل اأراد غالب من خالل نقده لل�سرد ولتقنية احللم، كما راأينا، لعب دور الدليل للنقاد يف 
كيفية التعاطي نقديًا مع �سرده الروائي. ولقد حلظ علي جعفر العالق هذا احل�سور للروائي 

لدى الناقد غالب هل�سا حني قال: 
يبتعد  ل  تنظريًا،  اأو  ممار�سة  للنقد  يت�سدى  وهو  املبدع،  باأن  العتقاد  اإىل  اأميل  "اإنني 
منابع  من  الغرتاف  اإىل  �سيتجه  اإنه  حقًا  اخلا�سة.  الإبداعية  خربته  عن  حا�سمًا  ابتعادًا 
متعددة، لكن هناك يف الغالب، طابعًا �سخ�سيًا يفوح مما يكتب من نقد، ي�سري اإىل نبع داخلي، 
هو منبعه الإبداعي" )29( ويرى عبد اهلل ر�سوان اأي�سا اأن غالب اعتمد على عدة مناهج نقدية 

يف مقدمتها املارك�سية وعلم النف�س اإل اأنه ظل يحتكم اأكرث اإىل ذائقته الروائية. )30(
والآن اإذا ما اأردنا النتقال ملعاينة منهج غالب هل�سا النقدي ف�سنجد اأنف�سنا بال�سرورة يف 

مواجهة ال�سوؤال الذي طرحه غالب على نف�سه: اإىل اأي مرجعيات اأو مدار�س نقدية يحتكم؟
مرجعيات  ثالثة  من  يغرف  اأنه  النقدي  غالب  ملنجز  متابعتنا  خالل  من  القول  ن�ستطيع 

اأ�سا�سية:
الأوىل: من خربته الإبداعية كروائي، وبالتحديد من روؤيته لوظيفة الفن الروائي.

الثانية: من مدار�س علم النف�س: فرويد، يوجن، فروم.. الخ
الثالثة: من املنهج املارك�سي يف حتليل الأدب. ذلك لأن املارك�سية كما اأكد مرارًا "علم ومنهج 

واخالق".
يتوحدان عند  فاإنهما  واملارك�سية  النف�س  تناق�س بني علم  اأو  تعار�س  يبدو من  ما  ورغم 
غالب مع روؤيته كروائي.. في�سري الأقانيم الثالثة واحدًا. ولقد قدمنا، يف ترتيب املرجعيات، 
العن�سر املركزي يف  ت�سكل  الرواية لأنها، يف تقديرنا،  وروؤيته لوظيفة  الروائية  خربة غالب 
منجزه النقدي، وهي ما يطلق عليها ذائقته الأدبية التي يعززها بعد ذلك مبا اأ�سماه منطلقات 
نقدية، يف التف�سري النف�سي واملنهج املارك�سي.. فيكون اأن تت�سافر يف التطبيق هذه املكونات 
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الثالثة التي متنح روؤية غالب النقدية هذه النكهة املتميزة والفرادة ال�ستثنائية. ول بد هنا 
من التنبيه باأن هذه املكونات الثالثة يف اإ�سهام غالب النقدي لي�ست مت�ساوية اأو  ثابتة واإمنا 

هي متغرية وفق طبيعة العمل الروائي الذي يتناوله.
 واأنا ممن يعتقدون اأن الن�س الإبداعي هو الذي ي�ستدرج نوع اأداته النقدية، وعلى �سبيل 
التو�سيح فاأنت ل ت�ستطيع قراءة كال�سيكيات جنيب حمفوظ القاهرية اأو روايات زياد قا�سم 
اأكرث من  العمانية بدون املنهج املارك�سي.. وقد ت�سل اإىل نوع من النقد التكاملي يف اإجراء 
روايات غالب  ت�ستطيع قراءة   فاإنك ل  الإبداعي. ويف حالتنا  الن�س  نقدي على ذات  منهج 
نف�سه  غالب  دعانا  ولقد  النف�سي،  التحليل  ومدر�سة  فرويد  بدون  الكثيفة  واأحالمها  هل�سا 
لدرا�سة تقنية الأحالم يف رواياته، وهذا ما �سبق وقمنا به ب�سورة مو�سعة، يف موؤمتر �سابق 

حول غالب هل�سا عام 2002 )31(.
 حني تناول غالب ق�س�س يو�سف اإدري�س اأجرى عليها التحليل الفرويدي با�ستخدام املثلث 
الوديبي: الأب هو ال�سلطة احلاكمة والبن هو ال�سعب والأم هي م�سر،)32(. كما حتدث عن 
اإبراهيم  "البحث عن وليد م�سعود" جلربا  اليقظة يف رواية  الروائي وحلم  ال�سكل  نرج�سية 
جربا، وقد �سبق لنا ولحظنا متابعاته لالأحالم يف روايات هاين الراهب واإميل حبيبي وحنا 

مينا.
كما در�س جعفر العالق كيف حاول غالب الك�سف عن هيمنة املكبوت اجلن�سي على بع�س 
ق�س�س حممد خ�سري.،)33( وكذلك فعل د. ابراهيم خليل مع قراءات هل�سا النف�سية لروايات 

حبيبي.،)34( ومبا يوؤ�سر حجم ح�سور التحليل النف�سي يف منجز غالب النقدي.
والآن كيف يرى غالب هل�سا وظيفة الرواية وما موقع الأحالم وعلم النف�س فيها وهل يف 

هذا افرتاق عن املنهج املارك�سي يف حتليل الأدب؟
لقد �سكل علم النف�س ومدر�سة التحليل النف�سي، كما راأينا، مرجعًا اأ�سا�سيًا يف اإبداع غالب 
الروائي كما يف منجزه النقدي، فهو يرى باأن الطب النف�سي وعلم الأع�ساب، مل يك�سفا �سوى 
اأن ي�سهم يف ك�سف ذلك  1 من 30 من الإن�سان. واأحد وظائف الأدب، وخا�سة فن الرواية، 
الب�سري فح�سب بل  املجهول.. فالإن�سان، كما كان يقول، ل يختزن يف داخله تاريخ اجلن�س 

تاريخ اململكة احليوانية اأي�سا، وباأن علينا بالتايل كروائيني اكت�ساف هذه القارة املجهولة.. 
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اأزلية، مركزها  نف�سه جزءا من منظومة كونية  اإن غالب كان يرى  نقول  من هنا فنحن 
لك�سف  الإن�سان،  لهذا  الأوىل  البئر  داخل  عميقا  الغو�س  كاأديب هي  وظيفته  وباأن  الإن�سان، 

جماهيلها املعتمة. 
ولكن كيف؟

هنا ننتقل اإىل علم النف�س.. فاحللم هو مفتاح ال�سر )البا�س وورد( لكت�ساف هذه القارة 
املجهولة اأي الإن�سان، باعتباره جزءا من اململكة احليوانية. وقلة من املبدعني من جتراأت على 

اجلنون لولوجها، اأو النتحار على بابها.
 ولكن ملاذا كل هذا الإحلاح على اكت�ساف هذه القارة املجهولة؟

يف روايته ال�سحك يحاول املثقف امللتزم واملحبط عي�سى اأن يوؤرخ لقريته، )اأي اأن يكتب 
قررت  التي  ال�سلطة  ومن  النا�س،  من  الت�سويه  وبعمليات  باملطاردة  يواجه  ولكنه  روايتها( 
الق�ساء عليه، كي تق�سي على مقدرته على روؤية احلقيقة، وكتابة التاريخ، فيتحول عي�سى اإىل 
اأن تر�سله  جمنون منبوذ. )35( فتحاول اخته مرمي )لحظوا دللت الأ�سماء:عي�سى، مرمي( 
اإىل م�سح عقلي..ولكنها تف�سل، "كانت تريده اأن ي�سفى لأنها تعلم اأنه بداأ بكتابة تاريخ تلك 
البلدة قبل اأن يخ�سى، وكانت تعلم انه لو �سفي لكانت �سهادته هي النار التي �ستحرق تلك 

البلدة وتعيد �سياغتها". )36(.

الإن�سان،  عامل  لكت�ساف  جليلة  حماولة  اإنها  قرية،  تاريخ  كتابة  من  اأكرب  اإذن  الق�سية 
واإعادة بنائه من جديد، واملبدع امللتزم يدفع حياته اأو عقله من اجل هذا الهدف النبيل.

وهنا بال�سبط تتوحد لدى الروائي مدر�سة التحليل النف�سي مع املنهج املارك�سي.. 

تلخ�س  فهي  فرويد،  يرى  كما  املعتمة،  للدهاليز  ك�سف  و�سيلة  لي�ست جمرد  الأحالم  اإن 
ال�سخ�سية هي  تاريخ هذه  وان  اأنها جمموعة رغبات،  كلها على  الإن�سانية  ال�سخ�سية  اأبعاد 
حياة هذه الرغبات وما يطراأ عليها من التواءات، وما هو كامن فيها من اإمكانات هي اأمانيها 

التي مل حتّقق.)37( 

لرغباتنا  ا�ستمرار  النف�سي كلهم، هي  التحليل  كتابة، كما يرى جماعة  فاإن كل  وبالتايل 
الأوىل املكبوتة واملقموعة.)38( 
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ولهذا  يوؤكد غالب دائمًا على اأهمية منهج التحليل النف�سي يف النقد لفهم الرواية، يقول: 
"ما زلت اعتقد اأننا ل ميكن اأن نفهم اأدب الكاتب الروائي اإل من خالل فهم تركيبه النف�سي". 
واأ�سيف: وبالرواية نفهم املجتمع ونبني الإن�سان. وهذا ما اأدركته مرمي يف رواية "ال�سحك" 

لهل�سا )39(  
هنا يبدو وكاأن غالب املارك�سي يرد على من اتهمه بالبتعاد كثريا عن مقولته الأثرية عن 
املجتمع والطبقات و�سرط التاريخ باجتاه عامل الالوعي.. فاإذ بعامل الالوعي بالن�سبة لغالب 
اأحد  هو  بل  املحددة  ال�سخ�سية  وبحياته  اجلواين  الفرد  بتاريخ  مرتبط  مكّون  جمرد  لي�س 
جتليات اجلوهر الإن�ساين من جهة، وجزء من كينونة اجتماعية/ تاريخية من جهة ثانية. هنا 
ي�سبح الفن، اإىل جانب امتيازه الإبداعي، وثيقة معرفية لي�س عن الكائن الإن�ساين فح�سب، 
ولكن اأي�سا الكائن الجتماعي املتعني يف الزمان واملكان، ولهذا، رمبا، جاء وعي غالب باملكان 

باعتباره حا�سنا اجتماعيا للخ�سو�سية الإن�سانية.
ولتو�سيح الأمر دعونا نتابع قراءة غالب لرواية حممد الأ�سعد "اأطفال الندى" التي تعتمد 
"اإن هذه الرواية حتمل روؤيا تتطابق مع  اعتمادا كليا على الذاكرة الفل�سطينية. كتب غالب 
وظيفة الفن، مبا فيه الأدب، حني يعيد اإلينا حلظات حياتنا وي�ستنقذها من العدم ويثبتها. اإن 
جتاربنا وتاريخنا معر�سان لل�سياع ول ن�ستعيدهما اإل عندما ن�سعهما يف �سياق ال�سكل، �سياق 
منده�سني؛  املتميز  الأدب  نقراأ  حني  فنقول  التقم�س.  عرب  متثلها  واإعادة  التجربة،  تغريب 
هذا �سحيح. ونعني اأن ما مت يف العمل الأدبي حدث لنا ولكننا ن�سيناه وها نحن نفهمه الآن 

ون�ستنقذه من الن�سيان" )40(.
وبعد، 

العربي  للعامل  والروحية  الجتماعية  التطورات  عن  فعاًل  تعرب  اأن  الرواية  اأرادت  "اإذا 
اأ�سفنا  اأن تتمرد على �سلطان املال والعقل الالهوتي وعلى الثنائية الأخالقية... واإذا  يجب 
التمرد على املحظورات ال�سيا�سية فهذا يعني اأن الرواية تتحول اإىل عملية فدائية". هكذا راأى 

غالب هل�سا الرواية ناقدًا وروائيًا.
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ثالثة وجوه لبغداد
ف�ساء روائيا

�سالح • د.عالية 

رواية حتر�س على املكان، وجتعل العالقة بالف�ساء هو احلكاية من بدايتها اإىل نهايتها، 
جم�سدة العالقة احلميمة واجلدلية بني الإن�سان والزمان واملكان.

"اأ�سبحت ف�ساءات بغداد  الثابتـة حلياة الأ�سخا�س، بحيث ميكن القول  بغداد القاعـدة 
القارئة  الذات  متالأ  قراءتها  عند  واملدينة  الإن�سان.  قراءة  لك  فتتيح  املدينة،  ن�سا" تقراأ 

بالت�سظى، وت�سعر القارئ بفقدان لغة احلوار.

وبغداد لي�ست مدينة حمايدة، فهي خمرتقة بكل عالمات ال�سلطة والهيمنة الإيديوجلية 
من خاللها نعرث على خطاب املجتمع العراقي القائم داخل اللغة وخارجها. ما الذي تقوله 
وال�سجون  وال�ساحات  والطرقات  واملقاهي  والبارات  والفنادق  املنازل  اأ�سوات  عرب  املدينة 

والب�سر واحليوان؟

جوهر  هو  خا�سًا  واإيقاعًا  خ�سو�سيًا  ف�ساء  ت�سكل  والأ�سوات  والروائح  والوجوه  املنازل 
املدينة نف�سها، جوهر العالقة اليومية مع املدينة.

الأحداث، واختار  لوقوع  اأخرى، اختار بغداد مكانًا  الكاتب قادم من جتربة مدينة  ولأن 
اأ�سماء حقيقية، لل�سوارع والأحياء، والأ�سواق التجارية. ليعطي للقارئ اإح�سا�سًا باأنه ي�ستطيع 
اأن يتحقق من وجودها، ويذهب لزيارتها. اإن الكاتب ي�سطحب القارئ من يده مثلما يفعل 
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الدليل احلاذق يوجهه يف هذا العامل الذي قد يكون م�ستقى من الواقع، ولكنه يف النهاية من 
�سنع خياله)1(.

اإّن تغرّي الأحداث وتطّورها يفر�س تعددية الأمكنة وات�ساعها، اأو نقلها ح�سب طبيعة مو�سوع 
الرواية. فالرواية تروى بغداد، وميتد ف�ساوؤها الروائي خارج بغداد، لتكون بغداد حمطة ثانية 

لرحيل ال�سخ�سية من مكان اآخر.
اإن الف�ساء العام، هو القاعدة التي ت�سكل وجهة نظر الإن�سان املتلقي جتاه الأ�سياء واحلياة 
باختيار منط معني  بناء ن�سو�سه  اأثناء  يقوم  الذي  للكاتب  بالن�سبة  والعامل، وكذلك احلال 
من الف�ساءات يتنا�سب ووجهات نظره ومرجعيته من الوجود والكون)2(. واختيار غالب هل�سا 
الذي  الواقع  اإيديولوجيته وخرباته يف هذا  يتكئ على  واإمنا  ال�سدفة،  وليد  يكن  للف�ساء مل 

يعي�س، ومن قراءاته يف جوانب معينة ومعاي�سته للواقع وانخراطه فيه.
ذاكرة  طريق  عن  م�سروالأردن،  اإىل  امتدت  اأنها  اإل  بغداد،  الرواية  �سرد  مكان 
اأمكنة  خللق  دائمًا  الطريق  تفتح  مكانها  الكاتب  قل�س  مهما  فالرواية  ال�سخ�سيةوحركتها. 

اأخرى، ولو كان ذلك يف املجال الفكري لأبطالها. 
 لقد ظل ف�ساوؤه املا�سي كامنًا يف ذاكرته بانتظار حلظة اإدراك مالئمة. لقد حتولت �سورة 
ف�سائه بفعل قوة الزمن، فالزمن يغري املكان ب�سرعة كبرية. لكن يظل ف�ساوؤه الذي اأ�سرته 
ذاكرته الأكرث حميمية "اإن عالقة الكاتب مبدينته، باملدينة الأوىل، عالقة خا�سة، ا�ستثنائية 
يف اآن واحد. اإذ مهما ابتعد ل بد من اأن يعود اإليها، وهذه العودة تتمثل باأ�سكال عديدة، اإنها 

النبع الذي ميتد يف اأعماقه، ومينحه با�ستمرار مادة الكتابة والذكرى")3(. 
بغداد.اأما  اإىل  الع�س�س  منها  عليه،وطرده  ق�ست  املدينة  كثريا،لكن  القاهرة  هل�سا  اأحب 
اأورثته  بغداد التي كانت تطارد ال�سيوعيني عندما جاءها ي�ساريا مطرودا من القاهرة فقد 

ا�سطرابا واأملا ومتزقا �سيا�سيا يف اآن واحد.
ن من  كتب غالب م�سّودة هذه الرواية يف بغداد عام 1981، ثم طرد من بغداد دون اأن يتمكَّ
اأخذها معه. ويف بريوت اتَّ�سل مب�سوؤول عراقّي يف ال�سفارة العراقّية فاأتاح له ا�سرتجاعها، 

ولكنه ما اإن اأعاد  كتابتها حتى اجتاح اجلي�س الإ�سرائيلّي بريوت عام 1982.
• •
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تقع رواية "ثالثة وجوه لبغداد")4( "يف ثالثة اأق�سام: عنوان الق�سم الأول منها هو "الوجه 
الأول من خالل عيون م�سرية، ي�ستعر�س فيها الراوي، وا�سمه غالب هل�سا اأي�سا، كيف و�سل 
اإىل بغداد، بعد ت�سفريه من �سجن املطار يف القاهرة. وعند و�سوله اإىل عا�سمة الر�سيد، كان 
قابلهم،  الذين  امل�سريني  انطباعات  املعز.  نظر عا�سمة  �سىء من وجهة  كل  ي�ستعيد  غالب 
وهو يف طريقه اإىل الفندق ال�سعبي الرخي�س، والذين ت�سوروه م�سريا جاء للعمل حالقا يف 
بغداد. كل �سيء يف بغداد يحيل اإىل نظريه يف القاهرة. اأ�ّسرة الفندق الرخي�س تذكره باأ�ّسرة 
ال�سجن  �سلطات  �سمع  حتت  اجلن�سي  الغت�ساب  عمليات  تتم  كانت  حيث  هناك،  ال�سجن 

وب�سرها، واأحيانا باأمر منها.

عنوان اجلزء الثاين من الرواية هو "احلفلة اأو كوميديا بالأ�سماء"، مل يعرف كيف وجد 
نف�سه يف تلك احلفلة التي �سعر فيها اأنه مو�سع �سخرية امل�سيفني الذين كانوا ي�سرون على 
ب�سببهما،  بالأحرى  او  بهما،  اأحيط  اللذين  والتجاهل  با�سم عبا�س. وبرغم اجلفاء  مناداته 
ي�سر  فتاتني يف احلفلة، ظل  اأجمل  ا�ستغواء  على  قدرته  ي�ستعر�س  اأن  غالب  على  كان  فقد 
الوهمية  اأق�سى مظاهرها  وليلى. وقد متثلت فحولة غالب يف  ا�سميهما هما �سهام  اأن  على 
والهذيانية حني اأفلح يف م�ساجعة ليلى يف املرجيحة وعلى مراأى من جميع ال�سيوف، الذين 
كانوا يراقبون امل�سهد، بحياد املنهزمني. على اأن هذا النت�سار ل ميكن اأن يكتمل، لأن ليلى يف 
حقيقة الأمر، هي التي اغت�سبت غالبا. وتنبغي الإ�سارة هنا اإىل اأن هذا امل�سهد مل يفلت من 
رقابة الروائي، الذي ق�سم نف�سه �سرديا، يف تلك اللحظة، اإىل مراقب فاعل باأخيلته واأوهامه، 
تعبري  يف  ات�ساح  خري  النق�سام  هذا  ويت�سح  املراقب.  لأوهام  با�ست�سالمه  �سلبي  وم�سارك 

الرواية: "ثم ذاب املراقب، واندمج يف غالب امل�ست�سلم،وغا�س يف ن�سوة مطلقة ")78(.

خلف  بدوا،  اإليهما.  ينظرون  متجاورين،  ال�سباك،  خلف  يقفون  كانوا  هناك.  راآهم  ثم 
غري  خفيف،  �سوء  حتت  متجاورة،  و�سعت  ن�سفي،  متثال  من  ن�سخ  كثالث  ال�سباك  حاجز 

مبا�سر. كانوا يرتدون بذلت �سهرة مت�سابهة...�س80

الذي  البيت  يف  تدور  وهي  الغابة"،  "زحف  بعنوان  لبغداد  الثالث  الوجه  اأحداث  تاأتي 
�ساء الروائي لبطلها غالب اأن ي�سكن فيه. يتاألف البيت من طابقني. ي�سكن غالب يف الطابق 
الأر�سي، بينما ي�سكن يف الطابق الثاين منه زميل غالب، اأيوب، وهو ريا�سي عربي تخرج من 
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يكون مدر�س  اأن  واملفرو�س  الريا�سية.  الرتبية  كلية  للتدري�س يف  بغداد  اإىل  اأمريكا، وذهب 
مادة الرتبية الريا�سية قوي البنية، ومثال على "الفحولة"، يف �سكلها اجل�سدي على الأقل. 

وقد كان اأيوب كذلك 
فعال، فهو الذي هزم جمموعة الرجال التي هاجمت غالب، وا�سطحبه يف �سيارة الأجرة 
يتعر�س  عاريني،  �سهام  و�سديقته  غالب  يرى  حني  اأيوب،  اأن  غري  بيته.  اإىل  ا�ستقلها  التي 
وانفجر  اللحظة،  تلك  يف  املدينة  زرعته  الذي  الكبت  جتمع  لقد  وينهار.  نف�سية،  ل�سدمة 
انفجارا، حتولت فيه فحولته الريا�سية اإىل خ�ساء، كما تدل على ذلك تلميحاته اجلن�سية 
التي ي�سارح به �سديقه غالب. ي�سطر غالب حينئذ اإىل الت�سال مب�ست�سفى الأمرا�س العقلية 
لأخذ اأيوب. ومنذ هذه اللحظة �سيتحول البيت بطابقيه م�سرحا لأحالم اليقظة التي ميار�سها 

غالب.

يف املكتبة الوطنية التي يعمل بها غالب �سياج كرتوين مفرو�س يف�سل الدائرة املال�سقة 
لهم، من خالله تعرف على ليلى مت�سورا اأنها �سهام وعلى هذا الأ�سا�س �سلمها وهما يف البا�س 
ورقة ي�سف فيها موقع بيته، ويرجو منها زيارته. لكن ما ح�سل اأن ليلى، الي�سارية، القادرة 
ازدياد  ومع  �سهام �سديقتها،  زارته  بل  تزره،  العرف الجتماعي مل  اقتحام موا�سعات  على 
اأنها  اإىل الختباء يف بيت �سديقتها �سهام. غري  ليلى  الي�ساريني، ت�سطر  حدة الهجمة على 
تف�سل اأخريا اأن يكون بيت غالب ملجاأ لها ويتحول البيت بطابقيه اإىل ف�ساء للحرية املقموعة 
يف  الأخري  امل�سهد  ياأتي  هنا  من  وبطابقني..  موؤكدا،  غالب  انت�سار  ي�سري  هكذا  خارجه. 
الرواية، حني ي�سحو غالب على �سوت �سجيج يف حجرة اأيوب. الطابق الذي كان حتى الأم�س 
القريب رمزا خل�ساء �سديقه ي�سبح يف اللحظة احلا�سمة م�سرح اإثبات فحولته. كان الع�سف 
قد ا�ستد يف الطابق الأر�سي، بحيث بداأت اأوراق الأ�سجار بالت�ساقط، واأثاث البيت بالهتزاز. 
�سعد غالب اإىل الطابق العلوي ليفاجاأ مبا مل يتوقع. كان الهدوء م�ستتبا متاما، وقد اجتمعت 
جميع �سخ�سيات الرواية: املديرالذي منع الفتيات من الكالم مع غالب يف املكتبة الوطنية، 
واأيوب، حمررو املجلة، ال�سكرتريات ال�ست، املدير العام، �سهام. كان عدد احلا�سرين اأكرث 
يتدخل  مل  منها.  والنتقام  ملحا�سبتها  ال�سخ�سيات  ا�ستدعاء  مت  فقد  الغرفة.  له  تت�سع  مما 
غالب يف �سري الأحداث. ومل ينتبه اأحد لوجوده. ترك ال�سخ�سيات تعاقب نف�سها بالطريقة 
التي ت�ساء.. كانت الأ�سياء تتحقق له تلقائيا وكما يريد دون اأن يتدخل يف �سريها. واإذا ا�ستدار 
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متهيئا للنزول اإىل الطابق الأ�سفل، حيث اجلو العا�سف املدوي، انتبه اإىل اإ�سارة اأيوب: "غالب 
ل تن�س اأن تاأتي اإىل احلفلة" واأخذت اأهبط ال�سلم اإىل الدمار")�س224(.

• •
يفتتح الرواية ب�سرد و�سفي للمكان الذي و�سله، فندق يف حي �سعبي "وعندما هبط من 
الفندق، �سمع اللهجة امل�سرية يف كل مكان. منذ �ساعة، فقط، كان يطري فوق بغداد. بدت 
له، �ساعتها، قطعة من املخمل الأ�سود، مو�ساة باآلف الدبابي�س امل�سيئة".�س7. اإنه النطباع 
عاينه عندما  الذي  ما  ولكن  فوقها،  وهو طائر  ودبابي�س م�سيئة.  املدينة، خممل  الأول عن 

دخلها؟
وما الإنطباع الأخري عن املدينة التي تركها؟ القاهرة: "كانت �سورة القاهرة التي يحتفظ 
�سفراء،  الطائرة  من  بدت  كما  الع�سر.  �ساعة  منظرها  هي  اللحظة،  تلك  ذهنه  يف  بها 
مع�سفرة. مدينة من حجر، خالية من ال�سجر والنا�س. وبالن�سبة له كانت قرية اأردنية ت�ستعاد 
يف الذاكرة. كان اح�سا�سا غريبا قد ا�ستوىل، �ساعتها: اأن تكون قاهرة خان اخلليلي واحل�سني 

والأزهر لها مثل هذا املظهر!كانت حلظة �سوق، ا�ستقرت يف قلبه كاخلنجر.�س12-11 
يف  اأخرى،  تلو  مفردة  ت�سطف  التي  مبفرداته  الأردن  ويندفع  احلميمة  الأمكنة  تتداعى 
اأدواتها لإ�سناده وتدعيم حالته يف مواجهة  عملية دفاع ل �سعورية ي�ستنه�س البطل فيها كل 

م�ساعر الغرتاب التي يح�س بها:
)كان ال�سوت دقيقا منغما بالبكاء. كان نوعا من البكاء الداخلي.. الرقة واحلنان اللذان 
ينبعثان منه، قادمان من املا�سي البعيد.. اإيقاع البكائيات.. �سوت احلادي يتخلل ليل القرية 
اأطرافها. حاد وحيد و�سط ظلمة ثقيلة م�سحونة بالرعب.. وتوالت ال�سور  من م�سافر يعرب 
الثابتة كاأنها �سور فوتوغرافية. ما تكاد تبدو حتى تثري معها انفعالت قدمية من�سية..جبال 

الأردن ال�سرقية، الغور، البحر امليت ونهر الأردن، احل�سادون ولقطات ال�سنابل(.�س 76
جتربة  اإىل  القادم  ويحاول  اأخرى،  فوق  مدينة  وتقفز  وتتحاور،  املدن  ذكريات  تتجاور 
مدينة جديدة التاأقلم معها، يعينه على ذلك معارفه من املثقفني. وهكذا جنحوا، يف نهاية 
الأمر، اأن ينتزعوه من بغداد، التي ليعرفها ويجاهد ان يتعرف عليها، وي�سعوه يف قلب بغداد 
الكوزموبوليتانية، بغداد التي ل تختلف يف رطانتها، عن الرطانة التي ت�سمعها، حني تدخل 
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يف  اأنه  غالب  �سعر  البي�ساء.  والدار  وتون�س  وبريوت  ودم�سق  القاهرة  يف  املثقفني  مقاهي 
حميطه الطبيعي، واندفع مع املوجة.

ال�سعبي • احلي 

يف  حميمية  الأماكن  اأكرث  اأنه  يعتقد  الذي  ال�سعبي  احلي  من  للمدينة  غالب  دخول  كان 
املدن. وهذا العتقاد جاء من جتربة مدينة �سابقة، جتربة القاهرة، اإنه احلي ال�سعبي بكل 
بوحه ولغالب راأي يف احلي ال�سعبي. ل ميكن اأن تت�سور مدى اجلهد الذي اأبذله لأعرف احلي 
ال�سعبي، �سواء يف م�سر اأو يف العراق اأو يف �سورية. اأحيانًا اأ�سعر بالختناق عندما اأجل�س يف 
مقهى يف حي �سعبي، واأ�سعر اأن العامل من حويل لي�س جزءًا من معرفة كاملة، وبالطبع اكت�سف 

فيما بعد اأنني عرفت عن هذا احلي ال�سعبي اأكرث مما كنت اأت�سور..
واحلي ال�سعبي ميد الكاتب بتفا�سيل احلياة اليومية التي هي زاد الكاتب وماوؤه

�سيد �سلطان علي، واجرى مقارنة �سريعة، نفذت  �سارع  )تذكر ا�سدقاءه امل�سريني، يف 
يف قلبه كال�سكني؛ يف ذلك ال�سارع ا�ستغرقوا يف تفا�سيل احلياة اليومية، زاد الكاتب وماوؤه، 
املادة اخلام للفكر والأدب احلقيقني، م�سدر التنوع واجلدة. لقد بداأوا موؤكدين اخل�سو�سية 
والتمايز، الأحداث ال�سغرية امل�سبعة برائحة احلياة، وانتهوا اإىل الت�سابه "كلنا عرب، ولكنه 
لهجة". اأما مع هوؤلء املثقفني، فتنتفي الفروق.... يظل يدور ملا ل نهاية، يف داخل هذه القبيلة، 
املثقفني  –قبيلة  القبيلة  هذه  اإطار  يف  �سيظل  تنتهي،  ل  دائرة  يف  تقراأ  ما  اإنتاج  تعيد  التي 
العرب– يف مدن العرب كلها..( �س33. تت�سكل جماليات الأحياء يف روايات هل�سا من خالل 
احلا�سر"، ومن ذكريات القرية؛ فاحلي، وهو النواة الأوىل للقرية والبلدة، واملدينة، تعترب من 
اأماكن الطفولة الأوىل، مثله مثل رحم الأم، والبيت الأول، ومثل هذه الأمكنة تت�سم بالدفء 
واحلنان، وال�سالم، واملحبة. ومن هنا تبقى عالقة يف الذاكرة، اأطول مدة ممكنة، لأنها هي 

البدء، وهي اأ�سول الأمكنة الأخرى.)5(" 
ملاذا احلي ال�سعبي بالذات..

لأنه تبني لغالب  اأنه يف احلي ال�سعبي كل النا�س يعرفون بع�سهم، ويعرفون كل �سيء عن 
معامل  غالب  و�سف  املثقفني.  جو  يف  تتوافر  ل  ومعرفة  حياة  خ�سوبة  فهناك  اإذن  بع�سهم. 
احلي ال�سعبي بدقة، وعالقاته املت�سابكة بال�سخ�سيات، وج�سده فنيا، واأظهرحقيقته اأبعد من 
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بالإدراك  ويرتبط  الأحداث  فيه  تقع  كاإطار  العادي  مفهومه  يتعدى  لنه  امللمو�سة،  احلقيقة 
احل�سي لل�سخ�سيات اإىل رمز يرتبط بكل عوامل الإن�سان اخلفية والظاهرة.. يرتبط بالبحث 
عن اجلوهر والطموح اإىل التغيري والنعتاق من العجز وعدم القدرة، انه املد واجلزر معا، 
النفي واحل�سن الدافئ �سويا. وميثل اأحيانا اأخرى عالقة جدلية، وميثل اأي�سا حيزا ي�سغط 

على اجل�سد الإن�ساين. 
و�سف احلي وال�سارع والغرفة وجميعها متثل حدود العامل احل�سي الذي تعي�سه ال�سخ�سية 
الوا�سع( ولكنه خمتار  العامل  اإىل  لي�س مكانا مت�سعا )بالقيا�س  انه يف جميع الأحوال  كواقع 
بعناية ودقة اإذ اأن اختيار املكان وتهيئته جزء من بناء ال�سخ�سية. ان بناء هل�سا املكاين ثرى 
ومتميز يت�سح هذا الرثاء يف الو�سف الذي يقدمه الن�س الروائي ويف التوظيف اجلمايل له 

ويربز هذا التميز يف و�سف ال�سارع  واحلي:
–وحتط عليه ظلمة رخوة– –رائحته-منط املعمار، اأر�سيته املوحلة  كان ال�سارع عتيقا 
تخفف من متا�سكها اأ�سواء ذابلة تنبعث من البيوت القائمة على اجلانبني. كان ممكنا، مع 
اللهجة امل�سرية التي تنبثق من جمموعات معّتمة، بع�سها ي�سري وبع�سها واقف، اأن يكون هذا 
اأحد �سوارع القاهرة، يف حي عابدين، اأو بالتحديد ذلك ال�سارع الذي ي�سل بني �سارع عبد 

العزيز واأر�س �سريف.
.
.

وي�سعد ال�سالمل الزلقة. يف الدور الثالث، وهو يلهث، الباب ينفرج انفراجة �سيقة، ل تكاد 
تلحظ. تت�سع انفراجة الباب، ويختفي ال�سبح الواقف وراءه يدخل. تنظر اإليه من باب حجرة 

النوم. تنظر اإليه بعينني بي�ساوين، وتقول:
-اقفل الباب...."�س8.

املكان اجلديد ي�سرتجع املكان القدمي. بنا�سه وحميميته ودفئه وخ�سو�سيته.
حدث هذا بعد خطوة واحدة. كان هناك �سارع جانبي. على زاويته مطعم، حتتل واجهته 
الزجاجية الزاوية على اجلانبني، وكان الزبائن واجلر�سونات، وحلل الطعام ت�سبح يف �سباب 

النيون والأبخرة". �س8
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على راأ�س ال�سارع اجلانبي، وقف بائع  اللحمة امل�سوية )التكة( اأمام منقل طويل، �سفت 
فوقه اأ�سياخ اللحمة امل�سوية، على طرف املائدة مروحة تعمل ب�سرعة خارقة و�سجيج، يندفع 
هواوؤها اإىل جمرات الفحم، فت�سعد منها لهبة تتخلل اأ�سياخ اللحمة. فوق را�س البائع م�سباح 
بدا  –مقهى.  املواجهة  الزاوية  يف  �سوك.  كنبة  فبدا  قوية،  ا�سعاعات  منه  تنبعث  كهربائي، 
باتوبي�س  اأ�سبه  جعله  داخله  يف  الزحام  النيون.  لأنابيب  الأبي�س  ال�سبحي،  بال�سوء  حم�سوا 
مزدحم، وتتواىل الأ�سواء على امتداد ال�سارع اجلانبي –م�سابيح ال�سارع، اأ�سواء من داخل 
فكان  ال�سوء،  ي�سقط  الجتاهات  جميع  من  املحالت..  مدخل  على  معلقة  اأ�سواء  املحالت، 

النا�س، واملوائد، والدكك اخل�سبية اأمام املقهى بال ظالل. �س9-8 
"نهاية ال�سارع، حيث يظهر فندقه، بواجهة املطلية بلون اأحمر، قبيح، كاأنه دم متجمد، 

وقد علقت على اأ�سفل �سرفاته اأنابيب نيون حمراء.�س11
–والأعمدة. التي  بعد خطوات قليلة، كان يف �سارع الر�سيد. طالع الر�سيفني امل�سقوفني 
مت�سي اإىل اآخر ما ترى العني. ذكره ب�سارع حممد علي، والبواكي تتواىل اأقوا�سها مت�سارعة 
من ميدان العتبة على ميدان باب احلديد، مكتنزة تاريخا من ال�سبق، واجلرمية، واحلنني.. 
"�سفت الولية؟ عاملة زي بتوع �سارع حممد علي!" ولكن هذا ال�سارع �سامت، وال�سوء �سحيح، 
كاأنه �سوء �ساعة ماقبل الفجر، ما قبل خلق العامل بلحظة. ال�سارع خال من الب�سر، م�سحون 

بتوقع غريب، يرتاوح بني اخلوف وحتقيق امل�ستحيل. �سار. وكان لوقع اأقدامه �سدى. �س15
ال�سيء الآخر اكت�سايف يف احلي ال�سعبي امل�سري لنمط جديد من املراأة، املراأة احلرة اإىل 
اأق�سى حد، والتي متلك روحًا اإن�سانية نادرة. مل اأجد يف حياتي ن�ساء كهوؤلء الن�ساء ميلكن 
القوة وميلكن الإح�سا�س العميق باأن اأمل الرجل، ورغبة الرجل، مقد�سان. وعندما ت�سعر املراأة 
هذا ال�سعور ت�سبح عطاء ثريًا ل حدود له، وت�سبح خ�سوبة ل نهائية.. هذا الرثاء كان يثري 
عندي الإح�سا�س بالهدر، اأن طاقات عظيمة ورائعة �سوف تنتهي ومتوت.. دون اأن نعرف عنها 

�سيئًا.
ولكن يف احلي ال�سعبي العراقي مل يجد املراأة،املراأة ترزح حتت وطاأة العادات والتقاليد 

ال�سارمة التي فر�سها عليها املجتمع.
كابو�سية  رحلة  الرواية  فكاأن  ال�سخو�س  على  واأثرها  املكانية  التجليات  الكاتب  اأبرز  وقد 
العايل  الفندق  �سلم  �سعد  املفقود،  القدمي  احلميمي  للمكان  وا�ستعادة  اجلديد،  املكان  يف 
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الدرجات، الزلق، ال�سيق جدا. الدرجات القليلة جعلته يلهث.. كان ي�سيء احلجرة م�سباح 
اأن  ا�ستطاع  �سبحية.  تبدو قامتة،  الأ�سياء  اأحمر قامت. جعل  بلون  معتم، �سغري جدا، مطلي 
مييز اأج�ساد –جثث؟-اأربعة رجال ممددة على الأر�س. كان اأحد ال�سريرين خاليا. والرائحة. 
رائحة الأج�ساد يف حجرة حارة، �سغرية، مغلقة النوافذ. رائحة دورات املياه. رائحة البطانيات 
التي تختزن عرق الأج�ساد، عرقا قدميا يتجدد كل ليلة... وباخت�سار رائحة حجرات ال�سجن 
املزدحمة يف ال�سيف.�س18 ثم تذكر اأنه يف بغداد. كان يحتاج اإىل قدر من الإرادة واليقظة 

ليتذكر اأنه يف بغداد. مل يكن ذلك �سهال. القاهرة حتتويه متاما، فتظل بغداد عابرة.�س18
لقد ح�سر الف�ساء ل بو�سفه اأمكنة تدور فيها الأحداث والوقائع احلكائية اأو تتمركز حولها 
الفاعلية ال�سعرية، بل الف�ساء وعيَاً، فثّور الروائي معطيات ف�ساءات الأمكنة، واختارها دون 
غريها لتقدم ت�سورًا ما عن عالقة الإن�سان بها وعالقتها به. مما اأعطى فهمًا للوجود والأ�سياء 

واحلياة والإن�سان. قرراأنه �سيعي�س بني العمال امل�سريني والعراقيني هوؤلء رجال حقبقيون.
اإنها تقدم ف�ساء  اإن الرواية ت�سري اإىل احلركات والتفا�سيل الطبوغرافية دومنا تعقيد. 
الف�ساء  التجريدات. وهذا  واأخيلته وا�ستذكاراته مثلما تغمرنا  ت�سميه حتى ل تغمرنا �سوره 
يتحدد كما هو بخ�سائ�سه ومميزاته. ويتحدد اأي�سًا بهوية الفاعلني فيه مثلما هو فاعل)6(. 
ويحتاج الف�ساء املحكي لتاأثيثه بالتفا�سيل الواقعية"، حت�سر لغة التفا�سيل وت�سبح هي املكون 
الأ�سا�سي لعمل روائي واقعي يهتم بـ "احلدث" يف ح�سوله وحتققه على اأر�س الواقع، اأي اأن 

الرواية تعمد اإىل ر�سم التف�سيالت العينية "املطابقة" للواقع والدائرة يف فلكه")7(.
وكان لدى الكاتب تخطيط دقيق، وعناية بالأ�سكال املح�سو�سة، وح�ّسا بالف�ساء يقربه من 
الر�سام. هذا الر�سام الذي ير�سم امل�سهد، وي�سمع ال�سوت، وي�سم الرائحة، ويثري الأحا�سي�س 
املختلفة. فالرواية مل تبق من الف�ساء �سيئًا �سغريًا ول كبريًا اإّل �سلطت ال�سوء عليه "ل ترتك 
الأماكن")8(. جمتمع يحكي نف�سه.  الأماكن ويف حياة �سكان هذه  �ساردة ول واردة يف حياة 

فالف�ساء كتب حمماًل بطبيعته املرجعية واأبعاده الرمزية والثقافية والأيديولوجية.
اأُجرب غالب على العي�س بف�ساء لي�س ف�ساءه، فاأح�س بثقل التبدلت ومرارتها، كما عا�س 
ماأزقية ذاتية يف عالقاته بالقيم والواقع مما ي�سّيق "العالقة بالعامل اخلارجي عند حلظات 
الفردية  للذات  اإدراك  جمرد  العامل  اإدراك  لي�سبح  امل�ساحة  ت�سيق  الهوية  معامل  تدهور 
ويتحول الفرد نف�سه اإىل مو�سوع لأناه، وت�سبح "الأنا" وعيا بالذات. ومن ثم ل يعود النتماء 
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اجلماعي ي�سكل اأية قيمة تذكر اأمام التقدير العايل لعزلة الذات ولل�سعور بالختالف والتباين 
يف دائرة الهوية ال�سلبية")9(.

هذ اال�سخ�س الذي ترك تراثه الروحي والثقايف يف مكان اآخر يحاول اأن يعيد اإنتاج ذلك 
من جديد. ترك ف�ساء حياته اليومية يف مدينة اأخرى، يحاول اأن يخرتق ف�ساء حياة يومية 
اأخرى يف بيت جديد ويف مدينة جديدة، وهنا تبداأ املعاناة؟ �سعور املقهورين املغلوبني على 

اأمرهم، ولي�س املختارين.

• البيت

"اإن بيت الإن�سان امتداد له. فاإذا و�سفت البيت فقد و�سفت الإن�سان")10(. حجرة النوم 
الأوىل كانت يف م�سر، التي مت ترحيل الراوي/الكاتب منها لأ�سباب �سيا�سية، وهذه احلجرة 
الذي  واخللط  التحلل  ذلك  يف  تندغم  يتاأملها...  امل�ساهد،  "ي�ستح�سر  دائما  لأنه  تغيب،  ل 

يدهم التذكر واأحالم اليقظة، يف اللحظات الفا�سلة بني النوم واليقظة")19-1(.
البيت احلميم هو البيت الذي فيه �سراديب �سريه ل تنفتح على العامل اخلارجي، يعرفها 
له جذورا عميقة يف  تغر�س  البيت  بناء  تعيد  اأنك  يقظة،  البيت حلم  "ينبعث  فقط  ال�ساكن 
الأر�س –اأقبية و�سراديب وزنازين– تو�سع حديقته، ت�سنع له حو�سا داخليا كحو�س "امل�سافر 
خانه" يف القاهرة، و�سبابيك �سيقة، عالية، بزجاج مع�سق، وت�سع حواجز لل�سوت..�س38. 
ل  بغداد جميعها  فبيوت  غالب،  ي�سكنه  الذي  والبيت  لتتطابق  به  املحلوم  البيت  موا�سفات 
حتقق اخل�سو�سية التي ين�سدها غالب وكلها ي�سهل التج�س�س عليها ومراقبتها، ويف داخلها 
لتتمتع باجلمالية التي ي�ستح�سنها غالب، ومظهرها يعطي عك�س خمربها، قد تبدو جميلة 
من اخلارج، ولكن عند ولوجها تفاجئك بذوق متدن يف التن�سيق، وتظهر حديقة البيت باأنها 

اأقل ات�ساعا، واأقل �سجرا.
يتاألف البيت الذي ي�سكن فيه الروائي من طابقني. ي�سكن غالب يف الطابق الأر�سي، بينما 
ي�سكن يف الطابق الثاين منه زميل غالب، اأيوب. والبيت بحاجة اإىل رعاية وخدمه كي يبقى 
مكانا �ساحلا لل�سكن، يحتاج اإىل تنظيف وعناية ت�ستغرق وقتا، لذلك يتكبد الروائي م�سقة 
ا�سرتاطات  تكبلها  الدور يف بغداد  توؤدي هذا  اأن  التي ميكن  املراأة  البيت نظيفا. لأن  لإبقاء 

كثرية اجتماعية و�سلطوية. فاأ�سبح تنظيف البيت عبئا على عاتق الرجل العازب.
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معادلة نظافة البيت والكتابة يح�سمها غالب ل�سالح الكتابة، ويف وقوفه اأمام هذه املعادلة 
يك�سف الرتاتب الإجتماعي القار يف حياتنا بالن�سبة لتق�سيم العمل واحلاجة اإىل مراجعته بعد 
اأن خرجت املراأة للعمل و�سارت تقوم بالدور مزدوجا. ماذا لو ملك كل الرجال هذا احل�س 
الذي يثقل كاهل غالب ويبهظه، كم يزداد حجم انتاج املراأة يف العمل اخلارجي، وكم ت�سبح 
الأ�سرة �سعيدة عندما تتوزع الأعباء على الأفراد. وقد يحل جزء كبري من املعادلة التي تظهر 
فيها الفتاة اجلامعية متميزة ومتقدمة على زميلها ال�ساب؛ وبعد التخرج والرتباط يرتاجع 
هذا التقدم لأنها تدخل يف الدورة الأبدية، ول يعني هذا اأننا �سد الدورة الأبدية ولكن نحن 

مع تقا�سم الأدوار وامل�ساركة اإن كانت املراأة عاملة ومنتجة.  
على  املحافظة  اأجل  ومن  القذارة،  مع  دائمة  معركة  يف  باأنني  الثقيل  "..الإح�سا�س 
علي  اأن  اأكت�سف  وظيفته.  لأداء  جاهزا  له  املخ�س�س  مكانه  يف  �سيء  كل  وو�سع  النظافة. 
اأو كوب ماء، ويتكرر هذا يف اليوم  اأوؤجل القراءة والكتابة ووقت النوم حتى اأغ�سل طبقا  اأن 
ع�سرات املرات: تبني يل اأن الإن�سان يف البيت ميكنه اأن مي�سي يومه، يف دورة اأبدية، يلوث 

الأ�سياء وينظفها.
اإن غ�سل طبق واحد،مثال، يحتاج اإىل جمموعة من العمليات بدت يل ل نهائية: ت�سخني 
املاء وغ�سل الطبق باملاء ال�ساخن وال�سابون ال�سائل. يوؤدي ذلك اإىل ات�ساخ احلو�س والرخامة 
املجاورة، ولذا ل بد من تنظيفهما من املاء وال�سابون ثم اكت�سف اأن اأر�سية املطبخ قد تلوثت 
ول بد من م�سحها. وعندما انتهي من ذلك اأرى اأن مالب�سي قد ابتلت وات�سخت فال بد من 
و�سعها يف ط�ست الغ�سيل، و�سكب املاء وم�سحوق التايد فوقها، واإنه ل بد يل من ال�ستحمام 

وارتداء مالب�س جديدة. وهكذا اأم�سي يف عمليات متتالية، بال بداية ول نهاية.
ولحظت –واإعجاب كبري باملراأة ميلوؤين– اأن كن�س البيت وم�سحه يكلفني جهدا، اأحتاج 
لأن ا�سرتيح يوما كامال يف ال�سرير بعده، واأنا اأعاين اآلما حقيقية يف ع�سالت ظهري واأكتايف. 
اأي كائن غريب هي املراأة تقوم بكل هذه الأعمال، ثم تربي  اأ�ساأل نف�سي:  وقد جعلني ذلك 
الأطفال وتذهب اإىل العمل، ثم تظل رغم ذلك ن�سيطة، جميلة و�سهية، اأية اأكذوبة نخرتعها 
ثم ن�سدقها، حني ندعي اأن الرجل الذي يذهب �سباحا اإىل مكتبه، ي�سرتخي وي�سرب ال�ساي، 
ويرثثر مع زمالئه هو الذي ي�سقى ويتعب واأي تق�سيم للدخل القومي الذي يجعل جمهود املراأة 

الكبري بال مقابل يف حني يغدق املال على عدد من البريوقراطيني الك�ساىل؟�س107-106
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قررت فجاأة اأن اأرف�س هذا القدر الن�سائي.... لهذا ال�سبب قبلت زحف القذارة على البيت: 
حجرة املكتب وقد غطى الرتاب كرا�سيها اجللدية، واملكتب ال�سغري الذي تكومت فوقه الكتب 
الذي  ال�سرير  وعلى  قاعها،  القهوة يف  التي حتجرت  والفناجني  ال�سجائر  واأعقاب  والأوراق 
ات�سخت مالياته واأ�سبحت فر�سته وكاأنها حم�سوة باحلجارة. كنت دائما اأزيح كومة من اأوراق 
بالقواقع  وامتالأت  وح�سائ�سها  اأ�سجارها  هاجت  فقد  املهملة  احلديقة  اأما  الياب�سة.  ال�سجر 

والزواحف وراحت تفي�س على البيت باأغ�سانها واأوراق �سجرها وزواحفها وترابها.
زحفت القذارة على كل اأنحاء البيت، وال�سرير جزء من الف�ساء العام، املراأة هي املهند�سة 
الأوىل للمكان/ال�سرير، كما هي يف كل �سرير، ويف كل مكان اآخر، فغياب املراأة وح�سورها، 
ي�سكالن هند�سة ال�سرير، وجماليته يف روايات هل�سا. كيف حتيل املراأة بح�سورها ال�سرير اإىل 
جنائن وب�ساتني ل حدود لها، وكيف حتول ال�سرير يف غيابها اإىل قذارة، واأكوام من احل�سى 
واحلجارة. وهو ما يوؤكد على اأن املكان الروائي لي�س بذاته، ولكن مبا يفعله غياب اأو ح�سور 

الإن�سان فيه)11(.

جعلني هذا اأ�سعر اأنني اأعي�س حياة موؤقتة و�سط هذا اخلراب لأقوم بعمل ما، وحني اجنزه 
اأخرج اإىل احلياة والنور والنظافة. من اأجل اأن اأكتب قررت اأن اأعقد اتفاقا مع احلياة: اأن 

اأ�ساملها واأجتنب �سراعاتها ال�سغرية البائ�سة."�س107

يدور  وجتعله  الإن�سان  وت�ستهلك  الإبداع  توقف  قد  البائ�سة  ال�سغرية  احلياة  �سراعات 
يف دوامة دون اأن ينتج �سيئا، البيت هنا للوقوف مع الذات وترتيب الأولويات والنظر يف كل 
املتعارف عليه والقار يف املجتمع، البيت يتيح لنا التحرر من كل املتوا�سعات الجتماعية اإنه 
من  التي حتمينا  ال�سدفة  اإنه  الآخرين،  اإكراه  دون  وقناعاتها  رغباتها  ملار�سة  الذات  مكان 

العامل اخلارجي، اإنه املكان احلميم الذي منار�س فيه رغباتنا بعيدا عن عيون املتل�س�سني.

اإنه املكان الذي ي�سبع احلاجات الغريزية والعاطفية، اإنه مكان اللقاء باملراأة ج�سدا وروحا، 
اإنه مكان العري النف�سي واجل�سدي، اإنه مكان الإ�سباعات جميعا ومكان اإعادة التوازن.

البيت مكان للتعرف على املراأة فيه ي�ستقبل املراأة التي اأغواها، بعيدا عن عيون الآخرين، 
ومتمردا على املتوا�سعات الجتماعية وعندما تاأتي املراأة مت�س�سلة للبيت ي�سبح البيت عاملا 
اآخر: "كنت اأدع باب املطبخ مفتوحا.... رغم ق�سر الوقت الذي ت�ستغرقه )�سهام(، اأجدها 
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قد قامت ببع�س التنظيفات، وبهذا كانت جتعل البيت مكانا �ساحلا لل�سكنى. كما اأنها تكون 
قد اأعدت طعاما �سريعا. ومن �سهام تعلمت كيف تكون املطابخ منافذ اإىل احلياة ملجتمع ما. 
هنا تكت�سف وظائف وجمموعة عمليات، يف حني اأنك من اخلارج لن ترى اإل اأ�سياء جاهزة، 
اخللوة  اإىل  اجلاهزة  الثوابت  �سياق  من  النفاذ  هو  املطبخ  حياة  دخول  هكذا.  خلقت  كاأنها 
التي تدور فيها العمليات الأولية، التي حتول املواد اإىل وظائف. هنا، يف املطبخ، تتعلم �سنع 

الأ�سياء، وحتطم الق�سرة ال�سلبة لعامل اأ�سم".�س164
باب املطبخ هو باب اخلادمة، باب منه تنفذ املراأة اإىل البيوت الأخرى، ومن باب اخلادمة 

ا�ستطاع التوا�سل مع احلياة وجعل لها معنى.
باب املطبخ املفتوح لنفاذ املراأة للداخل، باب مفتوح لرغبات �سادقة دون اإكراهات، املراأة 
لها  فيه خمرية بني املجيء وعدمه،تاأتي عندما ترغب يف املجيء ومتتنع متى �ساءت، ترك 
باب احلياة مفتوحا، عندما كان املجتمع اخلارجي يعاين من ثقل وطء ال�سلطة عليه، ومن 
اإنتاج  كرثة ال�سرتاطات اخلارجية والت�سييقات التي تكبل املراأة، ن�سطت ال�سلطة يف اإعادة 
الف�ساء، "بو�سفه مكانًا وو�سطا لإعادة اإنتاج العالئق الجتماعية امل�ستجيبة ل�سرتاتيجيتها 
يف الهيمنة والإخ�ساع وال�ستالب... تفرغ كل ما يتعار�س معها بالعنف الذي يقت�سيه احلر�س 

على الواجهة اخلارجية، واإن مل يكف هذا العنف املت�سرت فبالعنف املف�سوح)12(.

م�سهد ينقلك اإىل جو الكوابي�س "م�سهد رجال ال�سرطة يحملون جرادل مملوءة بال�سبغة 
ال�سوداء، والفر�سايات، ي�ستوقفون الن�ساء اللواتي يرتدين مالب�س ق�سرية، ويدهنون �سيقانهن 
بال�سبغة ال�سوداء، تكون املراأة تطالع اإحدى الفرتينات، فتفاجاأ بال�سرطي ينحني على �ساقيها 
ليبا�سر تلك املهمة الغريبة. اإحدى الن�ساء جعلتها املفاجاأة تقفز من الر�سيف اإيل ال�سارع، 

�سدمتها �سيارة م�سرعة فماتت."�س138.

واأي رجل ي�سري مع امراأة ميكن اأن توقفه ال�سلطات، وتطلب منه اأن يثبت عالقته باملراأة، 
واإذا مل ي�ستطع ذلك يتعر�س لأنواع خمتلفة من الإهانات. اإ�سافة اإىل مالحقة ال�سيوعيني دون 

متييز بني رجل وامراأة.

من باب املطبخ ت�ستطيع املراأة املطارة ب�سبب انتمائها ال�سيا�سي اإىل اإيجاد مكان حماية 
تك�سف ع�سف  البيت  ال�سيوعيني، ويف  التي قررت مالحقة  ال�سلطات  فيه عن عيون  تختبيء 
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ال�سلطات واملمار�سات الالن�سانية التي ميار�سونها على ال�سيوعيني وتتعرى حقيقة الزجاجة)13( 
بيت يف مدينة مكبلة باأنواع خمتلفة من ال�سلطات ميار�س فيه ال�ساكن حاجاته الإن�سانية التي 
تبقي عليه حيا فقط، ولكنه لي�س مكانا يعلن عن جمالياته، احلياة اجلمالية يف هذا البيت 
موؤجلة لإ�سعار اآخر وكل ما خارج البيت ل يعنيه، احلديقة مكان مهمل "منذ اأن ا�ستاأجرنا هذا 
البيت مل يقم اأحد بالعناية باحلديقة. منت اأ�سجارها وتوح�ست حتى اأحاطت بالبيت كله و�سدت 
منافذه. وعندما اأعود اإىل البيت ليال، فحتى اأقطع امل�سافة الفا�سلة بني البوابة اخلارجية وباب 
البيت، اأ�سارع الأغ�سان واأبعدها عن طريقي لأمتكن من املرور. افتح باب البيت، فتتبعني 
الأغ�سان واأوراق ال�سجر اإىل الداخل. اأدفعها اإىل اخلارج واأغلق الباب ب�سعوبة. وحني اأفتح 
نوافذ حجرة النوم تعي�س معي اأ�سوات احلديقة، حتى يف اأحالمي. زواحف وح�سرات وطيور 
كثرية حتدث اأ�سواتا مميزة، وهي مترق عرب الأع�ساب اجلافة اأو ت�سقط من خالل الأ�سجار 
الكثيفة اإىل الع�سب –بع�سها �سريع، ينطلق فجاأة، حمدثا �سوتا اأ�سبه ب�سقوط ج�سم ثقيل، ثم 
يتوقف. اأ�سوات اأخرى ت�سبه اأنينا ي�ستمر طويال، وهنالك ال�سرخات –حتتار اأهي لطائر اأم 
لإن�سان– تبداأ وتنتهي خملفة اإح�سا�سا م�سنيا بالفجيعة. يف اأحالمي تبدو احلديقة مزدحمة 
بالب�سر الذين يتهام�سون باأ�سياء مبهمة تت�سل بي، ولكنني ل اأعرفها."�س97 تن�سوي احلديقة 
يف  وال�سجر  النا�س  بني  الوظائف  توحدت  الإن�سان،  تطارد  التي  الوح�سية،  اجلمالية  حتت 
املجتمع البغدادي و�سار الهم العام هو املطاردة، اأو املالحقة "وهي مرحلة" اخلوف املعلق"، 
التي تقع بني احلياة العادية وال�سجن الكبري، املحروم �ساحبها من العمل، وال�سفر، والكتابة، 
للحال  رمز  اأنها  على  احلديقة  وتقراأ  اأو الهارب خارج الوطن، وبني ال�سجن ال�سغري)14(". 
كتلة من  املدينة  �سيء يف  اأ�سبح كل  الرواية، وكيف  ال�سيا�سي يف زمن  بالواقع  املتمثل  العام 

الرعب، ممثال يف هذه احلديقة.

العي�س يف البيت واملدينة ين�سوي حتت �سعار العي�س يف املوؤقت اأو العي�س اكراها، ول�س حبا. 
لذلك يت�ساءل ويقل كل ما له عالقة بالتاأثيث اجلمايل للمكان. ويبقى املكان حمطة م�سافر 
عابر له، مل ي�ستطع اإغواءه للبقاء فيه. كل العنا�سر التي حتث على البقاء م�سادرة وخمتفية، 
الفكر مطارد واحلياة  اإليها.  الو�سول  ال�سيوعيون فيه مطاردون ومالحقون، واملراأة ي�سعب 

مطاردة اأي�سا.
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املدينة • بغداد 

كل بغداد مرفو�سة اإذا كان هذا حال العامل الداخلي احلميم فما بالك بالعامل اخلارجي. 
"ثالثة وجوه لبغداد"، ثالثة وجوه للمراة البغدادية، لأنه يعتربها اجلزء الكامن اأو املكبوت 
من احلياة، يف مدينة تقليدية مثل بغداد، يف زمن روائي �سعب )اأواخر ال�سبعينات(، هو زمن 
حتولت على اأر�س الواقع، وحتولت جذرية يف حياة الكاتب، يتم التعبري عنها من وجهة نظر 
بطل الرواية، القادم من م�سر، بعد اأخ�سب �سنوات حياتها، واأكرثها انفتاحا على الفكر، اإىل 
ليل دائم )1-123(، ل يجد فيه غري بيته يلجاأ اإليه، يف الليل الطبيعي، ب�سبب غياب الأماكن 
العامة املقبولة، والنا�س الذين ي�ستطيع معا�سرتهم، وب�سبب اخلوف الذي ي�سيطر عليه، مما 
يجري من حتولت ق�سرية يف املدينة، نتيجة لبط�س ال�سلطة، ونتيجة للتقاليد الأبوية العتيقة 
التي تعطي الرجل حق ال�سيادة على املراأة، وامل�سوؤولية عن حمايتها، وهو ي�ستغل هذه امل�سوؤولية 
باإجبارها على كبت ذاتها ووجودها، داخل العباءة اأو داخل البيت. اأما يف النهار، فاإن دوام 
غالب ي�ستمر طويال يف قبو حتت الأر�س، لي�ست له نوافذ يت�سلل منها ال�سوء، ويتكاثف ال�سعور 
اأمر الن�ساء جميعا، يحرم على العامالت يف  داخله بالعتمة، لأن م�سوؤول يرى يف نف�سه ويل 
املكاتب  تف�سل  التي  الزجاج  األواح  بتغطية  وياأمر  الرجال،  مع  اإحتكاك  اأي  املجاور،  املكان 
وجتعل  غالب،  حياة  يف  مت�سال  كابو�سا  ت�سكل  الكرتون،  من  �سوداء  مبربعات  املتال�سقة، 
املدينة بكاملها، من وجهة نظر اأيوب، زميله يف ال�سكن، القادم من الوليات املتحدة، "مدينة 

بال فرج")1-103(، لأنه ي�سعر باأنها خالية من الن�ساء. 

حولها  ما  كل  تدين  واحدة،  نظر  وجهة  تكون  تكاد  املدينة  عن  تطرح  التي  النظر  وجهة 
اأي  اأو  اأية فكرة  ال�سديدة، وهي ل تكاد تبدي تعاطفا مع  الق�سوة  ب�سراحة تامة ل تنق�سها 
اجتاه، كما لو اأنها نوع من "الفو�سى البدائية" التي تثري ده�سة القارىء حينا، ثم تثري تقززه 

اأو رعبه مما يجري يف اأحيان كثرية، وهي حتاول اأن تظهر نف�سها مبظهر املو�سوعية. 

اإن القاهرة التي يعود اإليها يف حلمه هي "منطقة اأمان" عا�س فيها معظم عمره، ليطرد منها 
اإىل مدينة اأخرى ل ي�ستطيع اأن يتعاي�س معها، لأنها تبني حوله "منطقة كوابي�س")103-1( 
ل تقدم له اإل مزيدا من اخلوف. وهو بهذا الطرد، الذي غالبا ما يعترب رمزا ملفارقة كنف 
الأم واملنزل... وقطع جذور الإن�سان، وكثريا ما تعا�س جتربته على اأنها "�سيء خطر")11-
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12(، ينتقل اإىل حالة مربكة، يغيب عنها اأي اإح�سا�س بالأمان، وي�ستمر اخلوف يف مطاردته 
منذ حلظاته الأخرية يف ال�سجن امل�سري )1-22(، حتى يدخل املدينة اجلديدة التي جتعله 
عن  �سوابط،  اأو  نظام  دون  خلطها  يتم  جتارب،  من  لوعيه  اختزنه  ما  ا�ستدعاء  اإيل  يلجاأ 
طريق اأحالم اليقظة، حتى يخفف من تاأثري واقعه اجلديد، اأو جتيء اإليه يف اأحالم النوم، اأو 

ي�ستدعيها  كاملة من اأجل الكتابة.
اإن الكاتب يربر ارتباكه وقلقه وخوفه يف بغداد ومنها، بوا�سطة احللم: كانت الوجوه التي 
التقى بها اأول و�سوله، وجوها م�سرية، هي وجوه العمال يف احلي ال�سعبي الذي نزل يف اأحد 
بغداد  لوجوده اجلديد يف  ومتهيدا  انقطع يف م�سر،  الذي  لوجوده  امتدادا  فكانت  فنادقه، 
التي تعرف على وجهها الأول "من خالل عيون م�سرية"، جعلته "يحتاج اإىل قدر من الإرادة 
واليقظة ليتذكر اأنه يف بغداد" )1-18(، وقدمت له �سورة غري حميدة عن املدينة، من خالل 
القاهرة،  يف  ال�سابقة  حلياته  متاما  مناق�سة  وجدها  التي  ال�سعبي،  احلي  ذلك  �سخ�سيات 
فاأخذ يلجاأ اإىل ا�سرتجاع تلك احلياة اأمام كل خطوة جديدة يخطوها، من باب املقارنة يف 
الظاهر ومن باب البحث عن الأمان يف حقيقة الأمر: اإنه يرى عمال املطاعم هنا، فيتذكرهم 
هناك، ويرى املراأة يف بغداد، فيتذكر ن�ساء القاهرة، وتبقى ذاكرته حية وحا�سرة وممتزجة 
ب�سكل دائم مع حياته اليومية يف كل مكان، لدرجة اأن كل وجه جديد يراه، ي�سعر باأنه راآه من 
قبل، ويت�سور اأن القاهرة كانت مكان التعارف، اأما بغداد ذاتها، فهول يتحمل روؤيتها الآن، 
وعندما يفكر باأن يتقبلها، فاإن �سيئا يرفعه اإىل حلم يقظة ل يتوقف عن الفعل، يعي�س فيه بغداد 
عبا�سية )1-124(، اأو يرى من خالله اأن الذاكرة ل زمن لها، واأن �سارع الر�سيد هو "ذاكرة 
الأ�سطورة والتاريخ واحللم")1-37(، ليظل واقعه يف الوجه الأول من وجوه بغداد "كاحللم 
امل�ستحيل، كحلم يقظة يتكرر دون اأن يتحقق، لأنه اإعادة �سياغة لأحداث م�ست")184-1(.

خلق م�ساواة ل�سوء الفهم لهذا الواقع، بني خمتلف ال�سخ�سيات واجلماعات التي تعي�س 
الكاتب، يف جممل  اأفكار يدعمها  فيه من  كله، مبا  واإدانة ذلك  اأفكار،  وما حتمله من  فيه، 

املواقف التي تبوح بها الرواية.
ظل احلب حالة من�سودة، لكنها م�ستحيلة يف جو بغداد الذي مت ت�سويره كجو كابو�سي. 
قوة  اأمام  وهمي  عامل  ا�ستبطان  اإىل  وان�سحابها  الفردية  الذات  ان�سحاق  ك�سف  غالب  يريد 
ال�سلطة. ال�سلطة يف النهاية هي التي تكره الفرد على هذا ال�سلوك، بغداد احتاد اجلنة بالنار 
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ومدينة املتناق�سات! عا�س فيها حمطات توا�سل مع مثقفيها الذين ي�سبهون كل املثقفني العرب 
يف كل العوا�سم العربية: وهكذا جنحوا، يف نهاية الأمر، اأن ينتزعوه من بغداد، التي ليعرفها 
ويجاهد ان يتعرف عليها، وي�سعوه يف قلب بغداد الكوزموبوليتانية، بغداد التي ل تختلف يف 
رطانتها، عن الرطانة التي ت�سمعها، حني تدخل مقاهي املثقفني يف القاهرة ودم�سق وبريوت 
وتون�س والدار البي�ساء. �سعر غالب اأنه يف حميطه الطبيعي، واندفع مع املوجة. )�سعر باأنه 
يتخلى عن وظيفته احلقيقية، عن الكاتب احلقيقي يف داخله، مل يبق له اإل احلذق واخلربة 
التكنيكية، وتلك احلكاية، التي ل تنتهي: حكاية حياته. اح�س اأنه �سوف يظل يدور ملا ل نهاية، 
يف داخل هذه القبيلة، التي تعيد اإنتاج ما تقراأ يف دائرة ل تنتهي، �سيظل يف اإطار هذه القبيلة 

كلها..(�س33 العرب  مدن  العرب– يف  املثقفني  –قبيلة 

�سارك غالب يف بع�س الن�ساطات الثقافية، ولكنه مل يحقق امل�سروعات الكبرية، التي كان 
دار احتاد  املغ�سو�س يف  والو�سكي  ال�سعدون،  �سارع  بارات  البرية يف  �سرب  باإجنازها.  يحلم 
الأدبية،  املوؤامرات  بع�س  يف  طرفا  كان  الربملان.  مقهى  يف  اجلمعة  �سباح  وال�ساي  الأدباء، 
اآراءه موافقة جماعية،  املراأة والرجل، فنالت  امل�ساواة بني  وتعر�س لكثري منها. حتدث عن 
ال�سامعون  اعتربها  الجتماعية  احلياة  يف  اآراء  قال  له.  الآخرين  احرتام  من  قللت  ولكنها 
نكاتا، وقال نكاتا اعتربها اآراء. اأزعجه هذا اخللط فحاول اأن ي�سرح فاعتربوه ظريفا جدا، 

فانتهى الأمر به اإىل الياأ�س.�س34
• •

اإن اختيار ف�ساءات الأمكنة بعنا�سرها لتقدم ت�سورًا ما عن عالقة الإن�سان بها وعالقتها 
به تعطي فهمًا عميقًا للوجود والأ�سياء واحلياة والإن�سان. فالف�ساء املكاين، �سواء اأكان �سلبيًا 
اأم اإيجابيًا، هو بنية ميكن ا�ستثمارها يف الفهم، واإدخالها للذوبان يف بنيان الن�س الأدبي، 
بالكتابة  "فالف�ساء كوعي عميق  القرائي.  بالفعل  تتك�سف  احتمالت وعالقات  لري�سح منها 
بوعينا  ملت�سق  اإ�سكايل  ك�سوؤال  الف�ساء  ووجود،  وهوية  كذاكرة  الف�ساء  وتكوينيًا،  جماليًا 

الثقايف والجتماعي واجلمايل وبن�سيجنا ال�سيكولوجي واملعريف والإيديولوجي")15(.

وكما اأن التاأثري متبادل بني ال�سخ�سية واملكان الذي تقيم فيه. فالف�ساء الروائي ميكنه اأن 
يك�سف عن احلياة الال�سعورية التي تعي�سها ال�سخ�سية، ول �سيء يف املكان ميكن اأن يكون ذا 
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دللة دون ربطه بالإن�سان الذي يعي�س فيه "اإن لالأ�سياء تاريخًا مرتبطًا بتاريخ الأ�سخا�س لأن 
الإن�سان ل ي�سكل وحدة بنف�سه، فال�سخ�س و�سخ�س الرواية، ونحن اأنف�سنا ل ن�سكل فردًا بحد 

.)16(" ذاتنا، ج�سدًا فقط، بل ج�سدًا مك�سّوًا بالثياب، م�سلحًا جمهزَاً

كذلك بقدر ما ينظم الف�ساء ينظمه الف�ساء اخرتاق متبادل. تفاعل يدخله املرء  "واملرء 
معرفته.  وت�سييد  وخرباته  ت�سوراته  ت�سكل  ا�سطراد  وعرب  الوجود  �سريورة جتربته يف  عرب 

ولذلك ميكن القول باأن تاريخ الإن�سان هو تاريخ تفاعالته مع الف�ساء مثلما مع الزمن")17(.

"فظهور ال�سخ�سيات ومنو الأحداث التي ت�ساهم فيها هو ما ي�ساعد على ت�سكيل البناء 
اأي  بالنتيجة  هناك  ولي�س  له،  الأبطال  باخرتاق  اإل  يت�سكل  ل  فاملكان  الن�س،  يف  املكاين 
الأبطال، ومن  التي يقوم بها  واإمنا ت�سكل الأمكنة من خالل الأحداث  مكان حمدد م�سبقًا، 
املميزات التي تخ�سهم. وعلى هذا الأ�سا�س فاإن بناء الف�ساء الروائي يبدو مرتبطًا بخطية 

الأحداث ال�سردية، وبالتايل ميكن القول باأنه هو امل�سار الذي يتبعه اجتاه ال�سرد")18(.

متا�سكها  للرواية  �سيعطي  الذي  هو  واحلدث  الروائي  الف�ساء  بني  الإلزامي  والرتباط 
القيام  على  وحتفزها  ال�سخ�سية،  على  توؤثر  املو�سوفة  البيئة  "اأن  وكما  وان�سجامها. 
بالأحداث، وتدفع بها اإىل الفعل، حتى اأنه ميكن القول باأن و�سف البيئة هو و�سف م�ستقبل 

ال�سخ�سية")19(.

اإن الناظر اإىل جمالية املكان يف هذه الرواية يجد دللت ثقافية واجتماعية، واأي�سا نف�سية 
اأثّرت على الكاتب )البطل / الروائي( من خالل ت�سويره وو�سفه لها بطريقة رائعة، وجعلنا 
نعي�س معه يف املدينة وال�سارع  والبيت والغرفة.نح�س به ونتاأمل ملا اأ�سابه ونفرح لفرحه الذي 
ليظهر له وجود،غالب  هو ابن ويّف وقادر على الإف�ساح، لتلك احلقبة التي زلزلت البالد 
واآفاقها  باآمالها  الثمانينيات:  اأواخر  حتى  الأربعينيات  اأواخر  من  تقريبًا،  جميعها  العربية 
الذي  والنهيار   1967 يف  ال�ساحقة  بال�سربة  ثم  وتطلعاتها،  ووعودها  و�سعاراتها  وخياراتها 

تالها)20(. 

وال�سهوة احل�سية يف كتابات غالب هل�سا لي�ست بهيجة ول فرحة، بل هي لي�ست حتققًا، اإذ 
ي�ستخدمها الكاتب يف التعبري عن اخلذلن والف�سل وال�سقوط.)21(
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فيه  ي�ستباح  زمن  يف  حد،  اأبعد  اإىل  ومقهورا  وم�ستباحا  مطرودا  بغداد  اإىل  غالب  وفد 
والأ�سول  اجلذور  لفقده  الوجد  من  حالة  اأثار  مما  والهوية،  والدم  والنف�س  املال  �سيء  كل 
مرغما،تلم�س وحدته وهواج�سه الذاتية، انعزل لبع�س الوقت،ا�سرتجع املكان يف غربته، ولكنه 
عندما ا�ستيقظت فيه ال�سرورة جلاأ اإىل التعامل احلقيقى مع واقعه اجلديد، رمبا غفا لبع�س 
واقعه اجلديد  ومع  ذاته  مع  الظل  اإىل  ركن  اأعماقه،  املتغلغل يف  الداخلى  الزمن  مع  الوقت 
ولكنه �سرعان ما حتول هذا الزمن اإىل زمن واقعى �سريع الإيقاع، يتفاعل مع املكان ويكوّنان 
ثنائية فنية تنعك�س اآثارها على �سخ�سية الوافد، ومن ثم يبداأ هذا الوافد يف اقتحام عامله 
اجلديد، وهذا الواقع احلا�سر، الآنى، بتاأزماته، وعوامله املظلمة، وتتاأقلم حالته مع املكان، 

يعي�سه ويعاي�سه ويبدو فيه وكاأنه من اأبناء جلدته. 
_______
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مراآة الذات و�سورة الآخر
يف روايات غالب هل�سا

يو�سف بدر  • �سوقي 

ملاذا كان علّى – اأنا الغريب عن هذه       
البلدة – اأن اأكتب تاريخها؟      

غالب هل�شا يف " ال�شحك " 
احلياة يف حد ذاتها هى تناق�س للحياة      

هرني جيم�س

ننوه باأن مو�سوع هذه الدرا�سة اأكرب واأهم من اأن يعالج يف ورقة مبت�سرة مثل هذه الورقة، 
حيث اأن بانوراما الإبداع عند كاتب وروائى ومفكر ومنّظر مثل غالب هل�سا اأو�سع واأ�سمل من 
اأن نتناول بع�س جوانبها يف مثل هذه الإطاللة البحثية التي اأخذت عنوان "مراآة الذات و�سورة 
الآخر يف رواياته" ونحاول يف هذه الورقة وحتت هذا العنوان  اأن ن�ستويف دقائق وزوايا واقع ما 
كان ميثله هذه املبدع احلالة يف �ساحة الثقافة والإبداع ال�سردي العربي  املعا�سر من وجهة نظر 
الذات والآخر. فغالب هل�سا ميثل على خريطة الرواية العربية اأيقونة مهمة لها خ�سو�سيتها، 
الروائى الذي يجمع داخله ما بني املتخيل وال�سرية ووقائع  ال�ساأن  وحالة خا�سة من حالت 
اجرتار تاريخ الذات الجتماعي والأيديولوجي يف جتربة اإن�سانية واإبداعية م�ستمدة من واقعه 
اخلا�س الذي عا�سه فعال وعاي�س فيه مراحل حتولت حادة يف الزمن العربي املعاك�س. ومتثل 
على  بدورها  انعك�ست  كبرية  بوؤرة  احلافلة  حياته  م�سرية  عليها  انعك�ست  التي  الذات  مراآة 
اإبداعه الروائي و�سكلت عامله ال�سردي اخلا�س قرابة ثلث قرن من الزمان، كما متثل �سورة 
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جميعها،  ال�سردية  اأعماله  ن�سيج  يف  غالب  ا�ستعاده  مهما  جانبا  الإبداعي  منجزه  يف  الآخر 
وج�ّسد من خالله جتربة لها اأبعاد متعددة كان لها تاأثريها اخلا�س على اإبداعه الروائى على 
وجه التحديد بل وعلى مالمح اأخرى من الإبداع العربى املعا�سر.":وذات غالب هل�سا الباحثة 
عن نف�سها، واملتفتحة على الآخر، وعلى العامل من حولها تريد اأن تدرك املعنى ومتتلكه. فكل 
عالقة للذات بذاتها هي عالقة بالعامل والآخر، كما اأن كل عالقة بالآخر هى عالقة بالذات. 
وهذا )الزدواج( تعبري عن وحدة �سميمية مفقودة بني )الأنا( و)الآخر( يف عامل ي�سرتك 
فيه اأكرث �سكان روايات غالب هل�سا ب�سعور ومطامح �سيا�سية متماثلة، وهو �سعور يتجاوزهم 

با�ستمرار نحو تاأكيد خ�سو�سية الو�سع الب�سري، حيث يكون الإن�سان غائبا عن ذاته ")1(.
قريته  يف  بداأها  واملطاردات  والتاأزمات  املراوحات  من  �سل�سلة  هل�سا  غالب  حياة  كانت 
الأردنية التي ولد بها وهي قرية "ماعني" من اأبوين متقدمني يف ال�سن وفى جمتمع زراعي 
فيها  وعا�س   1954 عام  القاهرة  اإىل  جاء  اأن  اإىل  عّمان  يف  للدرا�سة  انتقاله  ثم  بدوي  �سبه 
الرتبة  يف  انخرط  ما  �سرعان  ولكنه  اخلا�سة،  وم�ساغله  همومه  له  مغرتب  عربي  كمواطن 
والثقايف  الجتماعي  مناخها  من  جزءًا  واأ�سبح  القاهرية  احلياة  ن�سيج  يف  وذاب  اجلديدة 
العام، قرابة اأكرث من ثالثة وع�سرين عامًا، عاي�س فيها زخم احلياة امل�سرية وخالط مثقفيها 
وانخرط يف بوتقتهم الفكرية والثقافية، �سادق من �سادق، واختلف مع من اختلف، واعتقل 
مع من اعتقل منهم، حتى طرد يف عهد ال�سادات عام 1976، ورحل اإىل بغداد. كتب غالب 
معظم ما كتب يف م�سر وعنها با�ستثناء "�سلطانة" وجزء من رواية "ثالثة وجوه لبغداد" لذا 
فاإننا جند اأن اإبداعه الق�س�سي والروائي يكاد يكون م�سري ال�سيغة والن�سق والتلقي. فقد 
كانت القاهرة بالن�سبة له يف فرتة من الفرتات هى الفردو�س املفقود، لذا فاإنه مل يرتكها ومل 
يغادرها اإل بعد اأن اأجرب على ذلك وقد. ":امتزج غالب بالقاهرة وا�ستكمل تكوينه مع جيل 
ن�سدان  رواياته من مثل  ولعل هواج�س  واإيجابًا،  �سلبًا  يوليو  ثورة  متاأثرًا مبناخات  ال�ستينات 
ال�سيا�سي ور�سم �سورة املثقف وتاأريخ دوره يف  احلرية وطلبها ور�سم �سورة القمع وال�سجن 
بواعث  �سمن  و�سخ�سيتها  املراأة  بدور  والهتمام  ومراجعته،  الدور  ذلك  ونقد  املرحلة  تلك 
احلرية نف�سها، لعل ذلك كله ل يبعد عن هواج�س رواية ال�ستينات ب�سيغتها امل�سرية، ولكن 
غالب اأ�ساف لها وقدم اأ�سهامًا اأ�سياًل ورياديًا يف هذا املجال وكذلك فاإن قراءة انتاجه يف 
تلك املرحلة وعنها من املتطلبات الكربى لفهمها ومراجعتها خ�سو�سًا واأن تاأثرياتها ما تزال 
فاعلة حتى اليوم، رغم كل ما ع�سف بعاملنا من حتولت وتغريات، اإن تاأثري غالب من خالل 
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�سخ�سيته الفذة، ووعيه العميق، على النحو الذي تك�سف عنه �سهادة كباراملثقفني امل�سريني 
تدل على مبلغ تاأثريه الكبري الذي اأ�سهم به خالل اإقامته يف القاهرة")2(.

ولأن غالب من الأدباء الذين مار�سوا اأنواعًا متعددة من الكتابة، لذا فاإن مراآة ذاته وعامله 
الإبداعي كانا عملة ذات وجهني متناغمني، كتب يف كافة املجالت ال�سردية فكانت م�ساهماته  
يف جمالت الق�سة الق�سرية والرواية وامل�سرح والنقد والفكر والتنظري والرتجمة قد �سيغت 
وروؤيته  واأفكاره  العائ�س حقيقته  الكاتب  ن�سق  هل�سا  فيه غالب  و�سع  كلها من منطلق خا�س 

وجتربته اخلا�سة. 
�سدرت اأول اأعماله الإبداعية وهي جمموعة "وديع والقدي�سة ميالده واآخرون" عام 1968 
اأعقبها برواية "ال�سحك" عام 1970 ثم رواية "اخلما�سني" عام 1975، ثم جمموعة "زنوج 
وبدو وفالحون" عام 1976 ثم تتابعت رواياته "ال�سوؤال" عام 1979، "البكاء على الأطالل" 
عام 1980، "ثالثة وجوه لبغداد" عام 1984، و"�سلطانة" عام 1987، واأخريا "الروائيون" 
اإدري�س،  اأعمال يو�سف ال�سائغ، يو�سف  "قراءات يف  عام 1988، وفى جمال النقد �سدر له 
هل�سا  و"غالب  النقد"  يف  و"ف�سول  العربية"  الرواية  يف  و"املكان  جربا"  اإبراهيم  جربا 
جمالت  يف  الدرا�سات  بع�س  له  �سدرت  كما  ال�سهيونى"،  الأدب  و"نقد  نقدية"،  درا�سات 
اأدباء  "اجلهل يف معركة احل�سارة" و"اأدباء علمونى..  "العامل مادة وحركة"،  خمتلفة مثل 
يف  الطبقي  ال�سراع  احلزينة" حول  و"اختيارالنهاية  احلرية"،  من  و"الهاربون  عرفتهم"، 
العديد  له  �سدر  الرتجمة  جمال  ويف  ثورة"،  اأزمة  اأم  قيادة  و"اأزمة  الفل�سطينية،  ال�ساحة 
عوز،  عامو�س  ال�سهيوين  ال�سليبية" للكاتب  "احلروب  لرواية  ترجمته  اأهمها  الأعمال  من 
ورواية "احلار�س يف حقل ال�سوفان" للكاتب اليهودي الأمريكى ج. د. �سالنجر، ورواية "مايكل 
للفيل�سوف  املكان"  "جماليات  كتاب  اأي�سا  هل�سا  غالب  ترجم  كما  فوكرن،  لوليم  ملجيت" 

الفرن�سي غا�ستون با�سالر.
فال غرابة اأن يكتب غالب هل�سا هذه الكتابات املتنوعة ويكون منجزه الأدبي والذي اأيقظ 
من داخله �سور حياته التي عا�سها متمردا ومطاردا وات�سحت بجالء وو�سوح على مراآة ذاته 
اأنها  اأحالمها وتاأزماتها، كما  من خالل هذا الإبداع الذي ج�سد كل جتاربه يف احلياة بكل 
عمقت اأي�سا يف نف�سه هذه امل�ساعر الذاتية التي اأثرت عامله الإبداعي بكل ال�سيغ املمكنة وهذا 
الت�ساق املعمق يف الفكر والروؤى، حتى املو�سوعات امل�سكوت عنها كانت قد اأثارت يف نف�سه 



438

نوعًا من التمرد واجلراأة يف تناول مو�سوعات اجلن�س والعالقات املحّرمة بني الرجل واملراأة 
يف حياتنا العربية حتى اأ�سبح هذا الأمر عمقًا خا�سًا ومركز ثقل له متيزه يف اإبداعه وا�ستثناء 
يف م�ساحة رواياته، فهو كما يقول عنه د. في�سل دراج هو ": كان اأديبا خارج املدار�س جميعا، 
يكتب كما يفكر، ويفكر كما يعي�س م�ساويا بني الفردية احلقيقية والغرتاب وبني الغرتاب 

والبحث عن احلقيقة الهاربة ")3(.
عا�س غالب هل�سا الرواية كما يجب اأن تعا�س، و�سرد وروى وقائع احلياة كما يجب اأن ت�سرد 
وتروى، وكانت ذاته مراآة للواقع الذي اختاره هو والذى كانت �سطوة الآخر ب�سورها املختلفة 
دائما ما ت�سكل جتاهه عقبة كوؤود لواقع ما كان ين�سده. فعا�س �ستات الذات وارتطم بالآخر 
يف �ستى �سوره، وحاول هذا الآخر ب�ستى الطرق اأن ي�سقطه ويك�سر حدة مترده، وت�سادمت 
ذاته مع �سطوة القمع عند هذا الآخر املتمثل اأوًل يف ال�سلطة املناوئة لفكره كما متثل اأي�سًا 
يف �سورة املراأة كما ج�سد خطوطها بروؤيته وفل�سفته اخلا�سة، و�سورة الآخر �ساحب املوقف 
املعاك�س وامل�ساد يف النتماء والهوية، وقد انعك�س  ذلك كله على منجزه الروائي الذي اأبدعه 
خالل �سني عمره والذى قال عنه الناقد نزيه اأبو ن�سال �سديق عمره ": لقد انعك�ست حياة 
ال�سعب  باأنه من  اأعتقد  اإنني  بل  الروائي،  الفكري خا�سة  انتاجه  غالب هل�سا احلافلة على 
فهم اأدب غالب دون فهم هذه احلياة ومعرفتها، ذلك اأن العديد من رواياته ميكن اعتبارها 
باأن روايات غالب  مذكرات �سخ�سية �سيغت بقالب روائي")4(. من هذا املنطلق فاإن القول 
هي الن�سق البنائي ملكونات حياته منذ ولدته يف قرية ماعني بالأردن وحتى رحيله يف دم�سق، 
وهي العالقات املكونة من مقاطع �سغرية غري ماألوفة ل تخ�سع لقوانني الواقع بل هى تتبدى 
كلحظات حمددة من حياته ج�سد فيها غالب كل مكوناتها ب�سخ�سيته التي خربها اجلميع 
وهي يف اأحلك حلظاتها  بل هي تتبدى كلحظات يقتن�سها من الزمان وميار�س فعلها احلياتي 
يف املكان الذي و�سع فيه، فهو ينتج �سردياته على اأ�سا�س الهوية املعروف بها غالب واملحتفى 
بها داخل الن�س والتي جت�سد حياته اخلا�سة بكل ما ورد فيها من وقائع واأحوال وجتارب، 
"الروائيون"، وخالد  واإيهاب يف  "ال�سوؤال"،  "�سلطانة"، وم�سطفى يف  فهو جري�س يف رواية 
يف "البكاء على الأطالل" والراوي يف "ال�سحك" اأما رواية "اخلما�سني" فتحمل ال�سخ�سية 
ال�سخ�سية  حتمل  لبغداد"  وجوه  "ثالثة  رواية  وفى  نف�سه،  غالب  ا�سم  الن�س  يف  الرئي�سة 
املحورية ا�سمه غالب هل�سا كما جند يف الن�ّس اإ�سارة اإىل جمموعته الق�س�سية "زنوج وبدو 

وفالحون" وهي عالمة دالة على عمق تواجد �سخ�سية ال�سارد الكاتب داخل الن�س. 
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كما جند اأي�سا اأن غالب كان مغرما بالتق�سيمات يف اأعماله الإبداعية يف الرواية والق�سة 
الق�سرية، كيف ل وحياته كلها كانت هي الأخرى نوعا من التق�سيمات عا�سها مرة يف الأردن  
ثم يف القاهرة ثم بغداد ثم بريوت وكانت املحطة الأخرية يف دم�سق. لذا جنده يف رواياته 
وق�س�سه الق�سار يورد تق�سيمات عدة يتحدد يف ن�سيجها املعنى الأدبي والدللة املحملة على 
اإىل  مق�سمة  اأنها  "ال�سحك" جند  رواية  اأخذنا  فاإذا  الن�س.  ن�سيج  داخل  وروؤيته  امل�سمون 
ثالثة كتب:الكتاب الأول حتت عنوان "هذا اليقني"، والثانى عبارة عن جمموعة من الوثائق 
للجاحظ(  احليوان  وكتاب  لالأ�سفهانى،  )الأغانى  الرتاث  كتب  بع�س  منها  بع�س  يف  وظف 
لإبراز تيمة اخل�سى والتاأنيث كدللة على مالمح من التحول يف هذا الزمان، والثالث حول 
اعتقال غالب يف عيد  اأي�سا ل�ستعادة  تيمة  امليالدية وهي  ال�سنة  راأ�س  احتفالت  الرعب يف 
راأ�س ال�سنة امليالدية عام 1959 بالقاهرة. وفى رواية "ثالث وجوه لبغداد" جند اأن الن�س 
"من خالل عيون م�سرية" والثاين  الأول  الق�سم  اأق�سام عنوان  اإىل ثالثة  الآخر  مق�سم هو 
"زحف الغابة" ولعل دللة هذه العناوين وتاأويالتها  اأو كوميديا بالأ�سماء" والثالث  "احلفلة 
داخل الن�س كان هو املعرب عن كنه ما يريد غالب اأن يج�سده يف هذا الن�س التجريبي املعرب. 
اإحدى ع�سرة ف�ساًل منح كل ف�سل عنوانا  اإىل  "اخلما�سني" يق�سم غالب روايته  ويف رواية 
م�ستقال يعرب عن دللة ما يحويه من اأحداث مثل "احلزن �ساعة الغروب" و"مر�سي يك�سف 
عن بع�س جتلياته" و"حكاية قرين"..... الخ. لقد احتفى غالب هل�سا بالبنية الفنية لأعماله 
هذه  بع�س  يف  واقعية  �سبه  لغة  وا�ستخدام  الفني  ال�سكل  يف  التجريب  حاول  كما  الروائية 
ن�سيج  الفنى يف  ال�سدق  لإ�سفاء عن�سر  وال�سامية  امل�سرية  العامية  بع�س  الروايات خا�سة 

بع�س اأعماله الروائية.

وكما يقول الروائي ال�سوري خريي الذهبي اأي�سا عن �سورة الفنان يف اأعمال غالب هل�سا، 
اإن غالب ": كان ي�ستخدم يف كتاباته �سمري الهو لي�س �سمري الأنا ولكن الهو املختلط بالأنا 
حتى لي�سيع الفارق بني الثنني.. مما يذكرنا بلعبة الروائي الأمريكي هرني ميلر الذي كان 
ي�ستخدم يف رواياته �سمري الهو وي�سميه هرنى دون اأن ين�سى طوال الوقت اأن ي�سري باأ�سابعه 

فوق اأنفه ملوحا لنا يف �سخرية: ل ت�سدقوا اللعبة اإنه اأنا هرني ")5(.

ولأن غالب هل�سا كان متمردا على ذاته وراف�سا للح�س الواقعى املبا�سر، لذا فاإنه كان يف 
�سدام دائم مع هذا الواقع بكل مراوحاته، لذا جند اأن عالقة الأنا بالآخر يف اأعماله تاأخذ 
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اأو حتى من  م�سارها من جتربته الذاتية، ينطلق ذلك من معظم ما كتب من اأعمال روائية 
اختيار  ولعل  دقائقها وخطوطها،  يثق يف  كان  والتي  منها  الإبداعية  الرتجمة خا�سة  جتربة 
العمل املطلوب نقله اإىل العربية كان واحدا من اأوليات التعبري الذاتي عنده، فكل عمل عنده 
كان له مركز ثقل خا�س يبداأ من مرحلة العمل الأوىل وي�ستمر معه مفندا ومفكرا ورائيا حتى 
": هى  الروائي والق�س�سي  اإبداعه  اإحدى حواراته حول  النتهاء منه، وكما يقول غالب يف 
فكرة تطراأ يف الذهن، اأو �سورة، اأو اإح�سا�س ما، وفى الغالب اأت�سور اأن ال�سكل الذي ي�سلح له 
هو الق�سة الق�سرية، فمعظم روايتي بداأتها باعتبارها ق�سة ق�سرية. واأحيانا يكون اإح�سا�سا 
عاما، واأعلم اأنني �ساأكتب رواية، ففى رواية "ال�سوؤال" كان اإح�سا�سي الأ�سا�سي هو الألفة التي 
مينحها البيت اأمام عامل خارجى معاد مرتب�س، كان ذلك ي�سبه اأن تكون يف مكان دافئ، ويف 
اخلارج يت�ساقط الثلج والربد، هكذا كان اإح�سا�سي الأ�سا�سي يف هذه الرواية، ثم اكت�سفت اأنه 
�سق طريقه اإىل مو�سوعات اأخرى، هذا يحدث معى دائمًا")6(. حاول غالب النتماء اإىل فكره 
الذي اعتقد اأنه ميثل هويته الثقافية فاعتنق اأفكار الي�سار واحتفى به يف طريقة حياته، وكان 
ذلك هو رد الفعل الطبيعي على غربته واغرتابه منذ �سدر ال�سباب، وكان اإبداعه الروائي هو 
ح�سيلة اأحالم يقظة دار فيها نوع من التخييل وتداعى خواطر الذات واحلياة فكانت هذه 
الأعمال هي بذور اإبداعه وهي بحث عن طريق جديد للرواية العربية املعا�سرة، وكانت لغته 
املعتمد عليها يف تاأ�سيل هذا العامل الروائي هي البحث عن الذات اجليا�سة احلاملة التائهة، 
بلغتها  الروائية  ن�سو�سه  داخل  املتحركة  ال�سخ�سيات  بني  الرابطة  العالئق  عن  والبحث 
املختلفة التي يفر�سها واقع الإ�سكالية واملو�سوع واحلدث والتجربة املوجودين داخل الن�س.": 
اليومية، بل  الإن�سان يف احلياة  التي ترتجم تعددية  اللغة،  اأ�سا�سا، بتعددية  الرواية،  وتتعني 
اإنها تتعني بتعددية اللغة التي تالزم كل �سخ�سية متفردة، حيث للحوار لغته، ولو�سف الوقائع 
اإىل  فارغة  بقيمة  مليء  تن�سحب من عامل خاو  وهى  لغتها،  تعطى  الروح  وحيث  اأخرى،  لغة 
اآخر م�سكون بال�سمت وال�سجيج املعذب")7(. وكما  ترى مارت روبري": اأن الروائي يكتب يف 
روايته �سريته الذاتية، طاملا اأن كل رواية "مكتوبة" يف "الرواية الأ�سرية" قبل كتابتها، فيتيم 
ي�سعه  الذي  ال�سرعي  والبن غري  كتابة،  اأبيه  ينتقم من  الذي  ذاته  كافكا  هو  املطلق  كافكا 
دو�ستويف�سكي يف رواياته هو دي�ستويف�سكي امل�سكوك يف اأ�سله، و�سرفانت�س يحمل اإىل روايته 
اأ�سوله الهجينة، على �سعيد الن�سب اأو على �سعيد املعتقد. و�سواء كان الروائي �سليم الن�سب 
اأم ابنا للخطيئة، فاإن روايته هي رواية حياته اأو رواية حتّدث عن حياته ال�سيء الكثري. وهذا 
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الأمر، يجعل من بحث مارت روبري يف الرواية بحثا يف حياة الروائي، التي ي�سردها، لحقا، 
بو�سوح ناق�س، اأو مبكر مكني قوامه التمويه والأقنعة، ولعل لعبة الوجه والقناع، اأو الإف�ساح 
والتمويه، هي التي متلي على الباحثة توحيد حياة الروائي وروايته، ذلك اأن التعّرف على هذه 

احلياة �سرط لإماطة اللثام عن املقّنع واملحتجب")8(.

ففي رواية "ال�سحك" جند اأن هذا املجتمع املعتمد على �سطوة القمع يف كل ممار�ساته 
ال�ست�سالم  على  جميعها  جترب  حني  وماأزومني  �سحايا  اأ�سباه  اإىل  ال�سخ�سيات  فيه  تتحول 
وال�سعفاء  الإرادة  وم�سلوبي  بالنتهازيني  مزدحمة  الرواية  اأن  جند  لذا  املاأزوم  واقعها  اإىل 
واملنحلني، ولعل النتحار الذي طال كل من حممود وم. ن وعبد الكرمي خري دليل على  طبيعة 
ن�سيجه وو�سعته على �سفا  تغلغلت يف  اأخالقية واجتماعية  اأزمات  ما ميثله هذا املجتمع من 
النهيار وهو ما راأى فيه غالب انطباق املثل القائل "�سر البلية ما ي�سحك"، وال�سحك عند 
ال�سخ�سية الرئي�سة هو نوع من التمرد الذاتي ت�سهره ال�سخ�سية جتاه احلقيقة التي ترف�س اأن 
تعرتف بها وتتحمل م�سئوليتها، لأنها تعرف اأن هذه احلقيقة رمبا تكون �سببا يف تدمريها ": 
وكاإ�ساءة مباغتة ات�سحت اأمامي حقيقة ال�سحك املت�سّنج.. املوؤمل.. الكابو�س الذي نعي�سه... 
– اللغة  اأمام تلك الرتو�س الطائلة املعطلة  اإنه وقوفنا فزعني حائرين  اإنه هو هذا بالذات: 
والقيم والنظريات واملقد�سات... واإذا حتركت تلك الرتو�س ف�سوف تتحرك بدوننا و�ستظّل 
فاقدا  مكوناته  مع  الن�س  ويتماهى  يت�سظى  الزمن  اأن  جند  كما  معطلة..")9(.  لنا  بالن�سبة 
ملوقع احلبكة يف البناء الفني للن�س ": ولقد اختارت هذه الرواية اأ�سلوبا معقدا يف ال�سرد، 
مرهقا اأ�سد الأرهاق، ملا حتفل به من "رموز"  و"اأحالم" و"�سحك" و"�سخرية" و"عدمية" 
"الزمان"  يف  مفاجئة  وتنقالت  خمتلفة،  واأماكن  متعددة،  اأزمنة  بني  ومراوحة  و"واقعية" 
حرية  خالل  من  ظهر  الذي  املحكم  الفنى  البناء  اإىل  يعود  الأرهاق  �سبب  ولعل  و"املكان"، 
ظاهرية منحها لنف�سه، بدت –اأحيانا- للقارئ املتعجل نوعا من العبث والفو�سى، ولعل مما 
يلفت النظر اأن املوؤلف حاول اأن يق�سم الرواية تق�سيما دقيقا، على نحو ما نرى يف ا�سطناع 

املناهج العلمية الدقيقة")10(.
املظاهر  اأحد  يج�سد  الرواية  هذه  يف  هل�سا  غالب  اأن  فنجد  "اخلما�سني"  رواية  اأما 
بدللته  الربيع  ف�سل  وهو  املحددة  ال�سنة  ف�سول  من  اأحد  يف  املكان  جتتاح  التي  الطبيعية 
يحاول  وهو  الروؤية،  وت�ستت  الواقع  تاأزمات  الن�س  �سخ�سيات  بع�س  ت�سيب  حيث  اخلا�سة 



442

عتبتي  ومن  للن�س  الأول  ال�ستهالل  منذ  املتواجدة  الزمن  مبظاهر  العبث  الرواية  هذه  يف 
العنوان )اخلما�سني(، والفقرة الأوىل والتي جاءت على نحو ي�سي بالإح�سا�س بالقهر والتاأزم 
و�سط هذا املناخ امل�سغوط بفظاظته ": ودع ليلى. ان�سابت يدها اللدنة من يده واندفعت يف 
زحام تروللى رقم 17 ناعمة، مراوغة، كقطة. غيبها الزحام وتاهت عنه. راآها للحظة. كانت 
غا�سبة. اختفت ثانية، ثم بدت مكتملة خلف زجاج نافذة الرتوللى. كان اندها�سها معجزا 
– الغ�سب مع الده�سة – وكاأنه من امل�ستحيل اأن يكون هناك، اأو حتى اأن يوجد. اأح�س بالقهر 

وهو يراها م�سغوطة بفظاظة يف و�سط تلك الأج�ساد. ذات الرائحة النفاذة ")11(.
كما اإنه يحاول اأي�سا اأن يتواجد يف ن�سيج الن�س با�سمه معا�سرا للتجربة امل�سرية وموزعا 
بني تفا�سيلها و�سغوطها اليومية، فهذه الرواية تقدم ت�سجيال ملوقعه داخل هذه التجربة بكل 
ما حتوي وبكل ما تعر�س له فيها، دون اأن يفقد اإح�سا�سه بتجربة الأردن ال�سابقة عليها، ومن 
هنا فاإن جميع �سخ�سياته ابتداء من "قرين" "ب�سيوين" "ليلى" وانتهاء باملراأة يف اأماكنهم 
املحددة من وكالة ب�سارع اجلامعة و�ساطئ النيل، اإنتهاء ببولق فرمل الإ�سكندرية مبا يتوا�سل 
داخلها من اأ�سوات تنبع من مراآة الذات ثم تعود لت�سب فيها مرة اأخرى. وهى تاأتي معربة 
عن هذا املناخ اخلا�س. ي�سجل غالب و�سفها يف هذه اللحظة امل�ستمرة من العجز، والإحباط، 
والقهر، دون اأن يعطينا اأي اإمكانية للتغيري املناخي اأو ال�سخ�سي احلا�سل على امل�ستوى اخلا�س 
اأو العام. وكما حاولت الرواية اأن تقدم الواقع املاأزوم على اأنه فعل قامع وكابو�سي قدمته اأي�سا 
ال�سابقة  اأعماله  به غالب يف بع�س  اأن احتفى  الإخ�ساء كما �سبق  اأن فعل ميار�س فعل  على 
)ال�سحك مثال( ": ردي يل رجولتي، ما تفعلينه عملية اإخ�ساء، اإخ�ساء، اإخ�ساء)12(. على 
اأن مناذج الرجال يف الرواية تختلف كثريا عن مناذج الن�ساء فهم يعانون جميعا بع�س مظاهر 
القمر والقهر والتاأزم والعجز يف حياتهم وممار�ساتهم وطريقة تفكريهم، "ب�سيوين" الذي 
يخيف طفلة �سغرية بعورته، و"قرين" الفرا�س الذي يتحايل ليح�سل اأربع مرات على قر�س 

لوفاة اأمه.

تقنية،  من  اأكرث  على  املوزع  الفني  وبنائها  الكبريين،  بق�سميها  "�سلطانة"  رواية  ويف 
اأن ال�سارد يربز ا�سرتجاع �سخ�سية جري�س وهو غالب نف�سه  وزمانها الطفويل القدمي جند 
لطفولته من خالل املكان املوزع على ق�سمني كبريين، الق�سم الأول املعنون بـ "القرية" وهو 
اإىل  "التذكر" فينق�سم  بـ  الثاين املعنون  الق�سم  اأما  اإىل ق�سمني كبريين،  اأي�سا  يتوزع  بدوره 
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ثالثة اأجزاء تبعا لل�سخو�س التي متار�س فعل التذكر )طعمة، جري�س، �سلطانة( ومن خالل 
وعّمان من  ناحية،  القرية من  الرئي�سي يف مكانني خمتلفني  يتوزع احلدث  الق�سمني  هذين 
ناحية اأخرى، وال�سوؤال الكبري الذي حاولت عزة اأن حتفز به جري�س وت�ساأله عن �سبب عدم 
رغبته يف العودة اإىل بلدته، فتاأتي الأجابة على هيئة الرواية جميعها، وهى رواية اخلادمة التي 
�سرع جري�س يف كتابتها ردا على �سوؤالها الكبري الذي طرحته عليه. قراأت عزة ف�سول الرواية 
وحكى لها جري�س تف�سيالت مل يوردها، واأ�سغت عزة ملا قاله جري�س ب�سوق ونهم �سديدين، 

لكن التي ا�ستولت على اهتمامها كانت �سخ�سية �سلطانة.
فقال لعزة:

�سوف اأعيد كتابة الرواية، قالت:
- وهل يكون عنوانها "�سلطانة")13(.

الكاتب  ينجز  القاهرة حيث  املفرت�س يف  الكاتب  اإىل  ال�سارد  يحيلنا  الثاين  وفى اجلزء 
كتابته للن�س وع�سيقته عزة جتل�س بجانبه وهو ي�ستدعي يف مراآة ذاته وقائع حياته يف مرحلة 

الطفولة واملراهقة و�سدر ال�سباب.
ون�س "�سلطانة" ن�س فيه العديد من اللتبا�سات، اأول هذه اللتبا�سات عالقة جري�س مع 
اآمنة الأم الرمز كما اأنها الأم الأخرى التي ل تفرق بني ابنتها وبني جري�س وين�سهر الثنان 
معا يف عالقة متجان�سة حتى اأنه فيما بعد وعند التقاء �سلطانة بجري�س تتداخل العالقة بني 
ال�سارد بها  التي و�سف  اآمنة بعالقته اجلديدة مع �سلطانة. ولعل اجلراأة  جري�س الطفل مع 
امل�ساهد اجلن�سية قد فاقت الكثري ممن عا�سروا غالب هل�سا وكتبوا يف نف�س املنطقة الذاتية 
وبنف�س الطريقة املت�سمة باجلراأة )لقاء �سلطانة مع �سليبا، لقاء جري�س مع املوم�س املجهولة، 
ولقاءات اأخرى متعددة اأخذت نف�س امل�سار( وكانت هي الأخرى من اللتبا�سات التي ات�سمت 

بها الرواية.
وتقوم املراأة بدور اأ�سا�سي و�سيا�سي يف الرواية حينما ينتقل جري�س من قريته اإىل عّمان 
ويتعرف على الفكر املارك�سي واحلزب ال�سيوعي، ينفتح اأمامه عامل �سحري اأخاذ، اأخذ يدلف 
التي  �سلطانة(  املراأة )عامل  اإىل عامل  يلجاأ  اإذ ذاك  فيه،  اأمله  �سرعان ما خاب  ولكن  اإليه، 
خذلته هي الأخرى عندما تركته يف عّمان و�سافرت اإىل العقبة لتقوم بن�ساطها امل�سبوه. ويعود 
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�سلطانة،  ال�سيوعيني وعامل  العاملني عامل  ال�سري، ويرتدد على  ال�سيوعيني  اإىل عامل  جري�س 
التي توهمه باأنها مفكرة مارك�سية واأنها ت�سنف نف�سها على اأنها من كبار الربجوازيني حيث 
ت�ستخدم مالها امل�سبوه يف بعث جوهر املارك�سية ودعم احلزب. ويظل جري�س واقعا يف اإ�سار 
�سلطانة حتى بعد اأن ينفجر يف داخله �سوت يهتف به عن عامل الطفولة عامل �سلطانة ال�سحري 

ال�سري.

يف م�سرية غالب هل�سا الروائية تربز رواية "�سلطانة" كعالمة لها خ�سو�سيتها وهي متثل 
مرحلة الطفولة واملكان الأوىل يف حياته، وهي حتمل يف طياتها �سحنات ذاتية جت�سد تيمة 
التاأزمات التي مرت بها بع�س ال�سخ�سيات عرب تاريخها الجتماعي. ولعل �سخ�سية جري�س 
وهي ال�سخ�سية املحورية للن�س هى الراوي وال�سارد والكاتب يف اآن واحد ترمز اإىل واحدة 
ذائقته  وله  له خ�سو�سيته  كعمل  الروائي  هل�سا  غالب  عامل  املعرّبة عن  التاأويالت  اأهم  من 

اخلا�سة يف التناول والرتميز.
ويف رواية "البكاء على الأطالل" تربز اأزمة البطل خالد حني ت�سبح الذاكرة عبئا م�سنيا 
عليه حيث الغرتاب والوحدة التي وجد نف�سها فيها ي�سببان فقدان الزمن املنفلت واحلبيب 
الذي ترك الأطالل وراءه. ويعترب هذا الن�س من اأجمل ما كتب غالب هل�سا وهي مراآة حقيقية 
لذاته عك�ست الكثري من وقائع حياته، وكان عن�سر املكان والبيئة �سافيا على معظم ن�سيج 
الن�س وهي تقوم على التذكر واملرور بالذاكرة ناحية الطفولة واحلنني اإىل مرابعها واأماكنها 
احلميمة كما اإنها اأي�سا حماولة ل�سرتداد ما م�سى من بئر الذكريات يف املهبا�س وعذابات 
هذا الفتى الريفي خالد )غالب( ابن قرية ماعني ور�سالته الب�سيطة العوفية والتي انطلقت 
والداخل..  الإن�سان عار من اخلارج  اأنا  ذا  ": هو  باأكمله  لتعرب عن �سرخة جيل  ل�سانه  من 
فاكت�سفوا اأنف�سكم من خاليل.. واحلموا معي بوطن حر و�سعيد وبعامل بال ا�سطهاد". ومن 
اأ�سرة م�سرية �سديقة  الذكريات من كل جانب وهو يف �سيافة  الذي حتا�سره  خالل خالد 
)�ساب وزوجته وطفلتهما وقطة( هذا املناخ الأ�سرى الذي ياأخذه اإىل ذكريات بعيدة تعيد له 
جوهر احلب واحلنان املفقود. اإن حلظات البكاء على الأطالل داخل الن�س جت�سد من خالل 
املكان وقائع التاريخ الجتماعي على م�ستوى العام واخلا�س، على م�ستوى الذاتي واجلمعي 
اجلنة  ي�سرتي  الذي  اخلارجي  الأزرق  بن  نافع  �سرية  فت�ستح�سر  والوطن  خالد  ل�سخ�سية 
بدنياه نائيا عن املباذل ال�ستهالكية املطروحة. كما يبحث خالد عن جمال الدين الأفغاين يف 
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مقهاه ال�سهرية بالعتبة. هكذا بداأت اأزمة الغرتاب ل�سخ�سية خالد تهتز وت�ستحيل اإىل وهم 
واقعي من خالل عالقة ال�سخ�سية باملكان والإح�سا�س بالعزلة عند خالد الذي راأى طفولته 

اأمام عينه مرة يف ماعني، وهي هي يف نف�س الوقت يف القاهرة.

ويف رواية "ثالثة وجوه لبغداد" نعرث على وجه اآخر من وجوه غالب هل�سا حيث يكت�سف 
القارئ لهذا الن�س ثمة تخييل واعرتافات وحماكمة بل واإدانة ملجريات ما كان يجري على 
نف�سه.  غالب  �سخ�سية  وهي  الن�س  يف  الرئي�سة  ال�سخ�سية  به  مرت  الذي  الواقع  م�ستوى 
الرواية تقع يف ثالثة اأق�سام، الق�سم الأول اأخذ عنوان "الوجه الأول من خالل عيون م�سرية" 
ي�ستعر�س فيه ال�سارد الراوي كيف طوح به من القاهرة اإىل بغداد يف تهوميات كاحللم ويف 
كانت  م�سرية  نظر  وجهة  من  امل�سهد  هذا  تفا�سيل  وي�ستعيد  كاأعوام  مرت  ق�سار  حلظات 
انطباعات  وكانت  املكان،  هذا  اإىل  فيها  و�سل  التي  اللحظات  خالل  معه  حا�سرة  زالت  ما 
امل�سريني الذين تقابل معهم عنه اأنه م�سرّي جاء للعمل حالقا، كل �سيء يف بغداد يحيل اإىل 
مثيله يف م�سر، اأ�سرة الفندق الرخي�س الذي نزل به تذكره باأ�سرة ال�سجن يف القاهرة حيث 
كانت تتم عمليات الغت�ساب اجلن�سي حتت �سمع وب�سر �سلطات ال�سجن، واأحيانا باأمر منها 
": الراوي ي�ستدرجنا بطريقته ملحاكمة الواقع، �سيكون عامل الأحالم واخليالت هو البديل 
اأحالم  يف  املنت�سر  الراوي  الواقع،  عامل  يف  هزميته  عن  للتعوي�س  الراوي  اإليه  يلجاأ  الذي 
البطل وهميا  انت�سار  الفعلي، كلما ت�ساعف  الواقع  املهزوم يف عامل  للروائي  ينتقم  اليقظة 
ازدادت هزمية الروائي فعليًا، ت�سخم اأحالم اليقظة، والتغني املفرط بالذات هو دليل على 
انت�سار �سخ�سية البطل الوهمي، وهزمية البطل الفعلي، ولذلك فاإن هزمية البطل الفعلي 
اأعني غالب هل�سا الكاتب احلقيقي موؤلف الروايات والق�س�س، مل تاأخذ ن�سيبها من احل�سور 
اأ�سابع اليدين حني حتدث عن م�ساركته الأدبية وارتياده  اإل يف �سطور قليلة ل تتجاوز عدد 
لبارات ال�سعدون واحتاد الإدباء ومقهى الربملان وقد انتهى من كل ذلك اإىل الياأ�س")14(. لقد 
توالت على �سفحة الذات امل�ساهد التي عانى منها الراوي وترك الكثريين يعانون منها مثله، 
هو ي�ستعدي الواقع اجلديد على الواقع القدمي يرى ويت�ساءل عن هذه العيون امل�سرية التي 
راأى بها هذا الواقع املاأزوم، وهذا املكان الذي عاي�سه هذه ال�سنني الطويلة وكيف حتول كل 
هذه التحولت الرهيبة ": انطلقت �سرخة، �سلت احلركة والهم�س يف داخل احلجرة املظلمة. 
تلت ذلك اأ�سوات مكتومة، اأ�سبه ب�سقوط اأج�سام كبرية على الأر�س، ثم �سمت تاله انفجار 
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�سحكة عالية، �سعر بها غالب ت�سري حتت جلده كماء مثلج. ثم تكاثرت الأ�سوات. كان لها 
جر�س احلوار الذي يدور حول م�سائل عملية، تنق�سها اللهفة واحلرارة. مل يكن بالإمكان فهم 

ما يقال، بل اإيقاع رتيب، تكررت داخله كلمة "طبعا".
ثم انطلقت ال�سرخة مدوية، اخرتقت الأ�سوات، وا�سكنتها، وانفجر �سوت اآمر، قوي، بدا 

وكاأن �ساحبه ي�سعد ال�سالمل م�سرعا:
- كفاية بقى! )15(. 

نف�سه  الراوي  الأ�سماء" يجد  كوميديا  اأو  "احلفلة  عنوان  اأخذ  الذي  الثاين  اجلزء  ويف 
مدعوا يف حفلة مل يعرف ما �سر دعوته ومن هم اأ�سحاب احلفلة، �سعر اأنه مو�سع �سخرية 
فتاتني  اإغواء  غالب  حاول  احلفلة  يف  بعبا�س،  مناداته  على  ي�سرون  كانوا  الذين  امل�سيفني 
اأ�سر على منادتهما ب�سهام وليلى بل اإنه �ساجع ليلى الي�سارية املتخفية على املرجيحة على 
مراأى من ال�سيوف الذين وقفوا يراقبون امل�سهد يف حيادية مفرطة، ويف ذلك جند اأن الوهم 
والتخييل قد لعبا دورا يف هذا امل�سهد لإذكاء روح النت�سار عند ال�سخ�سية من جانب ولإبراز 
الثاين قد جعلته  اليقظة يف اجلزء  اأحالم  اآخر. كانت  املالأ من جانب  الفحولة على  مراكز 
اأو ليلى، اأعطى �سهام ورقة بها عنوانه لتزوره  اإما �سهام  اأية امراأة يف احلفل هى  اأن  يتخيل 
يف بيته ولكن التي زارته كانت ليلى ولي�ست �سهام. واختلط الزمن من خالل اجلو العا�سف 
املدّوي الذي كان يلف املكان وتراءت يف مراآة الذات عند غالب بوادر ن�سر كاد اأن يحققه على 
اجلميع بعد �سل�سلة من الهزائم التي اأملت به. ويف اجلزء الثالث والأخري والذي اأخذ عنوان 
"زحف الغابة" جنتزئ هذا اجلزء الدال الذي و�سفه اإدوار اخلراط ": باأنه جمرد اإ�سقاط 
على �سماء ال�سرق، كما كان يحدث ب�سكل فج على اأيدي �سغار من اأ�سموا اأنف�سهم واقعيني؟ 
األي�س جمرد عذوبة ونفاذ امل�سهد نافيا اأنه جمرد اإ�سقاط فقط، وملاذا اأتى هذا امل�سهد قبل 
النهاية، قبل اأن يهبط غالب ال�سلم اإىل الدمار؟ يف نهاية تنبوؤية قبل رواية )الروائيون(")16( 
": كان كل �سيء هادئا، الأ�سجار تغرق يف �سمت قدمي، والنخيل �ساكن ل تتحرك ورقة واحدة 
من اأوراقه، وال�سمت، فقد انتهت جميع الأ�سوات، تاأملت ال�سماء، كانت رمادية، زرقاء، ويف 
ال�سرق، كانت بي�ساء، لمعة، فيها مل�سات حمراء �سفافة ورقيقة، كان هذا اجلزء من ال�سماء 

يقبع لمعا، ناعما، �ساكنا بانتظار طلوع ال�سم�س" )17( 
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ولعل رواية " ثالث وجوه لبغداد " هو الن�س الذي ت�سدق عليه مقولة غالب يف مقدمته 
اأبعاد  ": لي�ست معطيات ذات  اأن يج�سد معطيات املكان  اأراد  لكتاب جماليات املكان حينما 
هند�سية، بل مكيّفة باخليال واأحالم اليقظة"، وهو ما جنده يف هذا الن�س املق�سم اإىل ثالثة 
اأو  احلفلة  الثاين:  والوجه  م�سرية"،  عيون  خالل  "من  الأول  الوجه  وجوه  ثالثة  اأو  اأق�سام، 
كوميديا الأ�سماء، والوجه الثالث والأخري: زحف الغابة. ولعل هذه التق�سيمات الثالث لرواية 
"ثالثة وجوه لبغداد" حتّدد لنا يف هذه الدرا�سة روؤية غالب هل�سا نحو ا�ستخدام اآليات جديدة 
التاآلف  ا�ستخدام حركة  اأعمال، وجتربته يف  �سبقها من  ما  مع  تختلف  اأو  تتفق  لل�سرد رمبا 
غالب  عا�سه  الذي  والذاتي  والواقعي  الأيديولوجي  وامل�سمون  الروائي  ال�سكل  بني  والتناغم 
اأ�سبه  تكون  الروائية رمبا  �سرّيية، جتعل ن�سو�سه  �سبه  تيمة  الروائية  اأعماله  والذى مثل يف 

بن�سو�س ملتب�سة.
ويف رواية "الروائيون" وهي الرواية التي متثل املفارقة الكبرية يف عامل غالب هل�سا، فهي 
متثل ذلك احلديث الدائم يف كل ف�سولها عن املوت حتى اختزلت يف �سطرها الأخري ": وعندما 
عادت زينب من احلمام اأدركت من النظرة الأوىل اأنه ميت" )18(. وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه 
هنا، هل كان هذا الن�س تعبريا عن الهزمية والنك�سة التي حدثت يف حزيران / يونيو 1967 
": لقد تعاملت اأكرث من رواية عربية مع هزمية حزيران وطرحت العديد من احللول الفكرية 
والروائية. اإل اأن تعامل غالب هل�سا معها يف روايته " الروائيون " كان خمتلفا، اإذ كان الأكرث 
تراجيديا وفجائية. قدمت �سخو�س الرواية العديد من احللول. فمنهم من عمل على توحيد 
اأن احلل  راأى  ال�سوفييتى، ومنهم من  للتوفيق بني اخلط ال�سينى واخلط  ال�سيوعى  احلزب 
يكمن يف العودة للجذور املارك�سية. اأما ال�سخ�سيتان الرئي�سيتان )اإيهاب وزينب( وهما املعرّب 
اإيهاب هجر الكتابة رغم كل  احلقيقي عن انطباعات غالب وروؤاه فقد كان ردهما خمتلفًا: 
الت�سجيع من حوله، ورغم قدراته التي تنبئ بكاتب كبري، وا�ستغرق يف الكحول واجلن�س ب�سكل 
حمموم وكاأنه ل يعرف يف الدنيا ومل يجرب �سوى معنى وطعم مفردتي "كحول" و"جن�س". 
اأما زينب وهي الوجه التواأم لإيهاب، فرتمي نف�سها ب�سكل كامل يف بركة اجلن�س اأينما وجدته 
مع اإيهاب ومع غريه، مع �سباط املباحث وال�سواح. اأ�سبح اجلن�س هدفا يف حد ذاته مبنا�سبة 
وغري منا�سبة �سواء �ساحبته اللذة والرغبة اأم جمرد املجاملة، ومع اجلن�س جترب ما ت�سميه 
)املتع اجلنونية( من ح�سي�س واأفيون واأقرا�س الهلو�سة. وهناك من يطرح ال�سوؤال نف�سه: هل 

هذا الرد من اإيهاب وزينب هو الرد املنا�سب على الهزمية؟ )19(
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لقد اقتحم غالب اأ�سوار تابوهات احلياة العربية، لذا فاإن احلياة كانت بالن�سبة له عددا 
اإىل  فكريا  فيه  انتمى  الذي  الوقت  ففي  واملناخ،  والفكر  املكان  املتنوع  وال�ستات  املنايف  من 
امل�ستفزة  الأيديولوجية  والبنى  املقولت  مع  اجلدل  ميار�س  جنده  العربي  الي�سار  اأطروحات 
واملت�سنجة، الأمر الذي انعك�س بدوره على جتربته وروؤيته الإبداعية ومن هنا جند اأن ثورته 
متيز  يف  مهمة  نقلة  اأحدث  قد  الروائية  اأعماله  خالل  من  ظهر  الذي  الروائى  البناء  على 
وتفرد اأ�سلوبه و�سيغته يف الرواية العربية املعا�سرة. كما جند اأي�سا اأن الإ�سكاليات والق�سايا 
املطروحة يف اإبداعه الروائي والنقدي كانت م�ستمدة من مراآة حياته وفكره وروؤيته وجتربته 
يف احلياة كما عا�سها ومن خالل تلك امل�سادمات امل�ستمرة مع الأنا والآخر الذي كان ميثل 

بالن�سبة له حجر عرثة يف كل حياته.

املتعددة و�سوره  • الآخر 

ا�ستحوذ "الآخر" على فكر غالب هل�سا متمثال يف �سور عدة بع�سها مبا�سر والآخر جاء 
على نحو غري مبا�سر، وقد مثل الآخر كبعد مواجه للرواية ال�سريية عند غالب هل�سا اأ�سفت 
نقطة مهمة على اإبداعه ومذاقا خا�س ي�سعر به من يقراأه ففيه من و�سعية غالب وذاته ال�سيء 
الكثري. ف�سلطة القمع كانت هي الآخر املبا�سر الذي عرفته حياة غالب هل�سا وا�سطدم بها 
بطريقة املواجهة املبا�سرة حني طرد من وطنه الأردن واأُلقي به على احلدود الأردنية العراقية 
ويعاي�س  حياته  من  اخل�سبة  الرثية  الفرتة  هذه  فيها  ليعي�س  م�سر  اإىل  جلاأ  اأن  لبث  ما  ثم 
عاملًا اأحبه وفرح به وا�ستمد منه تكوينه الثقايف والفكري، ثم  طوحت به الأيام بعد ذلك اإىل 
العراق فدم�سق فبريوت ثم اليمن كل هذه املنايف وهذه الأماكن كانت ال�سلطة هي �ساحبة 
اليد الطوىل يف طرد غالب من واقعه املعي�س. لذا جند اأن �سورة الآخر املبا�سر كانت ظاهرة 
ووا�سحة متامًا يف اإبداعات غالب هل�سا، كذلك كان البعد الأنثوي يف اإبداعه ميثل هو الآخر 
)اآخر( مبا�سرا يف اإبداعاته،  فاأمينة يف "ال�سحك"، وتفيدة يف "ال�سوؤال"، وليلى يف "ثالثة 
وجوه لبغداد" واأمينة واآمنة و�سلطانة يف "�سلطانة"، وعزة يف "البكاء على الأطالل" ونوال 
يف "الروائيون" كن ميثلن الآخر يف جتليات التجربة الروائية اخل�سبة عند غالب هل�سا، وكن 
": ملاذا  ي�سكلن يف كتاباته حمورا مركزيا له ح�سوره حتى حني �سئل غالب هل�سا عن ذلك 

املراأة هى العن�سر الرئي�سي يف رواياتك؟
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اأجاب:

اأكرث  والفنية  الروائية  الناحية  من  املراأة  لأن  عملي.  هو  وحتيزي  للمراأة.  متحيز  "اأنا 
الرجل  من  اأقرب  كح�س  املراأة  اأن  اأجد  ككاتب.  نظرى  وجهة  ومن  الرجل.  من  خ�سوبة 
اإىل احلياة يف تفا�سيلها الدقيقة هي التي ت�سنع الفن.. وهي التي متر مبراحل جميلة جدا.. 

كالطمث واحلمل والولدة.. ول ميكن لأي رجل اأن يدرك هذه امل�ساعر" )20(.
هل�سا  لغالب  ونقدية  مرتجمة  اأعمال  يف  الآخر  تواجد  جند  والنقد  التجربة  جمال  ويف 
املجال،  هذا  ويف  الأ�سئلة   من  العديد  تطرح  اأنها  كما  لآخر،  حني  من  جدل  تثري  اأ�سبحت 
الأول منها مرتبط برتجمة رواية الكاتب اليهودى جريوم ديفيد �سالنجر "احلار�س يف حقل 
ال�سوفان"، ملاذا اجته غالب اإىل ترجمة هذا الن�س املثري للجدل والذي كتب عنه النقاد باأنه 
ن�س غا�سب ثائر على كل مظاهر الزيف واخلداع. ولكن الت�ساوؤل الأكرث اأهمية هو هل هذا 
الن�س فعال يت�سم بهذه اخل�سي�سة. فمما قيل عن هذه الرواية اأنها ت�سنف حتت ما ي�سمى 
اأي الرواية التي ينتقل فيها البطل من حالة ال�سياع والفو�سى اإىل حالة  بالرواية التكوينية 
ال�ستقرار والن�سج وهو ما ينطبق على يهود العامل وما ينادون به. كما اأن الأ�سكالية الكربى 
التي اأثارتها هذه الرواية هي لغتها. فالرواية مكتوبة بلهجة �سكان نيويورك العامية مبا فيها 
من مفردات بذيئة منتقاة من األ�سنة العامة املهم�سني والذين ميار�سون �ستى اأنواع الرذائل، 
بل اإن بطل الرواية اأي�سا �سخ�س �سبّاب ولّعان و�سّتام فهو يعرب عن كمية احلقد والغل والغ�سب 
املوجودة داخله جتاه جمتمعه بل جتاه العامل كله. وما قيل عن الرواية اأي�سا اإنه عندما اغتيل 
"احلار�س  رواية  ن�سخة من  القاتل  يد  وجدوا يف  لينون  الربيطاين جون  البيتلز  فرقة  ع�سو 
يف حقل ال�سوفان" وقد جل�س بعد عملية الغتيال ينتظر ح�سور ال�سرطة وهو يقراأ �سفحات 
الرواية، وحني حاول �ساب اآخر اغتيال الرئي�س الأمريكي رونالد ريغان وجدوا يف غرفته التي 
ي�سكنها ن�سخة من نف�س الرواية. كذلك اأجرب اأولياء الأمور يف اأحد املعاهد الأمريكية اإحدى 
املدر�سات على الأ�ستقالة لأنها قررت هذه الرواية على اأولدهم. فلماذا اجته غالب هل�سا اإىل 
هذا الن�س الروائى املثري للجدل ونقله اإىل العربية. اجلواب اأن هناك حلقة مفقودة تت�سمنها 
دللت هذا الن�س الروائي الذي كتبه الكاتب الأمريكى اليهود ج. د. �سالنجر. كذلك الدرا�سة 
لأعمال  ونقدية  اأيديولوجية  ال�سهيوين وهي درا�سة  الأدب  نقد  التي و�سعها غالب هل�سا يف 
الكاتب ال�سهيوين عامو�س عوز حيث قام غالب بدرا�سة روايات "يف مكان اآخر رمبا" و"تل 



450

امل�سورة ال�سرير" و"احلب املتاأخر" كما قام برتجمة رواية "احلروب ال�سليبية" لذات الكاتب 
واملتمثل  املبا�سر  الآخر  هل�سا  فيها غالب  تناول  التي  الأعمال  الإجنليزية. يف هذه  نقال عن 
العقلي كما  التحلل  النتيجة الأخرى وهي  اليهودي الذي ميثل  اأيديولوجية وفل�سفة الآخر  يف 
يقول غالب يف درا�سته والذي ين�ساأ عن العزلة العدوانية عن العامل والذي اأحاط اليهود بها 
اأنف�سهم والتي عرفت يف اأيديولوجيتهم )بحارة اليهود(. وقد تو�سل غالب هل�سا من خالل هذا 
الت�سدي النقدي لأعمال هذا الكاتب ": اأن النتيجة الأخرية للفكر ال�سهيوين هو ال�ستغراق 
يف هذا التحلل العقلي من خالل عمليتي الإ�سقاط والتقم�س. اأي اأن ال�سهيوين يربر اإح�سا�سه 
العدواين من خالل ت�سور اأن الأخرين هم الذين يحملون هذا الإح�سا�س العدواين �سده، ثم 
وهمه.  خلقها  التي  الآخرين  لعدوانية  تقم�سه  خالل  من  اخلا�سة  عدوانياته  وي�ستثري  يعود 
واإىل  ال�سهيونية  ال�سخ�سية  يف  العدوانية  الروح  زيادة  اإىل  حتما  توؤدي  مفرغة  حلقة  وهذه 

زيادة خوفها.
ولأن هذه العدوانية هي حلم حمبط. فاأي �سالح ميكن لل�سهاينة اأن يخرتعوه فيدمروا به 

العامل ويحولوا اأهله اإىل عبيد؟
ولكن هل يعني هذا اأن )عامو�س عوز( قد اأ�سبح �سد وجود الكيان ال�سهيوين ذاته؟

وقد انتهى غالب اإىل نتيجة من خالل قراءته لإبداع الكاتب ال�سهيوين وهو اأن عامو�س 
يرمي  ال�سهيونى  الكيان  اأن  وهو  ال�سهيوين  الكيان  لعدوانية  الأ�سا�سي  ال�سبب  يخفي  عوز 
ال�سهيونية  ر�سمته  خمطط  ح�سب  حمله  واحللول  وطنه  من  �سعب  اقتالع  اإىل  واأخريًا  اأوًل 
بال�سرتاك مع ال�ستعمارالأوربي التقليدي وبعد ذلك ال�ستعمار اجلديد. وكانت هذه النتيجة 
"احلروب ال�سليبية" لعامو�س عوز والتي  اأي�سا هي نف�س النتيجة اخلا�سة برتجمته لرواية 
يحاول فيها الكاتب ال�سهيوين اأن ي�سفي على اإحدى مقولت الفكر ال�سهيونى طابعا علميا، 
فيف�سر ا�سطهاد العامل لليهودي بعوامل اأقت�سادية اأدت اإىل هذا املوقف ال�سلوكي املعقد من 

اليهودي. فهل جنح )عامو�س عوز  يف ذلك؟ )21(.
تلك كانت جتربة غالب هل�سا يف ت�سديه لنقد الفكر ال�سهيونى املتمثل يف اأدب اأحد كتابه. 
واأعتقد اأن الإجابة عن الت�ساوؤل اخلا�س باحتفائه بهذه الرتجمات اإمنا يكمن يف قراءة هذه 

الأعمال ونقد ما يوجد داخلها من فكر واإ�سكاليات وم�سامني.
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مت والكالم و�سلطة اخلوف ال�سّ
يف روايات موؤن�س الرّزاز

الباردي حمّمد  • د. 

  اإّن كّل تيمة تخييلّية حُتّدد باعتبارها حتّديًا للمدلول املفرد، لأّنه مدلوٌل متعدد على حّد 
اأّن روايات موؤن�س الرّزاز قرئت قراءات متعّددة )2( تختلف  عبارة جورج باتاي )1(. ول �سّك 
منهجا ونتائج.فهي اأعمال تك�سف عن قدرة فائقة على تنويع الّتجربة وعلى النتقال من �سكل 
روائّي اإىل �سكل خمتلف ومغاير، رغم ما يجمع بينها من �سمات م�سرتكة تنتج روؤية واحدة 
الورقة �سنحاول  اّلذي جايله. يف هذه  للعامل وللواقع الجتماعي وال�ّسيا�سي  هي روؤية كاتبها 
اأن ن�ستفيد قدر الإمكان من ال�ّسرديات التلّفظّية اّلتي وّجهت نقدًا عنيفًا لل�ّسرديات البنيوّية 
اّلتي  الّتلّفظ  و�سعّيات  عند  �سنقف  اأّننا  واحد.ذلك  وقت  يف  الّتاأويل  نظرّية  من  وكذلك   )3(

يكون عليها الأعوان ال�ّسرديون، و�سننظر يف ما حتمله من دللت، ق�سد حتديد روؤية العامل 
لدى موؤن�س الرّزاز كما تبدو لنا يف ثالثة ن�سو�س روائّية هي: اعرتافات كامت �سوت، وجمعة 

القّفاري، يوميات نكرة، و�سلطان الّنوم وزرقاء اليمامة.                                        
القراءة  باّن  اإيكو-   اأمربتو  اأّن هناك نظريات حديثة تقول -على حّد عبارات  1:1. ل �سّك 
الوحيدة اجلّدية للّن�سو�س هي قراءة خاطئة، والوجود الوحيد لّلن�سو�س يكمن يف �سل�سلة 
فيها  يقوم  نزهٌة  اإىل ذلك طودروف مبكر..هو  ي�سري  فالن�ّس كما  تثريها،  اّلتي  الأجوبة 
البديل  اإّن  بالقول  باملعنى، ولكن هناك من يعرت�س  القّراء  لياأتي  الكلمات  املوؤّلف بو�سع 
القائلون  اإليه  القارئ هو ما يدعو  املوّجه نحو  بالّتاأويل اجلذري  الوحيد لنظرّية خا�سة  
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حيح هو ذاك اّلذي يروم الإم�ساك باملقا�سد الأ�سلّية للموؤّلف"  الّتاأويل الوحيد ال�سّ باأّن 
الإتيان  على  قادر  قارئ منوذجّي  اإنتاج  اأ�سا�سًا يف  تكمن  الن�ّس  كانت ق�سدّية  واإذا   .)4(

بتخمينات تخ�ّس هذا القارئ،فاإّن مبادرة هذا القارئ تكمن يف ت�سّور كاتب منوذجّي ل 
ي�سبه يف �سيء الكاتب املح�سو�س، بل يتطابق مع ا�سرتاتيجّية الن�ّس" )5(.                                                    
 ،1990 ن�سبّيا"1986،  متباعدة  مراحل  يف  �سدرت  اّلتي  الثالث  الّروايات  لنا  تبدو   .2:1
الّروائي وحتديد عالقته باملرجع. ل  اأ�سا�سّية لفهم عامل موؤن�س الرّزاز  1997" ن�سو�سًا 
مهما  الكاتب  اأّن  نوؤّكد  يجعلنا  اّلذي  بالقدر  اإّل  الّن�سو�س  هذه  يف  الكاتب  ح�سور  يظهر 
حاول الختفاء وراء الأعوان ال�ّسرديني يخرتق ظّله ن�سيج الكالم، ويف كّل احلالت يظّل 
اّلذي  الّروائي  العامل  هذا  نوؤّول  اأن  نحاول  ونحن  اإلينا  بالّن�سبة  عميقة  دللة  ذا  ح�سوره 
بعيدًا يف  لي�س  اأنّه  يدرك  الّذاتّية،  الرّزاز عرب �سريته  موؤن�س  يعرف  اأّن من  �سّك  بناه. ل 
رواية مذّكرات كامت �سوت عن مروياته. فهو لي�س �سخ�سّية من �سخ�سياتها ولكّن الإحالة 
املرجعّية للمرويات توؤّكد اأّن الكاتب لي�س غريبًا على الّتجربة اّلتي عا�سها الدكتور مراد يف 
احلكاية.كما يظهر املوؤّلف على �سبيل خرق ميثاق القراءة يف رواية �سلطان الّنوم وزرقاء 
حايف والّروائي؟ اأوماأت براأ�سي اأن نعم..لكّنه يف حالة  اليمامة " األ�ست الأ�ستاذ ميم ال�سّ
يائ�سة.واأنا قد اأ�ستطيع اأن اأ�ساعده بالكتابة عن ق�سّيته" )6( ولكّنها مع ذلك ت�سّرد موقفًا 
من العامل ل ينفّك موؤن�س الرّزاز يعرّب عنه يف رواياته ويف �سهاداته.                                                                                
3:1. يف هذه الّروايات يتغرّي �سكل ال�ّسرد من رواية اإىل اأخرى ويتنّوع الأ�سلوب وتتبّدل اأمناط 
ال�ّسخ�سيات ولكّن اخلطاب الفكري واحد ل يتغرّي فهي اإذن تنويعاٌت على خطاب واحد.

تبدو لنا عناوين هذه الّروايات الّثالث عناوين مغالطة، فبقدر ما اأراد الكاتب، وا�سع هذه 
العناوين الإعالن عن املحتوى ال�ّسردي لرواياته، بدت لنا م�سّللة، اإذ ل يتطابق العنوان مع 
املحتوى ال�ّسردي لهذه الّروايات تطابقًا كاماًل.ذلك اأّن اعرتافات كامت �سوت يف الّرواية 
ال�ّسخ�سيات  يوميات  بني  جتمع  اإذ  ذاتها  الّرواية  متّثل  ول  الّرواية  من  جزء  هي  الأوىل 
واملقاطع ال�ّسردّية الّتقليدّية واعرتافات رجل يحرتف القتل وهو يو�سف. ويف رواية جمعة 
القّفاري:يوميات نكرة ل اأثر لليوميات مبعناها ال�سطالحي.فالن�ّس �سرٌد روائيٌّ يف جّل 
القّفاري.اأّما يف  اأ�سا�سًا ب�سخ�سّية مركزّية هي �سخ�سّية جمعة  واإن كان يتعّلق  مقاطعه، 
رواية �سلطان الّنوم وزرقاء اليمامة فال متّثل هاتان ال�ّسخ�سيتان اإّل جزءا من امل�سمون 
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عن  ودللتها  ح�سورها  يف  اأهّمية  تقّل  ل  اأخرى  �سخ�سيات  يت�سّمن  فهو  فيها،  ال�ّسردي 
نطاق  تندرج يف  العناوين  هذه  مثل  اأّن  �سّك  ل  اليمامة.  وزرقاء  الّنوم  �سلطان  �سخ�سية 
املناورة اّلتي ي�سّر املوؤّلف على اإحداثها يف عالقته بقّرائه اّلذين يظهرون يف بع�س هذه 
اأرغب يف  "ل  اأحدهم  يقول  كاأن  الفّنية،  بع�س ت�سّوراته  املوؤّلف يف  ويجادلون  الّروايات، 
غرية على  غرية. ا�سمح يل اأن اأ�ساركك الكتابة واأقرتح اإنقاذ ال�سّ مقتل اأحمد والأم وال�سّ
الأقّل من كامت �سوت )7( ولكّنها مناورة اأ�سا�سها اللتبا�س اّلذي يظهر يف م�ستويات عديدة 
�سكلّية وم�سمونّية، لنتاأّكد يف الّنهاية اأّن اخلطاب الّروائّي يف ن�سو�س موؤن�س الرّزاز خطاٌب 

قائٌم اأ�سا�سًا على اللتبا�س.                                                                                             
2. يظهر اللتبا�س اأّول يف م�ستوى �سكل ال�ّسرد اّلذي يختاره املوؤّلف يف رواياته.فالّرواية الأوىل 
خليٌط من اليوميات اأو ما ي�سبه اليوميات والعرتافات ومقاطع �سردّية روائّية ومونولوجات 
وحوارات. ورواية جمعة القّفاري:يوميات نكرة هي مقاطع جتمع بني اعرتافات ال�ّسخ�سية 
الّنوم  اأّما رواية �سلطان  ال�ّسخ�سّية.  اأحاطت بهذه  اأخرى  املركزّية و�سهادات �سخ�سيات 
وزرقاء اليمامة فهي �سرٌد روائيٌّ خال�ٌس.ميكن اأن ننظر اإىل هذه امل�ساألة من زوايا خمتلفة 
اأّن الّرواية اّلتي يكتبها موؤن�س الرّزاز تريد اأن تفّعل مقولة التعّدد  منها على �سبيل املثال 
وتي واحلوارّية اخلطابّية. وعندئذ تظهر لنا روايًة تتعّدد فيها اأ�سكال ال�ّسرد واأنواع  ال�سّ
رواية  نهاية  يف  يظهر  اّلذي  امللحق  نفهم  املعنى  وبهذا  ال�ّسردّية.  والأ�سوات  اخلطابات 
اعرتافات كامت �سوت عندما تنبثق اأ�سواٌت متعّددٌة تناق�س الّرواية وتعرت�س على م�سائر 
اأبطالها.وهي اأ�سوات املوؤّلف والقّراء املتعّددين. ومنها اأّن هذه الّرواية تنزع منزعًا جتريبّيًا 
ال�ّسائدة  الأمناط  وتك�سر  الّتقليدّية،  ال�ّسردّية  الأمناط  على  تخرج  �سّك  ل  فهي  وا�سحًا، 
وتبحث عن �سكل مغاير.كذلك يظهر هذا اللتبا�س يف م�ستوى الّتعامل مع الأنواع الأدبّية، 
واملذّكرات  الّذاتي  والّتخييل  وال�ّسهادة  والّرواية  ال�ّسرية  بني  الفا�سلة  احلدود  اأّن  ذلك 
واليوميات تبدو ملتب�سًة وغام�سًة.اإّن هذا اللتبا�س يتعّقد من جهة ال�سرديات الّتلّفظّية. 
فال�ّسوؤال الأّول الّذي ُيطرُح دائما يتعّلق بنوع ال�ّسارد. وما يطرحه ن�سٌّ تخييليُّ  هو "من 
اّلتي يتبّناها املتكّلم  الّروؤية  اأهّمها ما هي  اأخرى  باأ�سئلة  ال�ّسوؤال يرتبط  يتحّدث؟" وهذا 
ال�ّسردّية تعر�س عددا من املتكّلمني  اأّن هذه الأ�سكال  )8(.ذلك  اأو ذاك؟  ال�ّسياق  يف هذا 
وال�ّساردين داخل الن�ّس الواحد. فيمكن اأن نحكَي بقدر اأكرَث اأو اأقلَّ مّما نحكيه، ونحكيه 
من وجهة الّنظر هذه اأو تلك، على حّد عبارة جريار جينات )9(. وعندئذ يطرح ال�ّسوؤال يف 
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روايات موؤن�س الرّزاز: هل تتغرّي وجهة الّنظر بتغرّي املتكّلم داخل الن�ّس اأم يتغرّي املتكّلمون 
وتظّل وجهة الّنظر واحدة؟ �سنكتفي يف هذه الورقة  بطرح اإ�سكالّية واحدة تتعّلق بو�سعّية 
مت والكالم، لن�ستنتج اأّنها اإ�سكالّية  املتكّلم يف هذه الّروايات الّثالث. وهي اإ�سكالّية ال�سّ

تتعّلق بدورها ب�سلطة اخلوف اّلتي تهيمن على املرويات يف هذه الّروايات.       
منيُّ بو�سع م�سارين للّتوا�سل غري املبا�سر وهما م�سار الإخفاء وم�سار الك�سف.  3."ي�سمح ال�سّ
وهو يرمي اإّما اإىل تاليف اأن يقول �سيئًا ب�سفة مبا�سرة اأكرث من الاّلزم اأو ليقول �سيئًا ل 
الو�سعّية  فال  اإرادّيًا،  مُت  ال�سّ يكون  الأوىل  احلالة  اأخرى.يف  بطريقة  يقوله  اأن  ي�ستطيع 
ول ال�سّنة ول ال�ّسجّل ت�سمح للمتكّلم اأن يقول ما يعلم اأو ما قد يعلم قوله. ويجربه نتيجة 
مُت ل اإرادّيًا ويكون حالة عجز.  ذلك على الإخفاء والك�سف. ويف احلالة الّثانية يكون ال�سّ
فاخلطاب اّلذي يريد اأن يعرّب عّما ل ميكن اأن نعرّب عنه وما ل يعرف الكالم اأن يقوله، 

مت" )10(.                  بدون اأن ي�سل اإليه، يجد نف�سه حمكومًا عليه بال�سّ
واإذا قبلنا اأطروحة رينه ريفارا اّلتي توؤّكد اأّن ال�ّسرد ل يكون اإّل وفق منطني اثنني ل ثالث 
لهما وهما ال�ّسرد ال�ّسري ذاتي وال�ّسرد اّلذي ل ا�سم له. يف الّنمط الأّول يتكّلم ال�ّسارد ب�سمري 
املتكّلم ويتكّلم ال�ّسارد يف الّنمط الّثاين ب�سمري الغائب، يف الّنمط الأّول يكون مو�سع ال�ّسارد 
وروؤيته لالأ�سياء حمدودين، اإذ ل ي�ستطيع اأن يرى اإّل ما له به �سلة ويف الّنمط الّثاين ميلك 
الكّلية بالأ�سياء وال�ّسخ�سيات بل بالعامل  اإذ ميلك املعرفة  ال�ّسارد جماًل وا�سعًا من احلّرية 
بني  الّثالث  رواياته  يف  يجمع  املوؤّلف  اأّن  نالحظ  الأطروحة،  هذه  قبلنا  يرويه)11(.اإذا  اّلذي 
منطي ال�ّسرد. واإذا كانت �سيغة اليوميات اأو املذّكرات حتيل على منط ال�ّسرد ال�سريذاتي اأو 
اإذ �سرعان ما يرتك هذا الّنمط ال�ّسردّي لينتقل اإىل  الأوتوبيغرايف، فاإّن املوؤّلف ل يلتزم به 
الّنمط الّثاين. ولذلك يتعّدد املتكّلمون يف الّرواية الواحدة. ففي رواية مذّكرات كامت �سوت، 
تظهر مقاطع �سردّية اأ�سبه باليوميات. فكّل يوم خمي�س ت�سّجل ال�ّسخ�سيات الثالث املحكوم 
اّلتي  التلفونّية  املكاملة  اإثر  على  واأحالمها  وانفعالتها  خواطرها  اجلربّية،  بالإقامة  عليها 
تتلّقاها من ابن العائلة اأحمد. توؤّكد هذه اليومّيات العزلة القائمة بني ال�ّسخ�سيات الّثالث، 
اإذ ل تقدر على اأن تعرّب عن هواج�سها وانفعالتها فيما بينها، ولكّنها تختلي بنف�سها لت�سّجل 
يومياتها. وعندئذ ل يكون متلّقي هذا الكالم اّلذي تقوله ال�ّسخ�سيات اإّل قارئًا مفرت�سًا داخل 
الن�ّس. لكّن اعرتافات كامت �سوت تقت�سي بحكم طبيعة خطابها متلّقيًا. لكّنه يف احلقيقة متلّق 
مزدوج، فهو �سخ�سّية داخل الن�ّس "�سالفة اأو �سيلفيا" وهو من ناحية ثانية القارئ املفرت�س 
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داخل الن�ّس. ولكّن اخلطاب يف حّد ذاته ل يختلف عن خطاب ال�ّسخ�سيات الأخرى. فاإذا 
كان اخلتيار وزوجته وابنتهما ل يقدرون على املكا�سفة والّتوا�سل بالقدر الكايف، فالتجوؤوا اإىل 
اليوميات ال�ّسخ�سّية، فاإّن كامت �سوت يو�سف اختار اأن يعرتف لمراأة ل ت�سمع. ولذلك تدخل 
اأو  رورّي بني املتكّلمني  العرتافات من اأذن لتخرج من اأذن اأخرى، ول يحدث الّتوا�سل ال�سّ
املتلّفظني.لكّن هذا اخلطاب املونولوجي يتقاطع مع خطاب ال�ّسارد اّلذي ل ا�سم له اأي هذا 
ال�ّسارد العامل العليم اّلذي ميتلك القدرَة على احتواء خطابات املتكّلمني وك�سف هواج�سهم 
وجاءت  اأحمد،  اأّنه  بّد  ل  وهتفت  اإليه  اأحمد  اأّم  فهرعت  الهاتف  جر�س  اأقوالهم"رّن  ونقل 
اأّمه األف كذبة وكذبة  نبوءتها يف حمّلها. اإذ كان اأحمد يتحّدث من بريوت.كذب اأحمد على 
واحدة")12( وهو ما يفرت�س �سربًا من اللتبا�س،  يتاأّكد عندما يتعّلق الأمر بخطاب املالزم 
اأو خطاب يو�سف، كامت �سوت، واملالزم نف�سه يكون �ساردًا متكّلما يف ما ي�سبه اليوميات اّلتي 
ي�سّجلها وهو يراقب منظوريه يف البيت "الغريب اّنه مازال يكتب وهو يعلم علم اليقني باأّننا 
بعني  اإليه  زوجته  الّذاكرة. نظرت  تعاين من فجوات يف  بداأت  زوجته  املخطوطة.  �سن�سادر 
ن�سف مغم�سة وقالت:األن تقوم اإىل الفرا�س؟ ال�ّساعة جتاوزت منت�سف الّليل" )13( ول يحّق 
املغم�سة وهو يف هذه احلالة  الّزوجة وي�سف عينها ن�سف  ينقل كالم  نت�ساءل كيف  اأن  لنا 
املقطع مبا�سرًة  بعد  ولكّنه  والّت�سّنت.  الّت�سوير  باآلت  البيت جمّهز  لأّن  اأوتوبيغرايف،  �سارد 
ي�سبح املالزم  مو�سوع ال�ّسرد عندما ينتقل اإىل �سارد جمهول ال�سم "الّرغبة ت�سّب يف ج�سد 
املالزم ول تخمد، و�سهّية ال�سّياد فيه تتاأّجج وهو يجو�س اجلدران باأ�سابعه، وي�سيح عن ج�سد 
ويف  ينام")14(.  حّتى  باخلمرة،  املتاأّججة  الّرغبة  يطفئ  الة،  ال�سّ اإىل  مذعورًا  يفّر  زوجته، 
مت.                                                                             احلالتني ي�ستجيب كالم املتكّلمني ملقولة ال�سّ

مت. فالّرواية  مت يف امل�ستوى الأّول تيمة يف الن�ّس. فمنذ العنوان تطّل تيمة ال�سّ 1.3 يظهر ال�سّ
الّناطقة يف  احلّية  الكائنات  يدخل  قاتل حمرتف،  وت  ال�سّ وكامت  كامت �سوت  اعرتافات 
"الأ�سوات  الن�ّس  عتبات  من  هامة  عتبة  يف  الّتيمة  هذه  وتظهر  املوت.  اأي  اأبدّي  �سمت 
وكامتها" وهي عتبة تتعّلق بطبيعة احلال ب�سخ�سّية من �سخ�سّيات الّرواية وهي �سخ�سّية 
عف  وال�سّ والعقم  بالعجز  الّنحو:"اأ�سعر  هذا  على  اعرتافاته  يف  نف�سه  يقّدم  وهو  يو�سف 
واملوت ولكّني قادٌر على الّتحّكم بالآخرين وال�ّسيطرة علي حياتهم بل وموتهم، ل بل اإّنني 
مت يحّدد العالقة بني ال�ّسخ�سيات  اأ�ستطيع اأن اختار �سكل املوت وهياأته ووقته" )15(.وال�سّ
مت. مل ن�سعل الّنور.. نحن  داخل البيت وخارجه. تقول املراأة يف يومياتها:"العتمة وال�سّ
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املتفّرجون وهم املمّثلون" )16(. ويقول الّرجل:"�سمٌت ثقيٌل يقطعه بني احلني والآخر �سعال 
احلر�س، اإيقاع خطواتهم، هم�ساتهم، ملاذا يتهام�سون؟")17(.ويقول اأي�سًا:"�سوت اخلتيار. 
مت يقول اأنا ل�سُت موجودًا")18(.                                             مت والعزلة نفي لوجودي. ال�سّ ال�سّ

الّتلفون وُترفُع ال�سّماعُة  مت مبعنى احل�سور والغياب. فعندما يرّن جر�س  2:3. يرتبط ال�سّ
اخلارجي:  بالعامل  الّت�سال  وقناة  وامل�ستقبل  املا�سي  �سوت  اأحمد،  البن  �سوت  يظهر 
اخلّط  نهائّيًا،  اخلّط  قطعوا  اأّنهم  فاكت�سفُت  املّرة،  هذه  اأنا  واّت�سلت  ال�سّماعة  "تناولُت 
غبار  �سوى  اخلارجي  العامل  من  ياأتينا  عاد  ما  والّزمن.  باحلياة  يربطنا  اّلذي  الوحيد 
الّزوابع، يدخل من �سقوق الأبواب والواجهات الّزجاجّية العري�سة. تلحق به نظرات رجال 
الّتلفون  اإليهم، جر�س  اأو"جنل�س يف الّظالم، ظالم تنبت فيه ظالل، نحّدق  الأمن")19(. 
ينطلق مثل �سحكة �سوداء، قهقهة معتوه. اأرفع ال�سّماعة  اأ�سمع هديرًا اأ�سبه بهدير حمارة 
بحر وهمّي. �سوٌت اأج�ّس، يا خونة، ثّم �سوت مّت�سل وهدير. ف�سلوا الهاتف. اخلّط الوحيد 
اّلذي يربطنا بالعامل اخلارجي" )20(.اأّما اجلهاز الّثاين اّلذي يربطهم بالعامل اخلارجي 
نب�سر  الّتلفزيون،  يف  الأخبار  ن�سرة  على  املراأة:"نتفّرج  تقول  بدوره.  مت  ال�سّ فينتابه 
وت؟  وت. قلت للختيار دون اأن األتفت: هل تعتقد اأّنهم عّطلوا ال�سّ ورة ول ن�سمع ال�سّ ال�سّ
وت معّطل. ماذا يا ترى  قال وهو ي�سيح بوجهه: لعّل العطب يف اجلهاز. منذ اأ�سابيع وال�سّ
مت مبعنى املوت. فاملوت هو  يحدث يف العامل اخلارجي؟)21(. ويف كّل احلالت يّت�سل ال�سّ
مت الأبدّي اّلذي يهّدد ال�ّسخ�سيات كّلها تقريبًا. فعندما ينقطع �سوت التلفون نهائّيا  ال�سّ
مت �سيلفيا هذه،  وت وت�سمع ال�سّ تعلم الأ�سرة اأّن ولدها قد قتل"�سيلفيا اّلتي تب�سر ال�سّ
الآن  بعد  اأحٌد  يحمل  لن  اختطف.  رمّبا  اختفى،  قد  اأحمد  باأّن  واأنباأته  اّت�سلت  اّلتي  هي 
بع�س  وامل�ستقبل")22(.وتظهر  باحلياة  يربطهم  كان  اّلذي  الأخري  وت  ال�سّ انقطع  ا�سمه. 
اأو حتّققا له، فامل�سّد�س اّلذي  الأ�سياء وال�ّسخ�سيات يف البيت عالمة من عالمات املوت 
غرية تقتل عبثًا.اإّن املوت  مل ت�سادره ال�ّسلطة يظّل يعلن عن موت ممكن، لكّن الكلبة ال�سّ
يف هذه الّرواية يهّدد كّل ال�ّسخ�سيات، فحّتى كامت الأ�سوات وحمرتف القتل ينتابه �سعور 
اإّنه  الّرغبة يف املوت وهو ينقطع عن الكالم"لكّنه مل ينب�س.دفن راأ�سه يف الو�سادة وقال 
يرغب يف اأن ميوت ومل ت�سمع ما قاله..قال اإّنه يرغب يف اأن ميوت واأن يلحق باأبيه املرحوم 

احلاج حممود وهو يريد اأن ميوت ليقابله")23(.                                                         
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مت يظهر يف الكالم. فاملتلّفظون وهم يتحاورون، يرتكون فراغات يف كالمهم  3:3. لكّن ال�سّ
ت  يف مواطن كثرية من الّرواية. فهم يعلمون اأّن كالمهم مراقب بوا�سطة اأجهزة الّتن�سّ
املنت�سرة يف البيت.ولذلك جتيء احلوارات  وهي حتمل نق�سًا وترتك فراغات ل ت�ستطيع 
اأن متالأها. اإّنها فراغات ناجتة عن هذه الّرقابة الّذاتّية املفرو�سة اّلتي يجريها املتكّلمون 
على كالمهم حّتى ل تغ�سب ال�ّسلطة ول تنتج عن غ�سبها اإجراءات جديدة ل ي�ستطيعون 
اأن يتحّملوها وهم يف هذه الو�سعّية.اإّن الّتلّفظ حمكوم بو�سعّية قا�سية: بيت مغلق يراقبه 
ت، وينتج عن هذه الو�سعّية اأّن الكالم ي�سقط كّل  رجال الأمن وزرعت فيه اأجهزة التن�سّ
ما ميكن اأن يغ�سب ال�سّجان. ولذلك يجيء احلوار واإن طال من�سغطًا، ل تبلغ اجلملة فيه 
منتهاها، ول ي�سرت�سل املتحاوران يف اأفكارهما، فهما مّتفقان على ما ميكن اأن يقال وما ل 
يجب اأن يقال. ولذلك يت�سّمن احلوار فراغات رهيبة وهي اأبلغ من الكالم الّظاهر اّلذي 
ت. وميكن اأن نحيل يف هذا املعنى على احلوار بني  يقوله املتكلمان وتلتقطه اأجهزة الّتن�سّ
الّرجل وزوجته وهما راقدان على ال�ّسرير ويحّدقان يف العتمة يف �سمت )24(. اإّن و�سعّية 
الّتلّفظ يف هذا احلوار ذات دللة عميقة.فاملتحاوران يف حجرة مغلقة ومظلمة ي�سودها 
ال�سمت واأ�سابع الّرجل اّلتي تراها الّزوجة باأ�سابعها، باردة، وتقطع كالم املتلّفظني بع�س 
اأن  دون  "قال  املتكّلمان:  عليها  اّلتي  احلالة  ت�سف  /اأو  قال  قلُت  تتكّرر:  اّلتي  امل�سريات 
ينزع عينيه من الّظالم"، قال وهو ي�سغط على يدي، "قال وهو يرّبت على يدي. ويقطع 
احلوار ظهور البنت التي جاءت خائفة من الكابو�س الذي راأته" رفع يديه عن يدي واأ�سعل 
غريُة واأ�سعلت الّنور. قالت اإّنها راأت كابو�سًا مرعبًا يف منامها. واأّنها  �سيجارًة. اأطّلت ال�سّ
خائفة وتريد اأن تنام بيننا")25(.اإّن كالم الأ�سابع هاهنا اأبلغ من كالم الّل�سان.                                      
اأكرث  عن  ت�سكت  املعنى،  حمدودة  ق�سرية  ملفوظات  فهي  ذاتها  حّد  يف  امللفوظات  4:3.اأّما 
فالآن  �سيجارة.  يدّخن  مل  يدي.  على  بالوحدة"�سّد  وتقوله"قلت"اأ�سعر  به  ت�سّرح  مّما 
امللفوظني  بني  يظهر  اّلذي  الفراغ  كهذا  هائاًل  فراغًا  امللفوظني  بني  نتقاعد" اإّن  اأن  لنا 
وعتمًة  اأرى ظالمًا  قلُت،  اأنت؟  ترين  ماذا  ويدركون  يتعاطفون  اأّنهم  اأرى  الّتاليني:"قال، 

وحر�سًا حتت م�سابيح ال�ّسارع" )26(.               
امللفوظ يحمل ازدواجّية  اأن يقوله بل نرى  املتلّفظ  اأحيانًا يقول ما ل يريد  الكالم  ولكّن 
غرية ومتكّلمًا له  غريبة. فالّت�سال الهاتفي اّلذي يقت�سي متكّلمًا وهو الّرجل اأو املراأة اأو ال�سّ
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وهو البن احمد، يّتجه ملفوظه اجّتاهني اثنني: اجّتاه ال�ّسلطة واجّتاه اأحمد. وهو يف احلالتني 
ملفوظ مغالط. فهو يقول لل�ّسلطة اّلتي تقبله كالمًا غري �سحيح ويقول لأحمد كذلك كالمًا غري 
�سحيح فيه مغالطٌة غري مق�سودة ُيحمل عليها املتلّفظ حماًل، ذلك اأّن الهاتف من وجهة نظر 
ال�ّسلطة "ذو ولء �ساأنه �ساأن املواطن. فاإذا �سمع كالمًا غري م�ستحّب فاإّنه يرف�س اأن يرّد ")27( 
ولذلك عندما اّت�سل اأحمد حتّدث الّرجل"قلت له اإّننا نعي�س حياة هانئة واأّن كّل احتياجاتنا 
متوّفرة")28(. وعلى هذا الّنحو تقت�سي و�سعّية الّتلّفظ اأن يتحّول الكالم اإىل كذب. والكذب يف 
احلقيقة يف هذا ال�ّسياق فراغات وهو �سمٌت وعلى القارئ اأن ميالأ هذه الفراغات ويحّل ترّمز 
مت وهو يقراأ هذه الّروايَة "كذب اأحمد على اأّمه األف كذبة وكذبة واحدة ومنها مثاًل اأّنه  ال�سّ
ي�ستغل يف �سركة حمرتمة.. ثّم جاء دور الأّم لتكذب األف كذبة بي�ساء واأخرى �سوداء. فقالت 
اإّنهم مرتاحون هنا واأّن الّطق�س جميل واّن اجلماعة يعاملونهم معاملًة مثلى")29(.                 

اأو كان  اأبلغ من الكالم. فهو عدم حتّقق فعل تلّفظ كان ميكن  مُت  5.3. يبدو لنا هذا ال�سّ
يجب اأن يقع يف و�سعّية حمّددة. واإذا نظرنا اإىل عالقة الن�ّس به، فاإّن الّرواية كّلها، نظرًا 
لطابعها امللتب�س ن�سٌّ �سامٌت. فكاأّن الكاتب مل ي�ستطع اأن يقول ما يريد اأن يقوله، فالتجاأ 
مت هنا حمكوم بالّرف�س. واملتكّلمون يرف�سون اأن يتكّلموا  اإىل هذا ال�ّسكل امللتب�س.فال�سّ
لأّن �سلطة قاهرًة متنعهم من الّتعبري عن اآرائهم وم�ساغلهم. وبالّتايل وهم يتكّلمون يكونون 
ة ل ت�سمح لهم باأن ي�سدروا ملفوظات قد تزيد من تعكري الو�سعّية اّلتي  يف و�سعّية خا�سّ
هم فيها. وبذلك يكون الّرف�س �سكاًل من اأ�سكال الّتمّرد على هذه ال�ّسلطة اخلارجّية اّلتي 
ثغرات  يرتكون  فاملتكّلمون  مواليًا.   الكالم  يكون  اأن  وتريد  الّت�سال  و�سائل  يف  تتحّكم 
وثقبًا يف ملفوظاتهم لي�س لأّنهم ل ي�ستطيعون اأن يقولوا، بل لأّنهم ل يريدون اأن يقولوا 
اإىل �سلطة قامعة  اّلذي يتحّول  مت ملتب�س باخلوف  ال�سّ اأّن  تفاديا لالأ�سواأ. وهذا يعني 

تذّل املتكّلمني.                               
4. يرتبط اخلوف بجهاز املراقبة وبالف�ساء اّلذي يتحّرك فيه املتكّلمون. فالواجهة الّزجاجّية 
م�ستوى  يف  فقط  لي�س  مك�سوفة  وال�ّسخ�سيات  الّتعرية.  اإىل  ال�ّسخ�سيات  تعر�س  للبيت 
الكالم اّلذي تتلّفظ به، ولكن اأي�سًا يف م�ستوى حتّركها داخل البيت"عيون احلر�س فوق 
مثل  نحاول  واأّمي  واأبي  اأنا  ونحن،  الّزجاجّية  اجلدران  هذه  تخرتق  اإلينا،  حتّدق  ال�ّسور 
جدار  خلف  نتوارى  الباب،  وراء  نختفي  اأن  بغتًة،  عليهم  باهرة  اأ�سواء  �ُسّلطت  ل�سو�س 
داخلّي يجّلل عري هذا البيت الّزجاجّي امل�ستباح بالعيون املبحلقة")30(. ينبثق اخلوف من 
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الإح�سا�س بالعراء وال�ستباحة. فلم يعد الإن�سان يف هذا البيت ميلك �سيئًا من خ�سو�سياته. 
وعلى هذا الّنحو ي�سبح اخلوف �سلطة يف البيت، تتحّكم يف كالم ال�ّسخ�سيات ويف اأفعالها 
بهذا  الن�ّس  ي�سّرح  كما  تراجيدّية  �سخ�سيات  اإىل  ال�ّسخ�سيات  وتتحّول  وت�سّرفاتها. 
لكّنه  الرّتاجيدي م�سّبقًا.  البطل م�سريه  اأن يعرف  املاأ�ساة هي  املاأ�ساة.  املعنى"هذه هي 
بالّرغم من هذه املعرفة يوا�سل م�سريته نحو هذا امل�سري")31(.                                                                        

الكتابة  وحّتى  اخلوف،  عن  تعبريًا  البيت  داخل  ال�ّسخ�سيات  اأفعال  كّل  تكون  وعندئذ   .1:4
اّلّتي التجاأ اإليها الدكتور مراد باعتباره منّظرًا �سيا�سّيًا كانت يف الّظاهر طريقًة من طرق 
مود اأمام امل�سري اّلذي فر�سه عليه الو�سع ال�ّسيا�سّي اجلديد، ولكّنها كانت يف احلقيقة  ال�سّ
�سي�ساألونني  الكتابة،  من  انتهي  اأعرف، حني  ياأتون،  والنهيار"�سوف  ال�ّسقوط  من  خوفًا 
عن اأوراقي و�ساأ�سّلمها لهم. اأعرف. لكّني �ساأظّل اكتب" )32(.اأو: "خطيئة اأن ل اأ�سع حّدًا 
�سي�سادر")33(. اّلذي  الكتاب  كتابة  اأوا�سل  اأن  ينبغي  اأكتب.  ل  اأن  اأكرب  حلياتي. خطيئة 
و�سيظّل الّرجل وهو يرى امل�سّد�س اجلاهز يخ�سى هذا امل�سري املحتوم من اأجل اأن يعي�س 
ويواجه القرن احلادي والع�سرين"م�سيُت اليوم ع�سر كيلومرتات. بني املطبخ وغرفة الّنوم 
ع�سرون خطوة. ذرعت هذه امل�سافة كبندول �ساعة، رائحًا راجعًا مئات املّرات.مل اأح�سبها 
بدّقة. وكنت طوال م�سواري اأفّكر يف �سكل القرن احلادي والع�سرين")34(. ولذلك تتحّول 

الأحالم اإىل كوابي�س خميفة.       
2:4. لكّن دائرة �سلطة اخلوف تّت�سع وتنتقل من ف�ساء اإىل ف�ساء. فاملالزم ل ي�ستطيع اأن ينام 
اأّن" الأجهزة  ت يف �سّيارته، ويعتقد  مع زوجته يف بيته. وهو ل ي�ستبعد وجود جهاز تن�سّ
عديدة واأّن كّل جهاز يراقب اجلهاز الآخر")35(. بل ينتاب اخلوف كامت �سوت وهو اّلذي 
اأّنني عاجز  "لكن حني اأحّلت علّي احلاجة اإىل العرتاف، واأدركُت  يتحّكم يف ت�سّرفاته 
عن حّل عقدة ل�ساين اأمام الآخر، اأي اآخر، ب�سبب من ر�سانتي وجبني. اإّنني رعديد جبان 
اأحيانًا خا�سة حني اأجل�س مع م�سئويل اأو اإىل �سخ�س قوّي مثل الّدكتور مراد")36(.اأو"لكّن 
الّرعب جرثومٌة دفينٌة ل ُترى بالعني املجّردة. اأنا اأعرفها، حملتها يف اأنفا�سي حني كنُت 
اأحتّدث اإىل اأحمد")37(.ويكت�سح هذا الإح�سا�س البيت يف مدينة عّمان وينت�سر يف �سوارعها 
العائلة  اإيّن خائفة، خائفة من كّل جديد من  اإّنها مالحقٌة"قلُت  غرية  عندما تدرك ال�سّ
الكبرية،  من تلك الأجهزة اأو املنّظمات الغام�سة اّلتي قتلت اأخي واأّمي")38(.                                 
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3:4. ولكن األ يخفي اخّلوف عداوة وعنفًا يعود اإىل منبعه بعالمته املقلوبة، على حّد عبارة 
ل  هاب  الرُّ اإّن  هاب؟  للرُّ الوحيد  العالج  املعنى  بهذا  الكتابة  تكون  األ  كري�ستيفا؟  جوليا 
حالة  يف  كتابٌة  هو  كري�ستيفا  تقول  كما  ُرهابّي،  كّل  اإّن  الّلغة.  حتت  ينزلق  ولكّنه  يختفي 
تكّون، وعلى العك�س يبدو كّل فعل كالم لغة خوف)39(.اإّننا نعترب هذه الّرواية مذّكرات كامت 
والّن�سو�س  الأ�سا�سّية  الّنواة  فهي  الرّزاز.  موؤن�س  مدّونة  يف  املركزّية  الّرواية  هي  �سوت 
الأخرى ما هي اإّل دوائر حول هذه الّنواة. فعندما ننتقل اإىل الّروايتني الأخريني، جمعة 
القّفاري:يوميات نكرة و�سلطان الّنوم وزرقاء اليمامة، نحن يف احلقيقة ننتقل من م�ستوى 
اإىل اآخر، من متثيل ب�سرّي للواقع اإىل متثيل مو�سوعّي �ساخر، اإىل متثيل رمزّي، من رواية 
املرجعّية  ال�ّسخ�سّيات  عليها  تهيمن  رواية  اإىل  واقعية  �سخ�سّيات مرجعّية  عليها  تهيمن 
فاإّن  ذلك  ومع  جمازّية.  مرجعّية  �سخ�سّيات  على  اأ�سا�سًا  تقوم  رواية  اإىل  الجتماعّية، 

الّدللة ل تتغرّي كثريًا.                                                                                               
الواقعي  اخلطاب  حمّل  ال�ّساخر  اخلطاب  حّل  نكرة،  يوميات  القّفاري:  جمعة  رواية  يف   .5
املبا�سر. واإن حافظ املوؤّلف على منطي ال�ّسرد: ال�ّسرد ال�ّسري ذاتي وال�ّسرد جمهول ال�سم، 
فالّرواية ل تخلو من اللتبا�س. وهو هنا ل يتعّلق بطبيعة الن�ّس يف حّد ذاتها، بل بطبيعة 
اإزاء �سخ�سّية مركزّية هي �سخ�سّية جمعة القّفاري يقّدمها  اإذ نحن  اخلطاب ال�ّساخر. 
ال�ّسارد على اأ�سا�س اأّنها �سخ�سّية مري�سة، تعاين من بع�س الأزمات الّنف�سّية "قال الّطبيب 
املر�س  هذا  وجتّلى  انفعالّيًا")40(.  معاق  واأّنني  عاطفي  تخّلف  من  اأعاين  اأّنني  املرعب 
واقعّية  �سخ�سّية  اإىل  وحّولها  روائّية  �سخ�سّية  وبنى  رواية  كتابة  فّكر يف  الّنف�سي عندما 
يتحّدث معها ويخاطبها يف كّل حني"عّلق كثري الغلبة وهو ينفخ يائ�سًا اأّن اأموري ت�ستفحل 
واأّن عجزي على الّت�سالح مع نف�سي وعقد معاهدة �سلمّية مع احلياة دفعني اإىل حتويل 
اأب�سرها  واقعّية  �سخ�سّية  اإىل  الّذهن  يف  روائّية  �سخ�سّية  م�سروع  من  العموين  نعمان 
واأحتّدث معها مع اأّنها غري موجودة، ون�سحني بزيارة طبيب نف�سايّن")41(، و�سخ�سّيات 
اأخرى ثانوّية حتيط بجمعة القّفاري"كثري الغلبة، زوجته، الأخت، وداد" تقّدم على اأّنها 
�سخ�سّيات �سوّية مت�ساحلة مع الع�سر  ومدركة للّتطّور الجتماعي احلا�سل وناجحة يف 

م�سريتها احلياتّية.                                   
1:5. ويف احلقيقة، نحن يف هذه الّرواية اإزاء مدارين �سرديني خمتلفني، ُيحدث اجتماعهما 
يف هذه الّرواية التبا�سًا ظاهرًا. يف املدار الأّول يبدو جمعة القّفاري رجاًل مري�سًا"جّففت 
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على  ذقني  و�سقطت  بوجهي  اأ�سحت  اأن  بعد  لها  اعرتفت  ثّم  الورق،  من  مبنديل  عرقي 
لالأمرا�س  م�سّح  اإىل  دخلُت  وايّن  ع�سبّية  ا�سطرابات  من  اأعاين  كنت  اأّنني  �سدري، 
ثّم  جهة  من  نف�سي  وبني  بيني  �سلح  معاهدة  اإبرام  اأحاول  واأّنني  والّنف�سّية  الع�سبّية 
بيني وبني حميطي من جهة اأخرى")42(.وكّل تلك الو�سعّيات الجتماعّية اّلتي يجد فيها 
، غري قادر على فهم العامل وعاجز على الّت�سالح مع حميطه  اأّنه رجٌل غبيٌّ توؤّكد  نف�سه 
الجتماعّي، بحكم احلالة املر�سّية الّنف�سّية اّلتي هو عليها. وبالّتايل تنتهي احلكايُة باأن 
يعي�س حالته.ويف  مثله  لرجل  الّطبيعّية  الّنهاية  وهي  امل�ست�سفى،  اإىل  الأمن  رجال  ياأخذه 
املدار الّثاين يبدو جمعة القّفاري دونكي�سوتًا من طراز جديد "�سيطر عليه هاج�س كتابة 
اإىل  ن�سبة  الكيا�سطة،  عون  اأو  كي�سوط  عون  يكونه..و�سي�سّميه  اأن  يتمّنى  بطل  عن  رواية 
دون كي�سوت الأندل�سّي!نعم بطل ذو حياة تزدحم باملغامرات، بطل يقّدم نظرّية فل�سفّية 
جديدة، فيها خال�س للب�سرّية من عذاباتها")43(.واإن دخل م�ست�سفى الأمرا�س الّنف�سّية 
فقد �سفي متامًا"كان الّدكتور يكّف فجاأًة عن الّدوران يف الغرفة ن ثّم يرفع راأ�سه وميّرر 
�ُسفي متامًا  نف�سها، حا�سله،  اإنتاج  تعيد  الأزمة  كاحلامل:  ويرّدد  راأ�سه  �سعر  اأ�سابعه يف 
وقيل اإّنها معجزة العلم وعاد جمعة اإىل البلد")44(. وتوؤّكد بع�س �سخ�سّيات الّرواية هذا 
املعنى اإذ ترى اأّن مر�س جمعة القّفاري هو ت�سّنع ل غري"قال يل ل اأعاين من اأّي مر�س 
واأّن مر�سي الوحيد هو عدم قدرتي على الّتكّيف، واأّنني ل اأبذل جهدًا كافيًا لالندماج يف 
اّنه رجٌل ذو  دلياًل على  اّلتي عا�سها  الجتماعّية  الو�سعّيات  تكون  املجتمع")45(. وعندئذ 
قيم اأ�سيلة يف زمن ترّدت فيه القيم و�ساد فيه البتذال"لكّن وداد ت�سّر على اأّنه عمالق يف 
زمن الأقزام ونبيل يف ع�سر الّنذالة وفار�س جليل يف وقت ترّجل فيه جميع الّرجال الّذكور 
عن �سهواتهم وم�سوا على اأقدامهم")46(.واإن اأبدى بع�س ال�ّسلوكات البلهاء فتلك طريقٌة 

اّتخذها  حّتى ي�ستطيع اأن يعي�س بني هوؤلء الّنا�س.                                 
من  ب�سكل  الّرواية  به  ت�سّرح  التبا�سًا  ويحدثان  ممكنان  املدارين  اإّن  احلقيقة  يف   .2:5
يكن  نبيل ومل  باأّنه �سعلوك  وو�سفته  الغلط   الّزمان  ولد يف  القّفاري  الأ�سكال"اإّن جمعة 
ا�ستدعيت يف  اّلتي  اأو ت�ستمه")47(.و�سورة دون كي�سوت  اأّنها متدحه  جمعة على يقني من 
احلكاية ذات وجهني، فقد تكون ل�سالح ال�ّسخ�سّية اأو لغري �ساحلها.يظهر اللتبا�س اإذن 
يف كالم ال�ّسارد وكالم ال�ّسخ�سيات بحكم هيمنة خطاب ال�ّسخرية يف الّرواية كّلها. واإذا 
ال�ّسكل باعتبار"منط خطاب  واإن على م�ستوى  اأّنها خطاب مزدوج  ال�ّسخرية على  فهمنا 
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يحتوي على فارق بني ما تقوله لفظًا وما تريد ان تقوله حّقًا")48( واإذا اعتربنا ال�ّسخرية" 
وجهًا من وجوه الّتعبري عن الّذات وميكن اأن ت�سّمى باملعنى احلقيقي للكلمة جمازًا " فهي 
الأّولون الأخريين  اأن يكون  اإىل  الباطن وت�سعى  الّظاهر وتظهر  اإذ تبطن  تقلب كّل �سيء 
اأي�سًا الّتوا�سع املغلوط وال�ّسذاجة املغلوطة والإهمال  والأخريون الأّولني")49( واعتربناها 
املغلوط على حّد عبارة جانكيليفيت�س، فاإّن امللفوظ الّروائّي يتاأ�ّس�س على فراغات وثقب 
على القارئ اأن ميالأها حّتى يغّلب مدارًا على مدار وحّتى ي�سل اإىل ق�سدّية املوؤّلف.                                                                     
اإذن يف خطاب ال�ّسارد وخطاب ال�ّسخ�سّيات �سمٌت يتكّرر با�ستمرار، لأّن الكاتب  3:5. ثّمة 
ينحو منحى املجاز، يخفي وميّوه ويناور. فهو يرف�س اأن ي�سّمي الأ�سياء باأ�سمائها وينحو 
مت هنا يعترب عملّيةً  خطابّيًة واعيًة، وهو يف احلقيقة  باخلطاب منحاه املبا�سر.اإّن ال�سّ
اأن ينخرط فيه. ت�ساأل  الّتمّرد على اخلطاب الجتماعي برّمته اّلذي يرف�س  يّتخذ �سكل 
اأنت ح�سٌن منيٌع، وجدران قلعتك  مت؟  اإّل بال�سّ القّفاري"األ تقوم مناعتك  وداد جمعة 
�سمٌت  ب�سمتك.لكّنه  جمهولٌة  القتحام  على  تتاأّبى  اّلتي  واأ�سوارها  الع�سّية   الّداخلّية 
يواري حزنًا عميقًا.اأ�سى ومرارة تعي�سهما وحيدًا ول تبوح بهما لأحد، لأّنك ع�سّي الّدمع، 
اأن  يرف�س  لأّنه  نف�سه  املخاَطب  على  التمّرد  �سكل  كذلك  ويّتخذ  رب!")50(،  ال�سّ �سيمتك 
يتوا�سل معه"اأق�سم باهلّل اأّنني حاولت اأن اأ�ساعده على الّتاأقلم، قلت له يا جمعة يا حبيبي 
يابن احلالل يابن عّمي، ينبغي اأن تخرج من غربتك وتدخل احلياة العامة")51(. وعندئذ 
الّرواية وهي �سخ�سّية  املتخّيلة داخل  بال�ّسخ�سّية  يّت�سل  اّلذي  مت باخلوف  ال�سّ يلتب�س 
تتبّدد،  ال�ستطالع  اإىل  وامليل  املغامرة  وحّب  واملخاطرة  املجازفة  بطباع  الّنعمان"فاإذا 
لتحّل حمّلها خ�سال الك�سل واخلوف، نعم اخلوف، اخلوف من املوت، من  العتمة، من 
بال�ّسخ�سّية  يّت�سل  كّلها".كما  احلياة  من  بالّنا�س،  الختالط  من  ال�ّسارع،  اإىل  اخلروج 
وهي �سخ�سّية جمعة القّفاري اّلذي يجد نف�سه حتت �سلطة اخلوف �ساأنه �ساأن �سخ�سيات 
الأمني  ح�ّسي  وثار  طارئ.  وفزع  مظلم  �سّك  اإح�سا�ُس  �سوت"�ساورين  كامت  مذّكرات 
دئة يف اأعماقي... حّدثتني نف�سي اأّنها قد تكون فتاة من وكالة  وا�ستنفر اأجهزة الإنذار ال�سّ
اإىل نكرة  الوكالة  تلتفت  �سّطبُت هذا الحتمال. ملاذا  ثّم  الأمريكية،  املركزّية  املخابرات 
مثلي؟ لعّلها تنتمي اإىل املو�ساد. األ�ست �سديق اأحمد اأبو �سيف؟اأمل يكن لأحمد اأبو �سيف 
ن�ساط �سّري اأّيام بريوت؟ لكّن اأحمد اأبو �سيف نف�سه يف البلد الآن. فلماذا ل حتاول اإيقاعه 
�سخ�سّيا اإذا كانت من املو�ساد؟ ا�ستبعدُت هذا الحتمال. لكّن بذرة احل�ّس الأمني اّلتي 
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زرعها اأحمد اأبو �سيف يف اأعماقي ل تزال تت�سّخم")52(. وعندئذ يكون فعل الكتابة وحّتى 
اأن يكتبها وهي مغامرات  واإن كان م�سروعًا من خالل الّرواية اّلتي يريد جمعة القّفاري 
هاب.                                                                                   الّنعمان يف �سوارع عّمان، العالج الوحيد من الرُّ

6.يف رواية �سلطان الّنوم وزرقاء اليمامة، يخرج موؤن�س الرّزاز من الّتمثيل الواقعي ليوغل يف 
املجاز ويباعد بني عامله الّروائي ومرجعه. يتنازل يف هذه الّرواية املرجعّي لفائدة الّلغة 
اد ل يوجد على  الّرامزة. وفيه يخرج ال�ّسرد من امللمو�س اإىل املجّرد، ذلك اأّن عامل ال�سّ
اخلرائط"األ يتحّدث الّنا�س عن عامل اجلّن وعامل العفاريت والأ�سباح وحّتى عامل الأطفال 
واملو�سيقى وما وراء الّطبيعة وعامل الأحالم واملنامات..هذه العوامل كّلها ل جتدها على 
اخلريطة، لكّنها موجودة")53(. ومع ذلك فنحن اإزاء �سخ�سيات مرجعّية، لكّنها ل حتيل 
رواية  نقي�س  على  ولكّنها  جمازّية.  كينونات  على  حتيل  ما  بقد  اجتماعّية  كائنات  على 
اد "عامل الّنا�س اخلارقني والإن�سان العادي  جمعة القّفاري:يوميات نكرة،يبدو عامل ال�سّ
"فهو   .)54( اّلذي فقد �سفته اخلارقة  الّدين  �ساأن �سخ�سّية عالء  القاعدة  �ساذ عن  فيه 
عامل اأ�سخا�س يتمّتعون بقدرات خارقة ويتجّنبون العي�س يف عاملكم اّلذي ل يرتك اخلارق 
اإبعادًا  اأبعدوا  اأو  الأ�سلّية  عواملهم  من  هربوا  الأطوار  غريبي  اأ�سخا�س  عامل  اإّنه  و�ساأنه، 
اأو نفيًا لعدم قدرتهم على الّتكّيف")55(. وعندئذ يطرح ال�ّسوؤال ب�سكل مقلوب. فاإذا كان 
ال�ّسوؤال يف رواية جمعة القّفاري كيف �سيتاأقلم رجل غري عادّي مع اأنا�س عاديني؟ يتحّول 
ال�ّسوؤال يف رواية �سلطان الّنوم وزرقاء اليمامة اإىل �سيغة مناق�سة:"كيف �سيتاأقلم رجل 

عادي مع جمتمع من اخلارقني؟")56(.                                                    
1:6. تتحّول ال�ّسخ�سيات يف هذه الّرواية اإىل �سخ�سيات متكّلمة، فهي اّلتي تروي وهي اّلتي 
تتكّلم  وتنقل كالم ال�ّسخ�سّيات الأخرى على �سبيل الّتناوب"�سلطان الّنوم وزرقاء اليمامة، 
باملوؤّلف  وا�سلة  �سخ�سّية  وهي  الّروائي  ميم  و�سخ�سّية  الّدين  نور  الّدكتور  الأ�سرار،  بئر 
اّلذي اأّلف الّرواية و�سارد جمهول ال�سم اّلذي يبدو عليما بعوامل ال�ّسخ�سّيات، ظواهرها 
وبواطنها. ويف كّل ذلك يقلب املوؤّلف املوا�سعات الأدبّية، فالواقع عنده "اأكرث فانتازّية من 
اخليال..واحلياة تقّلد الفّن، ابتداء من ال�ّسعر مرورًا بالّرواية ل العك�س")57(.                                                                       
2:6.اإّن هذا ال�ّسكل اّلذي متّثل فيه الّرواية الّرمز �سكٌل ملتب�ٌس بطبيعته. فال�ّسخ�سيات ل تعدو 
اأن تكون رموزًا لأفكار ومواقف فكرّية وو�سعّيات اجتماعّية. وال�ّسخ�سيات عمومًا، عندما 
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عرب  تتكامل  لكّنها  متقّطعة،  ظاهرّيًا  تبدو  حكاية  يف  فيها  تكون  و�سعّيات  ت�سف  تتكّلم 
الف�سول املختلفة، عندما تّت�سح عالقة �سلطان الّنوم بزرقاء اليمامة. اإّن اللتبا�س يظهر يف 
اد رمزًا لأولئك اّلذين يتكّلمون لغة  مدى اإدراكنا ملدلولت هذه الّرموز. فاإذا كان عامل ال�سّ
اد ل ترمز اإىل عا�سمة بعينها. واإذا كانت ال�ّسخ�سيات ترمز  اد، فاإّن �سبه مدينة ال�سّ ال�سّ
عب اأن نح�سر هذه الأفكار واملفاهيم  اإىل جمموعة من الأفكار واملفاهيم، فاإّنه من ال�سّ
يف دللة حمّددة."هنا يف �سلطنة الأحالم ل وجود للحدود والأ�سوار اّلتي ين�سئها العقل. 
هنا ل حدود فا�سلة بني الّزمان واملكان، ول بني املخّيلة والّذاكرة ول بني الوهم والواقع، 
ل جدران تف�سل بني املفاهيم والكائنات")58(. اإّن الّتعميم يف احلقيقة م�سدر اللتبا�س، 
فهذه املدينة اّلتي غزتها الأ�سرار والف�سائح وفا�ست بها "اأغلق بئر الأ�سرار فمه. اإّل اأّن 
مّتخذة  ثقب يف ج�سده  وكّل  وم�ساماته  واأنفه  اأذنيه  تتدّفق من  بداأت  والف�سائح  الأ�سرار 
عّدة اأ�سكال وهيئات:اأ�سوات، حوارات، كلمات، �سور، اأ�سرطة ت�سجيل �سئيلة احلجم")59( 
ويحكمها �سلطان الّنوم" اأنت ل تدرين �سيئًا عن �سلطنة املنام، الّنائمون يرغبون يف اأن 
اإىل  يتطّلعون  اإّنهم  اليقظة.  اّلتي يحظرها عليهم عامل  الرغبات  املنام  يحّققوا يف عامل 
اقرتاف ما يرغبون يف اقرتافه يف عامل اليقظة. لكّن العرف واملاألوف واملجتمع والقانون 
اأر�س  على  ترب�س  الّرمل  موجات  والّرمل"بداأت  العجاج  قبائل  وتغزوها  يردعهم")60(، 
تنقطع  ل  العجيبة  الّزوبعة  مرتبة.وقبائل  فوق  مرتبًة  وترتفع  طبقة،  فوق  طبقًة  الغرفة 
قبيلًة تلو قبيلة، تقتحم باب ال�ّسرفة، وتندفع بال هوادة اإىل غرفة العجوز العاجزة فوق 
�سريرها")61(، ترمز اإىل و�سع ل ميكن لنا اأن نحّدد معامله.فقد اأغرق ال�ّسرد يف اخليال 
"هذا هو العامل الوحيد اّلذي ل حدود فيه.اإّنه عامل احلّرية اخلال�سة.قال اإّن كّل الأزمنة 
هنا معا�س، بو�سع املرء هنا اأن يتقّدم ن يتاأّخر، يتيامن، يتيا�سر")62(. فهل اأّن جبال الّرمال 

اّلتي تزحف على املدينة فيلم هولويودّي اأم اأّنه واقع حقيقّي؟                                           
مّنا  يقال"فلكّل  ل  ما  يخفي  الن�ّس  يف  يقال  وما  الّرامزة.  الّلغة  هذه  مت  ال�سّ يخرتق   .3:6
اأ�سماء م�ستعارة وحركّية. ولكّل مّنا هوّيات متعّددة، بع�سها اأ�سيل وبع�سها مزّور. ولكّل مّنا 
وجٌه ظاهٌر ين�سجم مع الباطن اأو ل يعك�س حقيقته")63(. وميتلئ الكالم بهذه الفراغات اأي 
مت يف الّرواية يف مو�سع واحد على ل�سان بئر الأ�سرار  بهذا اّلذي ل يقال. تظهر كلمة ال�سّ
مت خفّية.اإّنها جتل�س بينك  مت، كتلة ال�سّ يغة"بيني وبني العامل بئٌر من ال�سّ وبهذه ال�سّ
مت لوٌن، لونه اأ�سوُد")64(.                                                                                وبني الغرباء لتداري جرح الحتكاك املفتعل. لل�سّ
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4.6. ل �سّك اأّن خطاب املتكّلمني ينزع بدوره يف هذه الّرواية عرب املجاز منزعًا �ساخرًا. ولكّنه 
�سخرّية قامتٌة، تظهر يف هذا اخلطاب املزدوج يف ما يقوله الكالم يف الّظاهر وما يريد 
اأن يقوله يف الباطن. وبالّتايل يكون للكالم الّظاهر فراٌغ على القارئ اأن ميالأه.اإّن الن�ّس 
اد حتكمها كائنات خارقٌة  ال�سّ املتعّددة. ف�سبه مدينة  القراءات  ينفتح على  مفتوح. وهو 
وغري عادية، لكّل كائن منها �سلطان ل ميلكه غريه. واإذا اعتربناها كائنات جمازّية ميكن 
اد احلقيقية وميكن على هذا الّنحو اأن  اأن تكون رموزًا لقوى الأمر والّنهي يف مدينة ال�سّ
نتتّبع الو�سعّيات واملواقف كما تظهر يف احلكاية ونوؤّولها للو�سول اإىل ق�سدّية املوؤّلف وذلك 
عرب البحث يف جمالت املحاكاة اأو الّتطابق اأو الّتنافر، وهو اأمٌر لي�س �سهاًل يف رواية تريد 
اد، وما هي  اأن تباعد الأ�سياء واملعاين. فما هو اإع�سار العجاج اّلذي يهّدد �سبه مدينة ال�سّ
الأ�سرار والف�سائح اّلتي متالأ �سوارع املدينة وقد �سقطت من ج�سد بئر الأ�سرار.اإّن الكالم 
ي�سكت يف مثل هذه الو�سعّيات ول يرتك اإّل فراغات معرو�سًة على القارئ.لكّن امللفوظات 
اأحيانًا تنفتح على مقا�سدها، كاأن تقول جولييت"اإّن م�سكلة ال�ّسرق هي ال�ّسيا�سة. الّنا�س 

ياأكلون وي�سربون �سيا�سًة. واأكّدت
ناعّية حّق الإن�سان يف  ّاأّن الغرب حّقق تفّوقه على ال�ّسرق لأّنه اأعلن ر�سمّيا منذ الّثورة ال�سّ
اأّما  اأوالّتخّلف..  للّتقّدم  اإىل حّرية احلب هي مقيا�س  الع�سق. التزّمت هو الّتخّلف، والّنظرة 
هنا يف ال�ّسرق، فاحلّب عيب وحمظور والهيبة تتطّلب وجوهًا متجّهمة �سارمًة ")65(.اإّن مثل 
ية. فالكاتب  هذا املقطع يطول ونحن نعتقد اأّنه يف هذه الّرواية اأقرب اإىل الخرتاقات الن�سّ
يخرتق امليثاق القرائي اّلذي و�سعه منذ العنوان. فاإذا كانت الّرواية من باب الّتمثيل الّرمزي 
فاإّن ظهور مثل هذه امللفوظات الواقعّية واملبا�سرة على ل�سان ال�ّسخ�سّيات حتدث ن�سازًا داخل 
الن�ّس، ولكن ميكن اأن نفهمها على اأ�سا�س اأّنها ازدواجّية خطابّية ترّبر ما ذهبنا اإليه. ومع 
املجازّية، على حّد  املجازّية. ففي احلكاية  �سياقاتها  تظّل داخل  امللفوظات  اأغلب  فاإّن  ذلك 
معناه  وراء  من  يوحي  ل  وهو  الّرمزي  ال�ّسرد  من  �س  متخ�سّ �سكل  هي  لودج  ديفيد  عبارة 
احلريف، بل ل بّد من فّك �سفرته فيما يّت�سل مبعنى اآخر وهي تنمو وفق الّتوازي بينها وبني 
املعنى امل�سّمن فيها، وتنحو الأفعال اّلتي ت�ستخدم اأ�سلوب احلكاية املجازّية ل على نحو عار�س 
بل بو�سفه و�سيلة �سردّية اأ�سا�سّية، اإىل اأن تكون احلكايات يف هذه الّرواية تهّكمّية")66(. فهل 
ميكن اأن نقول اإّن هذه احلكاية املجازّية مبروياتها وملفوظاتها تخفي �ساردًا ومن ورائه موؤّلفًا 
الّلغة  الّدناءة تتحّمله  بلغ درجة عالية من   الّرواية وقد  اأن يقال يف هذه  اأّن ما ميكن  اأدرك 



470

الواقعّية، اإّما لأّن موقعه يف الهيئة الجتماعّية ل ي�سمح له بالقول اأو اأّن �سلطًة ما متنعه منه؟ 
ففي ال�ّسعور بالّدناءة كما تقول كري�سيفا يكمن �سيء من ذاك الّتمّرد العنيف والغام�س اّلذي 
ينتاب الكائن يف مواجهة ما يهّدد وجوده وما يبدو له متاأّتيًا من خارج اأو من داخل، جتاوز 

احلّد، ملقى اإىل جانب املمكن وامل�سموح به والقابل للّتفكري")67(.
7. اإّن الّنتيجة اّلتي نخرج بها من هذا الّتحليل هي اأّن الّت�سّكل ال�ّسردّي يف هذه الّروايات الّثالث 
مت  اّلتي حّللناها حمكوٌم مبدار دليل كبري يقوم على ثالث منا�سات هي اللتبا�س وال�سّ
واخلوف)68(. ل �سّك اأّن موؤن�س الرّزاز اأراد اأن يكون خطابه الّروائي، على الأقّل من خالل 
مت واخلوف. اإّن الن�ّس كما يقول اإيكو  هذه الّروايات الّثالث، خطابًا ملتب�سًا يخرتقه ال�سّ
ًا  "نتاج يرتبط م�سريه الّتاأويلي اأو الّتعبريي باآلية تكوينه ارتباطًا لزمًا، فاأن يكّون املرء ن�سّ
يعني اأن ي�سع حّيز الفعل ا�سرتاتيجّية ناجزة تاأخذ يف اعتبارها توّقعات حركة الآخر")69(. 
و�سّبهه باملحارب اّلذي يت�سّور عدّوًا منوذجّيًا مع اختالف اأ�سا�سّي وهو اأّن املوؤّلف يف كتابه 
ي�سعى اإىل اأن يجعل اخل�سم رابحًا ل خا�سرًا)70(. واخل�سُم هنا هو هذا القارئ الّنموذجّي 
ي بالّطريقة اّلتي يراها، هو املوؤّلف،  اّلذي يكون جديرًا بالّتعا�سد من اأجل الّتاأويل الن�سّ

مالئمة وقمينة باأن توؤّثر تاأويلّيًا مبقدار ما يكون فعل املوؤّلف تكوينيًا)71(.
1:7. اإّن الّذات الكاتبة تكاد ل تختفي يف هذه الّروايات الّثالث. ففي الّرواية الأوىل مذّكرات 
رواية  ويف  ف�سولها.  بع�س  اأ�سرته  عا�ست  موؤملة  حكاية  الرّزاز  موؤن�س  يروي  �سوت  كامت 
والّروائّي وهو يف احلقيقة  حفي  ال�سّ الأ�ستاذ ميم  اليمامة، يظهر  وزرقاء  الّنوم  �سلطان 
انبثاق ل�سوت املوؤّلف داخل الن�ّس، كما يظهر فيها ا�سم منيف الرّزاز من بني �سخ�سّيات 
ذاتها  حّد  يف  امللفوظات  اإىل  نعود  اأن  وميكن  احلقيقّية،  باأ�سمائها  تذكر  كثرية  مرجعّية 
لنوؤّكد اأّن املوؤّلف حا�سر يف ن�سو�سه، ويذّكر باأّنه موجود ولي�س غائبًا.وعندئذ قد ل يكون 
الكبري ومبنا�ساتها  ال�ّسردّي  تكون مبدارها  اأن  تعدو  الّروايات ل  اإّن هذه  نقول  اأن  مثريًا 
اّلتي اأ�سرنا اإليها ت�سريدًا للحالة النف�سّية والوجودّية اّلتي عا�سها موؤن�س الرّزاز يف حياته 

ال�ّسخ�سّية.
2:7. اأذكر اأيّن ا�ستمعُت اإىل �سهادة قالها موؤن�س الرّزاز يف مدينة بعيدة عن عّمان �سائفة عام 
1998، عرّب فيها يف كثري من الأمل عن الو�سع العبثي الّذي وجد نف�سه فيه منذ طفولته 
املبّكرة. فماذا �سيحدث لو ف�سلت املوؤامرة ومل ذاك اّلذي حدث؟ هل �سيكون موؤن�س الرّزاز 
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الكاتب الكبري اّلذي ننظر يف اأدبه اليوم بعد موته؟ اإّن امل�ساألة لعبٌة اأّدى فيها �سوء احلّظ 
دورا من اأدواره.لعّل هذا الو�سع الإ�سكايّل ي�ساعدنا على فهم تلك املنا�سات اّلتي حلّلناها. 
مع  الكاتب  اأّن  واخلوف.فهل  مت  وال�سّ اللتبا�س  من  �سيء  الرّزاز  موؤن�س  �سخ�سّية  ففي 
الّدكتور مراد اّلذي اأزيح من موقعه القيادي بطريقة ل دميقراطّية، تّت�سم بالعنف وزّج به 
يف الإقامة اجلربّية لينهي بقّية حياته فيه، اأم مع الّدكتور مراد اّلذي انتقل مع رفاقه من 
موقع املقموعني اإىل موقع القامعني، وهو يدرك اأّن الّنا�س يقولون"حّفار البئر وقع فيه؟ 

وهل �سيكون الكاتب مع الّدكتور مراد اأو �سّده وهو يرى ما قد حدث؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اللغة ال�سردية 
عند موؤن�س الرزاز

ر�سيد كمال  • د.بالل 

ل تنه�س اللغة بوظيفتها، ول تتحقق جمالياتها، اإل اإذا كانت نتيجة اختيار لألفاظها، هذه 
الألفاظ التي تبنى بناًء، وتر�سف ر�سفًا، وبذلك ارتبط الإبداع بالبتداع، بذاك اجلديد الآتي 
من �سحر الكلمات، فاللغة مبنية على اختيار اللفظ، وطريقة البناء وال�ستخدام، فالق�سة اأو 

الرواية "ك�سكل فني هي – بالتعبري الأملاين- نوع من فن القول")1(. 
ليعطي  املنا�سب؛  املكان  وو�سعه يف  املنا�سب،  اللفظ  باختيار  اإل  النوعية  تتحقق هذه  ول 
اإن  اإذ  اخلا�س،  ال�ستعمال  الإبداع يف  من  وف�سيلته،  الختيار  ميزة  فيظهر  املن�سود،  املعنى 
بالن�سبة  و�سوحًا  الأ�سياء  اأكرث  من  اأحيانًا  ت�سري  مميزة  اأ�سكاًل  الأدبية  اللغة  "يف  للكلمة 
لقارئ الن�س الأدبي، وهذه الأ�سكال اللغوية تتغلغل يف م�ستويات خمتلفة يف الن�سيج اللغوي، 
ففي الأدب جند الو�سيلة التعبريية وهي الكلمة فتكون يف واقع خا�س، فالأدب يخلق "واقع" 

الكلمة")2(. فالأديب هو امل�سيطر "على اللغة مبا ي�سيفه عليها من ذاته وروحه")3(.
اأو  الراوي،  لغة  على  اأو  لغته،  على  خاللها  من  يدل  ما  الألفاظ  من  يختار  الذي  وهو 
واملكانية،  الزمانية  بيئتها  على  والدالة  وذوقًا،  وم�ستوى  فكرًا  املتباينة  ال�سخو�س،  لغة  على 
و"الروائي املتمكن هو الذي ي�سيطر على اأداته اللغوية، ويدرك اأ�سرارها وفاعليتها يف التعبري 
والتاأثري، وي�سوغ مبهارة فنية تركيبه اللغوي، فيقدم ويوؤخر، ويوجز ويطنب، ويعّرف وينّكر، 
ويو�سل ويف�سل، وي�سرح ويكني، وي�سف الأحداث، ويجري احلوار، وينتقي الكلمات الدالة 

املوحية")4(.
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بحيث   املتعمد،  الختيار  "اأ�سا�سها  نرثًا  اأم  �سعرًا  اأكان  �سواء  الأدبي  الن�س  يف  اللغة  اإن 
يكون للكلمة ثقل وقيمة يف حد ذاتها، وكما اأن اأ�سا�سها تاأكيد ذاتيتها، بحيث يدرك القارئ يف 

النهاية اأنه باإزاء بناء جديد للغة وبناء جديد لعامله")5(. 

واإمنا ياأتي الت�سديد على "خ�سو�سية اللفظة لكي نوؤكد فرادة الأ�سلوب الأدبي الذي يربع 
املت�سل  ذوقه  وي�سقل  القارئ،  م�ساعر  يهز  لطيف،  ممتع  ن�سق  يف  ونظمها  ا�سطفائها  يف 

ات�ساًل وثيقًا باح�سا�سه اجلمايل")6(. 
اإذ يختارها  ب�سيطة من واقعه  األفاظه ومفرداته،  الرزاز بارع مبدع يف اختيار   وموؤن�س 
الرزاز  موؤن�س  لغة  فاح�سة يف  نظرة  ولعل  يحمل دللت عديدة،  روائيا  واقعا  ليبني  املعي�س 
مغازل  املفردة  عند  يقف  اإذ  دللتها،  يف  عميقة  مفرداتها،  يف  ب�سطة  لوجدناها  الروائية 
وحماورا ومت�سائال، م�سركا القارئ يف اقتنا�س �سوارد املعاين التي يريدها، فاملفردة تتنا�سل، 
الأخرى  الروائية  العنا�سر  تلعب  كما  رئي�سا  دورا  تلعب  فهي  �سقيقاتها،  مع  وتختلف  وتاأتلف 
من �سخو�س واأحداث، وقد ت�سكل كلماته اأ�سئلة اأكرث مما ت�سكل اإجابات، لقد ا�ستطاع موؤن�س 
واأ�سلوبا  فكرا  عليه  تدل  خمتلفة  لغة  لغويا،  وقامو�سا  خا�سة،  لغة  لنف�سه  يوجد  اأن  الرزاز 
واهتماما، لقد تعامل مع اللغة بح�س مرهف، وقلب متعب، وفكر م�سغول، حتى خرجت علينا 
لغته به�سي�سها، فعربت عن �سدقه وحبه لوطنه العربي الكبري، لقد كان اختيار موؤن�س لألفاظه 
اإبداعا، فالكلمات ل تاأتي اعتباطا، ولي�ست و�سيلة للقول فقط، فقد يوقف موؤن�س  ومفرداته 
اأكلها،و�ساأقف يف هذا البحث عند لغة موؤن�س  �سري الأحداث ليقف عند الكلمة  حتى تعطي 

الرزاز  ال�سردية �سمن حماور هي:
اإىل  منتهيا  والتنا�س،  اللغوية،  املفردة  وحمور  ال�سخو�س،  واأ�سماء  والإهداء،  العنوان، 

قامو�س موؤن�س الرزاز اللغوي.

العنوان: • لغة 
اإذا ما ا�ستعر�سنا عناوين روايات موؤن�س الرزاز مثل: )اأحياء يف البحر امليت، اعرتافات 
الذاكرة  نكرة،  يوميات  القفاري  جمعة  ال�سحاب،  ناطحات  يف  الأعراب  متاهة  �سوت،  كامت 
ال�سظايا  ال�سطر،  اآخر  يف  فا�سلة  دينا�سور،  مذكرات  واحد،  وراأ�س  قبعتان  امل�ستباحة، 
والف�سيف�ساء، ع�سابة الوردة الدامية، �سلطان النوم وزرقاء اليمامة، حني ت�ستيقظ الأحالم، 
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ليلة ع�سل( لوجدنا فيها �سمتا لغويا مبنيا على املفارقة وائتالف ما اختلف، بل يكون العنوان 
ن�سا خمتلفا دال على اأن  لغة املنت الروائي لغة خمتلفة. 

وقد وقف عند عناوين موؤن�س الرزاز الروائية غري باحث مثل  الدكتور �سامح الروا�سدة، 
والدكتور ب�سام قطو�س، والدكتوره نوال م�ساعدة، وغريهم كثري، حيث يقف الدكتور �سامح 
الروا�سدة عند عنوان رواية )اأحياء يف البحر امليت(  حيث يرى غرائبية العنوان تتجلى يف 
موؤن�س  للحياة من خالل  يكون حقال �ساحلا  فيه، وحني  ل حياة  امليت  فالبحر  الرواية  هذه 
القارئ  ولاأظن  والهزء،  ال�سخرية  القائمة عل  املفارقة  ي�سبح منوذجا �سارخا على  الرزاز 
حمتجا لكبري جهد لكي ير�سد التناق�س ما بني كلمة )اأحياء( و)امليت( وهي مفارقة لفظية 
يجتمع فيها النقي�سان لفظيا ودلليا، فخربتنا ال�سابقة جتعلنا نرف�س وجود اأحياء يف البحر 
امليت، غري اأن الأمر يبدو ذا دللة رمزية حني يجعل الروائي هوؤلء الأحياء هم اأبناء الأمة، 
والتي تعي�س يف واقع جامد اأ�سبه ما يكون بالبحر امليت، والتي يغرق اأبناوؤها يف الهلو�سة، ول 

ي�سعرون مبا يحيط بهم يف بحرهم هذا.)7(
ويقف الدكتور ب�سام قطو�س عند عنوان رواية )ال�سظايا والف�سيف�ساء( اإذ يوحي بالت�سظي 
اإىل  جتمع  �سغرية  قطع  والف�سيف�ساء  متناثرة،  �سغرية  قطع  فال�سظايا  والتناثر،  والتبعرث 
بع�سها، لت�سكل لوحة اأو منظرا  رمبا بدا جميال وقابال للتاأمل، ولكن العنوان نف�سه يقع يف 
عالقة تناق�س حيث جمع ال�سظايا رمبا كان عمال م�ستحيال وحتى لو مت جمع ال�سظايا فهي 
لن تعطي بعدا جماليا  كما يف جمع الف�سيف�ساء، ثم اإن ال�سظايا رمبا كانت دليل اإدانة، بينما 
الف�سيف�ساء رمبا كانت من زاوية ت�سري اإىل بعد جمايل، ويظل العنوان موحيا ومعربا حتى نلج 

اإىل عامل الرواية. 

وتقف الدكتوراه نوال م�ساعدة عند عنوان رواية )ع�سابة الوردة الدامية( وتالحظ فيه 
العالقات  اإىل  وامياءات   والقبح،  ال�سحية واجلالد، بني اجلمال  بني  املفارقة  اإىل  ا�سارات 
املتناق�سة امل�سروخة بني ال�سخ�سيات والتي توؤدي يف النهاية اإىل �سرخ ومتزق العامل املو�سوعي 

وبالتايل اإىل تفكك العامل الروائي.  

علنا  املا�سي  ا�ستالب  اإىل  يومئ  ما  م�ستباحة(  )ذاكرة  رواية  عنوان  م�ساعدة يف  وجتد 
وظاهرا اأمام العجز والياأ�س يف  احلفاظ اأو الدفاع عنه.  
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وتوؤكد م�ساعدة يف اأن عنوان رواية )فا�سلة يف اآخر ال�سطر( قد جاء مفتوحا يومئ باحلركة 
وعدم التوقف وال�ستئناف دون انقطاع، ليعك�س قتامه الواقع وا�ستمراريته.  

�ساأقف عند عنوان رواية ليلة ع�سل ب�سيء من التف�سيل:
- ليلة ع�سل: موؤن�س الرزاز

جملة  ميثل  والثاين  ع�سل(  )ليلة  هو  رئي�س  عنوان  الأول  عنوانني:   الرواية  هذه  حتمل 
تف�سريية اأو اإحالية تقول: "عن الرجل الذي انتهت حياته قبل اأن ميوت".

العنوان الأول: ليلة ع�سل:

"ليلة  ليقول  لفظًا  املاألوف  خالف  املوؤلف  ولكن  ع�سل"  "�سهر  عرفيًا  املتداول  القول  اإن 
ع�سل"، والليلة جزء من ال�سهر، وال�سهر يطلق جمازًا على الأيام الأوىل التي تعقب الزواج، 
و�سهر الع�سل يبداأ زمانيًا من تلك الليلة، و�سواء قلنا ليلة ع�سل اأو �سهر ع�سل فاإن العنوان يوحي 
باأن بطلي الرواية عرو�سان، وقد ُيظللنا العنوان )ليلة ع�سل( وياأخذنا اإىل جو اآخر يتحدث عن 

اأمٍر فيه فرح و�سعادة ولي�س فيه اأزواج.

ولكن قارئ الرواية يجد نف�سه اأمام "ليلة"، والليلة متثل وحدة زمنية، ولكنها تفر�س جوها 
اخلا�س الذي تنبئ به وهو ليلة الدخلة، و�سوف جند الرواية ت�سرح بذلك يف اأكرث من مو�سع 
وتروي تفا�سيل تلك الليلة: )وهي تدرك اأنها مقبلة على ليلة الدخلة وما اأدراك ما ليلة الدخلة 

بالن�سبة لمراأة يف �سنها()8(.

وي�سيف الليلة اإىل ال�سهر اإىل الع�سل:

)يا اإلهي، يف ليلة �سهر ع�سلها الأوىل، يخونها مع بائعة هوى ملجرد اأنها مل تتجاوب معه 
بالطريقة التي اأراد اأن ميليها عليها()9(. 

الت�سمية  اإذ ي�سقط  نتائجها  ُيلغي  ال�سارد  الليلة وما تفر�سه من ف�ساء جتعل  اإن هذه  بل 
وامل�ساف اإليه:

ل�سهر  الثاين  اليوم  عمان يف  اإىل  باري�س  من  املتجهة  الطائرة  ولرا يف  بك  )عاد جمال 
ع�سلهما. �سهر ع�سل؟ لقد تقو�س منذ الليلة الأوىل!()10(.



479

وهنا يلتقي القول املاألوف )�سهر الع�سل( مع قول املوؤلف )ليلة ع�سل( يف حالة النفي، فاإذا 
مل تكن الليلة الأوىل ليلة ع�سل فلن يكون هناك �سهر ع�سل!!

املوؤلف  لأن  وروؤيتها  الرواية  مقولة  ميثل  اأنه  اإل  فرعي  عنوان  وهو  الثاين(:  )العنوان 
)الروائي( يكررها تاأكيدًا ويعيد ت�سكيلها؛ لتعطي معاين عدة، فاإذا كان غالف الرواية قد 

حمل العنوان الفرعي الآتي:

)عن الرجل الذي انتهت حياته قبل اأن ميوت(.

فاإن ال�سفحة الداخلية ت�سيف مفردة جديدة بني قو�سني وهي )ق�سة( مما يعطي هذه 
املفردة خ�سو�سية تدعو اإىل النظر والتاأمل، فما الفرق بني العبارتني الآتيتني:

-  عن الرجل الذي انتهت حياته قبل اأن ميوت.

- عن الرجل الذي انتهت )ق�سة( حياته قبل اأن ميوت.

واجلواب كامن يف الق�سة التي ترويها الرواية، وتاأخذ الرواية هذه اجلملة وتكررها)11( 
الت�سريح بهذا املغزى: )ما علينا حا�سله.. هذي  اإىل  ال�سارد  ياأتي  بل  مما يعطيها مغزًى، 
هي املقدمة... التي تقود اإىل ا�ستنتاج منطقي ب�سيط، لقد انتهت ق�سة حياتك قبل اأن تنتهي 

حياتك.هذه هي امل�ساألة:

يا للهول، انتهت ق�سة حياتي قبل اأن تنتهي حياتي، اإذن اأنا جمرد زائدة دودية ل ت�سلح 
اإل لال�ستئ�سال()12(.

وتنتهي الرواية التي تروي هذه الق�سة وتكرر تلك العبارة اإىل القول: )وما اأدراك؟ رمبا 
كنت مرتاحًا مطمئنًا )يف ل وعيك( لختتام ق�سة حياتك قبل اأن تنتهي حياتك، رمبا كانت 

حياتك م�سرحية. اأ�سدل ال�ستار عليها... ل ق�سة()13(.   

ليكت�سف القارئ اأن الرواية ُت�سبه احلياة كّلها بامل�سرحية ومن ف�سل واحد، فاإذا ما حتررنا 
من هذه الأدوار التي نلعبها �سنحيا احلياة احلرة الكاملة: )اإذن �سنحيا: اإما اأن نلعب اأدوارًا 
حتكي عن احلياة، اأو نحيا احلياة مبا�سرة دون دور، حياة بال التزامات ول طموحات، وبقايا 

فائ�س وقت نبعرثه كما يحلو لنا()14(. 
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الإهداء:  • لغة 
واإذا كانت لغة الإهداء عتبة من عتبات الن�س، فاإنها عند موؤن�س الرزاز تاأتي مغايرة ملا 
األف وعرف، فهي عتبة دخول لبناء معماري، وكذلك كانت عتبة لغوية دالة على معمار لغوي، 

وهنا نقف عند الإهداء يف رواية )فا�سلة يف اآخر ال�سطر(حيث جاء اإىل: 
)انقالب 14 رم�سان، حرب حزيران، بريوت 1975، بريوت 1982، حرب اخلليج الأوىل 
والثانية، مدريد  حرب اليمن، عمان الباحثة عن مالحمها، حلقات العنف املفرغة، الدماء 
التي �سالت هدرا، �سحايا �سقطوا عبثا، مفردات لغة التوا�سل املبتور، اإىل كل الأزمنة والأمكنة 
احلميمة  التي �سربتها زلزل اخللط واللتبا�س و�سياع اليقني وتال�سي امل�سلمات والفو�سى 

الرعناء وغياب املعنى …(
ولعل هذا الإهداء مبا حمل من اأ�سماء اأمكنة واأزمنة، وغياب اأ�سماء ال�سخو�س اإىل حتديد 
�سفتهم بال�سحايا، وانتهاء الإهداء اإىل التعميم والنطالق اإىل كل الأزمنة والأمكنة، وحترره 
من حتديد املعنى اإىل غياب املعنى، قا�سدا اإىل ا�ستمراية احلالة، اإن هذا الإهداء جاء متاآلفا 
بتوايل  موحية  فا�سلة  ي�سع  بل  النهاية،  معلنا  ال�سطر  اآخر  يف  نقطة  ي�سع  فال  العنوان  مع 
احلالت وا�ستمرارها، مع تعدد الأزمنة والأمكنة واختالفها، وهكذا يكون العنوان والإهداء 

عتبتني وعالمتني لغويتني دالتني على منت �سردي لغوي مغاير.

ال�سخو�س: • اأ�سماء 
يبدع موؤن�س الرزاز يف اختيار اأ�سماء �سخو�سه و�سفاتهم، ومن ذلك: تنبل، كثري الغلبة، 

نعمان العموين، جمعة القفاري، النمرود.
فاإذا اختار ا�سم الرجل )مطرًا( كان ا�سم املراأة التي تقابله )غيمة()15(

واذا كان ا�سم ال�سخ�سية )املراأة اخل�سراء( فاإن ا�سم �سخ�سية الرجل الذي يقابلها يكون 
)الرجل القحطاين()16(

وحني اختار موؤن�س الرزاز ا�سم زهرة لتكون بطلة روايته )مذكرات دينا�سور( فاإنه اختار 
مفردات تنا�سب معناها الدليل فزهرة من النباتات لذا جاءت الأفعال )تتفتح، تفوح، تتن�سق، 

تذوي، تذبل( دالة على معناها الدليل:
)اإنها تتفتح اأكرث، تت�سرج كالنبات...()17(.
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)زهرة تفوح بالأرق()18(
ويتن�سقها عند ذكرها: )اأتن�سقها غيبًا دون قطاف()19( كما اأنه جعل ظهرها جذعًا: )لكز 

زهرة، فغم�ست وناأت بجذعها عنه، وتوغلت يف منامها( )20(.
وجعل �سوتها حفيفًا: )امراأة واحدة فقط حفرت حفيفها يف كهوف ذاكرتي()21(.

وجعل مر�سها وموتها ذوباًل وذواء: 
)مما اأثر على توا�سله على زهرة التي بداأت تبدو له وكاأنها تذبل()22(.

)املهم اأن زهرة ذوت وحتولت على طيف()23(
وكان لها رائحة يف حياتها كما كان لها رائحة عند مماتها:

)رائحة زهرة القتيلة تنبعث من كل اأركان عمان()24(
يكون  وقد  معنوية،  اأو  زمانية  اأو  مكانية  دللة  تكون  قد  ودللته،  مبعناه  مرتبط  فال�سم 

قناعًا، يو�سح هذا الأمر قول ال�سارد.
اأبو ثائر: ثائر

يف رواية موؤن�س الرزاز "مذكرات دينا�سور" حني يعلق على �سخ�سية "اأبو ثائر" و�سبب 
اأنه  لل�سيوعيني  يقول  باأنه )قواد ومنافق.  اإياه  وا�سفًا  ال�سم يذهب  بهذا  ثائر  ت�سميته لبنه 
�سمى ابنه "ثائر" لأنه مع الثورة البول�سفية، وللبعثيني اأنه مع ثورة اآذار، وللمذيع التلفزيوين 

اأنه �سمى "ثائر" ثائرًا تيمنًا بالثورة العربية الكربى()25(.
بل جنده يعلن تذمره من هذا ال�سم؛ لأنه مل يعد ينا�سب طبيعة الع�سر اجلديد، وكاأن 
ا�سم "ثائر" اأ�سبح ا�سمًا اأثريًا قدميًا، نا�سب يف حينها ثورات واأيد لوجيات معينة، لكنه الآن 

ح باأنه �سيختار ا�سمًا لبنه القادم ينا�سب الع�سر اجلديد.  ُي�سرِّ
با�سم  القادم  ابننا  �سي�سمي  اإنه  اجلديد،  الع�سر  طبيعة  ينا�سب  ل  ثائر  ا�سم  اإن  )قال 
ع�سري مثل "�سالم" فاإذا اأجنبت اأنثى في�سميها "برتاء" بدًل من ال�سم الذي اتفقنا عليه 

حني تزوجنا: اأق�سد عروبة اأو "كوبا"(.)26(
فاإذا كانت النية ال�سابقة متجهة نحو )عروبة( و)كوبا( فاإن ذلك يعني اأن هذين ال�سمني 
كانا متنا�سبني مع تلك املرحلة، وكانا منذغمني مع ا�سم )ثائر(، لكن الع�سر اجلديد باإيقاعه 
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تلك  املنا�سب )برتاء( دللة على قطع وبرت  واأ�سبح ال�سم  والثائرين،  الثورة  اجلديد برتت 
الثقافة واأيديولوجيتها. واختيار ا�سم )�سالم( دللة على املرحلة واحلالة التي انتهت اإليها.

املفردة: عند  • الوقوف 
يقف موؤن�س الرزاز عند املفردة اللغوية التي يختارها متاأماًل وحماورًا، مقاربًا ومفارقًا، 
حتى تعطي معناها اأو معانيها، وتاأتي بدللتها التي يوظفها يف �سياقها الروائي، وهو بذلك 

يوؤكد مقا�سده يف اختيار األفاظه ومثال ذلك: 
ا�ستنجدت به / ا�ستجارت به:

باأبي،  ات�سلت  اأنها  تقول  ال�ساد�سة  حا�ستي  ا�ست�سلمت،  اأمي  طويل،  �سمت  فرتة  )مرت 
دللة  فيها  ا�ستجارت  "ا�ستنجدت"،  من  اأجمل  ا�ستجارت"  به،  ا�ستجارت  به،  ا�ستنجدت 

النخوة وال�سهامة والفرو�سية.
ا�ستنجدت كلمه تفوح منها رائحة ذل، ولها لون املهانة)27(. هنا جند ال�سارد نف�سه يقوم 
بتو�سيح الفرق بني املفردتني ويعطي �سفة الأجمل للمفردة التي ا�ستقر عليها، ويعطي املعاين 

ال�سلبية للمفردة التي عدل عنها.
طارت:

يف تلك اللحظة طار �سواب �ساحب حمل اخلياطة، وطارت وداد اإىل اخلارج وهي تخفي 
وجهها مبنديلها املمزق وطارت الوظيفة. )28(

)يطري �سعرها يف الهواء ويطري عقله()29(.
يتنف�س: )وحتى يقطع ال�سك باليقني، فتح عينيه، فاإذا بال�سبح يتنف�س وزوجته ل تتنف�س 

اإل بانتظام رتيب()30(.
عذب = معذب:

)قاطعته ب�سوت عذب، معذب معًا..()31(
اأتطفل: ل اأتطفل على اأطفايل)32(

اأبي  جبلوا: م�سقط راأ�سي يف مدينة جبلية، جبلوا دم كلب احلرا�سة بالرتاب كي ل ينبه 
ورفاقه اإىل عيون مرت�سدة... )33(
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النهار: انهاَر النهاُر، وانهارت هي على �سدر زهرة )34(.
توالد الألفاظ:
املفردة ونحتها

املجدرة: اجلدير
- واكت�سف بغتة اأنه يقف بني يدي فتاة لذيذة كاملجدرة )من اجلدير بالذكر هنا اأن جمعة 

ي�سبه كل الطيبات باملجدرة لأنه بب�ساطة يجد يف تناولها متعة ل جتارى( )35(.
يقرن ال�سارد هنا بني املجدرة والفتاة وي�ستخدم ا�سمًا ينوه اإىل هذا القرتان 

يف  الناجتة  املتعة  يف  ذلك  وليعلل  املجدرة  مفردة  لتنا�سب  )اجلدير(  مفردة  خالل  من 
تناول كٍل منها.

طلقها: اأطلق
- ملاذا طلقها؟

- اأطلق �ساحبي زفرة طويلة عديدة وقال
- لهي طلبت الطالق... فطلقها()36(

الب�سيطة: الب�سيط:
اإىل  الهابط،  املنحدر  وال�سعر  ال�ساعدة،  الناه�سة  القامة  ذات  الفتاة  انتبهت  )اأخريًا 
وجود جمعة القفاري على وجه هذه الب�سيطة، لي�س هذا الكت�ساف الب�سيط والنتباه اخلطري 

اأعظم اإجناز حققه جمعة يف مراهقته()37(.
العبارات  يف  وجدنا  كما  بالب�سيط  الكت�ساف  ي�سف  اأن  اإىل  الب�سيطة  لفظة  قادته  لقد 

ال�سردية ال�سابقة كل �سفة لها ما يقابلها:
الناه�سة: ال�ساعدة   

املنحدر: الهابط
الب�ساطة  �سفة  اأ�سند  املقابل  ويف  لالنتباه،  والعظمة  اخلطر  �سفة  اأ�سند  اأنه  كما 

لالكت�ساف.
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تعب: الراحة
)كان بحاجة اإىل هذه الإجازة لريتاح من تعب الراحة()38(

والتعب  التعب،  ت�ستدعي  الراحة  فاإن كلمة  ونقي�ستها،  املفردة  اإىل توظيف  ال�سارد  يعمد 
ي�ستدعي الراحة، لكن ال�سارد يوظف املفارقة هنا ليجعل الراحة تعبًا.

طيف: يطوف:
كنُت اأدرك اأنني طيف يطوف مبنامات اجلال�سني ذوي العيون املفتوحة على ات�ساعها)39(.

من قامو�س موؤن�س الرزاز اللغوي
ف�سيف�ساء: مذكرات دينا�سور )10، 11، 43، 53، 55، 80، 85، 86، 98، 120، 121(.

�سظايا: )مذكرات دينا�سور: )11، 43، 53، 70، 80، 85، 93، 120، 121، 145(. 
ع�سابة الوردة الدامية 139

رفيق / رفاق: )مذكرات دينا�سور: 21، 64، 127(.
)ع�سابة الوردة الدامية 85، 180(. 

مقطوع من �سجرة: )مذكرات دينا�سور: 24، 46، 56، 58، 92، 94(.
)جمعة القفاري: 14، 110، 136، 143، 152، 247(.

املقطوع من التاريخ: )مذكرات دينا�سور 57 و144(
املقطوعة مياهه: مذكرات دينا�سور 83. 

التنبل / التنابل: )مذكرات دينا�سور: 27، 49، 126، 143(.
)جمعة القفاري 98(

)ليلة ع�سل 70(
)ع�سابة الوردة الدامية 125، 127(

منرود: مذكرات: )30، 104(
ع�سابة الوردة الدامية )130(. 
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دينا�سور: )مذكرات دينا�سور: 32، 45، 49، 88، 89، 91، 104، 120، 125، 127(.
فا�سلة يف اآخر ال�سطر )97(.

ل ينب�س: )مذكرات دينا�سور 54( 
)جمعة القفاري: 55، 62، 99، 118، 120، 124، 177، 236، 240(

)ع�سابة الوردة الدامية 53(
متاهة:  )مذكرات دينا�سور 79، 80، 86، 120.

البحر امليت: مذكرات دينا�سور )129(.
ع�سابة الوردة الدامية 23، 27، 43، 44، 155، 161، 190(. 

وقد قاده ذلك اإىل اأن يوظف املوت يف �سرده مقاربًا حينًا ومفارقًا حينًا اآخر، حني جعل 
حي بن يقظان ميت بن نع�سان، )�س 120(، واأ�سبحت مفردة املوت جزءًا من ن�سيجه اللغوي 
الدامية: )98، 103، 124، 156، 162،  الوردة  فتكررت ب�سيغها املختلفة يف رواية ع�سابة 

 .)196 ،180 ،176 ،173 ،172
اأطلقت �ساقي للريح: جمعة القفاري: )191، 193، 203، 228(.

ع�سابة الوردة الدامية )61(.
انتبذ ركنًا ق�سيًا: )ع�سابة الوردة الدامية 62، 63، 148(.

)جمعة القفاري 190، 195، 228(.
: وقد حّورها مرة وجعلها )انتحى ركنًا ق�سيًا(

جمعة القفاري �س 191.
يذرع الغرفة: )جمعة القفاري 23، 92، 162(

اأذرع ال�سالة: )جمعة القفاري 61(
قر قرار: جمعة القفاري: )28، 38، 55، 76، 234(

تنف�س ال�سعداء: جمعة القفاري: )35، 147، 160، 199، 206، 253(
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ليلة ع�سل: )49، 69(
اأظلم وجهه: )جمعة القفاري 69، 95، 111، 142، 174، 198، 204(

القفاري: 33، 39، 40، 45، 37، 150، 137، 260، 263، 134،  الي�سار: )جمعة  اليمني 
،215

فا�سلة يف اآخر ال�سطر: )40، 90، 103، 104(
املخدوع: )ليلة ع�سل: 36، 53، 67، 68(

ذاكرة / مذكرات: )ع�سابة الوردة الدامية 12/ 59، 74، 112، 113(
)جمعة القفاري 14( 

• الت�سبيهات: 
جاءت اللغة الوا�سفة للم�سبه به من مفردات احلرب والقتال، فكان امل�سبه به �سيفًا ورحمًا 
يكن  مل  واإن  حتى  احلربي  القامو�س  مفردات  من  ذلك  اإىل  وما  و�ساروخًا  وبندقية  وقذيفة 
املدح  املفردات يف مو�سع  والقتال، فجاءت هذه  دالني على احلرب  الت�سبيه  ومو�سع  امل�سبه 
حينًا ويف مو�سع الذم حينًا اآخر، جاءت مع املراأة والرجل، واملكان والزمان، جاءت مع الأمور 
املعنوية واملادية، دللة على: �سرعة اأو حدة اأو اأثر ونتيجة، وهذا يعني اأن اللغة الروائية تطبعت 
بطابع املرحلة التي حتكيها اأو حتاكيها، واأن املفردات اللغوية التي عربت عن الهزمية واأثرها 
اأ�سبحت جزءًا من الن�سيج اللغوي اأو من القامو�س اللغوي للكاتب حني يكتب، اأو للراوي حني 
يروي، اأو لل�سخ�سية حني تتكلم وحتاور، فجاءت هذه املفردات يف الن�سيج اللغوي يف الرواية 
�سردًا وو�سفًا وحوارًا، وهنا ن�سع طائفة من املفردات التي جاءت لغر�س الت�سبيه ويف حده 
الأقوى وهو امل�سبه به، مما يعني اأن �سورة امل�سبه به اأكرث و�سوحًا وقوة، واأبلغ اأثرًا لدى من�سئ 

الت�سبيه، ومن ذلك:

1- املفردات احلربية القدمية:

- ظل واقفًا مثل رمح منك�سر اأو بالأحرى مثل رمح �سامخ انك�سر)40(.
- انتف�س الدينا�سور غ�سبًا، وانت�سب كالرمح......... )41(.
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ال�سيف:
والت�سرد  العتقال  �سوى  ال�سيف  مثل  احلادة  وم�سطرتك  ا�ستقامتك  من  اأفدنا  وماذا   -

واجلوع؟)42(

2- املفردات احلربية احلديثة:

ال�ساروخ: 
 )فانطلق �سعدًا كال�ساروخ دون تدخل منك اأو حماباة()43(.

القذيفة:
-  )اأقبل كالقذيفة ورماين يف بيته()44(.

- )يدخل مثل قذيفة()45(.
لغم: )اإذ اأنه ميتلك �ساعة خا�سة ي�سبطها بطريقة حمددة، فما اأن يدو�س عقرباها لغم 

ال�ساعة ال�سابعة �سباحًا حتى ينطلق �سوت فريوز ليغني: �سم�س ال�سمو�سة()46(.
مقاتل: )فرتكت يدي تنام نوم مقاتل مرهق عاد من اجلبهة اإىل بيته و�سريره الدافئ(

.)47(

احلرب: )بني الزوجني(
هي  �ساملة  حرب  اإىل  اجلزئي  ال�ستباك  حتول  حتى  كالوم�س  حلظات  اإل  هي  )وما   -
كل  على  واأتيت  كتبي،  على  اأتت  وحني  األعابها.  من  لعبة  اأقذف  واأنا  كتبي  من  كتابًا  تقذف 

األعابها، ات�سعت دائرة احلرب لت�سمل البيت كله....()48(.
اللغوي  الن�سيج  على  تدل  التي  دائرة(  اأتت،  تقذف،  )ال�ستباك،  مفردات:  ولنتاأمل 

احلربي.
- )فهمت اأن النمل الأ�سقر الأحمر �سرير، واأن النمل الأ�سود هو نحن، يعني من جماعتنا، 
اأن احلرب عالقة بني منلنا  اأعتقد  فاإين  واأ�سحقه بقدمي،  الأ�سقر  النمل  اأدو�س على  ورحت 

ومنلهم()49(.)اأمل ت�سمعي مبر�س حرب اخلليج، حرب عا�سفة ال�سحراء؟!()50(.
التنا�س:
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اأخرى  اأفكارًا  اأو  ن�سو�سًا  ما  اأدبي  ن�س  يت�سمن  اأن  يعني  �سوره  اأب�سط  يف  "التنا�س 
ذلك  �سابه  ما  اأو  الإ�سارة  اأو  التلميح  اأو  الت�سمني  اأو  القتبا�س  طريق  عن  عليه  �سابقة 
من املقروء الثقايف لدى الأديب، بحيث تندمج هذه الن�سو�س اأو الأفكار مع الن�س الأ�سلي 

وتندغم فيه ليت�سكل ن�س جديد واحد متكامل")51(. 
وما يهمنا يف مو�سوع التنا�س اأن نقف عند اللغة التي تثبت هذا التنا�س من خالل املفردات 
اأو الرتاكيب، من خالل الت�سريح باللفظ اأو الإيحاء باملعنى، وتكون مهمة املتلقي اأن يفرق بني 
اإىل  يتعرف  واأن  �سياقه،  واإىل  واإىل زمنه،  اإىل �ساحبه،  املنقول  ين�سب  واأن  واملنقول،  املقول 
واأن  القول ح�سر،  بح�سور  لكنه  �ساحبه،  يح�سر  ومل  القول  اأح�سر  الذي  ال�ستدعاء  م�سوغ 

يالحظ الأثر والتاأثري بني املقول واملنقول، فقد يغري القول املنقول ويحوره.
اإرثًا ملتلقيه وثراثا، والأديب الروائي حني يلتقي  اأ�سبح  اإذا خرج من يد �ساحبه  والن�س 
بهذا الن�س ويتلقاه ومن ثم يلقيه يف ن�سيجه الروائي، فاإما اأن يتاأثر به اأ�سلوبًا وفكرًا واإما اأن 
يوؤثر فيه تغيريًا وتبدياًل. وهو بهذه اأو بتلك، يقف عند املفردة اأو العبارة ليعمل عمله فيها. وهو 
بهذه اأو بتلك اأي�سًا، ي�ستدعي القول والقائل واإن غيب اأحدهما، وقد ي�ستدعي املوقف ليقابل 
به موقفًا اآخر مما يوجب اأن ُيغري القول يف املوقف اجلديد، فيكون التاأثري يف القولني امتيازًا 

للموقف ووجهة النظر. 
وقارئ الرواية الأردنية يجد نف�سه قبالة ن�سو�س متعددة: قراآنية و�سعرية وتراثية وقبالة 
اأقوال تاريخية ماأثورة. واأمام ن�سو�س �سعرية حديثة وروايات وق�س�س حديثة، فيجد نف�سه 
الإ�سنادي  ال�سردي  الأ�سلوب  كان  فاإذا  مقارنًا،  اأو  مقاربًا  بينهما،  التخالف  اأو  التاآلف  اأمام 
"حدثنا فالن قال" فاإن  ي�سري على منوال  اأو لأي حديث وحمدث  ال�سريف  النبوي  للحديث 

موؤن�س الرزاز ي�سعنا اأمام �سيغة �سردية جديدة ليقول: )"حدثتنا زهرة فلم تقل "()52(. 
وتكون املفارقة بني فعل مثبت )حدثنا( وفعل منفي )فلم تقل(.

وتاأتي اجلمل ال�سردية بعدها لتوؤكد الفعل املنفي فثمة )املعاين يف رحم الأغوار( ويوؤكد 
الغياب باألفاظ: )مغزل خفي تتوارى، الباطن، املتوارية، تلفها، خيوط غري مرئية)لينتهي اإىل 
القول:)ما مل يقل هو الأهم والأخطر. عالقتنا كرة من اخليوط حاكتها لغة تزاوج بني ن�سيج 
اليومي واجلوهري. بني الإ�سارة والإمياءة. حيث اللغة ت�سرتيح بني ال�سطور، تلتقط اأنفا�سها 

تتهياأ لال�ستحمام ب�سع�سعة الروؤيا لتتخفف من �سداأ البتذال(. )53(
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املتلقي  من  ت�ستدعي  اأخرى،  للغة  اآخر،  لقول  اأهمية  اأعطى  تقل(  ال�سيغة )مل  بهذه  اإنه 
اإعمال العقل والتفكري فيما وراء ال�سطور، فاللغة تظهر وتبطن، ت�سرح وتخفي، و)ما مل يقل 

هو الأهم والأخطر(. 
ولكن ل ميكن الو�سول اإىل هذه اجلملة اأو هذه الفكرة اإل من خالل القول، ولو تاأملنا اللغة 
التي جاء بها الن�س ال�سابق لوجدناها لغة اأدبية �ساعرية، لأنها بيت ق�سيد الرواية، وهي لغة 
لها  اأ�سماها )موؤخرة ل مقدمة  والتي  روايته  اأف�سح يف مقدمة  والذي  نف�سه،  الرزاز  موؤن�س 
حلكاية حب( – عن وجوده، وهو من ثم ينت�سر للغة ويتالعب بها وكاأنه يو�سي باأنه �سيقول 

�سيئًا بني ال�سطور.
- قلياًل ما نلجاأ اإىل الكالم ترى ماذا يقول الكالم؟)54(

- مل تكن يف�سل بني عباراته النائمة اليقظة فوا�سل ول نقاط ول عالمات ا�ستفهام...)55(
- كانت ذاكرتي م�سابة ببالغة... )56(

- وقد تبدو مفرداتي طبيعية اإىل حد ما ولكنها مفردات الع�سر الذهبي العربي. )57(
- مل يكن الدينا�سور دينا�سورًا لأنه يتكلم لغة املا�سي فقط. )58(

- غري اأنه اأم�سك ومل ينب�س... )59(
- اأخلع الكلمات مثل قبعة، فاإذا القبعة – الكلمة بال جمجمة ول معنى ول حرف ول �سوت 

ول لعب. )60(
- قر قرار زهرة اأخريًا على اأن تتكلم. )61(

- يلقون النكات يف بئر لغة �سحيقة. )62(
- اأجرت الكلمات واحلركات وامل�ساهد. )63(

- اأنا الذي كنت اأقول ولكن ماذا كنت اأقول؟)64(
- يف تلك اللحظة اختفت حياكة الكلمات من اأوتار حنجرتي(. )65(

وت�سبح اأقواله خمالفة ملا كان قوًل �سائدًا:
اأكل عليه الزمن ومل ي�سرب( )66(. وقوله: )فقد �سعينا ومل        )يقول وهو يهز وجهه الذي 

نرزق()67(. بل ت�سبح الأهمية لـ )مل( وما بعدها.
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)هو اأن الرفيق ال�سابق )الذي مل يكن �سابقًا((. )68(
)مل يفهم يف العام اجلاري. العام اجلاري ل يجري( )69(.

)وراأيت �سهابًا ابني الذي مل يولد بعد... ولن يولد اأبدًا قال اإنه مل يوم�س بعد...(.)70(
والرواية ذاتها تاأتي بقول معروف للملك احل�سني بن طالل ول ت�سميه، بل ت�سميه ب�ساحب 
القرار: )... فهو قول �ساحب القرار: من ي�سيء اإىل الوحدة الوطنية... فاإنه خ�سمي اإىل يوم 

القيامة(. )71( 
وتوظف الرواية هذا القول واأثره يف ن�سيج الرواية، ونبقى مع ال�ستهالل الذي جاءت به 
الرواية ووقفنا عند عبارة )حدثتنا زهرة فلم تقل(؛ لتعطي الأهمية اإىل ما مل يقل. لكن هذه 

الأهمية لن تكون اإل باأهمية ما قيل. 
فال�سيغة ال�سردية ك�سفت عن تاأثرها بالأ�سلوب القراآين، ولكن مل تقف عند التاأثري، بل 
اإليه  اإن هذا التنا�س ي�ستدعي امل�سبه به الذي مل ت�سرح به الرواية، وتركته للمتلقي لي�سل 
من خالل هذا الإيحاء... فيكون اجلواب و�سفًا من خالل القول القراآين:)خم�شة �شاد�شهم 

كلبهم(. )72( 

( اإذ اأفاد التنا�س اإعطاء ال�سفة للم�سوؤول. 
وقوًل  وحكمة  و�سعرًا،  مثاًل  وحديثًا،  قراآنًا  النا�س  عليه  ائتلف  ما  التنا�س خمالفًا  وياأتي 
ماأثورًا، فاإذا كان النا�س قد عرفوا القول )من راقب النا�س مات همًا( فاإن القول الروائي 
ُيك�سب املنقول قوًل جديدًا )من راقب النا�س مات قتاًل( )73( ليوظفها يف ن�سيجه ال�سردي، 
القراآين يقول: )و�سالم عليه يوم ولد ويوم  واإذا كان الن�س  اإليها  التي ي�سعى  و�سمن روؤيته 

ميوت ويوم يبعث حيا(. )74(
 من كل ذلك نلحظ اأن اللغة عند موؤن�س الرزاز مل تكن لغوا، واإمنا هي لغة حتمل خطابا، 
لغة مقت�سدة تدعو للتوقف والتاأمل، والتحليل والتاأويل، لغة تعطي يف اأب�سط م�ستوياتها اأكرب 
دللتها، فهو يختار مفردته بعناية بالغة ليقف عندها  مغازل وحماورا، لي�سكل منها مفردات 
اأخرى: مقارنا ومقاربا ومفارقا ؛ ليجعل منها بطال رئي�سا يف عمله ا ل�سردي،لي�سرك القارئ 
معه يف وقفته وتاأمله وح�سرته، ولي�سكل منها قامو�سا لغويا خا�سا به، اأثر فيما بعد يف القامو�س 

اللغوي لبع�س الروائيني. 
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اأو  الفرعية،  اأو عناوينها  الرئي�سة،  رواياته  ال�سردية من عناوين  جاءت عتبات ن�سو�سه 
ودالة،  فارقة  لغوية  �سخو�سه  عالمات  لأ�سماء  اختياره  اأو يف  الإهداء،  اأو  ف�سولها  عناوين 
كما وقف عند اأ�سماء الأمكنة الواقعية ليفارق معانيها، وا�ستح�سر الأقوال املاأثورة  حماكيا 

ومماحكا، ليعيد ن�سجها وحبكها، حتى يكون له قول فيها، وترتك اأثرها يف املتلقي. 
اأو على  اإن على م�ستوى املو�سوع  لقد كانت ب�سمة موؤن�س الرزاز ب�سمة للرواية الأردنية 

م�ستوى الت�سكيل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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�سهادة موؤن�س الرزاز

خري�س �سميحة  اإعداد:  من  • خمتارات 

من  �سي�سيع  ما  اأعتذر عن  الرزاز،  موؤن�س  الأديب  �سهادة  املرتدد  ب�سوتي  لكم  اقراأ  واأنا 
خلجات الكالم اإثر ارتباكي، والرهبة التي ت�سيبني واأنا ا�ستح�سر موؤن�س ليكون بيننا بكلمات 
كتبها، واأعتذر عن تلك املختارت التي لن تقدم ال�سورة كاملة، ولكني حاولت فيها اأن اأرتب 
مو�سوعًا ل�سهادة ابداعية، كانت اأخر ما كتب، كلمات مل تر النور بعد، كتبها على مرحلتني يف 
حياته، الأوىل يف عام 1997، واأ�سماها اعرتافات روائي، وهي �سرية ذاتية كتبت بوعي كامل، 
اإن الوقت منا�سب للغاية لكتابة تاريخ حياة حافلة، معرجًا على  لرجل توازنت حياته، وظن 
العام 2000 وظل يكتبه  الذي كتبه يف  الثاين  والعائلة، ثم اجلزء  والثقافة والفكر  ال�سيا�سة 
– �سرية جوانية، وقد كتبها بعد اختالل توازنه الجتماعي،  حتى رحيله، بعنوان اعرتافات 
اإليه، وهي مذكرات  اإىل رحيل يطلبه وي�سعى  توؤ�سر  العميق باخل�سارة، ورحلة حياة  و�سعوره 

مت�سظية موجعة �سفيفة.
حاولت اختيار فقرات متفرقة من هذه وتلك، عنونتها لغر�س الرتتيب ولتكون يف �سياق 
فكرة وا�سحة، يف حماولة لتو�سيح نهج الكاتب وكتاباته من جهة، وما اأثر يف حياته وجعلها 
اأفكاره، وعواطفه، ونظرته الفل�سفية العميقة يف  على ما هي عليه من جهة اأخرى، والأهم، 

احلياة. 
ل اأطيل واأدعو موؤن�س ليبوح لكم ب�سهادته. 
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العرتافات دواعي  • يف 
يقول موؤن�س:      

اإىل غياب  انتباهي  لفت  اأول من  اإبراهيم جربا،  ال�سديق جربا  الأديب  املرحوم  كان   -
العربي احلديث  الأدب  اإبداعيًا حمددًا، يغيب عن خريطة  اأدب العرتافات، بو�سفه جن�سًا 

والقدمي.
ومنذ ذلك الوقت- عام 1976 حتى عام 2000م- ما برحت اإ�سارته تلك تلح على بايل، 
وظلت كلماته تدور يف م�سامعي: فهذا النوع من الأدب ل يظهر وينمو ويزدهر يف املجتمعات 
اعرتافات  قراأت  مبا�سرة  ذلك  بعد  جمتمعاتنا!  مثل  القامعة،  الكابتة  املحافظة،  التقليدية 
القدي�س اأوغ�سطني، ثم تهالكت على قراءة اعرتافات جان جاك رو�سو بنهم، ف�سحرين الأول، 
واألهمني الثاين، وحني �سدرت اعرتافات الأديب املغربي حممد �سكري، �سجعتني، اإل اأنني مل 
اأعرث على قوة جوانية قادرة على اقتحام هذا اجلن�س الأدبي، الإ�سكايل، اخلطري، اإل بعد اأن 

تعر�ست ل�سربة قا�سية.
فاإذا بالبذرة القلقة التي زرعها جربا اإبراهيم جربا يف نف�س طالب الفل�سفة، يف جامعة 
بغداد عام 1976م، تخرج مكنون ما فيها، وت�ستفحل نبتتها، وتتفاقم ع�سارتها، فتتدفق على 

الورق كاحلمم املطهرة، مدفوعة بج�سارة اأدبية، فاجاأت �ساحبها.

برحلة  تكون  ما  لأ�سبه  العرتافات  مرحلة  بلوغ  حتى  الأدبية،  اجلراأة  رحلة  يف  امل�سي 
املت�سوف.. من الزهد، اإىل الك�سف، فاحللول.

ذي  التمرد  من  تنبع  م�سوار حروب  الذات،  وراء  وما  الأق�سى،  بعد  ما  نحو  م�سوار  اإنها 
النكهة ال�سبيانية، واحلرد امل�ستفحل، وت�سب يف التحرر الكامل من جاذبية الظالم ال�ساكن، 

بلوغًا اإىل جاذبية ال�سكينة الو�سيئة، مبا هي نور يقذفه احلق يف القلب.

هكذا، تلم�س خفتك الر�سينة مل�سًا.. وحتلق يف مقام ما بعد الإ�سراق.
 • •

ب�سيط  ال�سوؤال  الرزاز اعرتافاته؟ وجوابي عن هذا  يكتب موؤن�س  ملاذا  املرء،  يت�ساءل  قد 
لكنه مت�سعب:
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ال�سبب الرئي�سي الذي يدفعني اإىل كتابة اعرتافاتي، يكمن يف التقاط حا�ستي ال�ساد�سة، 
موؤ�سرات خفية ت�سري ب�سكل �سبه قاطع، اإىل اأنني �سوف اأفارق هذه الدنيا واأنتقل اإىل الرفيق 
الأعلى، ما بني عام 2000 وعام 2007، اأي حني اأبلغ الثانية واخلم�سني من عمري، اأو حني 
اأبلغ ال�سابعة واخلم�سني من عمري، وبناء عليه، راأيت اأن اأ�ستجمع �سجاعتي الأدبية، واأكتب 

اعرتافاتي، كي يفهم اأبنائي َمْن اأنا.
اأبنائي ملاذا كان والدهم ما  اأن يعرف  اأرغب يف  فاأنا  بالن�سبة يل،  هذا �سبب ذاتي مهم 

كان. 
ثمة �سبب اآخر طبعًا، اإذ اأن فن العرتافات غري متوافر يف املكتبة العربية با�ستثناء عمل 

واحد اأو عملني. 
كنت على و�سك اأن اأ�سري اإىل م�سوغات اأخرى، دفعتني اإىل كتابة هذا العمل، الذي ل اأدري 
اإىل اأي جن�س اأدبي اأن�سبه، لكنني توقفت للحظة، اأراجع ما كتبته، ثم حدثتني نف�سي، باأن ل 
�سميته خمطوطًا، هربًا من رجال  الذي  "العمل"،  لكتابة مثل هذا  لتقدمي م�سوغات  حاجة 
املوا�سفات واملقايي�س، واحلقيقة اأن امل�سوغ  الأهم املتواري يف ل �سعوري، يكمن يف ما يزودين 
اإىل  اأو قبل ذلك.. فلتذهب امل�سوغات  به هذا اللون من الكتابة، من متعة ولذة، وبعد ذلك 
اأكتب، بدافع ا�ستحالب املتعة الذاتية، وهي حق من حقوق  اأكتب ما  اأنني  اجلحيم، اعرتف 

الإن�سان!؟
• •

الكتابة  فن  • يف 
يقول:

ان�سحبت من احلياة العامة، ان�سحاب ال�سندباد من البحار، بعد اأن اكتفى من اكت�ساف 
اجلزر املجهولة، ليلتفت اإىل اكت�ساف الأعماق الإن�سانية.

بكلمة اأخرى، انتقلت من حيز الفعل املبا�سر، اإىل حيز التاأمل. ومنذ ذلك احلني، توافرت 
يل ظروف يف الأردن، مكنتني من احرتاف الأدب، بعد اأن كان هواية اأمار�سها بني معركتني، يف 
�سل�سلة معارك حرب حياتي ال�سابقة. منذ عام 1994 حتى عام 1997، قراأت �سعف ما قراأته 
البتعاد  لهذا  وكان  للكتابة.  تفرغت  حياتي.  طوال  والإجنليزية  العربية  باللغتني  الكتب  من 
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عن اأتون املعارك العامة اليومية، تاأثري على طبيعة رواياتي اجلديدة. اإذ حتررت خميلتي من 
حدود الواقع املبا�سر، وحلقت بعيدًا يف ف�ساء بال حدود. واأفدت يف هذا "التحليق" من تراثنا 
وعامل  اليقظة،  عامل  بني  الفا�سلة  الأ�سوار  اأهدم  ورحت  بعامة.  وال�سرقي  بخا�سة،  العربي 

احللم، فتداخال. 
اأعتقد اأن الكتابة الإبداعية مغامرة ممتعة، ولأنها كذلك، بات لزامًا عليها اأن تبحث عن 
اأ�سكال جديدة، وعوامل خمتلفة. فال تكرر معمارها، ول جتعل منه تقليدًا جامدًا، يكاد يتخذ 

قوة و�سلطة القانون.
حيز  من  انتقلت  ومرها،  بحلوها  املتنوعة،  الرثية  احلياة  بتجارب  اأتخمت  اأن  بعد  اإذن، 
لالإبداع،  تفرغت متامًا  اإذ  الروائي،  اإنتاجي  يف�سر غزارة  ما  وهذا  التاأمل.  اإىل حيز  الفعل 
واحرتافه، يف اأجواء �سكينة وا�ستقرار. بينما كنت يف ال�سابق، اأ�سبه ما اأكون مبرا�سل �سحايف 
حربي، يغطي م�ساهد واأنباء املعارك الطاحنة. اأجواء ال�سكينة وال�ستقرار التي اأ�سرت اإليها، 
اأدخلتني عاملًا جديدًا، يتيح ملخيلتي اأن تهيمن على الواقع، وت�سيطر عليه، بعد اأن كان الواقع 

ي�سري خميلتي، وميلي عليها حدودها، ور�سالتها، ومهماتها.
التفرغ للكتابة الإبداعية، بعد جتارب حلوة مرة، مفجعة، ممتعة، متباينة، متنوعة، يقود 
بال�سرورة، اإىل الرتقاء يف فن الكتابة.  وي�ستند اإىل قاعدة وا�سعة من م�ستودعات التجارب، 
ومناجم الفعل. واإذا بداأ الأديب بالتاأمل قبل املرور باأتون التجربة، فاإنه واقع ل حمالة، يف فخ 

�سياغة كلمات متفرقة منمقة، ل فخ �سياغة "عمل" اأدبي رفيع. وهذا اأروع الفخاخ
هذا ن�س كتبته بعدما خلعت عقلي كالعقال، بكما�سة املهدئ، راأ�سي حطة بال عقال!

  • •

العرتافات • يف 
يقول:

اأعاين من نق�س خفيف يف ح�س  اأعاين من نق�س فادح يف غدة القدرة على ال�ستماع، 
اجتاهات املكان، بو�سلتي اجلغرافية الداخلية معطبة. 

واحلما�سة.  والغبطة،  والفيزياء،  والحياء،  والكيمياء،  علوم احل�ساب،  اإتقان  اإىل  اأفتقر 
واحدة..  تتوافر  مل  اإن  م�سكلة،  عن  البحث  يف  وعالمة  والك�سل،  احلب  فنون  يف  متمر�س 
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متخ�س�س يف اخرتاع عقبات، ما اأن تنب�سط الدرب اأمامي. حياة بال دراما؟! فلتذهب اإىل  
مزابل التفاهة! اأعانني اهلل علّي.

اأحيا الآن)وحيدا مع اأمي( كما اأريد وبدون �سوابط. هل اأنا حر اأخريًا؟ اأمي امراأة عظيمة،  
لقد انت�سرت على " اجلفر " والعم حافظ الأ�سد، والرفيق �سدام ح�سني،  ثم املوت!!! عمر 
طلع لها براغماتيا، اأنا طلعت ابن �سذاجة اأبي ورومان�سيته! اإنني فاأر خمتربات جتارب، واأنا 
العامل الرا�سد الباحث معا. اأنا هكذا، خذوين رزمة واحدة، اأو األقوين جانبا. مل اأفر�س نف�سي 
اأبدا على اأحد، بل  اعتذرت من�سحبا ك�سبح بعد ن�سف قرن من ال�سراع مع ذاتي لأبدلها.. 
اأنا على  اأحبني كما  اأتعلم كيف  اأن  باأنني خا�سر للمعركة ل مهزوم، علّي منذ اليوم  اقتنعت 

عالتي.. ل كيف اأثور على نف�سي. اخلم�سون �سنة تقاعدي، ا�سرتاحة املحارب النهائية.
. كتبت " اأحياء يف البحر امليت " يف بريوت ثم عاليه وكنت يف اأرقى �ساعات الوعي يقظة. 

�سريتي اجلوانية اأ�سوغها واأنا بني الوعي والوعي، اأتاأرجح، اإذن ل بد من اللتبا�س.
م�ساألة الأ�سواء قد ح�سمت بالن�سبة يل من حيث املبداأ. واآية ذلك اعتكايف يف بيتي اأو يف 

مكتبة عمان، واعتزايل احلياة العامة و�سخبها.
اإذا جاءين الهتمام، خري وبركة، واإن حاد عني، خري وبركة اأي�سًا. اإذ ل �سيء خالدًا يف 
هذه احلياة. كلنا عابرون طارئون. ماذا تبقى بالن�سبة للعامل والب�سرية من الأدب الإجنليزي 
مثاًل!!: �سك�سبري، ت�سارلز ديكنز، ولي�سف اأي قارئ عادي ع�سرة كتاب اآخرين.!! اإذا ا�ستثنينا 
املتخ�س�سني، فلن يبقى بالن�سبة للب�سرية من الأدب الإجنليزي �سوى �سك�سبري. ثم، �سك�سبري 
اأو غري �سك�سبري، األن ننتهي جميعًا حتت الرتاب!! بال ذاكرة تتذكر اأجماد الأيام املا�سية، ول 
قلب يعتز ويفرح، اأو يتغطر�س جراء اإجنازاته حني كان حيًا. قد تنفع ذكرى رجل عظيم اأولده 
واأحفاده املبا�سرين. ولكن اأين اأحفاد ابن ر�سد اأو ابن �سيناء اأو ابن خلدون، اأو �سك�سبري اأو 

دو�ستيف�سكي، اأو تل�ستوي، اأو اأباطرة روما؟
اإذن، يبقى العمل الأدبي كي ي�ستمتع به الآخرون، ل كي يتباهى به �ساحبه، واإن كنت ل اأرى 

�سريًا يف العتزاز بعمل اأدبي تلقاه النا�س بحما�سة واهتمام.
هذا املوقف من ال�سهرة والعتزاز باأعمايل الأدبية، مل يتوقف عند حدود موؤن�س الرزاز 
املبدع، ولكنه جتاوزه ليلم�س كل �سيء اآخر يف حياتي. فحب الأ�سواء اأو عبادتها، ظاهرة تنتمي 
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اإىل اأ�سحاب احلياة الدنيا ل اإىل اأ�سحاب احلياة الف�سلى ال�سامية. وقد ح�سمت اأمري بعد اأن 
ولدت من جديد عام 1994، ورددت ما قاله �سيدنا علي كرم اهلل وجهه: "يا دنيا غري غريي.. 

قد طلقتك ثالثًا "
الكتابة والقراءة باتا �سالمي الوحيد يف مواجهة رغبتي يف املوت.

• •

البعث • يف 
يقول:

حني ولدت وعرثت على نف�سي يف ميدان حرب، يل خ�سوم ويل اأعداء ويل اأن�سار، منذ 
اليوم الأول حلياتي، لأنني ابن منيف الرزاز... ترى ملاذا مل اأهرب لأعي�س حياتي اأنا، كما فعل 
اأخي عمر؟ ملاذا الت�سقت به واعتربت اأن معاركه هي معاركي، وهزائمه هي هزائمي، علمًا 
اأن منيف الرزاز كان مزودًا بجهاز ع�سيب فولذي، واأنا.... املنذور اأ�ساًل لالإبداع ولالأدب 

والفن، رهيف احل�س؟
الآن فقط اأ�ستطيع اأن اأف�سر حماولتي لأ�ستد على نف�سي، واأخذها مبا اأخذتها به من العنف، 

ودفعها اإىل ما دفعتها اإليه من معارك، مل تكن طبيعة جهازي الع�سبي معدة خلو�سها.
الروح،  بعث  واإن كنت قد ربحت حرب  دامية �سارية،  البعث ومعاركها  لقد كانت حرب 
بالتحرر من الكاآبة ال�ساحقة، وما ا�ستتبعها من اإدمان موؤمل، فقد خ�سرت حرب بعث الأمة، 

التي خا�سها والدي فتبعته، اأو دفعتني الوراثة اإليها دفعًا، ل خيار يل فيه، واهلل اأعلم!
لتخمد  خل�سة،  اأعماقي  اإىل  تت�سلل  مبالة  ل  م�ساعر  حت�س�ست  اجلديدة،  ولدتي  بعد 
انفعالتي احلادة، املغالية ال�سابقة، عند ال�سراء اأو ال�سراء. ولحظت اأنني بت األقى الأخبار 

اجل�سيمة، غري حافل بها، ول ملتفت اإليها، اإّل مبقدار �سئيل. 
باأعا�سري  ميروا  مل  الذين  بع�س  ي�سميها  التي  هي  املغالية،  غري  الهينة  الالمبالة  هذه 

احلياة العارمة، وخطوبها املدلهمة: ال�سكينة.
اأنا الذي كان يرتع�س ويرتعد حني ي�سمع ن�سيد البعث، وي�سع روحه على كفه، يف �سبيل غاية 
اأنا نف�سي الذي اأحكي الآن. اأقول  اأو ال�سجني.  نبيلة وحلم حملق. اأهيء نف�سي لدور ال�سهيد 
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اإنني ل اأبايل، واأهز كتفي بغري اكرتاث حني ت�سفر الريح، اأو حني اأ�سمع عن ارتفاع اأ�سعار 
الأرا�سي.

الرياح. مطر،  علكته  وبنطال  قمي�س  اإل  يغطيني  ل  املطر،  اأم�سي حتت  يداي يف جيبي 
فليهطل املطر، وما �ساأين اأنا. قيظ؟ فلت�ستعل الدنيا.. ما �ساأين اأنا؟ اأنا امل�سرب عن الدنيا 

الدنية.. ال�ساعي اإىل حياة �سامية.
وال�سعارات،  والنقالبات،  واحلروب،  اخلنادق،  من  عامًا  اأربعني  بعد  اكت�سف  َمْن  اأنا 
اأنا من اكت�سف الكمال يف الزهد واملو�سيقى  اأعماقها،  واحلما�سة التي كانت تهز روحي من 

الكال�سيكية والكتابة والكتب.
اأهذا جنون؟ اإذن، دلني على العقل والعقالنية. هل اأجدها عند القوميني؟؟ وعلى راأ�سهم 
اأعرث عليها عند الي�سارين؟؟، وبني ع�سائر عدن.. يف عب علي  اللواء مروان التكريتي؟ هل 
�سامل البي�س، اأو علي عنرت.. هل ا�سمه علي عنرت؟ هل تقول يل اأين يواري الإ�سالمي الأ�سويل 
العقل والعقالنية؟ يف ه�ساب اأفغان�ستان!! وبحر الدماء يف اجلزائر؟ هل تختفي يف جيب ثري 
ليربايل! اأو ليربايل عادي مثل �سالح البيطار ال�سيخ القتيل؟ ل ت�ستخف بعقلي الغائب، فتقول 

ابحث يف �سفوف ال�سامتني؟
بغداد  اإذاعة  اإىل  وبولي�سها،  اجلزائر  جماعة  من  املمتد  الرتاب  هذا  �سوي،  غري  عامل 
الثورية، كلنا غري اأ�سوياء. مل اأعرف �سويًا واحدًا بني اأ�سحاب الذكاء والعقول. ل اأحد ينجو 

من لعنة جنون الأبد.
• •

احلياة رحلة  • يف 
يقول: 

احلياة خمترب، واأنا فاأر جتارب الكتابة. ومع اأيوب اأقول: اإن البلية ل تخرج من الرتاب، 
وال�سقاوة ل تنبت من الأر�س. 

نحن �سجر ال�سبار الطالع من اأحالم البحر امليت، وكوابي�سه، و�سحره،. واأقول: ليته هلك 
اليوم الذي ولدت فيه، والليل الذي قد حبل برجل، فطلع نداء من اأغواري يت�سائل مت�سككا: 
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وهل كنت ترغب يف اأن تكون مثل الت�سعني باملئة؟ طبيعيا اأو عاديا؟ ل تكذب، قل اإن جرحيك 
ميتالآن بالغبطة، مثل �سفتني ت�سحكان!!

للهزمية والن�سر منطق خمالف، خفي، �ساذ، يف رحلتي الطويلة من زياراتي اإىل "اجلفر"  
طفال، اإىل انقالبات الرفاق ال�سابقني يف دم�سق وبغداد.. راأيت ماليني العيون، حدقت فيها، 
فم�ستني كهرباء تر�سل اآلف الر�سائل: ر�سائل احلب واخلديعة واملرارة واملراوغة وال�سراحة: 
كهرباء خفية نورها ملمو�س! من �سكينة جبال الألب يف النم�سا اإىل احلرب الأهلية يف لبنان، 
و�سخبها املدمدم، �سمعت ح�سرجة املوت يف القلوب القوية الفتية، حفيف الربيع يف ذكريات 
العجائز، نب�س اخلريف يف م�ستقبل ال�سبايا،  يف رحلتي هذه، رماين املحارب الكبري، يف بحر 
من دماء احلرب.. وما جاوزت التا�سعة من عمري، وقال ب�سوت حازم: تعلم �سباحة احلرب، 
احلرب فن احلياة، وال�سراع فل�سفتها، والبقاء لالأقوى، وخري و�سيلة لتعلم ال�سباحة.. القفز 
ال�سجاع املغامر اإىل املاء، والعار للمرتددين! واأنا، كنت مرتددا.. ل اأحب �سماع قعقعة ال�سيوف، 
ول �سم رائحة الدماء، كنت ولدًا مرهفا �سفيفًا، يحب اإجادة فن قراءة العيون، وال�سغاء اإىل 
الربيع ينب�س يف �سرايني ال�سيوخ، والن�سغ يجري يف عروق ال�سجر اليافع، والعريق، وال�ساهق 

البا�سق، واملنحني املتعب، على هذه الأر�س ما ي�ستحق احلياة!

�سباط 1966 ليلة 23، وجدت اللعنة م�سرحها املنا�سب يف عاملي اجلواين، فانتقل اخلراب 
من العامل اخلارجي املتقو�س، اإىل عاملي الداخلي الذي جعل يتقو�س.. وكان الدمار اخلفي 
غري املرئي، باهرًا ا�سطوريًا، تداعت ال�سماء يف ذلك الفجر الداكن على راأ�س الولد الرهيف، 
والر�سا�س انخ�سف، كخدي رجل م�ساب  العامر باخلطر  والف�ساء  القامت احدودب،  الفق 
مبر�س ال�سل. اأي هزة ملعونة اأخذت جهازي الع�سبي اله�س، احل�سا�س اليافع، ذلك الفجر، 
وه�سمته بقب�سة جبارة؟؟ كان العامل يت�سدع يف عيني، على اأيدي اأعمامي، هكذا راأى ال�سبي 

الأحداث، ل �سراع ول خالف، انه غدر اأبناء الع�سرية باآبائهم!! 

• •
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املوت • يف 
يقول:

هل ما بعد املوت يا ترى مد ومد ومد؟
ا�سمحوا يل اأن اأ�سحب اأوراق اعتمادي من هذه الدنيا. اأن اأ�ستقيل من قيد احلياة لأحيا 
بال قيد، فمثلي ي�سيق بالوجود على قيد احلياة، ومثلي ي�ساأل ويت�ساءل: ملاذا ل اأكون يف احلياة 

اأو عليها ل على قيدها.
اأنا  اأنا اأعيد لكم حفنة الك�سجني التي خطفتها رئتي، خذوها وراكموا غنائمكم، ها  ها 
اأن�سحب من احليز الذي احتلته خطواتي منذ م�سيت، معتذرًا عن ت�سرفاتي الرعناء املراهقة 

الطفولية، اأعُدكُم، لن اأ�سارككم هذا العامل بعد اليوم.
اإذن، �سجلوا اإنني �سوف اأحترر من قيد حياتي، فاإما حياة دون قيد اأو �سرط، اأما الرحيل 

اإىل الرفيق الأعلى.
اأيها احلق، اأنا �سنيعتك، فاأقبل جبلتي التي �ساءها هواك.. يا اهلل: عاملني مبا يليق بك، 

ل مبا يليق بي، اجعل �سقفي زهدا، وغنائم الدنيا ح�سرات يف عيني.
هل ما بعد املوت يا ترى.. مد.. ومد.. ومد؟
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قراءات يف اأعمال 

حممود �سقري

- حممود �سقري والتجريب داخل اخل�سو�سية الفل�سطينية - د. حفيظة اأحمد
- حممود �سقري وفن الق�سة - د. ح�سني جمعة

- هوّية الق�سة الق�سرية عند حممود �سقري - د. اأماين �سليمان
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حممود �سقري  والتجريب داخل اخل�سو�سية الفل�سطينية
طفيفة" منوذجا "احتمالت 

اأحمد حفيظة  • د. 

ت�سكل جتربة حممود �سقري الق�س�سية وحدها موؤ�س�سة مرجعية يف ال�سرد الق�س�سي يف 
فل�سطني والأردن؛ اإذ يعد واحدا من الأ�سماء التي اأ�س�ست على مدار اأكرث من اأربعة عقود من 
الزمن م�سار الق�سة الق�سرية متنا ومبنى. وقد ظل �سقري على مدى هذه العقود ي�ستجيب، 
دائما للحراك الفني / اجلمايل للجن�س الق�س�سي، ويفيد من اإجنازات النقد الأدبي وجتارب 
الآخرين وخرباته ال�سخ�سية، ويحاول، با�ستمرار، اأن يجدد نف�سه تبعا خل�سو�سية كل مرحلة. 
فكان كل مرة يطل علينا بوجه متجدد تتجلى فيه قدرة املبدع على ا�ستخدام اآليات وتقنيات 

جديدة ت�ستوعب حمولته الدللية التي يق�سدها من وراء اإبداعه الق�س�سي.

بداأ حممود �سقري بكتابة الق�سة الق�سرية منذ ال�ستينيات، واقرتن ا�سمه مبجلة "الأفق 
اجلديد" املقد�سية )1961 – 1966(. وهكذا عّده النقاد من جيل "الأفق اجلديد". غري اأن 
الثوابت  وك�سر  والتجريب،  التجديد  اإىل  ميله  الالحقة،  الق�س�سية  اأعماله  اأبدى، يف  �سقري 
التقليدية للكتابة الق�س�سية. فجّرب اأ�سكال خمتلفة ومتعددة يف جمموعاته الق�س�سية التي 
و�سل عددها ثمانية حتى الآن، بالإ�سافة اإىل كتابة ق�سـ�س وروايـات وم�سرحيات لالأطفال 

والفتيـان والفتيات، وكتابة الرحالت وال�سري املكانية.
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• التجريب داخل اخل�سو�سية الفل�سطينية  
احل�سار  فك  وحماولته  التجريب،  نحو  الدءوب  �سقري  حممود  �سعي  من  الرغم  على 
اخل�سو�سية  داخل  ويجرب  يجدد  كان  فاإنه  التقليدي،  الق�س�سي  الن�س  حول  امل�سروب 
يعي�سه  الذي  الواقع  يتمر�س على  الق�س�سي  الن�س  يجعل  كان  الفل�سطينية ل من خارجها. 
زمن  اأو  الحتالل،  بعد  ما  زمن  اأو  الحتالل،  قبل  ما  زمن  يف  �سواء  الفل�سطيني،  الإن�سان 
املنفى، اأو زمن النتفا�سة، اأو زمن العوملة،... ويجيب عن الأ�سئلة اليومية للواقع الفل�سطيني 
يبتغيها من  التي  الفنية  للر�سالة  الق�س�سي ب�سيغ جديدة  ال�سرد  اآليات  ومتغرياته، مطعما 

وراء اإبداع ن�سه الق�س�سي.

ال�سيغ  لكن  �سقري،  حممود  ن�سو�س  كل  ي�سد  مبتغرياته  الفل�سطيني  الواقع  ظل  قد  و 
واآليات اخلطاب هي التي كانت تتطور وتتبدل تبعا للوعي الفني، وتبعا لدرجات التجربة التي 
يجتازها القا�س. واإذا ما �سعينا اإىل تلم�س مكامن اجلدة والتجريب يف جتربة حممود �سقري 
الق�س�سية، وجدنا اأنف�سنا مطالبني بت�سجيل مالحظات على م�ستوى ال�سقني: املنت احلكائي، 

واملبنى الق�س�سي.

يف بداياته، كتب حممود �سقري الق�سة الق�سرية الواقعية ذات ال�سكل التقليدي، يعالج فيها 
الواقع الفل�سطيني / الجتماعي قبل الحتالل عام 1967، حيث كتب عن الريف الفل�سطيني، 
ومعاناة الإن�سان القروي من الفقر واجلوع واجلهل، و�سراعه مع برجوازية املدينة. وهذا ما 
برز يف جمموعته الق�س�سية الأوىل "خبز الآخرين" )1975(، التي كتب معظم ق�س�سها يف 

ال�ستينيات قبل الحتالل الإ�سرائيلي لبقية فل�سطني عام 1967.

الفل�سطيني /  الواقع  يعالج فيها  اأ�سبح �سقري يكتب ق�س�سا  الإ�سرائيلي  وبعد الحتالل 
الوطني، حيث كتب عن معاناة النا�س من الحتالل ومقاومتهم له، وهو ما ظهر يف جمموعته 
الق�س�سية الثانية "الولد الفل�سطيني" )1977(، التي جمع فيها �سقري معظم الق�س�س التي 
اإبعاده عن القد�س عام 1967. وهكذا، ظهر الحتالل يف ق�س�س حممود �سقري  كتبها بعد 
التي كتبها يف املنفى. وظل الحتالل يح�سر يف جمموعاته الق�س�سية الالحقة، اإىل جانب 
مو�سوعات �ستى، منها: فقدان الوطن، واملنفى، واملراأة وعذاباتها، والنتفا�سة الفل�سطينية، 
وعالقة الفل�سطيني بالآخر، والآخر... وغريها من املو�سوعات التي تتعلق بالواقع الفل�سطيني 
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ومبتغرياته. وهو ما بدا يف جمموعاته الق�س�سية الثالث: "طقو�س للمراأة ال�سقية" )1986(، 
و"�سمت النوافذ" )1991(، و"مرور خاطف" )2002(.

الواقع  من  ينهل  كان  ال�سابقة  الثالث  �سقري يف جمموعاته  اأن حممود  من  الرغم  وعلى 
الفل�سطيني �سواء يف املنفى اأو يف الداخل، كما نهل منه يف ق�س�س جمموعتيه الأوليني، لكنه 
مل يعد يكتب الق�سة الواقعية تقليدية ال�سكل، لقد اجته فيها اإىل التجريب، ومال اإىل �سكل 
الق�سة الق�سرية جدا، التي من اأبرز مالحمها، كما لحظ بع�س النقاد، القت�ساد اللغوي، 
التف�سيل،  من  بقدر  املكان  اإىل  اللتفات  وعدم  الزمان،  عن�سر  وغياب  الدليل،  والمتالء 
على  والرتكيز  اخلا�سة،  الفردية  املالمح  من  ال�سخ�سيات  وجتريد  الو�سف،  من  والتقليل 
العامل الداخلي / النف�سي، وندرة احلوار بني ال�سخ�سيات، وهيمنة الراوي كلي املعرفة على 
ال�سرد يف الن�س الق�س�سي. وهذه اخل�سائ�س جميعها يلحظها املتلقي يف ق�س�س �سقري يف 
جمموعاته الثالث التي غلب عليها ال�سكل الق�س�سي الق�سري جدا.  ولعل ذلك كان �سببا وراء 

جمع �سقري لها، ون�سرها يف كتاب واحد بعنوان "باحة �سغرية لأحزان امل�ساء" )2005(. 
يعود  كوندوليزا" )2004(  خالتي  و"ابنة  �ساكريا" )2003(،  "�سورة  جمموعتيه:  يف  و 
الواقعية  الق�سرية  الق�سة  لكتابة  يعد  ولكن مل  الق�سرية،  الق�سة  كتابة  اإىل  �سقري  حممود 
تقليدية ال�سكل، حيث ظهر اأ�سلوب جديد ملحمود �سقري، يف تلك املجموعتني، مل يعهده املتلقي 
حملية  �سخ�سيات  بني  وخلط  والفانتازيا،  الواقع  بني  فيها  جمع  فقد  ال�سابقة،  كتاباته  يف 
واأخرى عاملية معروفة فنيا و�سيا�سيا وريا�سيا يف الع�سر احلايل. وغلب على اأ�سلوبه ال�سخرية 

والتهكم )1(. 
الفل�سطيني  الكاتب  باأ�سلوب  يذكرنا  والتهكم،  ال�سخرية  اأ�سلوب  اأق�سد  الأ�سلوب،  وهذا 
اإميل حبيبي يف ق�س�سه ورواياته، و�سنلمحه اأي�سا يف جمموعته الأخرية "احتمالت طفيفة" 
)2006(، التي عاد فيها اإىل كتابة ال�سكل الق�س�سي الق�سري جدا، لكنها جاءت جمددة يف 
ت�سكيلها و�سردها ولغتها، حيث نه�ست ن�سو�سها على كتابة العمق واحلفر يف اليومي العادي 
واملاألوف جدا يف حياة الإن�سان الفل�سطيني؛ للو�سول اإىل الوجع. فهي كتابة م�سكونة بالهام�سي 

واملختلف.
و �سوف اأتناول يف هذه الورقة البحثية جمموعة "احتمالت طفيفة" بالتحليل والدرا�سة، 
ويعود �سبب اختياري لـ "احتمالت طفيفة"، دون غريها مما اأجنزه القا�س من جمموعات، 
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كونها متثل قمة جراأة حممود �سقري على التجريب والتجديد التي و�سل اإليها، لي�س من زاوية 
�سكلها املتفرد واملتمرد على كل �سكل تقليدي فح�سب، بل من زاوية امل�سمون املكثف والغام�س 
بناء  طفيفة" اإىل  "احتمالت  يف  �سقري  جلاأ  حيث  املده�س.  وو�سوحه  املنفتح  ب�ساطته  قدر 
عوامل �سردية متزج بني الواقعية والتجريد والفانتازيا والرتميز احللمي وال�سخرية التهكمية 
واملفارقة املده�سة، وذلك يف حماولة للتعبري عن اإ�سكاليات الإن�سان الفل�سطيني وحريته يف 
ولر�سد حالت  ناحية،  من  العن�سري  واجلدار  واجلنود  والحتالل  التنقل يف ظل احل�سار 
النادرة  �سعادته  وملله وحلظات  وكاآبته  ووحدته و�سجره  الفل�سطيني  ومواقف تربز اغرتاب 
واأحالمه واأوهامه وكوابي�سه التي تالحقه �سمن اأ�سئلة وجودية لها عالقة باحلياة الإن�سانية 
العادية من ناحية ثانية)2(. فـ "احتمالت طفيفة"، على حد تعبري�سامي م�سلم، حكاية اإن�سانية 

عامرة باحلياة)3(.

ت�سنيفها واإ�سكالية  املتفرد  الرتكيب  طفيفة:  • احتمالت 
اأحد  اإىل  العمل  هذا  ت�سنيف  م�ساألة  حول  ترتكز  اإ�سكالية  طفيفة"  "احتمالت  تثري 
اأو الكاتب يف �سفحة املعلومات  اأورد النا�سر  اأو الرواية! لقد  ال�سكلني: املجموعة الق�س�سية 
هذه العبارة: "احتمالت طفيفة / ق�س�س ق�سرية عربية"، ولكن هذا التو�سيف اأو الت�سنيف 
لهذا العمل قابل للمناق�سة وللم�ساءلة! فاملتلقي بعد قراءته للعمل ومعاينته للن�سو�س يلح عليه 
اأم  املعلومات،  كما جاء يف �سفحة  العمل: هل هو ق�س�س ق�سرية،  بهوية هذا  يتعلق  �سوؤال 
هو ق�س�س ق�سرية جدا، حيث يرتاوح ق�سر اأق�سرها ما بني �سطرين ون�سف، مثل: ق�سة 
"الطريق")4(، وطول اأطولها �سفحة ون�سف/ مثل: ق�سة "ف�سيف�ساء")5(، اأم هو ق�سة طويلة 

واحدة )رواية(؟!

"احتمالت طفيفة" من ثالثة احتمالت، كل احتمال ي�سم ن�سو�سا  و يف الواقع، تتكون 
مغرقة بالق�سر، تبدو من حيث ال�سكل اخلارجي م�ستقلة عن بع�سها بع�سا. فلكل ن�س عنوان، 
وميكن للمتلقي اأن يقراأه م�ستقال عن غريه من الن�سو�س، دون اأن يختل املعنى. ولكن عند 
املو�سوع،  واحدا )وحدة  �سرديا  املتلقي خطا  يلم�س  الغو�س عميقا يف ن�سو�س الحتمالت، 
الن�سو�س  تتحول  فتكاد  معا،   ويربطها  بينها،  يجمع  املكان(  ووحدة  ال�سخ�سيات،  ووحدة 
بلقطات  اأ�سبه  مقطعا  ع�سرة  وت�سع  مائة  على  موزعا  وموحد،  واحد  ن�س  اإىل  مبجموعها 
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�سينمائية منتزعة من م�ساهد ممتدة على اأمكنة واأزمنة متعددة. اإن هذا الرتكيب املتفرد لـ 
ف�سلها. واإمكانية  اأجزائها  وحدة  باإمكانية  طفيفة" يحتفظ  "احتمالت 

بها زوجان  يقوم  التي  الرحلة  وهو  واحد،  "احتمالت طفيفة" مبو�سوع  تهج�س ن�سو�س 
لق�ساء �سهر ع�سل يف مدينة مريحة بعيدا عن الوطن )دم كثري يف البالد()6(، وتتفرع من 
هذا املو�سوع الرئي�س مو�سوعات جانبية اأخرى اإن�سانية تفر�سها العالقة الزوجية من جتاذب 
وتنافر بينهما، وحلظات اللقاء واحلنني، وحالت امللل وال�سجر والقلق والتوتر،... وغريها 
من املو�سوعات اجلانبية التي تر�سد التفا�سيل ال�سغرية يف هذه العالقة الزوجية، وي�سوغها 
القا�س يف م�ساهد تتغري بتغري املكان والبلد، "فاإذا مب�سهد من هنا يكمل م�سهدا يخ�س اإحدى 

ال�سخ�سيات التي تعرفنا عليها")7(.  

املمثلة  وزوجته  املثقف  الفل�سطيني  املواطن  �سعيد  حول  طفيفة"  "احتمالت  وتتمحور 
�سو�سن، )بطال الرحلة(، فهما �سخ�سيتان حا�سرتان وممتدتان يف معظم الن�سو�س، ولكن 
�سخ�سية �سعيد قد تظهر وتختفي يف الحتمالت الثالثة عرب �سخ�سيات ثالث: دون كيخوته، 
واجلندي الطيب "�سيفيك"، و�سعيد املت�سائل. كذلك �سخ�سية �سو�سن تتداخل مع �سخ�سية 

دولثينا واأني�سكا اأو �ستانيا.

وتتوزع اأحداث ن�سو�س الحتمالت الثالثة بني اأمكنة ثالثة رئي�سة: اإ�سبانيا اأو الأندل�س 
التي �سافر اإليها الزوجان لق�ساء �سهر ع�سل، والت�سيك حيث ينزل �سعيد يف فندق يف مدينة 
)براغ(، واأخريا فل�سطني حيث �سعيد واأخواته الأربع يف مدينة القد�س ومعاناتهما من جدار 

الف�سل العن�سري. 

و ت�سور ن�سو�س "احتمالت طفيفة" مبجموعها اأن املواطن الفل�سطيني اأينما ذهب خارج 
وطنه لق�ساء اإجازة اأو لإراحة اأع�سابه يحمل معه الهم الوطني، ول ي�ستطيع اأن يرميه وراءه، 
فهو م�سكون به، يحاول التخل�س منه، ولو للحظة. لكنه ل ميكنه ذلك. فعلى الرغم من �سفر 
اأثر لعربات اجلنود")8(، لكن �سعيد  "ل  اأو  "دم كثري" فيها،  الزوجني اإىل مدينة مريحة، ل 
امل�ساهد من ردود فعل  تفر�سه هذه  الكثرية واجلنود، وعلى ما  الدماء  املعتاد على م�ساهد 
لل�سحك.  مثرية  �سلوكاته  فت�سبح  انتهت.  احلرب  بان  والت�سليم  الت�سديق  يرف�س  معينة، 

وميكن اأن نورد ن�س "ح�سار" للتدليل على ذلك:
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املثري.  امل�سهد  يرى  وهو  الغ�سب  من  نف�سه  يتمالك  مل  التلفريك،  عربة  يركبان  "وهما 
اأقول  لعقلك؟  جرى  ماذا  اهداأ،  خجول:  هم�س  يف  قالت  و�سيفي.  رحمي  ناوليني  لها:  قال 
اأنا ل  اأنت حتلم!   ا�سكت،  املدينة.  الأعداء يحا�سرون  اأرى  اإين  و�سيفي،  ناوليني رحمي  لك 
اأحلم، انظري هناك. قالت: ل اأرى �سوى �ساحنات لنقل الب�سائع. قال: يف ال�ساحنات يرب�س 

اجلنود. قالت: ا�سكت، ول تف�سد علينا الرحلة...")9(.

كما اأن الهم الفل�سطيني قد ياأتي للمواطن الفل�سطيني على �سكل حلم اأو كابو�س. ومنثل 
على ذلك بن�س "طحني":

"راأى اأنهما يقيمان يف ريف بعيد، خباأ الرمح حتت اأكيا�س الطحني، و�ساألها: كم رغيفا 
الرمح  وخباأت  بنف�سي  اأح�سرته  قال:  طحينا!  اأجد  مل  قالت:  القادمة؟  لرحلتنا  جهزت 
اأعوادها، ومل  اأعواد احلطب. نب�س حزمة احلطب وبعرث  هناك. قالت: رحمك خباأته حتت 
يجد �سيئا. كان الرمح يف مكان اآخر، وكذلك الطحني، ومل تكتمل رحلتهما ب�سبب ذلك")10(. 

عنا�سر  جميعها  الأحداث  ووحدة  املكان  ووحدة  ال�سخ�سيات  ووحدة  املو�سوع  وحدة  اإن 
موحدة لن�سو�س "احتمالت طفيفة"، وت�سدها بخط �سردي واحد، فتبيح اإمكانية التعامل مع 
"احتمالت طفيفة" بو�سفها عمال روائيا يعتمد اأ�سلوب احلبكة املفككة التي تقوم على �سل�سلة 
من الأحداث اأو املواقف املنف�سلة التي ل تكاد ترتبط برباط ما، مبعنى اأن احلدث اأو املوقف 
ال�سابق ل ي�سرتط اأن يرتبط باحلدث اأو املوقف الالحق، لكن الوحدة التي جتمع هذا النوع 
اأو املكان الذي تتحرك  من الأعمال الروائية التي تعتمد احلبكة املفككة متمركزة يف البيئة 
فيه الأحداث، وقد تظهر هذه الوحدة يف ال�سخ�سية الرئي�سة اأو على النتيجة التي �ستنجلي 

الأحداث عنها اأخريا، اأو على الفكرة ال�ساملة التي تنتظم الأحداث وال�سخ�سيات حولها.

نخل�س مما �سبق اأن "احتمالت طفيفة" تقرتب كثريا من الرواية، وعلى نحو يذكر املتتبع 
للتجربة ال�سردية العربية الفل�سطينية مبا قدمه اإميل حبيبي يف "�سدا�سية الأيام" )1967(، 

التي عدها بع�س النقاد جمموعة ق�س�سية، وعدها اآخرون رواية. 

و مهما يكن ت�سنيف "احتمالت طفيفة" - جمموعة ق�س�سية، رواية – فاإنها "ت�سيف 
بنائية جديدة اإىل الق�سة العربية احلديثة ")11(.
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طفيفة"    "احتمالت  • عتبات 
والإهداء،  واملقدمات،  الفرعية،  والعناوين  الرئي�س،  العنوان  يف  الن�س  عتبات  تتمثل 
والهوام�س. وكثريا ما تك�سف عتبات الن�س خطاب الن�س، فهي مبثابة العالمة التي تنطوي 

على ر�سائل تخت�س مب�سمون اخلطاب الذي يدور حوله الن�س)12(. 
"احتمالت  بـ  ب�سددها،  نحن  التي  روايته،  اأو  الق�س�سية  جمموعته  �سقري  و�سم  قد  و 
طفيفة"، وانتقى عناوينها الفرعية انتقاء، وقدم لكل احتمال بعبارات ماأخوذة من روايات 
عاملها  على  املنفتحة  عتباتها  اأهم  بذلك  لري�سم  بالهوام�س؛  واعتنى  وفل�سطينية،  عاملية 
ال�سردي، ذلك اأن �سبكة تلك العتبات تن�سج عالقات خفية مع املتون ال�سردية للن�سو�س ن�سجا 

هاديا اإىل درجة �سعريتها)13(. 

1- العنوان الرئي�س:
و ملا كان عمل حممود �سقري الذي نحن ب�سدده متكونا من ن�سو�س ق�سرية جدا، فاإن 
اإحدى  بعنوان  هذا  عمله  عنونة  عن  اأعر�س  اأنه  عن  ي�ّسف  اختاره  الذي  الرئي�س  العنوان 
اإىل تبنّي العالقة اخلفية بني العنوان  الن�سو�س امل�سمنة فيه، حر�سا منه على دفع املتلقي 
الدال على ال�سك وعدم اليقني وحمتويات ن�سو�سه الق�سرية جدا. اإن اختيار القا�س لعمله 
هذا "احتمالت طفيفة" عنوانا، مل يكن، يف اعتقادنا، ع�سوائيا، بدليل اأن الكاتب وزع ال�سرد 
فيها على ثالثة اأجزاء ميثل كل جزء منها احتمال من نوع ما. وتعود اأهمية العنوان الرئي�س 
كونه ي�سكل فاحتة اخلطاب  واأوىل عتبات الن�س، وميثل عالمة �سيميوطيقية تقوم بوظيفة 
يف  ال�سردية  املتون  اأن  اإىل  ليوؤ�سر  العمل   هذا  عنوان  جاء  وقد  الن�س)14(.  ملدلول  الحتواء 
والواقع،  احللم  وبني  والالمنطق،  املنطق  وبني  واخليال،  الواقع  بني  تراوح  وتنوعها  تعددها 
"احتمالت  الرئي�سة يف  فال�سخ�سيات  والحتمال طفيف جدا.  والالحمتمل،  املحتمل  وبني  
طفيفة" حتمل �سمات اأكرث من ع�سر، فاملتلقي يراها حتمل الرمح وال�سيف، وت�ستقل امل�سعد 
والقرون  احلايل  القرن  بني  وتتنقل  واإ�سبانيا،  وبراغ  القد�س  بني  وتتجول  فندق،  يف  وتنزل 
املا�سية، بل والقرون القادمة بطريقة ي�سعب ت�سديقها، اإل يف املغزى الذي يكمن وراءها. 
فمثال جاء يف ن�س "عربة": " ركبا عربة من عربات القرون الو�سطى، وقالت للحوذي: خذنا 
مع  حتقيقا  املتلقي  فيه  فيقراأ  "مراوغة")16(  ن�س  اأما  ف�سلك")15(.  من  العا�سر  القرن  اإىل 
الأب والأم والبن حول القرن الذي ولدوا فيه، فالأب قال القرن التا�سع ع�سر، والأم القرن 

الع�سرين، والبن القرن الثالث والع�سرين.
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2- العناوين الفرعية:
و قد حر�س القا�س على عنونة الن�سو�س داخل كل احتمال بكلمة واحدة يف الق�سم الكبري 
هذه  فبدت  فقط.  ثالثة  ن�سو�س  يف  كلمات  بثالث  اأو  ن�سا،  ع�سرين  يف  بكلمتني  اأو  منها، 
العناوين وم�سات توم�س كالربق، ومن هذه العناوين التي جاءت يف الحتمال الأول: " طائرة، 
قما�س، �سباح، ر�سالة، عربة، لعب، خ�سام، يدان، رمح، نافذة، هاتف، كلف، كلب،... الخ. 
اإن قراءة اأي عنوان من العناوين ال�سابقة وحده، ثم قراءة الن�س بعد ذلك تولد يف املتلقي 
�سيئا من الك�سف فيما يخ�س العنوان. ولعل ا�ستعمال القا�س العناوين التي تتكون من كلمة 
واحدة، غالبا ما تكون نكرة، يف موا�سع كثرية يخدم الن�سو�س التي جاءت بعدها، "اإذ قد 
تولد يف ذهن املتلقي جملة من الأ�سئلة وال�ستف�سارات حتثه على املتابعة، وتكون عامال حمفزا 

جاذبا للن�س")17(.
و الالفت للنظر يف العناوين الفرعية تكرار بع�سها مع تغيري طفيف، من ذلك: "مزاج/

يلحظ،  كما  والتغيري،  اللحظة/حلظة".  الفر�س/فر�س،  الطفل/الطفلة،  الظريف،  مزاجها 
يبدو يف التعريف ويف التنكري، ويف الإطالق والتحديد، ويف الإفراد واجلمع.

3- املقدمات:
ومن عتبات الن�س، التي ت�سهم يف الك�سف عن م�سمون اخلطاب يف "احتمالت طفيفة"، 
وفل�سطينيا.  عامليا  معروفة  روائية  �سخ�سيات  باأقوال  احتمال  لكل  القا�س  ومهد  املقدمات، 
فجاء الحتمال الأول مفتتحا بعبارتني ماأخوذتني من رواية "دون كيخوته" للكاتب الإ�سباين 
ثريبانت�س، وهما: "ليتني اأموت اإذا مل تكن ل�سيدنا دون كيخوته يد يف ذلك"، و" بالأم�س كنت 
ملكا على اإ�سبانيا واليوم ل اأملك برجا ميكنني القول اإنه يل")18(. اأما الحتمال الثاين فافتتح 
بعبارتني ماأخوذتني من رواية "اجلندي الطيب �سيفيك وحظوظه يف احلرب العاملية" للكاتب 

يارو�سالف ها�سيك، وهما: 
الرقيب:  و"�ساأل  البكاء"،  يف  �سرعن  البنات  كل  مبتعدين  الطابور  يف  م�سينا  "حينما 
�سيء  اأي  من  "اأ�سهل  �سفيك:  اأجاب  لل�سرطة"  خمفر  بناية  ت�سوير  يف  �سعوبة  ثمة  "هل 
اأن  اآخر، فهي ل تتحرك، وتقف دائما يف املوقع نف�سه، واأنت ل�ست م�سطرا لأن تطلب منها 
تبت�سم")19(. يف حني افتتح الحتمال الثالث بعبارتني ماأخوذتني من رواية "الوقائع الغريبة 
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"قلت لها: نامي،  اإميل حبيبي، وهما:  الفل�سطيني  اأبي النح�س املت�سائل" للكاتب  يف اختفاء 
ال�سباح رباح، ولكنني مل اأمن"، و"فاإذا اأ�سابني مكروه يف يومي اأحمده على اأن الأكره منه مل 

يقع")20(. 
املتون  ما  حد  اإىل  تف�سر  احتمال،  كل  الكاتب  بها  قدم  التي  املقتب�سة،  العبارات  هذه  اإن 
ال�سردية امل�سمنة يف كل احتمال. فقد ظهرت ن�سو�س الحتمال الأول وهي حتكي عن الفرو�سية، 
وكرث فيها ا�ستخدام بع�س املفردات، مثل: الرمح، والفر�س، وعربة، وملك، و�ساحة، والقرون 
املا�سية، والقرون الو�سطى، ولهذا جند تداخل الزمن احلا�سر بالزمن املا�سي)21(، فالزوجني 
�سعيد و�سو�سن، وهما يتجولن يف مدن اإ�سبانيا اأو الأندل�س يقفان عند بع�س الأمكنة الأثرية 
التاريخية، في�ستح�سران املا�سي، وتختلط عليهما القرون، ويف بع�س الن�سو�س ل تدري يف 
اأي قرن تعي�س اأو من اأي قرن جاءت. فقد جاء يف ن�س "اطمئنان": "�سحا من نومه على يد 
تهزه من كتفه. وراآها ترجتف بالقرب منه، وهي تقول: انه�س! انه�س! نه�س و�ساألها: ماذا 
جرى لك؟ قالت: اأجبني يف �سراحة وو�سوح يف اأي قرن ولدت اأنت؟ قال مازحا: يف القرن 
ال�سابع قبل امليالد! قالت: اأجبني بال مزاح! قال: اأنا من مواليد القرن ال�سابع ع�سر. ح�سبت 
اأ�سابع يديها ثم قالت: الآن اطماأن قلبي. قالت وهي ت�سطجع يف الفرا�س من جديد:  على 
راأيت يف املنام اأنك قادم اإيل من القرن الثالث ع�سر! كان حلما مثل كابو�س! نامت على الفور. 
اإخفائه مائة  ب�سبب  ال�سمري،  تاأنيب  ب�سيء من  نوم مريح، ثم �سعر  ال�سابح يف  تاأمل وجهها 

وخم�سني �سنة عنها، على اأقل تقدير")22(.
احلرب  وعن  براغ،  يف  ومقاه  و�سوارع  مدن  عن  فتحكي  الثاين  الحتمال  ن�سو�س  اأما 
العاملية الأوىل، وفيها وقفات مع اأني�سكا و�ستانيا واجلندي الطيب �سيفيك الكاره للحرب الذي 
كلب،  مثل:  مفردات  ا�ستعمال  كرث  لذلك  لونها؛  تغيري  بعد  وبيعها  الكالب  �سرقة  من  يعي�س 
الثالث حتكي عن  الحتمال  ن�سو�س  وجاءت  والر�سيف.  ومافيا،  وفرار،  واحلرب،  وكالب، 
اجلدار العازل العن�سري الذي يقيمه الحتالل، وال�سعوبات التي تواجه تنقل الفل�سطينيني 
من خالل حماولة �سعيد واأخواته الأربع الو�سول اإىل مبنى ال�سركة التي كان والدهم ميتلك 
اأ�سهما فيها قبل وفاته ليح�سلوا على مرياثهم؛ لذلك كرث يف هذا الحتمال مفردات مثل: 
اجلدار، ومراوغة، وكفن، ورقابة، ورهبة، فر�س،... وغريها من املفردات التي يعج بها عامل 

الفل�سطينيني.
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اأن الحتمالني الأول والثاين اأحلقهما  و من الالفت لالنتباه يف هذه الحتمالت الثالثة 
القا�س باأوراق مبعرثة، وترك الحتمال الثالث دون هذه الأوراق املبعرثة. ولعل تف�سري ذلك 
يكمن يف العبارة التي قدم بها الأوراق املبعرثة، وهي: "كتبها �سعيد قبل الرحلة واأثناءها، ويف 
ال�سم  هو  ودولثينا  "احتمالت طفيفة"،  بطل  و�سعيد  دولثينا")23(.  تعرفها  ل  وقائع  بع�سها 
الذي يحب اأن يطلقه �سعيد على زوجته �سو�سن التي ت�سغره بع�سرين عاما؛ لكي يتنا�سب مع 
مزاجه وروؤاه. ف�سعيد يتقم�س بني احلني والآخر �سخ�سية دون كيخوته ذلك الفار�س الذي 
نذر نف�سه للدفاع عن امل�ست�سعفني)24(. والرحلة هي رحلة �سهر الع�سل التي قام بها الزوجان 
خارج الوطن )فل�سطني( اإىل اإ�سبانيا وبراغ. ومبا اأن زمن الحتمالني الأول والثاين هو زمن 
الرحلة. فمن الطبيعي اأن يلحقهما القا�س بالأوراق املبعرثة التي كتبت يف اأثناء الرحلة، واأن 

ل يلحقها بالحتمال الثالث لأنه ميثل زمن العودة اإىل الوطن )الزمن الفل�سطيني(.

4- الهوام�س:
ل  القا�س م�ساحة خا�سة، فهي  لها  اأفرد  الن�س فقد  تعد من عتبات  التي  الهوام�س  اأما 
اأ�سا�سيا منه. وقد جاءت ب�سكل  اأو الن�س الق�س�سي، ولكنها تعترب جزءا  تعترب خارج املنت 
"انخطاف"،  الهوام�س:  فيها  التي ظهرت  الن�سو�س  الق�سري جدا. ومن  الن�س  اأق�سر من 

و"نبع"، و"البئر الذهبية"، و"عيادة"، و"مدخل بيتها"، و"فر�س")25(.
و لي�س من �سك يف اأن هذه العتبات الن�سية التي حّفت بـ "احتمالت طفيفة" متثل عالمات 
تتفاعل فيما بينها للك�سف عن م�سمون اخلطاب؛ ذلك اأن قراءة املتون ال�سردية لـ "احتمالت 

طفيفة" يف �سوء عتباتها  تي�ّسر ال�سبيل اإىل الفوز بلب خطابها.
فـ "احتمالت طفيفة" يت�سكل ن�سيجها من الواقع واخليال، وا�ستنادا اإليهما تتاأ�س�س اأن�ساق 
الرئي�سة  ال�سخ�سيات  وتختلط  الأمكنة،  وتتعدد  الأزمنة  تتداخل  الق�س�سي، حيث  اخلطاب 
"احتمالت  اإن  اأفعالها.  وردود  و�سلوكاتها  فتبدو غرائبية يف ت�سرفاتها  اأخرى،  ب�سخ�سيات 
طفيفة" ت�سّخ�س احلالة الفل�سطينية يف الزمن احلا�سر من خالل ال�ستغال على الفانتازيا، 
واقعية  يلتقي مبوؤ�سرات  املتلقي  اأن  من  الرغم  فعلى  والزمن.   وال�سخ�سية  اجلو  توؤثث  التي 
البوابة  عند  املرابطون  واجلنود  البالد،  يف  كثري  ودم  العن�سري،  اجلدار  مثل:  وا�سحة، 
ال�سغرية، والوقوف ثم التفتي�س الدقيق على احلواجز الع�سكرية، وعربات اجلنود، والأ�سلحة 
والعتاد... وغريها من املوؤ�سرات ذات اإيحاءات مبا�سرة، ومع ذلك، فاإن ال�سرد بالطريقة التي 
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يرّكب بها احلكايات، ينتج البعد الفانتازي يف الروؤية، ويف اجلو العام حلكايات الن�سو�س؛ 
يك�سر حّدته يف كثري من  الذي  اليقني  ال�سك وعدم  توليد  اإىل  الن�سو�س  �سياقات  اأهل  مما 

الأحيان ال�سخرية التهكمية التي تت�سم بها "احتمالت طفيفة". 

الن�سي/التنا�س • التفاعل 
"التفاعل  "احتمالت طفيفة" على ما يطلق عليه يف ال�سرديات  يقوم البناء ال�سردي يف 
الن�سي" اأو "التنا�س"،  الذي يعني، ح�سب "كري�ستيفا" و"تودوروف" ثم "جينيت"، فعاليات 
المت�سا�س اأو التحويل التي يقوم بها الن�س الأدبي اأّيا كان جن�سه لن�سو�س �سابقة له، اأّيا 

كان جن�سها اأي�سا.
ملا  الن�سي/التنا�س؛  التفاعل  اإىل  "احتمالت طفيفة" يلجاأ  اأن حممود �سقري يف  يبدو  و 
ميتلكه من اإمكانات يتيح للقا�س حرية يف احلركة والقول، وميّكنه من قول ما يريد بكلمات 
قليلة حتيل اإىل خارج الن�س، وغالبا ما يكون هذا اخلارج الن�سي من مكونات الذاكرة، وفكر 
ال�سخ�س. فالتفاعل الن�سي/التنا�س يجعل الن�س حمالة دللت متور باملعاين والأفكار)26(.

يتفاعل ن�س "احتمالت طفيفة" مع ن�سو�س روائية ثالثة معروفة عامليا وعربية: الرواية 
الإ�سبانية "دون كيخوته"، والرواية الت�سيكية "اجلندي الطيب �سيفيك وحظوظه يف احلرب 
املت�سائل".  النح�س  اأبي  �سعيد  اختفاء  يف  الغريبة  "الوقائع  الفل�سطينية  والرواية  العاملية"، 
وي�سري هذا التنوع يف الن�سو�س املتنا�س معها اإىل غنى ثقايف ميتلكه القا�س حممود �سقري 

مّكنه من التعبري عن روؤاه الفكرية باأ�سلوبه اخلا�س املتميز.  
و لو حاول املتلقي اأن يقراأ هذه الروايات الثالث املتنا�س معها ن�س "احتمالت طفيفة"، 
لوجد اأنها ت�سري اإىل حوادث ظلم وقمع وا�ستغالل، اأ�سهمت بذلك يف اإثراء ن�س "احتمالت 
طفيفة"، وخدمة الفكرة التي اأراد اأن يعرب عنها القا�س �سقري، هذه الفكرة التي ا�ستمدها من 
الواقع الفل�سطيني احلا�سر، واقع املعاناة اليومية من احل�سار والحتالل واجلنود واحلواجز 
"احتمالت طفيفة"، والروايات الثالث لفهم  واجلدار. ومن هنا، جاء التفاعل الن�سي بني 
يف  للغو�س  الثالثة  الروايات  من  �سقري  اأفاد  كيف  ولكن،  اأ�سئلته.  واإثارة  الفل�سطيني  الواقع 
"احتمالت  يف  الن�سي  التفاعل  يتجلى  الأدبي؟   عمله  واإثراء  احلا�سر،  الفل�سطيني  الواقع 

طفيفة" يف مكونات �سردية ثالثة: املكان وال�سخ�سية والأ�سلوب.
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اأول: يف ما يتعلق باملكان، يجد املتلقي اأن عوامل ن�س "احتمالت طفيفة" هي مدن ثالث، 
فالحتمال الأول تدور اأحداثه يف مدينة، مل يحددها القا�س، يف اإ�سبانيا، املكان الذي دارت 
فيه اأحداث رواية "دون كيخوته" املتنا�س معها الحتمال الأول. ومع اأن القا�س مل ياأت على 
الأول  الحتمال  ن�سو�س  يف  اإ�سارات  هناك  فاإن  الأول،  الحتمال  يف  �سراحة  اإ�سبانيا  ذكر 
تدل على اأن املدينة التي �سافر اإليها الزوجان يف اإ�سبانيا اأو الأندل�س. ففي ن�س "انخطاف" 
املدينة   تفا�سيل  اإىل  و�سو�سن  �سعيد  ال�سائحني  الزوجني  ياأخذ  الذي  ال�سياحي  الدليل  يروي 
ق�سة املراأة التي تدخل ال�ساحة املحاذية ل�سوق قرطبة الرئي�س، وتتجه اإىل حانوت اأبي اأحمد 
القرطبي الذي يبيع للن�ساء اأفخر اأنواع القما�س، وتقف بباب احلانوت، وتتحدث مع اأبي اأحمد 
ومل ي�سمع اأحد من اأهل ال�سوق �سيئا من كالمها، غري اأنهم �ساهدوا انخطافا يف عيني الرجل، 
ثم تن�سحب عائدة من حيث اأتت، ويغلق اأبو اأحمد حانوته ومي�سي يف اجلهة التي خرجت منها 
املراأة، ومل يعد. ومنذ القرن الثالث ع�سر وباب احلانوت مغلق ل يفتحه اأحد)27(. ولعل الن�س 
وا�سح يف ما يلمح اإليه من خروج العرب من الأندل�س وعدم عودتهم اإليها، مثلما اختفى اأبو 

اأحمد القرطبي واملراأة الأندل�سية، ومل يعودا.

فيه  الذي وقعت  املكان  "براغ"،  اأحداث ن�سو�سه يف مدينة  الثاين، فتدور  اأما الحتمال 
معها  يتنا�س  التي  العاملية"،  احلرب  يف  وحظوظه  �سيفيك  الطيب  "اجلندي  رواية  اأحداث 
الحتمال الثاين. وياأتي القا�س على ذكر املكان �سراحة يف هذا الحتمال، ففي ن�س "اأني�سكا" 
ي�ساأل �سعيد العاملة يف الفندق املتواجد فيه، اإذا كانت حتب اأن تعي�س يف الربازيل مع زوجها، 
ويعلق مو�سحا "زوجها برازيلي مقيم معها يف براغ")28(. ويف هذا التعليق دللة �سريحة على 

اأن الفندق املتواجد فيه �سعيد يقع يف مدينة "براغ" عا�سمة الت�سيك. 

يف حني تدور اأحداث الحتمال الثالث، الذي يتنا�س مع رواية "الوقائع الغريبة يف اختفاء 
�سعيد اأبي النح�س املت�سائل"، يف مدينة القد�س الأ�سرية املخنوقة، بجدار الف�سل العن�سري. 
الذي  اجلدار  من  "اقرتبنا  �سعيد:  ل�سان  "جدار" على  ن�س  يف  �سراحة  املكان  ذكر  وياأتي 
يف�سل القد�س عن حميطها")29(، حيث يذهب �سعيد مع اأخواته الأربع اإىل مبنى ال�سركة التي 
تقع خارج املدينة ل�ستالم الورث الذي تركه الوالد املتوفى. ويف هذا اإ�سارة �سريحة اإىل اأن 

اأحداث وقائع الحتمال الثالث تدور يف القد�س يف فل�سطني.   
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"احتمالت  اأن الت�سابه بني �سخ�سيات  ثانيا: يف ما يت�سل يف ال�سخ�سيات، يجد املتلقي 
طفيفة" و�سخ�سيات الروايات الثالث املتنا�س معها هو من اأبرز جتليات التنا�س يف"احتمالت 
الأندل�س  الأول يظهر �سعيد وزوجته �سو�سن يتحاوران ويتجولن يف  طفيفة". ففي الحتمال 
التي حكمها العرب قرونا، وكانوا اأ�سيادا وملوكا فيها، لكنهم فقدوها ومل يعد لهم اليوم بيت 
فيها. ويف ن�س يحمل ا�سم البطل يتظاهر �سعيد باأنه اإن�سان �سعيد وخمتلف عن الآخرين. وهو 
الذي يعمل وكيال لإحدى ال�سركات، ويرهق نف�سه يف الكتابة على اأمل اأن ي�سبح كاتبا، غري 
اأنه مل يتو�سل اإىل �سيء متميز يف هذا امليدان. و�سو�سن حائرة جتاهه الآن)30(. ومن خالل 
قراءة املراجعات لرواية "دون كيخوته" يعرف املتلقي اأن دون كيخوته وتابعه كانا، يف الرواية، 
يتحاوران ويتجولن يف اإ�سبانيا، التي كان ملكا عليها بالأم�س، ومل يعد ميلك اليوم برجا فيها 
ميكن القول اإنه له، واأنه كان يدعي ويزعم يف حواره مع مرافقه، ويتوهم اأن ال�سحرة قد حولوا 
حمبوبته دولثينا اإىل فالحة دميمة، بعد بحث م�سن دون العثور عليها، وكان تابعه يحار يف 

اأمره)31(. 
ولئن كان ثمة ت�سابه بني �سخ�سية �سعيد بطل "احتمالت طفيفة" و�سخ�سية دون كيخوته 
يف الرواية املتنا�س معها، فاإن ثمة ت�سابه اأي�سا بني �سو�سن زوجة �سعيد ودولثينا حمبوبة دون 
كيخوته، فقد كانتا ممثلتني)32(. ومن هنا كان �سعيد ي�سر على ت�سمية �سو�سن دولثينا، مما 

كان يثري غ�سبها)33(.
كذلك تت�سابه �سخ�سية �سعيد مع اجلندي الطيب �سيفيك، فهو م�سكون باحلرب، �سوؤاله 
انتهاء  هاج�س  عنده  كان  الذي  الطيب  اجلندي  يفعل  كان  مثلما  احلرب؟  انتهت  هل  دائما 
حب  على  دال  م�سلم،  �سامي  د.  يرى  كما  وجودي،  �سوؤال  وهذا  الأوىل)34(.  العاملية  احلرب 
اأن �سعيدا متم�سك باحلياة وراف�س  احلياة ورف�س املوت الذي جتلبه احلرب)35(. وما يوؤكد 
للحرب واملوت، اأنه عندما يتقم�س �سخ�سية دون كيخوته، يف ن�س "دار" يف الحتمال الأول، 
اآمنة، وذلك لأنه  اأن ي�سنها على دار وادعة  ينقلب عن احلرب، تلك احلرب التي كان يريد 
اكت�سف اأن يف هذه الدار عرو�سني، تزوجا للتو، اأي اأقدما على حياة جديدة، فيخجل من نف�سه 

ويبارك لهما هذا الزواج ويرتكهما ويغادر املكان)36(.
يف  لي�س  املت�سائل  �سعيد  و�سخ�سية  طفيفة"  "احتمالت  بطل  �سعيد  �سخ�سية  وتت�سابه 
الت�سمية فح�سب، بل يف انتمائهما اإىل ف�ساء جغرايف يئن من وطاأة الحتالل والقهر والقمع 

والظلم واحل�سار.



520

نخل�س مما �سبق اأن ال�سخ�سيات الروائية الثالث: دون كيخوته، واجلندي الطيب �سيفيك، 
"احتمالت  بطل  �سعيد  �سخ�سية  �سقري  به  عجن  الذي  املاء  مبثابة  هي  املت�سائل،  و�سعيد 
طفيفة"، ويجمع بينها يف الحتمال الثالث يف ن�س "اأول الطريق" حيث يقراأ املتلقي فيها ما 
جاء على ل�سان �سعيد بطل "احتمالت طفيفة": "وقفت عند اأول الطريق، اأتلفت يف كل اجتاه. 
"دون  وعتاد، مر  باأ�سلحة  فيها جنود  يكّن معي( مرت عربات  )اأخواتي مل  الأثناء،  تلك  يف 
كيخوته" على �سهوة فر�سه ومن خلفه تابعه على ظهر اأتان، مّر اجلندي الطيب "�سيفيك"، 
م�سطرا  كان  اإنه  يل  قال  اجتاه.  كل  يف  مثلي  يتلفت  رجل  مّر  �سغريتان.  وعيناه  دقيق  اأنفه 
للمراوغة لكي يبقى يف البالد. ا�سمه "�سعيد اأبو النح�س املت�سائل" �سافحته وقلت: اأنا اأي�سا 
بطل  �سعيد  اأن  من  الرغم  فعلى  اجتاه")37(.   كل  يف  اأتلفت  وبقيت  م�سى،  ثم  �سعيد!  ا�سمي 
"احتمالت طفيفة" يحمل مالمح دون كيخوته وياأخذ منه مقارعته لطواحني الهواء، وي�سبه 
اإقباله على احلياة راف�سا املوت واحلرب، فاإنه ظل اأقرب اإىل  "�سيفيك يف  اجلندي الطيب 
املت�سائل، الذي يحمل ا�سمه، من حيث �سعوره الدائم بالتهديد الذي يرتجمه اللتفات يف كل 

اجتاه اأو من حيث ا�سطراره اإىل املراوغة للبقاء يف البالد)38(. 

والتهكم  وال�سخرية  الدعابة  اأ�سلوب  غلبة  املتلقي  يجد  الأ�سلوب،  يف  يت�سل  ما  يف  ثالثا: 
واملفارقة بني الواقع وت�سرف ال�سخ�سيات يف "احتمالت طفيفة"، وهو الأ�سلوب التي متيزت 
به الروايات الثالث املتنا�س معها. وميكن التمثيل على ذلك بن�س "رمح" حيث يحمل �سعيد 
وم�سعد(،  ال�ساخرة )رمح  املفارقة  امل�سعد، لحظ  اإدخاله يف  لأنه ل ميكن  ويحار  رحمه، 
به  تلحق  العامالت  اإحدى  لكن  الفندق،  يف  ويرتكه  الع�سرين(،  والقرن  املا�سية  و)القرون 
قبعاتهم  يخلعون  حولهما  من  النا�س  "و  زوجته  جانب  اإىل  ومي�سي  فيحمله  رحمه،  وتعطيه 

احرتاما لهما، رمبا لعتقادهم اأنهما قادمان للتو من القرن اخلام�س ع�سر")39(. 

واملوؤلف ال�سارد  وثنائية  ال�سردية  الروؤية  • جتليات 
مهما تكن الت�سميات التي تطلق على م�سطلح "الروؤية" يف ال�سرديات، فاإنه، يف احلالت 
اأو  للمتلقي،  تقدميه")40(  عتد  الأحداث  الراوي  بها  اعترب  التي  "الطريقة  يعني  جميعها، 
"التقنية امل�ستخدمة حلكي الق�سة املتخيلة")41(، اأي موقع الراوي من عملية الق�س، وعالقته 

باملوؤلف وال�سخ�سية ومو�سوع الق�س)42(. 
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وقد ميز "تودوروف"، تاأ�سي�سا على مقولت "جان بويون" بني ثالثة اأمناط من الروؤية يف 
ال�سرد عامة، وهي: "الروؤية من خلف" حيث يكون الراوي كلي املعرفة، و"الروؤية مع" حيث 
الراوي يكون م�ساويا لل�سخ�سية الق�س�سية يعلم ما تعلمه، والروؤية من اخلارج حيث الراوي 

الذي يعلم اأقل مما تعلمه ال�سخ�سية الق�س�سية)43(.

اأولهما:  ال�سردية،  الروؤية  اأمناط  من  منطني  بني  طفيفة"  "احتمالت  ن�سو�س  وتتوزع 
"الروؤية من خلف" التي ينجزها راو تقليدي عليم، يعك�س انف�سال القا�س عن �سخ�سياته 
"لي�س من اأجل روؤيتها من اخلارج، وروؤية حركاتها وال�ستماع اإىل اأقوالها، ولكن من اأجل روؤية 
الغائب.  ب�سمري  �سرده  العليم  الراوي  وي�سوغ  �سخ�سياته")44(.  حلياة  ومبا�سرة  مو�سوعية 
ولعل اأبلغ منوذج يج�سد هذه الروؤية ن�س "طائرة" فهو يبداأ ب�سرد حكاية رجل )�سعيد البطل( 
وحكاية امراأة )زوجته �سو�سن( ب�سمري الغائب املذكر واملوؤنث )هو، هي، هما(: "يف الطائرة 
اإىل خارج البالد، قراأت �سفحات قليلة يف ن�س م�سرحي كئيب، قراأ ع�سرين  التي حملتهما 
�سفحة عن الفار�س الذي يقطع الفيايف وال�سهوب. يف الطائرة، تناول طعاما خفيفا... تبادل 
ال�سمري  ")45(. فعرب هذا  امل�سيفات...  راقبا حكة  املو�سيقى...  اإىل  ا�ستمعا  قليلة...  كلمات 
)هو، هي، هما( يقدم الراوي العليم هذا الن�س بـ "�سرد مو�سوعي" من خالل "�سمري اآخر 

يحكي �سواءه")46(. 
وهذا النوع من الروؤية مل يقت�سر على الراوي العليم فح�سب، بل ي�ساحبه يف ال�سرد راو 
ثان /املوؤلف الذي يتجلى تدخله يف الن�س من خالل الأقوا�س، يعلق ويو�سح ويف�سر، وميكن 
اإىل  "و�سال  "قما�س":  ن�س  من  املقطع  بهذا  ال�سرد  يف  الراوي/املوؤلف  تدخل  على  التمثيل 
مدينة مريحة لق�ساء �سهر واحد فيها )دم كثري يف البالد!(. النا�س هنا م�ساملون، واحلياة 
الروؤية  اأثر لعربات اجلنود...")47(. ومن الالفت للنظر يف هذا النمط من  ت�سري رخية. ول 
يتيح  اأحيانا  كان  فقد  ال�سرد،  على  مت�سلطا  دائما  يكن  مل  ي�سرد  الذي  العليم  الراوي  اأن 
اأحيانا  بينها  الراوي، من خالل احلوار  بل�سان  بل�سانها ل  اأن تعرب عن نف�سها،  لل�سخ�سيات 
م�ستخدمة �سمري املتكلم )اأنا( و�سمري املخاطب )اأنت(، ونورد هذا املقطع من ن�س "لعب" 
للتو�سيح: "يجل�سان يف �سالة الفندق قريبا من اجلهة املحاذية للر�سيف.... تقول له: هيا بنا 
نلعب! ي�ساألها يف ف�سول: ماذا نلعب؟ تقول يف دلل: اأنا اأرك�س مثل طفلة واأنت تتعقبني لتقب�س 
اأو من خالل  بنا! وهما بعد ذلك ينه�سان")48(.   لها وهو معجب مبا تقول: هيا  علي! يقول 
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التدليل  اأخرى، وميكن  اأحيانا  املتكلم )اأنا(  ال�سخ�سية مع نف�سها م�ستخدمة �سمري  حديث 
على ذلك بهذا املقطع من ن�س "�سو�سن": "حينما يراها على خ�سبة امل�سرح وقد تقم�ست 
�سخ�سية اأخرى يقول )لنف�سه( ها اأنذا اأفقدها، اإنها لي�ست املراأة التي اأعرفها، وحينما تخلع 

ثياب التمثيل يتعرف اإليها من جديد وهي تتكور يف ح�سنه مثل حمام...")49(. 
املجال  تاركا  اأحيانا  جانبا  يتنحى  الروؤية  هذه  يف  العليم  الراوي  اأن  من  الرغم  وعلى 
لل�سخ�سيات وللموؤلف، فاإنه يبقى عرب "الروؤية من خلف"، هو " املن�سط لل�سرد، وهو الدافع 
اأو  اإذ ميثل ال�سخ�سية، وهي تنه�س بالفعل، بالتاأثري  له، والدال عليه، وهو املج�سد ملكوناته 

بالتاآثر، بالعطاء اأو بالتعاطي...")50(.
اأما الروؤية الثانية التي يقوم عليها ال�سرد يف "احتمالت طفيفة" فهي "الروؤية مع" وهي 
روؤية ال�سخ�سية املركزية ذاتها، وهذه ال�سخ�سية مركزية "لي�س لأنها ترى يف املركز، ولكن 
فقط لأننا من خاللها نرى ال�سخ�سيات الأخرى، ومعها نعي�س الأحداث املروية")51(.و تاأخذ 
بعدا ذاتيا،  امل�سارك،  الراوي  املركزية، بو�سفها  التي ت�سوغها �سخ�سية �سعيد  الروؤية  هذه 
حيث ُيعر�س فيها العامل الق�س�سي من منظور ذاتي لل�سخ�سية الق�س�سية التي تتوىل عملية 
نظم ال�سرد الق�س�سي عرب ا�ستخدامها �سمري املتكلم املفرد )اأنا( بالأ�سا�س، ومنثل لذلك 

بهذا املقطع من ن�س "اأني�سكا": 
 "قال �سعيد: اأجل�س على الكنبة الوحيدة يف �سالة ال�ستقبال. واأني�سكا تقف وراء الكاونرت، 
ترقب املطر، ومتعن يف ال�سمت كما لو اأنها تتذكر اأياما م�ست. واأنا اأ�سرب ال�ساي، واأرقب 
املطر الذي يبلل ال�سارع وواجهات البنايات، ول اأكلم اأني�سكا اإل قليال...")52(. كما يعمد اإىل 
ا�ستخدام �سمري املتكلم اجلمع "نحن" ليوؤكد على تفاعل الأنا /و الآخر، الذاتي/و اجلماعي، 
اأنا واأخواتي الأربع اإىل مبنى ال�سركة التي تقع خارج  "ذهبنا  يقول �سعيد يف ن�س "جدار": 
اجلدار  من  اقرتبنا  �ساأننا،........  اإىل  من�سي  ونحن  الطرقات،  يبلل  املطر  املدينة....... 
الذي يف�سل القد�س عن حميطها. اجلنود املرابطون عند البوابة ال�سغرية، اأمرونا بالوقوف 

اأمام البوابة يف �سف طويل.....  ")53(.     
ولعل توزع ن�سو�س "احتمالت طفيفة بني نوعني من الروؤية ال�سردية: "الروؤية من خلف" 
عن  ال�سردية،  الروؤية  جمال  يف  طفيفة"،  "احتمالت  به  تتميز  ما  اأهم  من  مع"،  و"الروؤية 
�سابقاتها من املجموعات الثالث )طقو�س للمراأة ال�سقية، و�سمت النوافذ، ومرور خاطف( 
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التي غلب عليها ال�سكل الق�س�سي الق�سري جدا؛ ذلك اأن ال�سرد فيها ل يتم عرب راو واحد، بل 
عرب اأكرث من راو: الراوي العليم الذي هيمن على غالبية ال�سرد يف الحتمال الأول، والراوي 
امل�سارك )البطل( الذي هيمن على غالبية ال�سرد يف الحتماليني الثاين والثالث، والراوي/ 
وكذلك  ومف�سرا.  ومو�سحا  معلقا  الأقوا�س  الن�س من خالل  تدخله يف  يتجلى  الذي  املوؤلف 
اأحيانا ثانية،  اأحيانا، واملتكلم  اأكرث من �سيغة خطاب �سردي، الغائب  يتم ال�سرد من خالل 
بني  احلوار  على  قائمة  طفيفة"  "احتمالت  يف  احلكاية  اأن  ذلك  ثالثة؛  اأحيانا  واملخاطب 
طرفني: رجل )و هو �سعيد البطل( وامراأة )وهي زوجته �سو�سن التي ترافقه اإىل اإ�سبانيا، اأو 
اأني�سكا العاملة يف الفندق الذي ينزل فيه يف براغ، اأو اأخواته الأربع يف القد�س. غري اأن هذه 
التعددية  يف الروؤية ويف الرواة ويف ال�سمائر ل تعرب عن اأية مباينة بني �سوت الراوي العليم 
و�سوت ال�سخ�سية و�سوت املوؤلف من جهة، وبني اأ�سوات ال�سخ�سيات نف�سها من جهة ثانية؛ 
املوؤلف/ ينتجها  الق�س�سي  ال�سرد  حركة  جممل  على  مهيمنة  لغوية  منظومة  ثمة  اأن  ذلك 

ال�سارد يف "احتمالت طفيفة".

• اللـغـة  
على  ودللتها  الن�س،  عتبات  اختيار  حيث  من  �سواء  كله،  �سبق  ما  اإن  القول  نافلة  من 
خطاب الن�س، اأو من حيث التفاعل الن�سي، اأو من حيث ال�سرد والروؤية والراوي، ل يتحقق 

اإل من خالل اأداة التعبري يف احلدود التي ت�سمح بها طبيعة تلك الأداة، وهي اللغة.

ففي "احتمالت طفيفة" يلحظ املتلقي حر�س حممود �سقري للك�سف عن عنا�سر البنية 
الفنية لـ"احتمالت طفيفة" من خالل اللغة، وجت�سيدها بو�ساطة الن�سيج اللفظي، واحلواري، 
اإليه  يتو�سل  ل  �سيء  وذلك  والختزال.  والتكثيف  القت�ساد  طابع  عليها  م�سفيا  والو�سفي، 

ب�سهولة، ول يقتدر عليه اإل املتمكنون. 

ومن خالل تفح�س لغة "احتمالت طفيفة"، يلحظ املتلقي اأن القا�س ابتعد عن الإطناب 
باأ�سلوب تقربه من ال�سعر الذي تت�سم  اإىل تكثيف لغة ال�سرد الق�س�سي  وال�ستطراد، ومال 
لغته بالإيحاءات املتعددة. وميكن التمثيل على ذلك بن�س "نافذة": "قالت: اجل�س هنا على 
حافة ال�سرير. قال: اأجل�س على الكر�سي. ظلت واقفة مثل عالمة تعجب! بدا الوقت مربكا. 

�سلفة النافذة ت�سرفت بحنكة حينما ان�سفقت، وهياأت الفر�سة لكالم كثري")54(.       
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الآتي:  ال�سكل  اأهم مكوناتها على  القا�س على �سياغة تعبريية، ميكن تركيز  لقد اعتمد 
من  عليه  نتعرف  بالدللت،  مثقلة  وبلغة  خاطف،  برقي  باأ�سلوب  الق�سرية،  اجلمل  وفرة 
وهذا  الداخلية،  الفرعية  العناوين  وكذا  طفيفة"  "احتمالت  للمجموعة  الرئي�س  العنوان 
اأحيانا عاديا يف مظهره، ولكنه يف  يبدو  الق�س�سي  اللغوي يف تقدمي املنت  الأ�سلوب الربقي 
املت�سلط.  الآخر  ومن  املفارقات،  تعي�س  التي  الذات  من  الالذعة  بال�سخرية  يتغلف  خمربه 
ففي ن�س "م�سادرة" نقراأ: " خلعت قبعتي ا�ستعدادا للدخول، خلعت درعي الذي ي�سد عن 
اأ�سع  مل  التي  ر�سالتي  عن  جوابا  ي�سلمني  الربيد  و�ساعي  يدي  يف  الر�سالة  الرماح،  �سدري 

عليها الطوابع بعد")55(.      
وحتقق لغة �سقري يف "احتمالت طفيفة" ما تراه نبيلة اإبراهيم من خ�سائ�س يف لغة الق�س 
احلداثي، اأي باعتبارها "لغة اإ�سارية يف اأعلى م�ستوياتها... لغة ممتلئة، تخرج عن املاألوف 
يف اأ�ساليب الربط وتكون العالقات")56(. ففي الوقت الذي ينتج املنت احلكائي لبع�س ن�سو�س 
واقعية")57(، اأي عوامل فانتازية غرائبية،  ينتج يف الوقت  "ميتا  طفيفة" عوامل  "احتمالت 
نف�سه لغة "ميتا ن�سية")58(، اأي لغة اإثارية تثري التخييل يف ذهن املتلقي، التخييل املحرر من 
اأي فهم معني يطمئن اإليه. وقد يف�سح ن�س "ف�ستان" عن بع�س من �سمات اللغة عند �سقري: 
"اجتزت الغابة ال�سغرية، وجل�ست على الطرف الأي�سر للمقعد املخ�س�س للمتنزهني. قالت 
ارفع ج�سمك قليال.  اأنت جتل�س على ف�ستاين،  للمقعد:  الأمين  املراأة اجلال�سة على الطرف 
كنت اأجل�س على خ�سب املقعد، وامل�سافة الفارغة بيني وبينها تزيد على مرت ون�سف املرت، ومع 
اأنا رفعت ج�سمي قليال، وهي يف اللحظة نف�سها راحت  ذلك، مل اأ�ساأ اأن اأعقد الأمور بيننا. 

ت�سحب الف�ستان")59(.  
وهكذا، تبدو لغة "احتمالت طفيفة" لغة مقت�سدة، ومكثفة، وخمتزلة الكثري من الدللت 

يف ت�ساعيفها، ومثرية للخيال املفتوح غري املنغلق. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واملراجع: • الهوام�س 
انظر: موقع الكاتب الإلكرتوين: www.mahoudshukair.com  وكذلك انظر: عادل الأ�سطة، حممود �سقري يف   .1

احتمالت طفيفة/الكتابة على الكتابة، ديوان العرب، موقع اإلكرتوين.
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.2007/2/5
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حممود �سقري وفن الق�سة

جمعة ح�سني  • د. 

علم من اأعالم فن الق�سة يف فل�سطني والأردن... ذو ح�سور بهي يتجدد با�ستمرار مع كل 
اإطاللة... يف كل جمموعة ق�س�سية جديدة ي�سدرها ومع كل ق�سة يكتبها، دائم البحث عن 
م�سالك م�ستحدثة، ودروب �سرية يبتدعها لبلوغ ماأربه والو�سول اإىل غايته، فهو متابع عنيد 
ملا يجري يف واقعه، ويف متاهات التجريب والإبداع التي غزت م�سارب الأدب العاملي و�سكلت 
�سريه  واجتاه  �سقري،  عند  الإبداع  نب�س  حت�س�س  فاإن  املنطلق  هذا  ومن  املتباينة.  اجتاهاته 
لاللتبا�س،  وعر�سة  التعقيد  غاية  اأمر يف  والجتماعية،  الفنية  قيمته  ويف  فيه  الراأي  واإبداء 
اإذا غابت عن روؤية الباحث املقا�سد التي �سعى اإىل ا�ست�سرافها القا�س يف ظل �سريورة الواقع 
ومتطلبات  احلديثة،  احل�سارة  اأنبتتها  التي  املعا�سر  الكائن  وخ�سارات  املتجهمة،  املتقلبة 
التغلب على اغرتاب الإن�سان يف قتام الثورة العلمية / التقنية وثورة املعلومات، التي ت�سادت 
جميعها �سلبًا على اأ�سلوب احلياة ونف�سية الإن�سان، واأفرزت حالت مثرية من ال�سغط النف�سي 
والغرتاب ال�سخ�سي انعك�ست كلها على الإبداع الفني، واأف�ست يف منا�سبات عديدة اإىل خطر 
وقوع الكاتب يف ْمرِكب النف�سام عن احلياة يف حالة ا�ست�سالمه لأوهام ال�سياع والالاأدرية. 
لكن حممود �سقري بحكم انتمائه الطبقي وخلفيته الفكرية كان النب�س الذهني لولدة الفكرة 
العامة لغالبية ق�س�سه عبارة عن عملية احتجاج داخلية عنيفة من �سخ�س عانى من احلرمان 
وال�سقاء واملطاردة، كما عانى من احرتاق اإبداعي غا�سب، واإح�سا�س درامي متوثب، وعذابات 
و�سكاًل من  التناق�سات الجتماعية،  بينابيع  الفنية مزحومة  لوحاته  الكتابة.. فجاءت  ملكة 
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اأ�سكال التحري�س على اإعادة تعمري العامل من جديد، وعك�ست �سريورة تبدلت �سبل احلياة 
والعي�س وركائز الواقع، واحلراك املتدرج لزحف التاريخ وتبدل اأفهوماته ومدلولته.

مذهب  اإىل  الآخرين" اأقرب  "خبز  الق�س�سية  جمموعته  يف  بدا  الذي  �سقري  وحممود 
الواقعية الطبيعية انتهى يف جمموعة "ابنة خالتي كوندوليزا" �ساحب قامة اإبداعية بارعة، 
وفرادة فنية وجدلية مده�سة، ُتدخل يف مفهوم الواقع، كما يرى خاربت�سينكو: "لي�س فقط ما 
التعالقات  لي�س فقط  بعد،..  ُيكت�سف  اأي�سًا ما مل  واإمنا  والفن،  العلم  اكت�سفه  هو مرئي وما 
الثابتة والروابط الرا�سخة، واإمنا �سريورات احلركة وتطور العامل.. اإذ اأن تنوع الواقع ل حدود 
له وتبدله ل يتوقف، مما ي�ستدعي ظهور اأ�سكال جديدة للواقع تتواءم والوعي العلمي والفني 

املتنامي")1(.
نح�س يف ق�س�س خبز الآخرين" ب�سطوة الأ�سياء ومبقايي�سها الثابتة الرا�سخة، حيث تلعب 
هذه الأ�سياء يف املنظومة الفنية دورًا رئي�سًا، وتد�سن قالب العامل الفعلي، "عامل الكاتب" نف�سه 
وعالقته مبا حوله من خامات ومواد يتجذر ح�سورها يف جميع احلالت الفنية... من و�سف 
ال�سخ�سية اإىل جت�سيد الأحا�سي�س والأفكار مرورًا باحلوار وامل�ساهد الطبيعية واجلماهريية 
ومن  للحقائق  انتقائه  من  وملمو�سية  حيوية  اأكرث  ويجعله  ق�سده  ي�سوغ  و�سقري  وغريها. 
بنائها  ن�سق  ويف  املجموعة،  ق�س�س  �سل�سلة  يف  تتجلى  التي  الأ�سياء،  وكثافة  احلياة  جتارب 
للمدينة"  اآخر  "ظل  كتابه  يف  �سقري  ويعرتف  فيه.  تدور  الذي  ال�سياقي  اخلط  حلقات  ويف 
بهذا الأمر قائاًل: "اعتدت يف مطلع �سبابي، حينما ابتداأت هاويًا للكتابة يف اأوائل ال�ستينات، 
عدد  مع  الغروب،  قبل  ما  فرتة  يف  وبالذات  املرات،  ع�سرات  يوم  كل  ال�سارع  هذا  اأقطع  اأن 
من الأ�سدقاء الكتاب، نتاأمل النا�س وفاترينات املحالت والأ�سياء املختلفة من حولنا، علَّنا 
نلتقط مادة لق�س�سنا الق�سرية")2( وي�سيف يف موقع اآخر وهو يتحدث عن والده: " قدم يل 
خدمة جلى وهو ي�سطحبني معه اإىل الور�س، فتعرفت على مناذج من النا�س، وا�ستمعت اإىل 
الكثري من الق�س�س واحلكايات")3(، كما ي�سري اإىل اأنه كتب كثريًا من الق�س�س حتت تاأثري 
بع�س احلوادث التي عاي�سها اأو ا�ستمع اإليها، مثل ق�س�س: "اأهل البلد"، و"جنوم �سغرية" 
تر�سد  واقعية  ق�س�س  من  اأكتب  مبا  "اإعجابه  اأبدى  النقاد  اأحد  اأن  درجة  اإىل  وغريهما، 
اإليه توفيق زياد يف مقدمته  اأملح  حياة الب�سطاء من النا�س")4(. ويت�سح هذا التوجه الذي 
للمجموعة بالقول: " اأما يف ق�س�سه التي كتبت قبل 1967 فاإن حممود �سقري يقدم لنا القرية 
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الفل�سطينية بطبيعتها اجلميلة واأهلها الطيبني الب�سطاء الذين يكدحون بق�سوة ويجوعون وهم 
يحلمون بحياة اأف�سل ي�سودها العدل والكتفاء، وهو يعالج بوعي م�ساألة التناق�سات الجتماعية 
الأ�سا�سيتني اأغنياء القرية وفقرائها")5(. غواية ا�ستن�ساخ الواقع كانت تطارد كل من ي�سعى 
اإىل احرتاف مهنة الكتابة اآنذاك، والذكي من يتاأمل واقع النا�س، ويتفح�س اأ�س�س حياتهم، 
ويطلع على اأعرافهم واأخالقهم وم�ساربهم وهمومهم، ويحاول اأن ي�سوغها وي�سبها بفطنة 
اللغة يف جت�سيد �سدق  الكلمة فيه ذات فعالية خم�سو�سة، ف�سدق  يف م�سمون معني تكون 
احلياة.. يف الأحا�سي�س والأفكار والأحداث املتقالبة واملتكالبة، وخلق تاريخ للفئات املقهورة. 
وراأى حممود �سقري يف النا�س الذين عا�س بينهم، وتربى يف ظلهم وعمل يف حميطهم اأنا�سًا 
طيبني ي�ستحقون الكتابة عنهم، فجاءت دينامية �سوره الفنية مراآة" تعك�س �سريورة حراك 
ي�ستوحي  و�سقري  ال�سلطات.  وظلم  الذوات  ت�سلط  يقهرهم  الذين  واملعدمة،  الفقرية  الفئات 
�سورهم من واقع جتربته اخلا�سة، ومن ا�ستيعاء م�سوؤوليته ال�سخ�سية، �سعيًا منه اإىل جت�سيد 
م�ستقبل هذه العالقة امل�ستكينة يف عامل ال�سخ�سية الروحي، وم�ساعدتها على جتاوز حمنتها 
الأخالقية  الأ�سكال  وتر�سيخ  احلرة،  الإن�سانية  اخل�سال  باإيقاظ  اإ�سكالياتها  حل  وحماولة 
احلميدة لت�سرفات الفرد واأفعاله، وتقدير م�سوؤوليته ككاتب عما تقوم به �سخو�س ق�س�سه، 
مما ي�سعر القاريء ب�سيء من اللم�سات الفل�سفية وبالتوجه امللحمي ل�سلوك اأبطاله، لكن الغلبة 
تظل ملا هو ملحمي، لأن م�سرية هوؤلء الأبطال تعك�س يف ت�سرفاتها ويف عاملها الداخلي بع�سًا 
من مالمح الع�سر املهمة - فهم نتاج الع�سر، وهم اأبلغ �سانعيه. ومن هنا فاإن فكرة ق�س�سه 
الإبداعي، الذي ي�ستقي متا�سكه من  الأثر  الفنية، وتتبدى يف ن�سيج  ال�سرد  تتجذر يف خامة 
التطور الرتا�سلي للثيمة، التي تعتمد بدورها على حجم الواقعة اأو احلادثة التي تب�سطها وتنري 
اأبعادها. ففي ق�سة "خبز الآخرين" التي تقوم على فكرة ب�سيطة، وهي حماولة ا�ستغالل فقر 
الإن�سان ال�ساذج امل�ست�سعف وحاجاته اإىل اأب�سط األوان احلياة لإيقاعه يف �سراك الرذيلة... 
تنت�سر اإرادة بطلة الق�سة لكرامتها املهدورة واإن�سانيتها امل�سيعة، وتفوز بوقفة عز من قبل 
جمتمعها ال�سغري الذي جتد فيه راحة البال وزوال الهواج�س والظنون املرتاكبة التي �سغلت 
متوقعة  وغري  �سعيدة  نهاية  الق�سة  وتنتهي  اخلطر،  وا�ستفحال  الأمر  ا�ستداد  عند  ذهنها 
من قبل خديجة / بطلة الق�سة: "اأح�ست بالعزاء يدغدغ اأع�سابها. وتعلق اإ�سماعيل بثوبها 
جرى  ماذا  قلنا  واهلل  ارتياح..  يف  تلفظ  جارتها  وكانت  كالع�سفور..  يرثثر  وكان  ب�سخب، 
لك يا فقرية.. هالطفل، قطع قلوبنا وهو يبكي. وانطلقت من ثغرها �سحكة عميقة.. وقبلت 
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ابنها ب�سغف واأم�سكت يده متجهة �سوب البيت.. وكانت �سحكات الفالحني لذيذة كاأنها خرير 
اجلداول")6(.

اإذا كانت �سيحة خديجة يف "خرب الآخرين":
"ملعون اأبوها من حياة.. هذي معي�سة" للت�سدي ل�سفاقة الرجل الأنيق ونذالته، فاإن ردة   -
فعل اأبو اإ�سماعيل يف ق�سة " بقرة اليتامى" ل تفرتق كثريًا عن تنهدات خديجة، بعد اأن 

فقد قدرته على ال�ستجابة ملتطلبات �سيدة الق�سر، اأو البقرة الهولندية كما ي�سميها:
اهلل يخونك.. دمك فائر.. وما عدت اأقدر اأطفي حرارته")7(. وهكذا، تذبح بقرة اليتامى   -
على وقع جموح اللذات الفردية وافرتاق ح�ساب ال�سرايا عن ح�ساب القرايا، وهم يحلمون 

بغٍد اأف�سل وبقرة ل متوت:
عرب  ثائر  جموح  يف  تعدو  كالرماح..  �سلبة  قرون  ذات  ببقرة  يحلمون  الأطفال  "نام 

احلقول.. بينما تندحر بعيدًا من حولها الذئاب")8(.
وهذا ما انتهت اإليه ق�سة "اليوم الأخري" بعد انتظار الطفل طاهر جميء والده يف اليوم 
الأخري من الأ�سبوع كعادته، اإل اأنه والده عاد ملفوفًا يف �سيارة بعد اأن انقطع احلبل، و�سقط 

عن العمارة:
عينيها  من  واندلعت  ال�سيارة  وزاأرت  بعنجهية،  القرية  اأزقة  يف  يرك�س  الليل  "كان 
خميفة  حداأة  وكانت  ال�سا�سعة،  الأر�س  عرب  بجنون  ترق�س  راحت  طويلة  اأ�سواء  البلديتني 
ق�سة  يف  عزيزة  زوج  قهره  وجترع  عذابه  ذاق  ذاته  وال�سيء  القرية")9(.  بيوت  فوق  تطوف 
واأ�سحت  احلياة،  ينابيع  و�سح  العي�س،  ظروف  ق�سوة  اأمام  لقدره  اأذعن  البلد" حيث  "اأهل 
م�ساألة ال�سرف ثانوية يف ظل �سيق ذات اليد، و�سبح الأطفال اجلياع، ف�سّلت ت�ساوؤلت الزوج 

طريقها، وظلت بال جواب  �ساٍف:
باحللوى  ياأتيهم  اأب،  �سورة  اآذانهم  يف  واهتزت  ينتحب،  والدهم  اإىل  الأطفال  "انتبه 
اأن  لبثوا  وما  �سفاههم...  وتقو�ست  منه...  اأقوى  هو  من  البلد  يف  ولي�س  النقود،  ويعطيهم 

اأمعنوا يف العويل")10(.
ق�س�س �سقري يف هذه املرحلة ت�ستمد ن�سغها من وقائع احلياة واأحداثها وماجرياتها، وهو 
ي�سفي عليها بريقًا خا�سًا ليظهر واقعيتها اللماحة با�ستخدام اللهجة املحلية ومبا ير�سح فيها 
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ال�سعبية  الأغاين  اأو مقذعة، وبع�س مقاطع  وتعابري تهكمية  �سائرة،  واأقوال  بليغة  اأمثال  من 
اأحيانًا لف�سح اأ�سرار الواقعة وا�ستثارة التكهنات الدائرة حول خفاياها، وكان يبداأها بالفعل 
كان اأو كانت للت�سديد على مدى م�سداقيتها و�سدق وقائعها، مما يوؤكد مقولة خرابت�سينكو 
والت�سادمات  املجتمعية  الق�سايا  لتلك  الإبداعي  بالإجناز  ع�سويًا  ترتبط  الأدب  "بنية  اأن: 
والتناق�سات، التي ت�سيع يف مرحلة معينة من التطور التاريخي. وت�سلل هذه الق�سايا وهذه 
ز على الإحاطة بها فنيًا")11(. وقد ا�ستطاع �سقري  الت�سادمات اإىل عامل الإن�سان الروحي ُيحفِّ
وبعدم  املختلفة،  تنوعه وجتلياته  وبالزيف يف  ودمامتها،  بب�ساعة احلياة  اأن مي�سك  بفرا�سة 
الإن�سانية يف �سخو�س  التعا�سة  النا�س، ويرتجم كل هذه  ال�سعفاء وب�سطاء  ب�سقاء  الكرتاث 
واأفعال و�سلوكيات ب�سرية يف ظل اأو�ساع معا�سية واجتماعية حمددة، واأخذ يجدل التفا�سيل 
ال�سغرية من اأمور ب�سيطة ومينحها مدلوًل عامًا فيه �سيء من امل�سمون النف�سي والجتماعي 
واأحيانًا الفل�سفي، ويد�سن من التحامها �سورًا عديدة تكون يف معظمها غري قادرة على اجرتاح 

اأفعال بطولية اأو القيام بهبات احتجاجية قوية.
 يف "خبز الآخرين" �سق �سقري طريقه الإبداعي بتلقائية وخط م�سلك �سخو�سه بعفوية، 
اختيار م�سريها طبقًا  اأمر  لها  ترك  و�سجيتها، كما  الفعل ح�سب فطرتها  لها حرية  واأطلق 
ومل  واختيارها،  ت�سرفها  �سروط  عليها  يكن ميلي  ومل  معي�ستها،  ملالب�سات حياتها وظروف 
يكن يحلم �سوى بنقل حالتها النف�سية ومعاناتها الفردية وجالء انفعالتها املاأزومة، و�سعى 
واأمزجتها وبني  اأحا�سي�س �سخو�سه  ال�سرعية بني  الآ�سرة  اإىل ك�سف  ولو ب�سكل حمدود -   -
املالب�سات الفعلية حلياتهم وقيمهم من منطلق مثال اجتماعي حمدد، فجاء الفرز بني اخلري 
ق�س�سه  باأن  الظن  درجة  اإىل  عنها،  يحيد  ل  مب�سطرة  مر�سومًا  والأغنياء  والفقراء  وال�سر 
اإي�ساحية جافة، خالية من اأي جديد عن الواقع، ل  لي�ست �سوى تربيٍر نظري فريد لأعمال 
اللغة  وانزياحات  املختلفة،  وال�ستعارية  الفنية  التجوزات  باأعباء  حمملة  تكن  مل  اأنها  �سيما 
وانتحاءاتها. لكن ب�سرية املوؤلف وقدرته على اجرتاح �سخو�س منوذجية معربة عن زمانها 
ومكانها اأبعد عنها �سبهة الرمتاء يف اأح�سان ال�سور الإي�ساحية، وكانت تتالءم وروح الع�سر 
التي  املرتاكمة،  والتجارب  الكتابة  وتقاليد  وتتفق  الفنية،  املبدعات  يف  ح�سوره  ومقت�سيات 

تتما�سى مع م�ستوى الوعي املجتمعي وم�ستوى الثقافة اجلمايل.
�سراع حممود �سقري مع احلياة و�سبل العي�س، وحدبه على الإن�سان امل�ست�سعف �سواء من 
قبل الأقوياء اأو الأعداء و�َسم اأعماله مب�سداقية عارمة ل تتحا�سى نزاعات الع�سر الدرامية 
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اأو العتداءات اخلارجية، ففي ما هو  الداخلية  �سواء على م�ستوى ال�سطفافات  واملاأ�ساوية 
يواكب  الذي  الجتماعي،  التقدم  توؤطر  التي  وجراحاته  الع�سر  نكايات  تتج�سم  ماأ�ساوي 
بدوره زيادة معرفة الإن�سان بالظروف املحيطة به، وبالت�سادمات الدرامية التي ولدتها هذه 

الظروف.
جاءت ولدة ق�س�س جمموعة "الولد الفل�سطيني" اندفاعة جديدة يف بلورة املاأ�ساوي يف 
حياة ال�سعب الفل�سطيني، واإعادة النظر يف بناء �سيكولوجية ال�سخ�سية الق�س�سية وعاملها 
الداخلي بعيدًا عن �سور التفكري النمطية واملعدة من قبل، وبحثًا عن الفاعلية الإن�سانية والعثور 
ال�سارية  الوقائع  �سرد  تنزاح عن  بالواقع،  اأوثق  ب�سكل  اإبداعية جديدة مرتبطة  اأوا�سر  على 
وتنحاز للفكر الفني املتجرد من اأوهام املراآوية العابرة. ولعل الإح�سا�س باقرتاب كارثة عام 
67، وما رافق وقوعها من تاأمل يف م�سري الإن�سان الفل�سطيني، كان خ�سة قوية فتقت ذهن 
اإىل النعطافات احلادة يف العامل والواقع املحيط، واإعادة  الكاتب ووعيه ب�سرورة اللتفات 
جت�سيد �سورة الفل�سطيني مبا يتناغم واإعادة النظر يف ت�سنيع الواقع والذات معًا، باعتبار 
اأن تبدل العامل والإن�سان ق�سية مركزية يف احلياة والفن على حد �سواء. ويف �سبيل اخرتاق 
�سدف امل�ستجدات واختزال اأبعادها التي ما تزال م�سّببة وغائمة كان على الكاتب اأن يلجاأ 
اإىل �سرب العام وجت�سيد اأفكاٍر �سامية ومفاهيم حمددة، وتقدمي تعميمات �سمولية ل�ستخال�س 
لب هذه امل�ستجدات، واإفراغ �سفوة تاأمله وتدبره يف �سور فنية م�سبعة مبوعظة جليلة اأو خدعة 
�سافية، حتى يكت�سي اجلديد بتج�سيد قوي وفوار، وي�سحي اأمثولة مثالية ميكن القتداء بها، 
عن  بنيانها  املوؤلف  وي�سيد  غائيًا،  املوجه  التاأويل  اإمكانية  وحتتمل  اجتماعيًا،  معنونة  لأنها 
طريق التجوز والتورية، ولي�س عرب ال�سرد الدرامي العتيادي، ف�سياقها ب�سيط ميكن اأن يكون 
اأن يكون عميقًا وجزًل وهينًا، ويحتوي على جملة  اأو غنائيًا، لكن ينبغي  اأو ملحميًا  �ساعريًا 
الأحياء"،  بني  من  قام  "رجل  ففي  واأعظم.  اأهم  حقائق  جلالء  تتكاتف  التي  احلقائق  من 
واجل�سدي،  الروحي  بني  ما  يطابق  الذي  بالرتميز،  ال�ساجة  الأمثولة  على  مثال  خري  وهي 
نح�س بالدم املتناثر يف الطرقات وكاأنه تابل لذيذ لدواء احلقيقة املرة، اأو كاأنه خداع منع�س 
"من دمي  يجذب اجلماهري ويحفزها للكفاح يف �سبيل ق�سيتها العادلة وم�سريها البائ�س: 
يغتذي ج�سدك اأيتها املليحة بني الن�ساء ويكون لك اأولد كثريون")12(. وبطل الق�سة يف م�سلكه 
الروحي واجل�سدي، مما  الداخل واخلارج...  وتعابري وجهه وحركاته مثال حي على تطابق 
يوميء اإىل اجرتاح اأ�سطورة تكاد تقرتب من الإميان الديني، ت�سعى اإىل تطعيم ال�سعب باملثل 
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" قال  الآخرين:  �سبيل  يف  والت�سحية  احلميدة  بالقيم  واللتزام  الدنايا  عن  والرتفع  العليا 
�سهام  ج�سده  على  انهالت  التو  ويف  رزينة،  بخطوات  �سار  عروتكم،  يف  دمي  اأترككم،  ل  اأنا 
كثرية، وتدفقت من تناياه نوافري دماء قانية، م�سى يخو�س يف النهر وغا�س حتى ركبتيه يف 
الدم، وظل النا�س عند احلانة مبهورين، ثم �ساح بع�سهم: �سوف نلحق بك، و�سمعوه يقول: 
يا اأحبائي ثم مل مييزوا بقية كلماته، لكنهم تلم�سوا لأول مرة رنة احلزن يف �سوته، كان الدم 
وا�سل  لكنه  اجلراح،  اأثر  من  يظلع  اأنه  النا�س  بع�س  ولحظ  ي�سري،  ظل  ي�سطفق..  الغزير 
ال�سري، ثم غاب خلف اجلبال البعيدة التي تطل على البحر")13(.يتكافل يف هذه الق�سة الرمز 
والأليغوريا، الرمز يف ال�ستح�ساره الفكرة يف مالءتها احل�سية امللمو�سة، بحيث يرتاءى لنا اأن 
الرمز قد ناب عن الواقع، والأليغوريا يف ت�سويغها لنا اإمكانية ت�سور املو�سوع الفعلي كفكرة 

حم�س، بدون اأن يفقد املو�سوع خ�سائ�سه املميزة كمادة وكمو�سوع.
الرتاجيدية ُتربز  البطولية، وهذه  باملنازلة  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  الق�سة  تراجيدية هذه 
البداية اخلرية والرائعة يف الإن�سان، وتتوج انت�ساره وتر�سخ خلوده حيًا وميتًا. كما يبتدى يف 
اإ�سكالية املاأ�ساوي طابع الع�سر و�سخ�سيته وكيفية مقاربته وتناوله، واأ�سلوب تقييم ظواهر 
الفن املعقدة، وعرب هذه املاأ�ساوية ي�سرتق �سقري مو�سوعاته واهتمامه بالإن�سان ومكانته يف 
الإن�سان  ولي�س  الجتماعي  الإن�سان  وجوده...  من  والغر�س  جوهره  ويف  احلياة،  ويف  الكون 
اإن�سان  تن�سئة  اإىل  وال�سعي  الجتماعية،  عالقاته  جممل  يف  الإن�سان  احلياة...  عن  املنعزل 
جديد بف�سل طبيعته اجلوهرية، التي حتوز على كفاءة �سمولية ومقدرة على التوا�سل املبا�سر 
مع جمهرة املجالت الذهنية والأخالقية والنف�سية والنفعالية وغريها. فالإن�سان يف معظم 
ق�س�س �سقري، �سواء اأكان البطل رجاًل اأو طفاًل اأو امراأة، هو اإن�سان حقيقي من حلم ودم.. 
قيمة عليا وذات للتاريخ، وموقعه يف احلياة هو معيار للتقدم الجتماعي، والإن�سان عنده لي�س 
مو�سوعًا منطقيًا، واإمنا هو معرفة فنية واإبداعية، يجد تعبريًا له يف جممل اأ�س�س التج�سيد 
الفني، التي ت�ستح�سر روؤيته يف حا�سره وم�ستقبله، ويف الغايات احلياتية التي ي�سعى اإليها، 

ويف املغزى الروحي والذهني الذي يت�سف به.
التحليل امللمو�س لفرادة حممود �سقري ومزّية اإنتاجه يحتاج اإىل متحي�س الأ�س�س الفل�سفية 
/ الإن�سانوية لروؤيته اجلمالية، وا�ستنها�س ت�سوره ل�سعرية الق�سة واإن�سانيتها، وتلم�س منهجه 

الإبداعي ومنط تفكريه ب�سكل عام.
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فنان  وهو  وخارقة،  حمرية  وفرا�سة  حاد  وذكاء  عزيزة،  موهبة  �ساحب  �سقري  حممود 
ُيحدث  عليه،  املتعارف  عن  ومرتفع  متعال،  واقعي  اأ�سلوبي  وخط  خم�سو�س  توجه  �ساحب 
– هو وطنه  حتولت جذرية وحيوية يف اإبداعه وروؤيته الفنية بدون توقف، فوطنه احلقيقي 

الإبداعي واجلمايل والروحي.
اإىل �سريورة  ت�ستمد واقعية �سقري قوتها واألقها من ذهنية �ساحبها املتقدة، الذي ينظر 
مبتغاه،  اإىل  لريتقي  ويناور  يخاتل  ماكرة..  وفطنة  يقظة  بب�سرية  حراكها  وجدلية  احلياة 
ومي�سك باأ�سرار قوانني الكون، ويبدع طبقًا جلدلية الطبيعة وكيفية اإنتاجها لأ�سكال احلياة 
املتنوعة واملتكاثرة، ووفقًا لقوانينها و�سننها يف اجرتاح اأن�ساق الكون والواقع، ولي�س حماكاة 
ا�ستن�ساخ مبا�سر لها يف كل �سيء. وهذا يتجلى اأظهر ما يكون يف اآخر جمموعتني ق�س�سيتني 
له، وهما: "�سورة �ساكريا" و"ابنة خالتي كوندوليزا"، وي�سري �سقري نف�سه اإىل ذلك بقوله على 
ل�سان ابن عمه يف ق�سة "�سورة �ساكريا": "الظروف تغريت، ونحن نعي�س يف زمن النرتنت 
معتدًا  الذهنية،  بقدراته  متباهيا  عمي  ابن  "يقول  قائاًل:  وي�ستطرد  الذكية")14(،  والقنابل 
تريدها،  التي  لنف�سك احلقائق  تخلق  اأن  ت�ستطيع  ومنطقه:  الع�سر  لإيقاع  الدقيق  بانتباهه 
التي ل ميكن  بهذه احلقائق  النا�س  اأعدادًا متزايدة من  تقنع  اأن  نف�سه  الوقت  وت�ستطيع يف 
والرباعة  اللحلحة  تكون على قدر من  اأن  املهم  املادي على وجودها!  الدليل  اإقامة  اأو  مل�سها 
الكاتب  والذكاء")15(. وتدلل هذه املقولة، كما تف�سح ق�س�س املجموعتني، على مدى دهاء 
والوعي  املجتمعية  التاريخية  املمار�سة  تطور  مل�ستوى  ا�ستجابة  واقعه  حماورة  يف  وحكمته 
التي  اجلمالية  للق�سايا  معقول  حل  على  للعثور  متني  ميثودولوجي  اأ�سا�س  ولو�سع  العلمي، 
الفاعلة  الإبداعية  العالقة  موقع  ومن  متجددة،  اجتماعية  ظروف  ظل  يف  ون�سجت  تولدت 
والواعية بني املبدع والواقع. "فالكتابة لي�ست معادلة ريا�سية جامدة، ول وعظًا ي�سوغ احلياة 
على مقايي�سه امل�سبقة. هذا ما يقوله حممود �سقري يف هذا "العمل" ال�ساحر، اإنه يطلق ملخيلته 
حتدها  ل  مدارات  يف  تطارد  تردد.  ول  خوف  بال  احللم  �سهوة  على  حتلق  يرتكها  العنان، 
القوالب، ولتعيقها املبا�سرة ال�ساذجة ول ت�سدها رمزية فّجة")16(. هذا ما ا�ست�سفه موؤن�س 
ال�سقية"، ومهره على ال�سفحة الأخرية للغالف. ويوؤكد  " طقو�س املراأة  الرزاز يف ق�س�س 
وا�ستحداثه  لأ�سكال جديدة،  وا�ستك�سافه  الإبداعية،  �سقري  تطور م�سرية  الراأي  �سواب هذا 
لو�سائل ت�سكيلية وتعبريية تفتح اآفاقًا رحبة  اأمام الإحاطة مبتاهات الواقع ل تتما�سى واخلامة 
احلياتية املو�سوعية املركونة يف زوايا الواقع ذاته، ولكنها ترتجم نفاذ حد�سه و�سعة اإدراكه 
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ومثاله  يتفق  مبا  �سريها،  وقوانني  توا�سلها  ل�سنن  وا�ستيعابه  احلياة،  مل�سارب  تلقيه  وعمق 
الجتماعي واجلمايل ومنظوره اجلديل.

تتواتر يف ق�س�س جمموعتي �سقري الأخريتني "�سورة �ساكريا" و"ابنة خالتي كوندوليزا" 
املتداخلتني �سكاًل وم�سمونًا، اأحداث غريبة ووقائع عجيبة مل تقع قط، كما لي�س باإمكانها اأن 
تقع يف واقع احلال، لكن م�سداقيتها الفنية تكمن يف ا�ستثمار حركة ال�سرد وان�سياب ال�سياق، 
وكذلك مبا توحي به من م�سمون اإن�ساين رفيع يتمظهر بقوة فائقة يف �سكل فانتازي ل تنف�سم 
عراه عن الواقع، لأنه يخ�سع ملهمة ر�سم واقع الأر�س املحتلة املختل، وجت�سيد جوهر العالقات 
بني النا�س، حيث ترتاكم احلقائق الوثائقية  اإىل جانب ما هو فانتازي وخرايف. وتلعب خميلة 
تخليًا  لي�س  التجوز  اإىل  اللجوء  يف  مهمًا  دورًا  واملبا�سرة  احلرفية  قيود  من  املتحرر  الكاتب 
عن الواقعية، واإمنا للتغلب على الواقعية التب�سيطية، والت�سبث احلريف بالواقع، وعدم و�سع 
حد فا�سل مابني املطابق للواقع وغري املطابق للواقع. فنجد اأن �ساكريًا عرب �سريورة احلدث 
الواقعي ت�سبح من عائلة �ساكريات، ويجري ا�ستن�ساخ هذه الفكرة وا�ستمرار ح�سورها حتى 
وا�ستدراكات  تداول  من  اندرج يف خمططه  وما  وقع احلدث  لكن  دقتها،  ثبت عدم  اأن  بعد 
ق�س�س  معظم  اأحداث  جتري  املنوال  هذا  وعلى  وقوعه.  اإمكانية  حول  فعلية  اإيهامات  اأثار 
بهذا  يت�سبت  يظل  لرونالدو  �سيارته  يف  الأمامي  املقعد  يحجز  الذي  فال�سائق  املجموعتني، 
الأمر، حتى بعد اأن ينال ق�سطًا من الإذلل وال�سرب املربح، يعود اإىل �سريته الأوىل يف حجز 
املقعد: "جل�س كاظم علي يف ال�سباح خلف مقود �سيارته. اقرتب منه اأحد اأبناء احلارة همَّ 
بال�سعود اإىل املقعد الأمامي لل�سيارة. �سّده كاظم علي بكلمات حا�سمة: هذا املقعد حمجوز 
لرونالدو")17(. وها هي م�ساألة ا�ست�سافة رونالدو ُت�سرتجع ثانية يف ق�سة "مقعد بابلو عبدا 
هلل"، ويدور حولها لغظ وا�سع، وتتداخل مع ق�سة بابلو عبد اهلل الالعب الأرجنتيني من اأ�سل 
فل�سطيني، الذي اخرتعته خميلة كاظم علي، واآمن اجلميع بهذا الهذيان وهذا الت�سويه للواقع 
مع اإدراكهم بعدم اإمكانية وقوعه، ونتج هذا الإميان عن قدرة املوؤلف على ت�سويغ جتوزه الفني، 
وتكراره بكامل لياقته عرب كري�ستال خميلته ومنظور ذهنيته، فغدا اأكرث و�سوحًا ووعيًا ملا هو 
ا�ستيعاء  املبالغة يف  تتجلى  �ساكريا"،  �سورة  بعد  امل�سطرب. ويف ق�سة" ما  الواقع  عليه يف 
والواقعي  اخليايل  املخططني  بني  ما  جمع  الذي  احلاد،  التناق�س  حّد  واإي�سالها  الثيمة، 
املغرو�سة  الفعلية  الرتبة  تربره  الذي  الفني  الق�سد  تقبل  مع  م�سداقيتهما،  يف  والت�سكيك 
يف  متوقعة  غري  نهاية  عادة  ينتهي  الذي  الأوهام،  هذه  مثل  اإىل  املف�سي  التناق�س،  هذا  يف 
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معظم احلالت، فالفتاة يف ق�سة "م�سية نعومي كامبل" تتحدى اأعراف جمتمعها وتتجراأ على 
للتابو  وك�سرها  العادية،  اأمام جراأتها غري  يقفون منذهلني  الذين  باآراء اجلميع،  ال�ستنهار 
حيث تقتحم بلبا�سها غري املقبول امل�سافة التي يتداولون �سريتها فيها، وحتدق: "يف وجوههم 
با�ستغراب، حدقوا بف�سول، راأوا فتاة جميلة وادعة النظرات، �سعروا باحلرج")18(. ابتعدت 
عنهم عائدة اإىل غرفتها "خلعت بنطالها ونامت يف �سريرها، ومل ينم اأبوها ورجال العائلة، 

ويف عدادهم الطبيب ال�ساب، حتى ال�سباح")19(.
وهذا ما وقع ملردخاي يف ق�سة "�ساربا مردخاي وقطط زوجته" ولو ب�سكل معكو�س، اإذ 
انتهى احلدث اإىل اأن يتجرد مردخاي من �ساربيه جراء وقع �سري عجلة احلياة، والبحث عن 
حجرات مل يدخلها اأحد من قبل، وزوايا مل يب�س بها اأحد، رغم اعتزاز مردخاي ب�ساربيه 
من  متجردًا  احلاجز  اإىل  �سباح  ذات  جاء  "مردخاي  له:  هيبة  م�سدر  اإياهما  واعتباره 

�ساربيه".
ل حظ الفل�سطينيون اأن حركة املرور على احلاجز حت�سنت قلياًل، رمبا لأن مردخاي تخفف 

من بع�س هواياته وان�سغالته")20(.
الواقعية،  الفعلية  باملالب�سات  واخليال  بالواقع،  الأحالم  املجموعتني  ق�س�س  يف  تختلط 
وال�ستعارة باحلقيقة في�سحي التجوز الفني بال حدود توؤطره، كما يغدو و�سيلة خا�سة باملنهج 
الواقعي، حتيد عن "القواعد" الثابتة لالإحاطة اجلمالية العميقة بالواقع، واجرتاح �سور فنية 
الإميان  ينابيع  وت�ستثري  الواقعية  ت�ستفز عدوى �سبهة  املرئية،  للحقيقة  دقيقة يف زّي ب�سمة 
اأدوات فنية  بقوة الإن�سان ال�سخ�سية ونزوعه اإىل ال�سعادة. وهذه ال�سور يف جمملها لي�ست 
ح�سب، واإمنا هي و�سائط لتثبيت الأ�س�س اجلمالية وتر�سيخها بقوة ون�سوع اأو�سح لغاية تكثيف 
املهمة اجلمالية وجعلها اأكرث �سدة ومتا�سكًا، واإبراز حقيقة احلياة امللتب�سة يف �سبيل تقريب 
ول  الرا�سخة،  املقننة  والتوريات  وال�ستعارات  املجازات  على  والتغلب  واأف�سل،  اأجمل  هو  ما 

تتك�سف مدلولت هذه ال�سور ومغازيها اإل من خالل املقاربة التاريخية امللمو�سة.
كتب حممود �سقري ق�س�سًا لالأطفال، واأ�سدر اأكرث من ع�سر جمموعات ق�س�سية يف هذا 
املجال، كما اأ�سهم يف كتابة الأوْت�ِسْرك الوثائقي يف موؤلفه "ظل اآخر املدينة"، وهو �سرب من 
دقته  ويف  ال�سحافية  ورهافته  حدته  يف  وخ�سو�سيته  تفرده  يجد  امللحمي،  اجلن�س  �سروب 

الوثائقية. وقد اآثرت اأن ا�ستبقي احلديث على هذه املو�سوعات اإىل فر�سة اأخرى.
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هوّية الق�سة الق�سرية 
عند حممود �سقري

�سليمان اأماين  • د. 

يعّد حممود �سقري عالمة مميزة يف الق�سة الق�سرية العربية والفل�سطينية، اإذ ا�ستطاع 
على مدار جتربة ممتدة تكري�س �سوت ق�س�سي خا�س يف م�ستوييه اجلمايل وامل�سموين، وقد 
تنوعت جتربته الفنية كثيفة الإنتاج ما بني كتابة الق�سة الق�سرية، والق�سة الق�سرية جدا 
للفتيات  املوجهة  وتلك  لالأطفال  املوجهة  الق�سة  كتابة  بني  وما  اإنتاجها،  رائدا يف  يعّد  التي 

والفتيان.
ويبدو تلقي نتاجه الفني بحاجة اإىل خ�سو�سية يف ال�ستقبال تتاأتى من خ�سو�سية الن�س 
وظرف اإنتاجه وت�سابكه مع معطياٍت حميطٍة يف غاية من التعقيد. واإذا اأخذنا بعني العتبار 
فكرية  انفعالية  جتربة  اإىل  تنتميان  بو�سفهما  لقراءتهما  جمموعتني  تتخري  الورقة  هذه  اأن 
متقاربة وهما )�سورة �ساكريا/ 2003(، و)ابنة خالتي كوندوليزا/ 2004(، فاإن ذلك يجعل 
من ال�سرورة مبكان وعي ثالث دوائر اأو مناطق تتحرك فيها جّل ق�س�س هاتني املجموعتني، 

اإذ تلتئم على ذاتها، ويوؤثر كل منها يف ما عداها.
به  حتيط  )احلي(،  الأ�سغر  بالدائرة  املجموعتني  هاتني  من  املختارة  الق�س�س  تن�سغل 
دائرة اأكرب )الحتالل( وت�سملهما دائرة كربى )العامل(، غري اأن الدائرة ال�سغرى هنا هي 
الأ�سا�س وهي املحور الذي تدور حوله الدوائر الأخرى، حتى يكاد احلي/ املكان يغدو بطال 
لي�س مبفهومه املكاين مبقدار جتلي تفا�سيل اإن�سانه اليومية واملعي�سية والنفعالية وا�ستباكه 
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بالعادات  تت�سل  مفاهيم  من  ذهنه  يف  تر�سخ  وما  فعله  وردود  جهة  من  والواقع  احلياة  مع 
والتقاليد الجتماعية من جهة ثانية.

)احلي( هذا العامل ال�سغري املغلق/ ال�سّيق كيف ين�سبك مع املحيط القريب/ الحتالل، 
ومع املحيط الأبعد العامل؟ كيف يرى الفل�سطيني/ العادي العامل من زاويته املحدودة؟ كيف 
وقيمه  عاداته  وفق  يحاكمه  وكيف  وم�سائل،  وق�سايا  اأحداث  من  العامل  يف  يجري  ما  يتلقى 
و�سلوكه ومفاهيمه؟؟. كيف يتم ا�ستقبال ما هو خارجي على نحو خم�سو�س تاأتت خ�سو�سيته 
حياة  يف  اأمور  من  ال�سيا�سي  على  ترتب  وما  املكان،  لهذا  ال�سيا�سي  الو�سع  خ�سو�سية  من 

الفرد؟؟
وكيف يحاول هذا احلي ابتكار طريقته اخلا�سة يف التعامل مع اأ�سماء معينة و�سخ�سيات 
اأبعادًا متعددة يف ال�سيا�سة والريا�سة  اأحداث وق�سايا يف جمالت متعددة متثل  اأو  م�سهورة 
اأو  اأو املتاجرة بها،  اأو ا�ستثمارها،  والفن وغريها، وكيف يجري حماولة جتيريها ل�ساحله، 
اأدق تغدو نتاج احلي املعني؟؟  اأو على وجه  �سحبها من �سفتها العاملية لتغدو حملية الإنتاج 
اأو التميز بقدر ما هو نتاج و�سعيته اخلا�سة اجتماعيا  كل ذلك لي�س من باب التفوق للحي 
تاأثريات  حياته  جمرى  يف  ويوؤثر  و�ساكنيه  احلي  يكبل  الذي  الحتالل  قيد  ونتاج  و�سيا�سيا، 

خطرية غري منظورة.
�سورة  ولري�سا،  باردو،  بريجيت  كلب  لذلك:  املمّثلة  املعنية  الق�س�س  عنوانات  ومن 
�ساكريا،)من جمموعة �سورة �ساكريا(. وم�سية نعومي كامبل، وما بعد �سورة �ساكريا، و�ساربا 
مردخاي وقطط زوجته، ووليمة رام�سفيلد، والأ�ستاذ مهيوب يتطلع اإىل جائزة نوبل، وهاج�س 
الفانتوم اأي�سا، وابنة خالتي كوندليزا، وعزلة رامبو، ومقعد بابلو عبد اهلل، وغريها الكثري من 
الق�س�س التي تت�سمن اإ�سارات اإىل اأجواء و�سخ�سيات عاملية عامة، واإن مل ترد يف عناوين 

الق�س�س مبا�سرة.
ي�سع حممود �سقري )العامَل( يف الق�س�س الآنفة الذكر يف قلب )احلي(، ثم يعيد �سياغة 
املفردة املنبثقة من هذا العامل لتنطلق من جديد من احلي اإىل العامل، احلي عنده هو الذات 
اأ�سماء  اأو  ال�سابقة،  العنوانات  تاأملنا  ما  فاإذا  اخل�سو�سية.  هي  اآخر  مبعنى  اأو  الفل�سطينية 
م�سهورة ارتكزت عليها الق�س�س واإن مل تظهر جلية يف العنوان، �سنجد اأ�سماء قادمة من حقل 
الفن )�ساكريا، بريجيت باردو، مايكل جاك�سون(، ومن حقل عر�س الأزياء )نعومي كامبل(، 
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ومن حقل ال�سيا�سة والأمن القومي )كوندوليزا راي�س، رام�سفيلد، جورج بو�س(، ومن حقل 
الريا�سة )رونالدو(، وغالبا ما تظهر �سخ�سية يف الق�سة تبدو مهوو�سة بهذه امل�ساهري، ترّوج 
لعالقتها بها وات�سالها معها يف جمتمع احلي ال�سيق، يف حماولة دائمة لإيجاد حظوة وامتياز 
للذات عن جمموع اأهل احلي، يف �سعي بائ�س حمفوف بالف�سل لالإيحاء بامتالك موطئ قدم 

وهمي يف العامل اخلارجي/ العامل خارج احلي.
ال�سخ�سية الفل�سطينية يف الق�س�س ل تتفاعل مع معطيات اخلارجي ـ كما يتفاعل معها 
غريه، ول تتلّقاها بال�سورة ذاتها التي يتلقاها غريه، ول ت�ستبك معها كما ي�ستبك معها غريه، 
ثم  وتهّدمه  وتفككه  فتذيبه  املعطى اخلارجي،  ذلك  مع  �سورتها  تبحث عن خ�سو�سية  اإنها 
املعطى اخلارجي حمليا، حتوله  بيئتها، فيغدو  وليوائم مفردات  ليليق مبقا�سها،  بناءه  تعيد 
اأنتجته  التي  اإذ حتاول امتالكه)ت�سعى لمتالك املعطى اخلارجي، كاأنها هي  اإىل فل�سطيني 
ثم �سّدرته للعامل(، ويبدو ذلك نوعا من التعوي�س النف�سي الجتماعي ال�سيا�سي، وهو بذلك 
تعبري عن اأزمة وعن قيد ل يقت�سر على القيد املتحقق جّراء الحتالل، اإذ ثمة قيد فكري، 
وقيد اجتماعي، وقيد مفاهيمي، كذلك قيد روؤيوي، بحيث ت�سبح م�ساألة النعتاق اأكرث تعقيدا 

من جمرد التحرر من الحتالل الإ�سرائيلي. 
هذه ق�س�س تعك�س مظاهر الحتالل، واأثره، واأبعاده املنظورة وغري املرئية ولكن من دون 
اأدنى مبا�سرة، اإنها حتتفظ بفنّياتها الق�س�سية ومتنحنا عرب املتعة اجلمالية فر�سة التدقيق 
بالإن�سان الفل�سطيني وكيف يعي�س يف ظل الحتالل، كيف ي�ستقبل اخلارج مبا فيه من اأ�سماء 
ومعلومات، ومظاهر �سيا�سية وفنية واجتماعية، كيف يتلقاها احل�س ال�سعبي ويعيد �سياغتها 

يف �سوء مفاهيمه وعاداته وتقاليده ويف �سوء ما �ساغه الحتالل من مفاهيم.
 وتن�سج الق�س�س على نحو ذكي يجمع بني اللوحة ال�ساخرة، الناقدة، والفكاهة واملفارقة 
الجتماعية، يف �سياغة لغوية متيل اإىل اللعب بال�سمائر عرب تناوب ال�سخو�س يف التعبري عن 
اأنف�سهم اأو �سرد حكاياهم من وجهة نظرهم، دون فا�سل طباعي ي�سري اإليهم،اأو متييز طباعي 
يظهر للمتلقي يف ف�ساء الن�س املقروء، وكذلك عرب ا�ستثمار الأقوا�س لإ�سفاء معلومات تاأتي 
على ل�سان القا�س/ الراوي الذي يغلب اأن يكون واحدا من �سخ�سيات الق�سة حيث ينقل لنا 
ما �ساهد عيانا، اأو ما �سمعه، اأو ما نقله اإليه قريبه يف الق�سة. كما ين�سجم م�ستوى خطاب 
ال�سخ�سيات مع امل�ستوى اللغوي للق�سة، فال جند لغة تفوق لغة �سخ�سية �ساذجة على �سبيل 

املثال، خ�سو�سا يف احلوارات املبا�سرة. 
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ومن املالحظات اجللية يف عدد من ق�س�س �سقري هو ا�ستتباعه للق�سة الواحدة بق�سة 
املتوالية  ي�سبه  فيما  وتت�سابك،  معها  تتقاطع  اأو  الأوىل،  انتهت  حيث  من  تنطلق  جديدة، 
الق�س�سية، واإن كان هذا ال�ستتباع يف زمن لحق للق�سة الأوىل، كما جند يف ق�سته )�سورة 
ياأتي بق�سة تالية لها بعنوان)ما بعد  �ساكريا(، التي حملت املجموعة عنوانها، حيث جنده 
�سورة �ساكريا(، يف جمموعته التالية املعنونة بـ:)ابنة خالتي كوندوليزا(، وثمة فا�سل زمني 
بني كتابة هاتني الق�ستني غري اأن ثمة اإمكانية جلمعهما يف ق�سة واحدة، اأو يف جزئني حتت 
م�سمى م�سرتك، ومثل هذا يقال يف اأكرث من ق�سة، واإن مل يظهر ذلك يف وجهه املبا�سر جند 
يف  تتكرر  اأو  لتظهر  تعود  التي  الق�س�سية  وال�سخو�س  الأبطال  باأ�سماء  يت�سل  ما  ذلك  من 
اأو حلقة حلياة  اأكرث من م�سهد  لر�سم  التفا�سيل  املختلفة بحيث ميكن جمع هذه  الق�س�س 

ال�سخ�سية الواحدة يف هذه الق�س�س.
مما يوؤكد امل�سرتك الوجداين والفكري الذي اأ�سرنا اإليه �سابقا والذي يجمع التجربتني يف 
حقل جتريبي واحد، كما ميكن اأن ي�سي بان�سغال القا�ّس/ �سقري الدائم بق�س�سه وم�سامينها 
و�سخو�سها، واإن انتهى منها كتابة ون�سرا، حيث يتعامل مع الق�سة الواحدة بو�سفها منبعا ثّرا 
ميكن اأن يتولد منه في�س جديد من الإبداع، وميكن النظر يف هذا اخللق والن�سيج الق�س�سي 
يف جممل التجربة اأنه حامل لبنية روؤيوية وفنية متكاملة، تتخالف يف هيئتها الأوىل القائمة 

على الق�س�س الق�سرية املنفردة، وتتاآلف يف النظرة الكلية اإليها.
واأ�سلوبه، وكيفية  بلغته  ا�سمه، �ستعرفه حتما  حني تقراأ ق�س�س حممود �سقري غفال من 
حتويره العامل لرتاه من منظور حي �سعبي ب�سيط يرفل باجلهل والقيود على تنويعاتها، كيف 
يغدو احلي �سورة كاريكاتورية �ساخرة ناقدة منقودة يف ذاتها. كيف يغدو احلي يف ظل دولة 
و�سالطينها.  �سلطتها  لها  اخلا�سة،  ومالحمها  قوانينها  ت�سع  الدولة،  داخل  دولة  الحتالل 

وحتاول العي�س حيث ت�سيق اأدنى اأ�سبابه وهي احلرية.
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�سهادة

اأنا والكتابة الق�س�سية وحماولت التجديد

�سقري • حممود 

1

لعله من املنا�سب اأن اأنوه يف بداية هذه ال�سهادة الأدبية، اإىل اأنني اأ�سبحت كاتبًا للق�سة 
الق�سرية جراء عوامل عدة مت�سافرة، بينها تفتح وعيي على جمتمع فل�سطيني دمرته النكبة 
واأوقفت فر�س ا�ستكماله حلداثة كانت تت�سكل فيه. جمتمع مل يكن من ال�سهل جتميع �ستاته 
بعد ال�سربة املذهلة التي تعر�س لها. وتبعًا لذلك، مل يكن جمتمع ال�سفة الغربية مبا فيها 
القد�س وما يحيط بها من قرى بينها قريتي الأكرث الت�ساقًا باملدينة، يت�سم بزخم اأو حراك 
كاٍف لتوليد اأعمال اأدبية مطولة ومت�سابكة، كالرواية مثاًل. كانت الق�سيدة والق�سة الق�سرية 
هما الأقرب اإىل التحقق يف تلك الأيام. ويف الوقت نف�سه، مل تكن ثقافتي واأنا يف �سن مبكرة 
يف فرتة ال�ستينيات من القرن املا�سي، وهي الفرتة التي ابتداأت فيها م�سوار الكتابة، توؤهلني 
لكتابة ما هو اأكرث ت�سعبًا من الق�سة الق�سرية. ومل تكن كتابة الق�سة الق�سرية اأمرًا قليل 

الأهمية اآنذاك. 
ثم اإن ان�سرايف اإىل قراءة الق�س�س الق�سرية العربية والأجنبية يف ال�سحف واملجالت، 
املقد�سية  اجلديد  الأفق  جملة  ظهرت  وحينما  الق�سرية.  الق�سة  لكتابة  يل  حمفزًا  كانت 
اأوائل ال�ستينيات من القرن املا�سي يف القد�س، وكان ترحيبها بالق�سة الق�سرية موؤكدًا مثل 
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ترحيبها بالق�سيدة واملقالة النقدية، فقد وجدتني اأنحاز اإىل كتابة الق�سة الق�سرية، واأوا�سل 
الهتمام بقراءتها ومبتابعة ما له عالقة بها. 

�سّكال  اأن  الفل�سطيني،  الريف  قرى  بع�س  يف  مدر�سًا  وا�ستغايل  القروية،  ن�ساأتي  ولعل 
اهتمامًا  اأبديت  بحيث  الق�سرية،  الق�سة  كتابة  اإىل  توجهي  عنا�سر  من  مهمني  عن�سرين 
بالقرية الفل�سطينية، وبكل ما تنطوي عليه من عادات وتقاليد وطقو�س واأغان �سعبية وتراث، 
وما ي�سطرم فيها من بوؤ�س وفقر ومن �سراعات ونزوات، وعالقات خا�سة علنية حينًا خفية 
جمموعتي  يف  ظهرت  التي  ق�س�سي  يف  ذلك  من  قليل  غري  �سيء  انعك�س  وقد  اآخر.  حينًا 

الق�س�سية الأوىل "خبز الآخرين".
والآن، فقد مرت �سنوات كثرية منذ اأن ن�سرت اأول ق�سة ق�سرية يف جملة "الأفق اجلديد" 
املقد�سية العام 1962، بحيث كانت ح�سيلة جهدي الكتابي يف هذا امليدان حتى هذه اللحظة: 
ثماين جمموعات ق�س�سية، منها اأربع جمموعات ق�س�س ق�سرية جدًا. واأنا اأعتقد اأن ثماين 
جمموعات ق�س�سية موزعة على هذه الفرتة الزمنية الطويلة، تعترب اإجنازًا غري كاٍف من 

الناحية الكمية. 
�ست  وا�ستمر  ب�سنتني  حزيران  هزمية  بعد  وقع  الذي  الكتابة  عن  لنقطاعي  كان  رمبا 
املبا�سر �سد الحتالل  ال�سيا�سي  بالعمل  الإجناز. ورمبا كان لن�سغايل  بقلة  �سنوات، عالقة 
الهزمية،  بعد  املحتلة  الأر�س  الثقافية يف  املنابر  كان ل�سمحالل  رمبا  اأي�سًا.  بذلك  عالقة 
كتابة  ال�سحايف ويف  العمل  ان�سغايل يف  ياأتي  ثم  بذلك.  ن�سبيًا، عالقة  ولفرتة غري ق�سرية 
امل�سل�سالت التلفزية الطويلة، لكي يلعب دورًا يف ان�سرايف عن كتابة الق�سة الق�سرية فرتات 

كانت تق�سر اأو تطول، ومل اأكن قادرًا على التحكم فيها على النحو الذي اأريد.
الق�سة  بهجر  اأفكر  مل  لأنني  بالر�سا،  ال�سعور  من  �سيء  الآن  ي�ساورين  ذلك،  ورغم 
اأخرى كالرواية مثاًل. بقيت مهتمًا بهذا  اأدبية  اأجنا�س  اإىل  نهائيًا  والتحول عنها  الق�سرية، 
هذا  كان  فيه.  متميزًا  اإ�سهامًا  اأقدم  باأن  معنيًا  وكنت  النقطاعات،  رغم  الكتابة  من  اللون 
الهاج�س يلح علي يف اأغلب الأوقات. وكنت اأمتثل بيني وبني نف�سي، ذلك القول ال�سديد: اأن 
تكون الأول يف قرية خري من اأن تكون الثاين يف روما. كنت اأطمح اإىل اأن اأكون الأول يف كتابة 
اأنه مل  اأقل تقدير. ومل يكن هذا قليل الأهمية، مثلما  اأو من الأوائل على  الق�سة الق�سرية، 
مينعني من كتابة روايات للفتيات والفتيان، ول اأظن اأنه قد مينعني من التفكري بكتابة رواية 
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للكبار يف امل�ستقبل، ما دامت اأجنا�س الكتابة الإبداعية ل تتعار�س يف ما بينها، ول يف�سلها 
عن بع�سها بع�سًا جدار ف�سل، كذاك الذي نعاين منه يف فل�سطني الآن.

التي  الفرتة  يف  عنها  انقطاعي  بعد  للكتابة،  العودة  من  بالتهيب  �سعرت  اأنني  واأعرتف 
اأعقبت هزمية حزيران، كانت مالمح تلك العودة قد اأخذت تتبدى على نحو خجول، واأنا قابع 
يف ال�سجن الإ�سرائيلي العام 1974. اآنذاك، وبعد مراجعة لتجربتي ال�سابقة يف الكتابة، بداأت 
الت�سالت بيني وبني امل�سرفني على من�سورات �سالح الدين يف القد�س، لكي يتولوا اإ�سدار 
َتها الأ�سا�س، الق�س�ُس التي ن�سرتها يف جملة الأفق اجلديد  جمموعة ق�س�سية يل، تكون مادَّ

قبل وقوع الهزمية. 
الكتابة. غري  اإىل  العودة  الق�س�س يف كتاب، على  باإ�سدار  القا�سي  القرار  حفزين هذا 
اأنني مل اأ�ستطع كتابة �سطر واحد يف ال�سجن، رمبا لظروف ال�سجن القا�سية، ورمبا لأنني مل 
اأكن اأعرف كيف اأ�ستدرج الكتابة كما اأ�ستدرجها هذه الأيام. وللحقيقة، فقد فكرت واأنا يف 
ال�سجن بكتابة رواية ل ق�س�س ق�سرية، ومل اأكتب يف الرواية �سفحة واحدة. اإمنا كنت اأختزن 
يف داخلي بع�س م�ساهد واأحداث، واأ�ستذكر بع�س م�ساهد واأتخيل اأخرى. وحينما خرجت من 
ال�سجن مبعدًا اإىل لبنان، انهمكت يف بريوت يف التعرف اإىل ما فاتني واأنا يف الأر�س املحتلة، 
اإبداعية جديدة �سهدها الوطن العربي والعامل، ومن ثقافة متعددة امل�سادر مل  من جتارب 
يكن ي�سلنا منها �سيء، ب�سبب احل�سار الذي كان مفرو�سًا علينا، والذي كان يفوق يف ق�سوته 

ما هو مفرو�س علينا الآن. 
انقطاع. كنت حتى ذلك  بعد  نف�سي  التعبري عن  اأنني واجهت م�سكلة يف كيفية  واأعرتف 
الوقت ما زلت معجبًا باأ�سلوبي الق�س�سي الذي تبدى يف ق�س�س خبز الآخرين. اإنه اأ�سلوب 
ال�سرد التقليدي املطعم باحلكاية ال�سعبية وبالأغاين ال�سعبية وبت�سوير جو القرية الفل�سطينية 
على نحو يقارب الر�سد الفوتوغرايف، مع مل�سات نقدية هنا وهناك. فهل اأ�ستطيع تكرار ذلك  
بحذافريه واأنا اأحيا يف بريوت وعلى مقربة من املخيمات الفل�سطينية، ولي�س بعيدًا من مكاتب 
املقاومة، وعلى م�سافة اأ�سابيع من حرب اأهلية تتحفز لالنطالق، بعد �سهرين من و�سويل اإىل 

بريوت! بالطبع، مل يكن ذلك ممكنًا عالوة على اأنه مل يكن منطقيًا.
كانت قراءاتي املتنوعة يف الأ�سهر الثمانية التي ق�سيتها يف بريوت، وكذلك نب�س احلياة 
اجلديدة ووقائعها ال�ساخبة التي عاي�ستها عن قرب، تفعل فعلها يف وجداين. وكانت ق�سة 



548

"الوطن" التي كتبتها اآنذاك وظهرت يف جمموعتي الق�س�سية  الثانية )الولد الفل�سطيني(، 
الذي  اأ�سلوبي  عن  خمتلفة  الق�سة  جاءت  الكتابة.  يف  اجلديدة  بانطالقتي  اإرها�سًا  ت�سكل 
اعتدته حتى ذلك الوقت. وقد لقيت الق�سة ترحيبًا من نقاد ومثقفني فل�سطينيني وعرب، ما 

�سجعني على امل�سي يف الكتابة التي ل تعرف ال�ستقرار عند �سكل حمدد. 
الأ�سا�س  راجع يف  والآخر،  بني احلني  الكتابة  اأ�سلوبي يف  اإىل جتديد  اأن حاجتي  واأدعي 
اإىل اأنني اأ�سغي جيدًا اإىل اإيقاع احلياة التي اأحياها يف املكان، واأقوم باختزان هذا الإيقاع 
وبتحويله اإىل مادة كتابية ل تلبث اأن جتد تعبريها املالئم. حينما اأمتلئ بالإيقاع املت�سكل يف 
داخلي، اأ�سعر باحلاجة اإىل الكتابة، ول يندر اأن تطفو جملة طازجة على �سطح الوعي حمملة 
بامل�ساعر، لت�سكل اجلملة املفتاحية ملا يليها من جمل. وحينما اأ�سرع يف الكتابة، فاإنني اأترك 
لهذه الكتابة اأن تاأخذ �سكل الإيقاع املوجود هناك يف الداخل، الذي تدلني عليه جملتي الأوىل 

املت�سكلة بعد تاأمل ومعاناة.
الأ�سكال، عن قناعاتي  التعبري مبختلف  الكتابة، كانت تعني يل  باأن رحلتي مع  واأعرتف 
ال�سيا�سية والفكرية، وعما ي�سطرع يف داخلي من م�ساعر واأحا�سي�س. وحينما كنت اأ�ست�سلم 
ال�سروري من  املقدار  ما، مع  اإىل حد  التعامل  تتقن  كتابتي  كانت  املبدع يف داخلي،  لعفوية 
الإيديولوجيا الذي يحتمله الن�س الأدبي، فال يبدو هذا الن�س نافرًا ول منفرًا. وحينما كنت 
الفنية،  كثري من جدارتها  اأو  بع�س  تتخلى عن  كتابتي  كانت  امل�سبق،  الفكر  لغواية  اأ�ست�سلم 
اإليه يف  لكي تت�سيد عليها حلظة الإيديولوجيا الطاغية على الن�س، وهو الأمر الذي تنبهت 
العمل  يتطلبه  الذي  الداخلي  للمنطق  الأولوية  اأعطي  جعلني  ما  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات 

الفني، لكي يكون ناجحًا.
اأنني دائم التفكري يف خطواتي القادمة، كيف �ستكون واإىل اأي ف�ساء  واإزاء ذلك، اأدعي 
�ستذهب، واأية اإ�سافات �ساأ�سيف اإىل الق�سة الق�سرية التي تتعر�س يف وقتنا الراهن للتهمي�س، 

ما يجعلني مرتددًا يف الكتابة، متهيبًا من مقاربتها يف اأوقات متقاربة. 
2

ويبدو يل واأنا اأعيد النظر يف جتربتي مع الكتابة الق�س�سية، اأن الق�سة الق�سرية جدًا التي 
اأخذت حيزًا غري قليل من اهتمامي، ت�ستحق التوقف عندها، لأنها حتى هذه اللحظة تنطوي 
على التبا�سات، ب�سبب الفو�سى واختالط املفاهيم وكرثة الكتابات التي تدعي انتماءها اإليها. 
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ولرمبا اأ�سهمت كرثة املنتديات واملواقع الإلكرتونية على �سبكة الإنرتنت، يف هذه الفو�سى ويف 
اختالط املفاهيم.

واأخطط   الق�سرية جدًا،  الق�سة  اإىل  تنتمي  اأربع جمموعات ق�س�سية  الآن  ن�سرت حتى 
لإجناز جمموعة خام�سة قطعت فيها �سوطًا ل ي�ستهان به. و�ساأذكر اأن حقبة الثمانينيات من 
القرن املا�سي، كانت هي بداية اهتمامي بكتابة الق�سة الق�سرية جدًا. كانت تلك ال�سنوات وما 
تالها مربكة ب�سبب ما �سهدته من انك�سارات يف امل�سهد الفل�سطيني والعربي والعاملي. واآنذاك 
�سديد  موؤمل  نف�سه  امل�سهد  لأن  باإ�سهاب،  امل�سهد  ي�سف  الذي  ال�سرد  من  مبلل  اأ�سعر  �سرت 
ال�سابق نف�سه. ثمة حاجة مل�سهد  اإيقاع الزمن مل يعد هو الإيقاع  باأن  اأ�سعر  ال�سواد. و�سرت 
برقي �سريع الإيقاع. وكنت اآنذاك على و�سك اأن اأدخل يف مزيد من تفا�سيل النفي والت�سرد 
والتنقل يف مدن عديدة عربية واأجنبية. كان املكان الأول الذي �سكل اأر�سية ق�س�سي الأوىل 
والذي تلونت ق�س�سي باألوانه، يبتعد ويناأى، وكنت اأ�سعر باأن ثمة م�ساعر وروؤى يف داخلي، 

وانطباعات عن الوطن الذي اأراه من بعد وعن العامل، تتحفز لتت�سكل على نحو جديد.
ورمبا �ساعدتني على ال�سروع يف كتابة الق�سة الق�سرية جدًا، قراءتي لكتاب "انفعالت" 
بعد  ما  يف  ت�سميتها  جرت  ق�س�سيًا،  ن�سًا  وع�سرين   اأربع  من  يت�سكل  وهو  �ساروت،  لنتايل 
اأوائل  ومن  والرهافة،  الطزاجة  بالغة  مكثفة  مده�سة  ق�س�س  وهي  جدًا،  ق�سرية  ق�س�سًا 
الن�سو�س الق�س�سية املكثفة يف �سياغتها، املتق�سفة يف ا�ستخدامها للغة، حيث كتبت يف العام 

1938 كما اأعتقد.
ورمبا �ساعدتني على ذلك اأي�سًا، قراءتي لق�سائد ياني�س ريت�سو�س. اأ�سعار هذا اليوناين 
العظيم �سحرتني مبا فيها من �سرد ق�س�سي ومن تكثيف وغو�س يف تفا�سيل ما هو عادي 
املختلفة،  وجتلياتها  الإن�سانية  التجربة  اإىل  عميقة  باإ�سارات  ذلك  واإ�سناد  وهام�سي،  ويومي 

وبع�س جوانب التعبري عنها، كما ظهرت يف الأ�ساطري واحلكايات واملرويات الرتاثية. 
واأعرتف باأن النقاد الذين اأ�ساروا اإىل تاأثري بياني�س ريت�سو�س، كانوا على �سواب يف ما 
اإليه. كما اأعرتف باأن التاأكيد على ما يف ق�س�سي الق�سرية جدًا من حالت �سعرية  ذهبوا 
جدًا،  ق�سرية  ق�سة  اأكتب  حينما  اأنني  اإىل  اأ�سري  التو�سيح،  من  وملزيد  �سحيح.  تاأكيد  هو 
فاإنني اأكتبها على الورق بالطريقة التي يكتب بها ال�ساعر ق�سيدته. اأ�سعر باأن هذه الطريقة 
جتنبني التكرار واحل�سو وال�ستطراد وت�ساعدين على  التكثيف. وبعد ذلك، اأعيد كتابتها على 

الكمبيوتر بالطريقة التي اأكتب بها ن�سو�سي النرثية.
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ولعل ال�سبب الذي يجعلني مقتنعًا بحقيقة اأن بو�سع الق�سة الق�سرية جدًا ال�ستفادَة من 
عامل ال�سعر ومن بع�س تقنياته، م�ستمد من حقيقة اأنه ما دامت الق�سيدة نف�سها، وخ�سو�سًا 
ق�سيدة النرث، ت�ستعني بعن�سر ال�سرد الق�س�سي لكي تبني عاملها، فلماذا ل ت�ستعني  الق�سة 

الق�سرية جدًا، بعن�سر الإيقاع ال�سعري وباحلالت ال�سعرية املكثفة، لكي تبني عاملها!     
اأن�سار البالغة يف كتابة الق�سة  اأنني ل�ست من  اإىل  التنويه يف هذا ال�سدد،  ول بد من 
الق�سرية جدًا، ول من اأن�سار ا�ستخدام اللغة ال�سعرية املتخمة باملجاز. اأنا من اأن�سار البحث 
لغة احلياة  بلغة عادية هي  ت�ستعني  وتقدميه يف �سياغة ق�س�سية  �سعر،  الواقع من  عما يف 

اليومية تقريبًا.
وبالطبع، ثمة عنا�سر فنية ينبغي توفرها يف الق�سة الق�سرية جدًا، ومن اأهمها احلدث 
الق�س�سي الذي ل تكون ق�سة من دونه، وعن�سر ال�سرد الذي يت�سكل منه ال�سريط اللغوي 
للق�سة، واإل فقد تخرج املادة املكتوبة على اأنها ق�سة ق�سرية جدًا، من هذا احلقل الإبداعي 
اإىل حقل  وتذهب  اأو قد تخرج من هذين احلقلني  ال�سعر.   اإىل حقل  وتذهب  تدعيه،  الذي 
اخلاطرة اأو املقالة الق�س�سية اأو الأمثولة، التي تتخذ من �سكل الق�سة وتقنياتها وعاء لتقدمي 

نف�سها.
اإنني  اإذ  م�سدود.  اإىل حائط  الق�سرية جدًا  الق�سة  كتابة  اأ�سل يف  اأن  اأخ�ساه حقًا،  وما 
اأت�ساءل دائمًا بيني وبني نف�سي، حول اإمكانات تطوير هذا ال�سريط اللغوي الذي حكمنا عليه 
منذ اللحظة الأوىل، باأنه �سريط حمدود الكلمات بالغ التكثيف. ففي حني اأن بو�سع ال�ساعر اأن 
يكتب ق�سيدة نرث تتمدد على ع�سر �سفحات، فاإن كاتب الق�سة الق�سرية جدًا ل ي�ستطيع اأن 

يفعل ذلك، ما دام قد حكم على نف�سه منذ البداية باأن يكتب ق�سة ق�سرية جدًا.
هذه الت�سمية التي اأ�سبحت دارجة ومعرتفًا بها اإىل حد ما، ت�سكل اأول قيد على هذا اللون 
الق�سة  �سروط  من  �سرط  اأول  تن�سف  �سوف  طويلة،  ق�س�سية  مادة  كتابة  لأن  الكتابة.  من 
ق�سة ق�سرية  اأنها  على  �سفحات،  ع�سر  ق�سة يف  اأ�سنف  اأن  كيف ميكنني  الق�سرية جدًا. 
جدًا. واأنا ما زلت م�ستغربًا كيف �سدرت جمموعات ق�س�سية يف الغرب، تو�سف باأنها ق�س�س 

ق�سرية جدًا، والواحدة من هذه الق�س�س تقع يف ثالث اأو اأربع �سفحات!
ثمة ت�سميات اأخرى ل تخرج يف دللتها عن هذه الت�سمية املنوه عنها اأعاله. ثمة الق�سة 
اأو الق�سة اللقطة، اأو الق�سة الق�سيدة. ولرمبا كانت الت�سمية الأخرية ف�سفا�سة  الوم�سة، 
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اإىل احلد الذي يعطي الكاتب حيزًا من الكلمات، اأكرب مما تعطيه الت�سميات الأخرى، ولكن 
اإىل اأي مدى؟ وكيف؟ وما الذي مينع من حتول الق�سة اإىل ق�سيدة؟ فال تعود ق�سة ق�سرية 

جدًا ول ق�سة باأي حال!
نف�سها.  الكلمات  لها �سلة مبحدودية  الق�سرية جدًا،  بالق�سة  املتعلقة  الثانية  الإ�سكالية 
فقد اأعطت هذه املحدودية، فر�سة للمبتدئني وملن يحاولون الكتابة من غري ا�ستعداد م�سبق، 
للتمل�س من النك�ساف الذي تظهره الكتابة حينما ل تكون حمدودة الكلمات. اآنذاك يظهر 
اخلواء وقلة املوهبة وفقر الأداء. اأما يف حالة الق�سة الق�سرية جدًا، فيكفي الكاتب اأن يختار 
واقعة وقعت يف الواقع على راأي زياد الرحباين، ثم يختزلها ببع�س جمل �سحيحة، وينهيها 

مبفارقة فاقعة حتى يهلل له كرثة من متابعي الق�س�س على النرتنت.
وما دمت قد ذكرت املفارقة، وهي اإحدى ال�سمات املالزمة للق�سة الق�سرية جدًا، ف�سوف 
الق�سة  كتابة  لعنا�سر  ابتذاًل  الراهنة،  الق�س�سية  الكتابات  من  الكثري  يف  ثمة  اأن  اأدعي 
اأية و�سفة جاهزة.  اأغلب هذه العنا�سر بات معروفًا للكثريين مثل  اأن  الق�سرية جدًا. ذلك 
يكفي اأن تبداأ بجملة من ثالث اأو اأربع كلمات. وبعدها ميكنك اأن تغمغم بب�سع جمل اأخرى، 
ثم تنتهي بجملة جتعل النائم مي�سي يف نومه، اأو جتعل امليت ينه�س من موته. واآنذاك تكون قد 

اأجنزت كتابة ق�سة ق�سرية جدًا، �ستجد من يهلل لها ويعتربها واحدة من اأجمل الق�س�س.
اأ�سرار الق�سة الق�سرية جدًا على هذا النحو املب�سط، هو الذي �سجع على  اإن انك�ساف 
تكاثر الق�س�س الق�سرية جدًا ب�سكل مريع، ويف حني جتد قلة من النماذج الق�س�سية اجليدة 
هنا وهناك، ف�سوف جتد كرثة من النماذج التي ل متت اإىل الق�سة الق�سرية جدًا ول اإىل فن 

الكتابة ب�سبب.
ولذلك، ول�سمان اإبقاء الق�سة الق�سرية جدًا على قيد الوجود، اأعتقد اأنني مطالب بتطوير 
اأدواتي الفنية املتعلقة بهذا اللون الإبداعي، واإن هذا بحد ذاته يعترب اأكرب حتد ماثل اأمامي 
بتقنيات  القارئ  اأفاجئ  وكيف  ال�سابق؟  يف  قلته  ما  قول  واإعادة  التكرار  اأجتنب  كيف  الآن! 
جديدة؟ وهل ينبغي للق�سة الق�سرية جدًا اأن تنتهي دائمًا مبفارقة مده�سة؟ هل ميكن كتابة 
حلظات  حياتنا  يف  متر  األ  مبفارقة؟  النتهاء  دون  ومن  الب�ساطة  بالغة  جدًا  ق�سرية  ق�سة 
الق�سرية  الق�سة  يف  لل�سخو�س  بالن�سبة  وماذا  مبفارقة؟  تنتهي  اأن  دون  من  موؤثرة  واقعية 
وماذا  اللغوي؟  ال�سريط  ق�سر  ب�سبب  املالمح  غائمة  ال�سخ�سية  تظل  اأن  ينبغي  هل  جدًا؟ 
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بالن�سبة للحوار؟ هل ميكن للق�سة الق�سرية جدًا اأن حتتمل احلوار بني �سخو�سها ولو يف حده 
الأدنى؟ 

جدًا،  ق�سرية  ق�سة  ع�سرة  وت�سع  مائة  من  يت�سكل  طفيفة" الذي  "احتمالت  كتابي  يف 
حماولة  ثمة  الق�س�سية.  الكتابة  من  اللون  هذا  يواجه  الذي  املاأزق  من  للخروج  حماولة 
ل�ستخدام الق�سة الق�سرية جدًا باعتبارها وحدة كتابية تكتفي بذاتها ول تكتفي بذاتها يف 

الوقت نف�سه، اأي اأنها ميكن اأن تف�سي اإىل وحدة كتابية اأخرى، ت�سندها وت�ستند اإليها. 
واأعرتف اأن هذه املحاولة تبلورت نتيجة �سعيي الدائم لتجديد اأ�سلوبي يف الكتابة وحر�سي 
اأ�سار  حينما  دراج  في�سل  للناقد  نقدي  راأي  من  جاءت  وقد  التكرار.  يف  الوقوع  عدم  على 
ال�سغرى.  الكتابية  الوحدات  خاطف" اإىل  "مرور  الثالثة  ملجموعتي  كتبها  التي  املقدمة  يف 
اإىل  اإيل،  كتبتها  ر�سالة  يف  اأ�سارت  حينما  حبايب،  حزامة  للكاتبة  مالحظة  من  جاءت  كما 
�سرورة تقليل عدد الق�س�س يف اأية جمموعة ق�س�سية قادمة، ل�سمان عدم اإرهاق القارئ يف 
النتقال من مناخ اإىل مناخ اآخر مع كل ق�سة جديدة يقراأها يف الكتاب، وكانت بذلك ت�سري 
اإىل جمموعة "مرور خاطف" التي ت�ستمل على اأربع وثمانني ق�سة ق�سرية جدًا. كانت حتبذ 
لو اأنني اكتفيت ب�ستني ق�سة، تظهر كل ق�سة منها على �سفحة ل ت�ساركها فيها ق�سة اأخرى 

من املجموعة نف�سها.

ما فعلته هو اأنني اعتمدت مبداأ الوحدة الكتابية الذي اأ�سار اإليه في�سل دراج. وا�ستنتجت 
اأ�ستتت انتباه  اإيجاد �سلة و�سل بني الق�س�س حتى ل  من مالحظة حزامة حبايب، �سرورة 
القارئ واأرهقه بالنتقال من مناخ اإىل اآخر، ومن حالة نف�سية اإىل اأخرى. وحينما تتحقق �سلة 

الو�سل فال داعي لتقليل عدد الق�س�س، لأن املتلقي �سيجد خيطًا ي�سده اإىل متابعة القراءة.

وهكذا جاءت جمموعة "احتمالت طفيفة" التي يتكرر فيها ظهور �سخ�سية �سعيد وزوجته، 
من  قدر  على  املجموعة  ق�س�س  تبدو  وبحيث  املجموعة،  يف  املحوريتان  ال�سخ�سيتان  وهما 
باعتبارها ق�سة مكتملة املالمح  الق�س�س،  اإمكان قراءة كل واحدة من هذه  الت�سال، مع 

وال�سروط.
ومل يغب هذا الأمر عن بال الناقد ح�سن خ�سر، الذي اعترب هذا الكتاب رواية بكل معنى 
الكلمة، رغم اأنني مل اأ�سنفه على اأنه رواية. وراح يجري مقارنة بني ما كتبته وما كتبه الإيطايل 
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األي�ساندرو باريكو يف روايته "حرير" حيث امل�ساهد املكثفة التي تف�سي مبجموعها اإىل رواية 
تقع يف 128 �سفحة من احلجم ا ملتو�سط يف ترجمتها العربية.     

اللغة  اإىل  بال�سدفة على كتاب مرتجم  نف�سه، كنت قد وقعت  املو�سوع  وا�ستطرادًا حول 
الإجنليزية للكاتب الإ�سرائيلي "عامو�س عوز" مو�سومًا مبا اأترجمه بالعربية: "البحر نف�سه"، 
جدًا،  ق�سرية  ق�س�س  �سكل  على  كتابية  وحدات  من  املكونة  الرواية  �سكل  يتخذ  به  فاإذا 
اإجناز  يف  قليل  غري  �سوطًا  قطعت  قد  حينها  وكنت  ن�سبيًا.  طويلة  نرثية  وم�ساهد  وق�سائد 
الإمعان يف هذه  نحو  امليل  لدي  فتعزز  تقريبًا،  نف�سها  "احتمالت طفيفة" بالطريقة  كتابي 

التجربة وحماولة ال�ستغال عليها يف كتب قادمة بتنويعات خمتلفة.
"احتمالت طفيفة" باأ�سهر رواية للكاتب الأمريكي ريت�سارد  وكنت قد قراأت بعد �سدور 
الكتابية  الوحدات  فكرة  على  مبنية   "  In Watermelon Sugar" ب  مو�سومة  بروتيغان، 

املكثفة، التي ميكن اعتبارها ق�س�سًا ق�سرية جدًا اأو ما يقرب من ذلك على نحو ما.

"احتمالت طفيفة" ميكنه اأن يو�سح �سيئًا مما اأطمح اإليه يف كتابة  ولعل ما اأجنزته يف 
ا�ستح�سرت  الكتب.  بطون  من  �سخ�سيات  با�ستح�سار  قمت  فقد  جدًا.  الق�سرية  الق�سة 
الفار�س دون كيخوته الذي خلقه ثريبانت�س، واجلندي الطيب �سفيك الذي خلقه يارو�سالف 
ها�سيك، و�سعيد اأبو النح�س املت�سائل الذي خلقه اإميل حبيبي، ثم خلطت ال�سخ�سيات والأزمنة 
والأمكنة، وجعلت املاأ�ساة الفل�سطينية تخرتق هذه ال�سخ�سيات وهذه الأمكنة والأزمنة، لكي 
تقول اإن هموم الب�سر مت�سابهة، واإن ماأ�ساة الفل�سطينيني ت�ستحق اأن يتعاطف معها كل الب�سر، 

باعتبارها همًا وطنيًا واإن�سانيًا جديرًا بالتعاطف والنتباه.  

مع  تت�سابه  الكتب  بطون  من  امل�ستح�سرة  ال�سخ�سيات  هذه  اأقول:  التو�سيح  من  وملزيد 
بع�سها بع�سًا يف اأمور م�سرتكة، منها اأنها �سخ�سيات اإ�سكالية غري مت�ساحلة مع زمانها، حتى 
لو تظاهرت باأنها مت�ساحلة مع هذا الزمان. وهي �سخ�سيات تنطوي على بداهة وم�ساعر 
فطرية وقليل اأو كثري من الغفلة التي تنبئ عن مكر اأو عن بله. وهي يف الوقت نف�سه حتارب 
اأو متنا�سبة مع قدراتها ومع  لها  تراها منا�سبة  التي  بالطرائق  وتزدريه  وت�سخر منه  الظلم 
زمانها. باخت�سار، ثمة م�سرتك اإن�ساين موجود يف اأعماق هذه ال�سخ�سيات. ثمة تطلع اإىل 
انعتاق ما من قب�سة ال�سر، واإْن بطرائق عفا عليها الزمن كما فعل الفار�س دون كيخوته، اأو 
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بطرائق ماكرة ملتوية غري مبا�سرة كما فعل اجلندي �سفيك والفل�سطيني �سعيد اأبو النح�س 
املت�سائل.

ابنة زمانها  تعترب  اأن كل واحدة منها  بع�سًا هو  بع�سها  ال�سخ�سيات عن  وما مييز هذه 
مده�سة  متفردة  �سخ�سيات  جتعلها  زالت  وما  جعلتها  التي  اخلا�سة  �سماتها  ولها  ومكانها، 
انطلقت  التي  اللحظة احل�سارية  الروعة عن  بالغ  تعبريًا  منها جت�سد  وكل  الأدب،  عامل  يف 
منها وجاءت ممثلة لها اأو �ساهدة عليها اأو فا�سحة لها. دون كيخوته يريد اأن يحيي تقاليد 
الفرو�سية يف زمن جتاوز الفرو�سية وتقاليدها، ويذهب من خالل ت�سبثه بهذه التقاليد اإىل 
حماربة الظلم ون�سرة املظلومني بو�سائل قا�سرة. واجلندي �سفيك ي�سارك يف حرب )احلرب 
العاملية الأوىل التي اأقحم الت�سيك فيها خدمة لمرباطور النم�سا( لي�ست حربه وهو غري مقتنع 
بها من حيث الأ�سا�س، وكل ممار�ساته العفوية اأو املاكرة يف الطريق اإىل هذه احلرب، اإمنا هي 
�سخرية بالغة من احلرب وممن اأ�سعلوا فتيلها. و�سعيد اأبو النح�س املت�سائل الذي قرر البقاء 
يف وطنه فل�سطني، بعد النكبة الكربى يف العام 1948، يحاول اأن يبو�س اليد التي ل ي�ستطيع اأن 

يع�سها، ليظفر رغم كل هذه املهانة التي جترعها وجترعها �سعبه، مبيزة البقاء يف الوطن.
الذي  الفل�سطيني  اإنه  "�سعيد".  ا�سمها  "احتمالت طفيفة" خلقت �سخ�سية حمورية  يف 
يعي�س زمن النتفا�سة الثانية، ويحاول اجلمع بني املتناق�سات. اإنه املتعاي�س مع الفكر التقليدي 
ال�سلفي مرة، واملنفتح على العامل مرة اأخرى. الكاره لالحتالل يف كل املرات، واملغادر لوطنه 
بع�س الوقت لق�ساء اأيام من املتعة بعيدًا من الدم املراق، غري اأن وطنه يلحق به هناك يف 
املدينة الإ�سبانية البعيدة، يلحق به على �سكل كوابي�س، وعلى �سكل وقائع حتدث كل يوم ول 

جتعله قادرًا على التنا�سي اأو الن�سيان.
وهو اأثناء ذلك، يعي�س بالتوازي اأو بالتقاطع مع هذه ال�سخ�سيات امل�ستح�سرة من بطون 
الكتب، التي حتمل همومًا اإن�سانية ل تبتعد عن هموم �سعيد الثاين، بل هي يف �سلب همومه، 
فكاأن التاريخ ميتد يف حلقات مت�سلة معربة عن معاناة الب�سر، ومعربة يف الوقت نف�سه عن 

رف�س الب�سر للظلم ومت�سكهم بالقيم الإن�سانية النبيلة التي لولها لكانت احلياة ل تطاق.
ول بد من اإ�سارة اأخرية حول الق�سة الق�سرية جدًا. فثمة نقاد يعتقدون اأن الق�سة الق�سرية 
جدًا ما هي اإل حمى عابرة. واأنا ل اأقر هذا الراأي، ولدي قناعة باأن الق�سة الق�سرية جدًا 
اآخذة يف الر�سوخ ويف التنوع مع مرور الزمن. وهي تتطلب اإ�سغاء مرهفًا ملا يف داخل النف�س 
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الب�سرية من نوازع ورغبات، ومراقبة دقيقة ملا يجري يف حياة الكائن الب�سري ويف املجتمع 
اإىل  واحلاجة  بها  الإح�سا�س  يزداد  وتفا�سيل،  وق�سايا  وتراكمات  واأهواء  تقلبات  من  اأي�سًا 
التعبري عنها يف �سكل مكثف، مكر�س لتجديد اإح�سا�سنا مبا حولنا، ولإغناء جتاربنا يف احلياة 
مبزيد من الكتابات الق�س�سية الراقية التي تتّم قراءتها يف وقت �سريع، لتثري من بعد ذلك 
كوامن نفو�سنا، وتدفعنا اإىل التاأمل يف كل �سيء: يف داخل نفو�سنا ويف ما يحيط بهذه النفو�س، 

وجتعلنا بعد القراءة ب�سرًا اآخرين غري الذين كانوا قبل القراءة. 
3

اإىل  اأتطرق  اأن  الق�س�سية،  جتربتي  يف  جديد  هو  ما  اأ�ستق�سي  واأنا  املنا�سب  من  ولعل 
�ساكريا" و"ابنة  "�سورة  التي ظهرت يف جمموعتني ق�س�سيتني يل، هما  ال�ساخرة  الكتابة 
كتابتي  يف  كبرية  قفزة  نظري  وجهة  من  املجموعتان  هاتان  مثلت  وقد  كوندوليزا".  خالتي 
للق�سة الق�سرية. يف هاتني املجموعتني، عدت اإىل اأ�سلوبي ال�سردي الذي تنطبق عليه ت�سمية: 
ال�سهل املمتنع. وعدت اإىل ال�ستفادة من الأجواء ال�سعبية، وكذلك ال�ستفادة جزئيًا من اللهجة 
العامية املرتبطة مبكاين الأول، الذي عدت اإليه بعد نفي ق�سري دام ثماين ع�سرة �سنة. غري 
ا�ستفادة من  فيها  الأ�سلوب،  قفزة كبرية يف  ثمة  القدمي.  الأ�سلوب  اإطار  اأ�ستقر يف  اأنني مل 
تقنيات الكتابة الق�س�سية احلديثة، وفيها ا�ستفادة من تعدد الأ�سوات وتعدد الرواة، وفيها 

ذلك امليل الوا�سح اإىل ال�سخرية من املحتلني ومن الذات. 
ظل  يف  نحياها  التي  املرة  لالأو�ساع  اأكيدًا  نتاجًا  جاءت  ال�سخرية  هذه  اإن  القول  وميكن 
الفل�سطيني وخلق  امل�سهد  وتغيري معامل  الأر�س  والإذلل وم�سادرة  الع�سف  الحتالل، حيث 
وال�سياع من جهة،  للتمزق  وتعري�سها  الوطنية  الهوية  تبديد  اآخر غريب، وحماولت  م�سهد 
وانت�سار  العقالنية  وتراجع  القيم،  وانهيار  منه  نعاين  الذي  التخلف  ثمة  اأخرى  جهة  ومن 
م�سري  اإىل  وحياتنا  جمتمعنا  وتعري�س  منها،  بدياًل  املتخلفة  والعائلية  الع�سائرية  النزعات 

بائ�س مل ن�سهده من قبل. 
اأن الق�س�س التي وردت يف املجموعتني، كانت نتاج معاناة حقيقية وتاأمل ورغبة  اأعتقد 
يف الكتابة، مت�ساوقة مع عمق املتناق�سات التي نحياها يف بالدنا. واأعرتف اأنني بعد هاتني 
املجموعتني مل اأعد قادرًا حتى هذه اللحظة، على كتابة ق�س�س ق�سرية تتجاوز ما كتبته يف 
هاتني املجموعتني. ول�ست اأدري متى اأ�ستطيع التحرر من �سطوتهما على نف�سي، لكي اأغادرهما 

اإىل كتابة جديدة ل اأدري �سيئًا عن كنهها حتى الآن. 
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تكرار  يف  راغبًا  ل�ست  لكنني  جديدة.  �ساخرة  ق�س�س  كتابة  يف  مبهمة  رغبة  حتدوين 
ال�سخرية نف�سها التي ظهرت يف املجموعتني ال�سابقتني. الكتابة ال�ساخرة لي�ست �سهلة اأبدًا، 
اإنها بحاجة اإىل مزاج خا�س، واإىل مالحظة دقيقة وقدرة على ال�ستب�سار. وما يجعل هذه 
ال�سخرية �سعبة، اإمنا يكمن يف طبيعة الظروف التي نحياها. لأننا بحاجة اإىل نوع خا�س من 
ال�سخرية التي ميكن اأن نطلق عليها ا�سم: امل�سحك املبكي، اأو البكاء على �سكل ال�سحك، على 

حد راأي الناقد وليد اأبو بكر.

اأبحث عن كتابة ق�س�سية ترتقي اإىل م�ستوى اللحظة الراهنة مبا ت�ستمل عليه من مفارقات 
موؤملة، ومن خماطر فادحة تهدد الوطن والإن�سان.

4

التي  الرئة  مبثابة  لها،  تفرغي  بعد  اأ�سبحت  الكتابة  اأن  على  التاأكيد  يف  راغبًا  واأجدين 
اأتنف�س منها. الكتابة هي عملي اليومي وان�سغايل الدائم، وهي مربر حياتي وجوهر وجودي. 
ول اأظن اأنني قادر على الفكاك منها اإل باملوت. ثم، ملاذا اأنفك منها وهي من اأ�سرف الظواهر 

يف حياة الب�سر! 

اأما اإىل اأين تتجه كتابتي؟ فاأعتقد اأنني �ساأوا�سل اهتمامي بالق�سة الق�سرية وبالق�سة  
الق�سرية جدًا. �ساأعمل على اإجناز جمموعتي اخلام�سة يف الق�سة الق�سرية جدًا. و�ستكون 
وتراثها  مبا�سيها  القد�س  �ستكون  املجموعة.  هذه  ثنايا  يف  ترتدد  التي  هي  القد�س  مدينة 

و�سخ�سياتها الرتاثية واملعا�سرة، هي التي ترتدد يف هذه الق�س�س.      

اأثناء ذلك، �ساأوا�سل كتابة مقالت ون�سو�س عن القد�س، اأتطرق فيها اإىل ذاكرة املدينة 
خالل ن�سف القرن املا�سي. �ساأحتدث عن الأمكنة واملعمار وعن الب�سر وعن احلياة اليومية يف 
املدينة، عن الثقافة وعن العادات والتقاليد، عن ترييف املدينة واإعادتها اإىل الوراء. و�ساأ�سعر 
بالأ�سى واأنا اأتذكر اأن املحتلني الإ�سرائيليني يخ�سون القد�س باهتمام منظم مدرو�س، تف�سح 
عنه الحتفالت الثقافية والفنية احلا�سدة التي يعقدونها يف املدينة، وكذلك الكتب الثقافية 
التي  القد�س  من  نحن  اأين  ذلك؟  كل  من  نحن  فاأين  للمدينة!  املكر�سة  والأفالم  والروايات 

يجري تهويدها الآن على قدم و�ساق؟
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5

ول بد من كلمة عن طقو�س الكتابة لدي، التي اأ�سبحت للكمبيوتر عالقة اأكيدة بها وعلى 
نحو مو�سول. 

يف  جتربتي  من  مهمًا  جزءًا  واأ�سبحت  عامًا،  ع�سر  اثني  قبل  العالقة  هذه  ابتداأت  فقد 
الكتابة، حيث اأكتب ق�س�سي ومقالتي على الكمبيوتر مبا�سرة. الق�س�س الق�سرية جدًا هي 
وحدها التي اأقوم بكتابتها على الورق ثم اأنقلها اإىل الكمبيوتر. اأنا م�سرور لأنني تعلمت الكتابة 
على الكمبيوتر. يف ال�سابق، قبل الكمبيوتر، كنت اأجد �سعوبة يف تبيي�س ن�سو�سي بعد كتابتها 
ال�سفحة،  خلف  اإىل  ت�سري  التي  الأ�سهم  وو�سع  والت�سطيب  باخلرب�سة  مليئة  م�سودات  على 
لكتابة فكرة طارئة هناك. كان هذا العبء ي�سرفني اأحيانًا عن الكتابة ملا تتطلبه من جهد 
وتعب. الآن، ل اأحتاج اإىل تبيي�س ول اإىل كتابة م�سودات. اأكتب الن�س مبا�سرة واأقوم بالتعديل 
واحلذف والإ�سافة دون م�سقة. الكمبيوتر �ساعدين على �سرعة الإجناز، واأدى اإىل توفري وقت 

غري قليل، كنت �ساأ�سرفه يف الكتابة على الورق، وما يتطلبه ذلك من تفا�سيل مربكة.

احلواجز  واأزال  احلدود  ك�سر  اأنه  يكفي  كذلك.  حت�سى  ل  ف�سائل  فله  النرتنت،  اأما 
من  قليل  غري  عدد  قراءة  من  ومكنني  املمنوعة.  وغري  املمنوعة  الأدبية  للن�سو�س  بالن�سبة 
ال�سحف العربية والأجنبية ومن متابعة بع�س املجالت يف هذا القطر العربي اأو ذاك. ومكنني 
كذلك من الطالع على ع�سرات املواقع الإلكرتونية لكتاب وكاتبات، وكذلك من الطالع على 
منتديات ومواقع للق�سة ولل�سعر وللدرا�سات والأبحاث ولغري ذلك من فروع املعرفة املختلفة.

وبالطبع، فثمة �سلبيات لالنرتنت بالن�سبة للكتابة والكتاب. ذلك اأن كرثة املنتديات واملواقع 
املعنية بن�سر النتاجات الأدبية، توؤدي اإىل فو�سى فعلية واإىل اختالط احلابل بالنابل، بحيث 
ل يعود القارئ العادي الباحث عن املعرفة، قادرًا على متييز الغث من الثمني. كنت اأعتقد 
اأن بو�سعي �سقلبة القول املاأثور يف عامل القت�ساد: العملة الرديئة تطرد العملة اجليدة من 
ال�سوق. اعتقدت اأنه ما اأن ين�سر الكّتاب الذين لديهم م�ستوى جيد يف الكتابة، موادهم على 
النرتنت، حتى تت�ساءل قيمة النتاجات الرديئة وينف�س عنها القراء، فاكت�سفت اأن العك�س 
هو ال�سحيح، واأن القانون القت�سادي املنوه عنه اأعاله مل يفقد �سحته اأبدًا. فالكتابة الرديئة 

جتد من يتحم�س لها ويعلي من �ساأنها ملختلف الدواعي والأ�سباب. 
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رمبا كانت دميوقراطية الن�سر التي ن�سهدها على النرتنت م�ساألة اإيجابية، قد ينتج عنها 
مع الزمن اإقبال على القراءة والكتابة ب�سكل اأكرث جدية مما هو عليه احلال الآن، وقد ي�ساعد 
تكرار الن�سر وتكرار القراءة على تعلم الفرز بني اجليد والرديء، فت�سبح الذائقة اجلمالية 
يف م�ستوى اأف�سل للحكم على الأعمال الأدبية. وقد ي�ستمر النحطاط يف الذائقة اجلمالية، 
وت�ستمر يف الوقت نف�سه ال�ستجابة لالأعمال الأدبية الرديئة، ما دام التوجيه ال�سحيح غائبًا 

اأو مغيبًا لهذا ال�سبب اأو ذاك.
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راهن ال�سرد العربي

عزام • ممدوح 

حني بداأت الكتابة الروائية قبل ثالثني عاما، كانت الثقافة العربية م�سغولة بواحدة من 
اأدبنا، وهي ق�سية هوية  الق�سايا الكثرية التي توالت على خط �سري الرواية منذ ن�ساأتها يف 
الرواية العربية، وقد �ساغها اأ�سحابها يف ذلك الوقت، يف �سوؤال جارح هو: هل ا�ستطاع العرب 
اإنتاج رواية عربية؟ وكانت العربية هنا تعادل العروبة يف الأدبيات ال�سيا�سية املعروفة بخطابها 
اأو يف الأدب  القومي، وهي تعني بالطبع هنا، البحث عن مناذج منجزة يف الرتاث العربي، 
العربي الروائي املعا�سر ا�ستطاعت اأن تنجز ن�سا مغايرا للنموذج الغربي الذي كان اأ�سا�سا 
اأو اأ�سال للرواية العربية احلديثة، اأذكر اأن الي�سار كان حامل هذه الأ�سئلة، اأو الدعوات، وكان 
هذا غريبا، فالدعوة اإىل مثل هذه الكتابة حتمل يف طياتها نوعا من املحافظة الفكرية على 
الرغم من اأنها ت�ستعلم عن اجلديد واملبتكر يف الرواية العربية، اأو اأنها كانت �سدى للدعوات 
الفكرية ال�سائدة يف اأواخر ال�سبعينات من القرن الع�سرين، لتعريب الأفكار ال�سيا�سية الواردة 

من الغرب، فهل ي�سلح هذا احلقل ملثل هذا التجريب الدعائي؟

الالفت اأن هذه الآراء اقت�سرت على مطالب النقاد وحدهم، ورمبا كانت رواية "الزيني 
وحماولة  الفكرة،  هذه  اإثارة  يف  للتمادي  املالئمة  املنا�سبة  هي  الغيطاين  جلمال  بركات" 
املطالب هي  واأول هذه  الناجمة عنها،  املطالب  لتغطية  العربية  الرواية  اإمكانات  ا�ستق�ساء 
اأو تدعيمه من  املبدع،)والذي مت دعمه،  الن�س اجلديد  اأمام  اإحراجهم  اأو  الروائيني  اإكراه 
قبل اإميل حبيبي يف روايته" الوقائع الغريبة يف اختفاء �سعيد اأبي النح�س املت�سائل"( باعتباره 
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نظاما �سرديا عربيا ي�ستعري اأ�سكال الكتابة العربية، بدل من ا�ستعارة ال�سكل الغربي للكتابة 
الروائية، على الرغم من اأن الغيطاين مل ي�ستند يف روايته اإىل الأ�سكال احلكائية يف الرتاث 

العربي، بل اإىل طرائق ال�سرد التاريخي.

املالحظ اأن جمال الغيطاين مل يكرر جتربة الزيني بركات، وكانت هذه واحدة من عالمات 
املبدع املوهوب بالتاأكيد، اإذ اأيقن، ح�سب ما اأرى، اأن هذا ال�سكل الذي اختاره لكتابة روايته، 
قد ا�ستنفد من املرة الأوىل، وهذا معناه اأننا مل اإزاء اأي نظام �سردي جديد، واأننا يف احلقيقة 
مل نكت�سف �سكال عربيا للكتابة الروائية العربية، واإمنا كان هذا الن�س تنويعا م�سوقا ومثريا 
يف الكتابة فقط. واإذا كان الغيطاين تابع طريقه يف ا�ستعارة بع�س اأ�سكال الكتابة العربية، ثم 
عاد اأكرث من مرة اإىل النوع الأدبي املعروف، فاإن اإميل حبيبي مل ي�ستطع اأن يثني روايته، اإل 

يف عملني عاديني من بعد.
العربية،  املجالت  بع�س  التي جرت على �سفحات  النقا�سات  اأن مثل هذه  اليوم  اأعرتف 
ا�ستعمار  كان ميثل من  الغرب مبا  ال�سابة �سد  اأذكر هو �سغينتي  كما  وال�سبب  بلبلتني،  قد 
واإمربيالية، ورمبا كان �سعيا للتمايز عنه، ورغبة دفينة يف اكت�ساف هوية ن�سية، وا�ستثمارها 
خالل  من  بقوة  بيننا  واملتاح  واحلا�سر  الوافد،  الغربي  وال�سكل  الغربية،  الثقافة  وجه  يف 
مناذجه الكربى. لكن الأمر مل يطل كثريا، ف�سرعان ما اأدركت اأن ن�ساأة الرواية يف الغرب مل 
يعد لها اأي معنى قومي، وبودي اأن اأقول مل يكن لها اأي معنى قومي،فاإذا كانت قد ن�ساأت يف 
انكلرتا، اأو يف فرن�سا، فاإنها مل ت�ستطع ومل ترغب يف اأن تكون فنا قوميا، اأو وطنيا كالثقافات 
ال�سعبية مثال، اأي اأن هذا النوع الأدبي الوليد قد اأثبت منذ  ن�سوئه اأنه يتمتع ب�سمة بارزة هي 
قدرته على التخل�س من قيود وروابط النزعات الوطنية والقومية، خا�سة يف نطاقه الفني، 
تلتزم  ول  نلتزم باحلدود اجلغرافية من جهة، كما ل  الرواية حرة، ل  بنيته، لقد ولدت  اأو 
تقبل القواعد اأو التوجيهات، اأو ال�ستخدام، مبعنى اأن تكون وا�سطة اأو �سبيال اإىل العمل يف 
حقول اأخرى فكرية و�سيا�سية ودينية واجتماعية، وهذا يف�سي بنا اإىل ظروف ن�ساأة الرواية 
بعيدا عن  ثقافتنا  العربية ظهرت يف  الرواية  باأن  القائل  الراأي  اإىل  هنا  اأميل  واأنا  العربية، 
�سروط ن�ساأتها يف الثقافة الغربية، فلم تكن ا�ستجابة ملطالب اأي طبقة اجتماعية، ومل تكن 
حتقق اأغرا�س �سرائح اجتماعية من القراء)كالن�ساء مثال(. ومع ذلك فاإن هذا ال�سكل الأدبي 
الوافد متكن من اأن يثبت وير�سخ يف ثقافتنا، �سد �سروطه، اأو بالرغم منها، ولهذا كان من 
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الطبيعي اأن ياأتي متاأثرا بال�سكل الأم، اأو بالإطار العام للنوع الأدبي الأم، اإذ اأن الرواية من 
بني الفنون الأدبية ل �سكل حمدد لها، وهي تتيح للم�ستغلني بها م�ساحة وا�سعة من احلرية 
لإجناز اأعمالهم، بحيث ي�سح القول باأن كل رواية جديدة، وجيدة، هي م�سروع نظرية يف هذا 
النوع، وهنا اأعتقد اأن واحدة من ف�سائل رواد الرواية يف الأدب العربي، هي ذلك النتباه اإىل 
اإمكانات هذا النوع، وطاقاته، وقدرته على ا�ستيعاب الآراء والأفكار وامل�ساغل الطارئة على 
ال�ساحة، لكن م�سكلة الرواية العربية الأبرز كانت هنا بال�سبط، فا�ستعارة هذا ال�سكل الكتابي 
من الغرب حمل يف طياته واحدة من امل�سكالت التي ظل يعاين منها حتى اليوم.واملالحظ اأن 
اإىل  راجع  راأي  وال�سبب يف  الوا�سح،  الفني  ال�سعف  البدايات عانت من  العربية يف  الرواية 
تهاون الكتاب يف الإطالع على النماذج املنتجة، اأي اإىل عدم التمر�س يف هذا الفن،من جهة، 
اأو الجتماعي املوؤ�س�س  اأو و�سيلة للح�سو باخلطاب الفكري  اأداة،  ،واإىل اعتبار ال�سكل جمرد 
اإىل  اإي�سالها  يريدون  ذاته،  الوقت  يف  النه�سة  رواد  وهم  الرواية،  رواد  كان  التي  للمعرفة 

اجلمهور املق�سود.
واإذا كان الروائي العربي يف مرحلة الن�ساأة )ا�سم الروائي هنا يطلق جزافا اأو من اأجل 
التعريف اجلزئي باملعني( قد ان�سغل و�سغل الرواية باملو�سوع اخلارجي، فاإن خلفه مل يرتدد 
يف حمل الراية وال�سري بها قدما يف طريق م�سابهة، ولكن اأكرث ت�سعبا وتعقيدا، بت�سعب وتعقيد 
الق�سايا وامل�سكالت التي واجهت املجتمعات العربية، بعد ا�ستقاللها عن ال�سلطنة العثمانية، 
ال�ستقالل  ونيل  التحرير،  حروب  بعد  لتن�ساأ  املتتالية،  ال�ستعمارية  للهجمات  ومواجهتها 
وال�سلطة  الجتماعية،  العدالة  ال�سناعي،و  البناء  م�ساكل  الكربى،  الكولونيالية  الدول  عن 
ال�سيا�سية، وغريها.وبهذا اخليار الطوعي فاإن الروائي، والرواية من بعد، قد ان�سغل، اأو جعل 
النوع  مب�سكالت  ان�سغاله  من  بكثري  اأكرث  املجتمع،  مب�سكالت  الهتمام  الأول،  الكتابي  همه 
الأدبي الذي تفرغ له، تفرغا يكاد يكون كامال، اعتبارا من جنيب حمفوظ، بل اإن انخراط 
الروائي يف ال�ساأن العام، كان ومازا ل يعمد م�سرية الرواية العربية حتى اليوم، ويكاد يعترب 

عند كثري من النقاد، والقراء الرافعة الأبرز التي توؤهل الكاتب للجدارة، والتميز.

يف  م�ساغلهم  اإىل  الروائيون  فيها  ي�سري  التي  بال�سهادات  العربية  الرواية  تاريخ  ويحفل 
التعبري عن الق�سايا التي ت�سغلهم، فاإذا هي تكاد تنح�سر يف امل�سائل العامة، واإذا هي م�ساغل 
جتمعهم مع غريهم من املفكرين، وال�سيا�سيني، وامل�سرحيني، وال�سعراء، وقلما تظهر يف مثل 
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هذه ال�سهادات هموم الروائي الفنان، اأو قلما يظهر هذا النوع الطارئ اجلديد كفن كتابي 
التعبري  حرية  م�سكلة  بدت  الجتاه  هذا  وم�ساكله،وب�سبب  خ�سو�سياته،  له  الأول  املقام  يف 
وكاأنها امل�سكلة الأبرز يف تاريخ الرواية العربية،  بل اإن املتتبع للعناوين الكربى التي �سميت بها 
املوؤمترات التي تكاثرت يف ال�سنوات الأخرية، للبحث يف �سوؤون الرواية العربية، �سوف يجد 
اأن الهتمام الأول لها ان�سب على املو�سوعات غري الروائية، اأعني دائما غري الفنية، الرواية 
ال�سرد  م�سكالت  للبحث يف  م�ستقل  موؤمتر  يعقد  اأن  النادر  ومن  واملدينة،  الرواية  والتاريخ، 
الروائي، اأو يف اآفاق تطور هذا ال�سرد، اأو يف التقنيات الروائية. ومل يهتم النقد العربي اأي�سا، 
بامل�سكالت  ان�سغاله  قدر  الأدبي،  النوع  الع�سرين، مب�سكالت  القرن  من  املا�سية،  العقود  يف 
الناجمة عن تدخل هذا النوع يف ال�سوؤون، والق�سايا املجتمعية، وهكذا �سهدت املكتبة النقدية 
والرواية  والريف،  والرواية  والرواية واحلرب،  الرواية واليدويولوجيا،  العربية عناوين مثل 
واملو�سوع القومي، والرواية والتاريخ، والرواية واملجتمع، اإىل اآخر هذه املو�سوعات التي حتاول 

درا�سة العالقة بني الرواية وهذه احلقول، اأو ت�سعى اإىل ترتيب العالقة بينها، 
يعرف الروائيون اأن م�ساعب الكتابة لي�ست يف اختيار القول، واإمنا يف كيفية القول، واأن 
اجلهد الأ�سعب اإمنا يبذل يف م�سائل البناء الفني،ويف قناعتي اأن الرواية هي اكت�ساف تقني، 
بل اكت�سافات تقنية يف املقام الأول، اأو هي الطريقة التي يتو�سل بها الروائي )املغرم بالقول( 
اإىل قول ما يريد اإي�ساله من اأفكار ومقولت وحقائق واآراء باأف�سل الو�سائل، فاكت�ساف جوهر 

ال�سيء هو اكت�ساف �سكله يف الدرجة الأوىل  

ولكن بقدر ما كان هذا الجتاه يوؤ�س�س للرواية العربية، ويك�سبها اأهميتها يف الو�سط الثقايف 
العربي، ، بقدر ما كان �سببا يف التاأ�سي�س للم�سكالت التي واجهت الرواية العربية يف تاريخها 
الق�سري،وميكن هنا اأن جنيب عن �سوؤالنا ال�سابق بخ�سو�س حرية التعبري بالقول باأنه بقدر 
ما كان الروائي العربي يرى اأنه حار�س الوجدان واحلرية والعدالة وامل�ساواة واحلب، بقدرما 
كانت الأو�ساط ال�سلطوية العربية، يف ال�سيا�سة واحلكم والدين والعالقات الجتماعية تفتح 
عيونها على الفن الوليد املتاأهب للخو�س يف امل�سائل التي اعتربتها دائما داخلة يف جمالها 
وات�ساقا مع  الروائي،  ان�سجاما مع تطلعات  الروائية،  ال�سوؤون  التدخل يف  احليوي، فبا�سرت 
الدور الذي اأناطه لنف�سه بنف�سه،  وقد اتخذ هذا التدخل �سكلني متناق�سني: الأول حاولت فيه 
املعلنة،  الأوامر  فاأن�ساأت منظومة من  اأو احتواءها، وجتيريها ل�ساحلها،  الولدة،  ا�ستيعاب 
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كما لدى اأحزاب الي�سار العربي، حيث �ساد مفهوم اللتزام، وهو مفهوم م�سموين بامتياز، 
للكتابة  منهجا  ال�سرتاكية،  الواقعية  اأو  الواقعية،  املدر�سة  تكون  اأن  ا�سرتط  قد  كان  واإن 
الأدب يف  دور  املدر�سية، عن  املناهج  املدرجة �سمن  املبطنة  الأوامر  الفنية،اأو  اأو  الروائية، 
احلياة الجتماعية،كما لدى الأنظمة احلاكمة التي رحبت بالرواية، وبداأت �سياغة برنامج، 
والدفاع  لالأمة،  اخلالدة  القيم  تر�سيخ  يف  الروائي  انخراط  اإىل  تدعو  اأو  ت�سيد،  برامج،  اأو 
عنها،.  اأما الثاين فقد اأحال الرواية والروائي اإىل الق�ساء العاجل، اأو اإىل املق�سلة، اأو اإىل 
املمنوع،  وكلما ازداد انهيار النظام العربي، ازدادت لوائح التحرمي، واملنع، وامل�سادرة، كما 
اأو ي�سيق امل�سموح منها  اأو املجالت التي مينع الروائي من القرتاب منها،  ازدادت احلقول 
وال�سيا�سة،  واجلن�س  الدين  كان  ال�ستقالل،  اأعقبت  التي  ال�سنوات  ويف  الدنيا،  اإىل احلدود 
والعادات  التاريخ،  اإليها  اأ�سيف  فقد  اليوم  اأما  العربية،  ال�سلطة  لدى  املقد�سة  الأقانيم  هي 

والتقاليد والأعراف واللغة اأحيانا. 

تواطاأ بطريقة ما ملتب�سة، وغام�سة، و�سمنية مع هذه  العربي قد  الروائي  اأن  يخيل يل 
وهي احلرية  التعبري،  بحرية  للمطالبة  معارك جهرية،  يخو�س  فبداأ  الإمالئية،  الجتاهات 
ال�سرورية التي تكفل له القدرة على الكتابة يف جميع املوا�سيع، دون اأن يكون لل�سلطة احلق 
اأم ل؟. ل ميكن  اأو امل�سادرة،فهل كانت ق�سية حرية التعبري ق�سية روائية بالفعل،  يف املنع 
ح�سر هذه الق�سية بالروائي وحده، وهذا ي�سحب حال وجه اخل�سو�سية، وي�سمح ملا اأن جنيب 
ب:ل عن ال�سوؤال ال�سابق، لي�ست حرية التعبري ق�سية روائية فقط، بل ق�سية �سيا�سية عامة، 
وان�سغال الروائي بها ل ي�ساهم، ومل ي�ساهم، يف تطور الرواية العربية، واإمنا ي�ساعد يف حال 
نيل هذه احلرية، او ل ي�ساعد يف حال احلرمان منها، اأو تقييدها، على خلق املناخات املنا�سبة، 
اأو املريحة لكتابة حرة، ونزيهة، يف جميع حقول الأنواع الأدبية،ومثلها اأي�سا ق�سية اللغة، واإن 
كانت اأكرث خ�سو�سية، اأو هي اأقرب اإىل تكون م�سكلة ذات اأبعاد فنية واأيديولوجية، يف امل�ستوى 
الأيديولوجي كانت ق�سية اللغة ق�سية زائفة روائيا، واأميل اإىل العتقاد اأن التقرب اإىل العامية 
الف�سحى ظلت  اأن  بالف�سحى،)بدليل  الإطاحة  رغبة يف  ينجم عن  العربية، مل  الرواية  يف 
ايدولوجيا يف  م�سعى  كانت  واإمنا  احلوار(  لغة  اإىل  العامية  بينما اجتهت  ال�سرد،  لغة  دائما 
املقام الأول، وجنمت عن رغبة لدى الكاتب يف اجتذاب القارئ، حيث �ساد العتقاد باأن هذا 
الرواية  زعمت  فقد  مفهوم اجلماهري،  التي خل�سها  الكربى،  احل�سود  ي�ستوطن يف  القارئ 
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العربية طويال اأنها تخاطب العمال والفالحني، ولذلك فقد حاولت اأن تتقرب من هذا القارئ 
املفرت�س اأو ال�سمني باللغة وبالعامل الروائي عامة،

وال�سيا�سية، حيث يدعي كثريون  الفكرية  الأو�ساط  الفهم متغلغال داخل  يزال هذا  وما   
اأن حركة القراءة مرتبطة بالكاتب ل بالقارئ، باملر�سل ل باملتلقي، ويطالب الكاتب الروائي 
باأن يكون وا�سحا ومفهوما وب�سيطا و�سعبيا، يكتب بلغة اجلماهري، ول يتعاىل عليها. يف وقت 
اأو ل حتفل بالقراءة،                 كانت فيه هذه اجلماهري ل ت�سمع با�سم الروائي، ول تعرف القراءة، 
واأنا اأعتقد باأن اخللط يف مو�سوع الإر�سال والتلقي، واإلقاء امل�سوؤولية على املر�سل وحده،بلبل 
حيث  مثال،  ال�سعر  يف  الغمو�س  مفاهيم  بها  حلقت  العربية،وقد  الروايات  من  كبريا  عددا 
طالب عدد كبري من النقاد العرب ال�ساعر العربي بالو�سوح، ويف ذهنهم القارئ املفرت�س، 
وهو قارئ ب�سيط عامي ن�سف متعلم متعب م�سكني، يقرا الرواية وال�سعر يف قيلولة الظهرية، 
اأو وراء اآلت الن�سيج. من املوؤكد اأن الكتابة كانت يف مثل هذه الآراء م�سروعا معرفيا بامتياز، 
تول اهتماما نقديا كافيا،  القراءة مل  اأن  الوراء، كما  اإىل  اأق�سي  امل�سروع اجلمايل قد  لكن 

واأحيانا مل تول اأي اهتمام. 
الروائيني  بني  من  يتبناها  من  وجدت  التي  املفاهيم  هذه  مثل  عن  الناجمة  ٍاحلرية 
العرب،ولدت م�سكالت �سردية عديدة، يوجزها ال�سوؤال الفني التايل: كيف يكتب الروائي؟ 
اأو يكتب بعامية مف�سحة؟ كيف يكتب الن�س؟ هل  هل يكتب بالعامية، وهي لغة اجلماهري، 
يكتب كله بالعامية؟ هذا يجعلنا ننزلق اإىل خطاب �سعبوي، اأو �سعوبي، ح�سب اتهامات �سدنة 
الف�سحى، اأو يحرم الروائي من قراء عرب مفرت�سني، اأم يكتب بالف�سحى، وهو اأمر ميكن 
يف  الروائية  الأ�سئلة  تبداأ  فقط  هنا  لل�سخ�سيات؟  خمل�سة  تكون  اأن  من  الرواية  يحرم  اأن 

الإخال�س لنف�سها، اأو للحقل الذي تعمل فيه.
اأو  يقود،  اأن  على  قادر  روائي  كاتب  بعد ح�سور  ت�سهد  العربية مل  الرواية  اأن  املالحظ    
يوؤ�س�س اجتاها، اأو تيارا يف الكتابة الروائية العربية. ل�ست متاأكدا من ال�سبب، هل هو غياب 
للموهبة الفذة، وال�ستثنائية، اأم هو اأحد عقابيل الإهمال التاريخي للبناء الروائي، اأو لل�سكل 
الروائي؟ والطريف اأن ت�سهد قاعات اأحد املوؤمترات الروائية جدال حول القطيعة بني الأجيال 
الروائية العربية، حيث ادعى بع�س �سباب الروائيني اأنهم قطعوا مع جنيب حمفوظ ومع حنا 
مينه، دون اأن يالحظوا اأن جنيب حمفوظ ، اأو حنا مينه مل يرتكا تاأثريا اأ�سلوبيا، اأو �سكليا يف 
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الرواية العربية قاطبة، واأننا ما زلنا حتى اليوم مندح حمفوظ باأنه بلزاك العرب، ون�سف 
اأنه مل ينب  الروائي عن قطيعة يف حني  اأن يتحدث  اإذن  الطريف  العرب،  باأنه غوركي  مينه 
ال�سلة يف الأ�سا�س، واأنا على يقني حتى اليوم اأن املرجع التقني لأي روائي عربي، لي�س يف تاريخ 
الرواية العربية ول يف حا�سرها، واإمنا يف التقنيات الأ�سلوبية للرواية الغربية، اأو الأمريكية 
اأي كاتب عربي  اليابانية، لذا ل جمال للحديث عن القطيعة بني  اأو  اأو الرو�سية،  الالتينية، 
الأ�سلوبية  اإذا كانت مراجعنا  العربية،  الثقافة  اأو يف  العربية،  الرواية  واآخر كهل يف  �ساب،  
جميعها موجودة خارج م�سمار عمل هذه الثقافة، لكن هل يعني هذا اأن الرواية العربية بعد 
جنيب حمفوظ، ل تختلف عن جنيب حمفوظ ،اأو حنا مينه، اأو ال�سرقاوي، اأو غائب طعمه 
فرمان؟، جوابي هو: بلى، فالكتابات اجلديدة يف الرواية العربية، بداأت تتغري عن املدار�س 
ال�سابقة، بالنظر اإىل اأمرين، الأول اختالف املوؤثرات اخلارجية، التي جت�سدت يف ا�ستبدال 
وغريهم  ويو�سا،  وماركيز  وجوي�س  بفوكرن  وغريهم،  مان  وتوما�س  وفلوبريوتول�ستوي  بلزاك 
اأي�سا، والثاين اختالف النوايا الأدبية لدى الروائي جتاه العامل،اإذ بداأ الروائي العربي يكف 
عن الظهور مبظهر املب�سر اأو النبي اأو الواعظ، ليبدو اأحد اأولئك املحبطني الفا�سلني من بني 
ماليني املواطنني العرب، �سار الروائي نف�سه بطال لروايته،و بات يعلم، دون اأوهام، اأين هو 
"اجلماهري"، بل قارئ بعينه، الأرجح اأنه من الفئات  القارئ ، مل يعد القارئ املفرت�س هو 
الو�سطى املتعلمة يف املجتمع، على الرغم من دمار الطبقة الو�سطى،   قارئ نوعي، يعرف اأن 
الرواية فن،و اأنها لي�ست ن�سيدا للثورة اأو لغريها، اإنها بوح، اأو هي حديث مبا�سر عن اليومي 

والزائل العابر.
ومادمت ب�سدد احلديث عن املراجع التقنية لكتابة الرواية يف الأدب العربي، فاإن لدي 
مالحظة اأثارت الكثري من البلبلة يف ذهني اأثناء الكتابة، واأظن اأن لها مفعول مماثال لدى 
غريي من الروائيني، وهي تتعلق باأ�ساليب الكتابة عامة، ولكنني �ساأختار مثالني هنا ، اأعتقد 
اأن املمار�سة النقدية العربية ما تزال تتخبط ب�ساأنهما، ، الأول هو الكالم عن الراوي العليم 
بكل �سيء، اإذ يرى النقد اأن اإتباع هذا الأ�سلوب، موؤ�سر على تقليدية ال�سرد الروائي، وتخلف 
الأدوات الروائية، والثاين هو تدخل الروائي، اأو ظهوره ككاتب مبا�سرة يف الن�س، واملفاجاأة 
اأن اثنني من اأ�سهر الروائيني يف الع�سر احلديث، يرتكبان هذه املعا�سي يف اأعمالهما بال اأي 
وجل، الأول هو ماركيز، الذي يتبع اأ�سلوب الراوي العليم، والثاين هو �ساراماغو الذي يظهر 
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كروائي، وخالق لل�سخ�سيات، ومتدخل يف �سلوكها، اأو جمادل يف ت�سرفاتها داخل الرواية. ما 
العمل اإذن، واإىل من نن�سم؟ اإىل الناقد �ساحب املمنوعات اأم اإىل الروائي احلر املتمل�س من 
القواعد؟ اأميل اإىل الظن هنا باأن النقد قد ا�ستعارهما ذات يوم من القيم النقدية الغربية، 

وبات تخجل الآن من ا�ستعادتهما، يف    
يف  الأدبي،  النوع  هذا  يف  التطور  نلحظ  اأن  ميكن  اأين  الرواية:  عن  ال�سوؤال  يجدد  وهذا 
النتقالت  تتحقق  حقل  اأي  ويف  الأ�سكال؟  تطور  يف  اأم  املو�سوعات  تغري  يف  املو�سوعات،اأي 
الكربى الأكرث فاعلية يف الرواية، يف امل�سامني التي تختارها الرواية، اأو يف الأ�ساليب ال�سردية 

املبتكرة؟. 
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حكايات غري مكتملة

عمران  الغربي  • حممد 

تفكرينا  على  و�سيطرتها  غوايتها  لنكت�سف  ال�سغرية..  التفا�سيل  تغرينا  ما  كثريًا 
وم�ساعرنا.. واأ�سلوب حياتنا.

حني بلغت الثامنة ع�سرة من عمري..مل اأكن قد فكرت بكتابة الق�سة.. يف الوقت الذي 
كنت قد قراأتها يف املكتبة اخل�سراء.. ويف جمالت الأطفال.

 اأنا ال�سبي القادم من جبال اليمن.. من بيئة جبلية تالم�س ال�سحب.. حممل بحكايات 
ل ت�سبه اأي حكاية.. اإىل مدينة حديثة هي  اخلرطوم.. حتمل  �سفحة عقلي حكايات معا�سة 
من ريف يعتمد اأفراده على اأنف�سهم.. ول يدرك اأكرثهم اأن هناك عوامل جتاورهم..  قدمت 
من حيث فالحة الأر�س ورعي املوا�سي يف بيئة منعزلة مليئة باحلكايات التي ل ت�سبهها اأي 
حكايات..بيئة دون مدار�س..اأو طرق اأو اأي مظهر من مظاهر احلياة املعا�سرة.. بيئة فطرية 

بعيدة عما يدور يف عاملنا.

اإىل..  اأ�سرتي  مع  رحلت  حني  بعيدة  اأماكن  اإىل  املنعزلة  اجلبلية  بيئتي  حكايات  حملت 
عمري  من  ع�سرة  اخلام�سة  بلغت  اأن  بعد  ثم  البتدائية..  املرحلة  در�ست  وفيها  ال�سودان.. 
لكنها  والثانوية..  الإعدادية   در�ست  وفيها  عمل..  عن  باحثا  وحيدا  ال�سعودية  اإىل  هاجرت 

حكايات قريتي.. وواقع جمتمعها.. وعالقاتهم.. ظلت بداخلي.
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حني عدت اإىل اليمن.. عدت اإىل بيئتي اجلبلية التي مل تتغري كثريا.. عدت اإىل طفولتي.. 
قمم  وال�سعاب..  الأودية  بطون  يف  مبكرة  للموا�سي..�سنوات  كراع  ق�سيتها  التي  ال�سنوات 
اجلبال.. الكهوف..ال�ساللت.. الأغاين.. حفالت الأعرا�س.. احلكايات القدمية.. مل يتغري 

�سيء..اإل اأنا كنت قد تغريت �سكال.. بينما اأحمل قريتي النائية بداخلي حتى واأنا فيها.
اأحداثها.. وهكذا كانت قريتي وجبالها  الأوىل  كانت قريتي م�سرح   الق�سة  حني كتبت 
و�سعابها تفر�س علي وجودها يف كل عمل اجنزه..هكذا اكت�سف وجودها  بعد اإجناز كل ن�س 

ق�س�سي.. هي يف كل ق�س�س جماميعي  اخلم�س.
 وهي يف كل اأعمايل التي مل تكتمل.. وهي يف روايتي )م�سحف اأحمر( ال�سادرة يف مطلع 
2010.. ويف روايتي التي حتت الطبع..  ل اأخطط لوجودها يف عملي.. ول اأق�سد وجودها.. 

لكني يف كل مرة اأكت�سفها بعد اإجناز كل عمل �سردي.
وهنا �ساأركز على العالقة بني تلك الأعمال التي مل تنجز.. اأو التي مل تكتمل.. وهي التي 
جديد  من  لأبداأ  اأو  متوت..  لأتركها  وباأمكنتها..  ب�سخ�سياتها  والإح�سا�س  احليوية  فقدت 

ب�سياغتها..
اأو  ناق�سة..  اأعمال  عدة  بعد  اإل   تنجز  احمر" مل  "م�سحف  الروائية  اأعمايل  اأحدث   
حماولت ميكن اأن اأ�سفها بالفا�سلة.. وما اأكرث الأعمال التي متوت لأ�سباب عدة.. اأوىل تلك 
الأ�سباب.. اأن اأن�سغل عنها باأعمال قد متتد اإىل عدة اأ�سهر ثم اأعود  بعدها من جديد حماول 

موا�سلة اإجنازها.. لأجدها جافة.. فقد �سخو�سها حيويتهم وعالقاتهم الع�سوية بي.  
قد  كان   اأحمر"..  "م�سحف  الأخرية  روايتي  بكتابة  فكرت  حني  املثال..  �سبيل  وعلى 
متلك تفكريي معاجلة الفرتة الزمنية التي �سبقت اإجناز الوحدة  بني �سطري اليمن.. بداأت 
بالتفكري بجمع املادة.. قراأت تاريخ اليمن املعا�سر.. اطلعت على مادة اإعالمية ترتكز حول 
حكومتي عدن و�سنعاء منذ اإعالن حترير اجلنوب من الحتالل الجنليز.. وكذلك منذ قيام 
قيادة  بني  ال�سراع  بداية  1962..ثم   امللكي  النظام  على  الثورة  بعد  �سنعاء  يف  اجلمهورية 

ال�سطرين.... وحتى قيام الوحدة  اليمنية 1990.
 كانت الفكرة مغرية بل اأكرث من ذلك.. كون املو�سوع مل يعالج يف اأي عمل روائي �سابق.. 
ما  تاريخ  على  تاأثريا  الفرتات  اأهم  من  هي  اليمني   املجتمع  تاريخ  من  الفرتة  تلك  اأن  كما 
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يعي�سه اليمن اليوم.. اإ�سافة اإىل اأن اأحداث تلك املرحلة  من اأخ�سب الفرتات.. التي دارت 
من  �سواء  اليمن  يف  الإقليمية  التدخالت  اإىل  اإ�سافة  ال�سطرين  بني  واحرتاب  اأحداث  فيها 
دول اجلوار اأو غريها.. بحجة حماية م�ساحلها. اأو لتثبيت مواقع اأقدام لها يف هذه املنطقة 

احليوية من العامل.
 و�سعت لعملي خمططًا.. اأردت اأن  اأجتاوز املائتي �سفحة.. يف خم�سة ع�سر ف�ساًل.. ثم 

بداأت يف �سياغة العمل..
اإل اأن عدم تنظيم الوقت كان العامل الذي اأو�سل العالقة بيني وما اأردت اإجنازه اإىل طريق 
م�سدود.. يتلخ�س يف فقدان الإح�سا�س با�ستمرار الكتابة.. حني كنت اأن�سغل ببع�س الأعمال 
واأترك الكتابة لأيام.. ظل اإح�سا�سي ببهجة الكتابة يتناق�س.. عالقتي ب�سخو�س العمل تفقد 
بريقها.. �سافرت من �سنعاء  حيث ل وقت لدي ب�سبب �سطوة العمل كموظف حكومي اإ�سافة 
اإىل اللتزامات الجتماعية اإىل القاهرة ملدة �سهرين.. وهناك اأجنزت اأكرث من مئة وخم�سني 
�سفحة.. وحينها ن�سبت اأيام اإجازتي دون اأن اأجنز كامل العمل.. عدت  اإىل �سنعاء على اأمل 
اأن  اأوا�سل بقية �سياغة ما تبقى.. لكنها  ان�سغالت العمل.. التوا�سل الجتماعي.. انقطعت 

لأكرث من اأربعة اأ�سابيع.. بعدها عدت للكتابة.
اأ�سحت جافة.. بل  اأن عالقتي مع �سخو�س روايتي قد  �سدمتني املفاجاأة..لقد اكت�سفت 
التي  التفا�سيل  اأ�سحت تلك  واأن �سلتي بتلك الأمكنة مقطوعة..  اأين غريب عنهم  اكت�سفت 
القاهرة..  يف  اأجنزته  ما  اإزاء  امل�ساعر  جاف  كنت  رائحة..  دون  لون..  دون  ان�سجها  كنت 
من جديد..  لأعود  معه..  التاآلف  عن  اأن عجزت  بعد  اأخرى  اأ�سابيع  لعدة  ذلك  ترك  قررت 
لكنها امل�سافات تباعدت.. عندها قررت ترك تلك ال�سفحات..لأبداأ  من جديد من اأول كلمة 
يف  ال�ستمرار  علي  �سعب  الذي  الروائي  العمل  نف�س  مع  جديدة  وعالقة  جديدة..  ب�سياغة 

اإكمال �سياغته.
لتبداأ املعاناة وحماولة  التاآلف مع ال�سخ�سيات التي حاولت ابتكار اجلديد منها.. وهي 
معاناة  �سديدة.. فبعد اأن تاآلفت مع ال�سخ�سيات يف العمل الذي مل يكتمل.. ثم �سقط اأو مات 
ذلك التاآلف.. وجدت نف�سي يف و�سع مل اأعهده من ذي قبل.. �سخ�سيات �سابقة ت�سطوا على 
اثني ع�سر  اأكرث من  العمل  لياأخذ مني  ال�سخ�سيات اجلديدة..  الأمور مع  لتخلط  م�ساعري 
�سهر �سياغة.. و�ستة اأ�سهر مراجعة.. ومثل ذلك ا�ست�سارة بع�س الأ�سدقاء.. واأكرث من ذلك 

البحث عن نا�سر واإقناعه بتبني طباعة العمل الذي جتاوز ثالثمائة وخم�سني �سفحة.
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الأعمال غري املكتملة.. اإذا قرر الكاتب العودة ل�سياغتها من جديد..دوما ما متثل له نوعًا 
من اأنواع التحدي حلظات  اإعادة كتابتها.. فمثال تتداخل ال�سخ�سيات والأحداث والأماكن 

القادمة من العمل ال�سابق يف ذهن الكاتب.
عبودية   حياة  اإىل  احلرية  من  اأثناءها  الكاتب  يتحول  املعاناة..  من  اأ�سهر  عدة  هي  اإذا 

الكتابة اليومية.. رعب  فقدان خيوط اللعبة..البتعاد عن معاي�سة ال�سخ�سيات الروائية.
 ولذلك نّظمت حياتي.. ل اأ�سدقاء.. ل �سهرات عائلية.. ل متابعات تلفزيونية.. ل عطل 
اأ�سبوعية.. قللت توا�سلي بزمالء العمل.. ا�ستبدلت  اأ�سدقائي ب�سخ�سياتي.. الأماكن التي 

اأحب الرتدد عليها باأمكنة الرواية.
عبودية لذيذة يختارها الفرد بوعي ممتع.. وبقدر ما يتقيد الكاتب ب�سطوة الكتابة  تاأتي 
جودة العمل.. وبقدر ما يتمرد الكاتب على تلك العبودية  ياأتي العمل غري متما�سك م�سوب 

بال�سعف.
قد ل ينطبق ما و�سفته على غريي.. لكنني اأرى فيما و�سفته من اأحا�سي�س.. اأن الروائي 
خا�سة عند تخطيطه  لإجناز عمل طويل.. قد يجد نف�سه م�سطرًا اإىل القبول بتغيري منط 
اإىل م�سادقة �سخو�س روايته بل والدخول معهم يف عالقات خا�سة  حياته.. واأراه م�سطرًا 

طيلة فرتة اإجناز العمل.
اأحتدث هنا عن عالقتي ببع�س �سخ�سيات "م�سحف اأحمر".. اإ�سافة اإىل بع�س الأمكنة.. 

ومن تلك ال�سخ�سيات..
حتى  اآخر  اإىل  يكتمل  مل  عمل  من  معي  النتقال  على  تلح  ظلت  التي  "ُتَبعة" ال�سخ�سية 
فر�ست وجودها �سمن ال�سخ�سيات الرئي�سية يف "م�سحف اأحمر".. لي�س فر�سا بال�سم.. 
بل لت�سكلها كمنا�سل ي�ساري يحمل روؤى خمتلفة عما هو �سائد يف جمتمعه.. فهو متمرد على 
قيم املجتمع وعاداته.. وهو مبواجهته قوى الظلم.. �سخ�سية متنامية.. وكثريا ما كانت تخرج 
دورها  ظل  " التي  "�سمربية  للرواية  املحورية  ال�سخ�سية  لي�سارع  دور  من  لها  ر�سمت  عما 
يف تناٍم م�ستمر.. لتفر�س  وجودها ك�سخ�سية تلتقي عندها كل �سخ�سيات العمل الروائي.. 

وتتمحور حولها جممل الأحداث. 
 ال�سخ�سية الأخرى التي رحلت معي من اأعمال ناق�سة هي.."العطوي"  �سخ�سية حملت  
قيم الت�سامح والتنوير اإ�سافة اإىل قوة الإرادة..  ظلت تلك ال�سخ�سية تتخفى بتالفيف وعيي 
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اآخر،  اإىل  يكتمل  لتنتقل من عمل مل  توظيفها هناك..  اأو  اأجرب منحها دورًا هنا  منذ حني 
"م�سحف اأحمر" ك�سخ�سية مثلت الوعي بالدين والتما�سك �سد قوى  ويف النهاية حلت يف 
الت�سلط وال�ستغالل يف جمتمع تقليدي يخ�سع ل�ستى اأنواع الت�سلط وال�ستغالل.. �سخ�سية من 

قاع املجتمع حتمل وعيا متقدما.
وهكذا  هي بع�س ال�سخ�سيات الثانوية.. مثل: مولنا..فاطمينا.. �سخنما

الأمكنة.. هي الأخرى  ظل بع�سها ي�سكنني..من بينها ما ارت�سم يف وعيي منذ حني.
املناطق  وكانت  اليمنيني..  للثوار  كحا�سنة  عدن  مدينة  كانت  اأحمر"..  "م�سحف  يف 
الو�سطى امل�سافة الواقعة  بني عدن و�سنعاء هي املناطق الأكرث ح�سورا يف تفكريي قبل كتابة 
العمل.. ولذلك اأخذت �سمن خطتي درا�سة تلك الأماكن..وزيارة املناطق الريفية وال�ستعانة 
اإل وكنت قد تعرفت على طرق  ببع�س اخلرائط وكتب الرحالة.. ومل تاأِت مرحلة ال�سياغة 

�سري وت�سلل اأفراد حركات التمرد بني املناطق احلدودية بني �سطري اليمن.
الأودية..وامل�سالك اجلبلية.. ومواقع دارت فيها   لبع�س  تفا�سيل دقيقة  القارئ   قد يجد 
كالقبائل  اليمني  املجتمع  يف  والتقليدية  اليمينية  والقوى  الي�سارية  القوى  بني  معارك  عدة 
وبع�س التيارات الدينية.. وو�سف بع�س القرى وما يحيط بها من ت�ساري�س وعرة.. وكذلك 

تفا�سيل كثرية لأحياء ومن�ساآت يف بع�س املدن ك�سنعاء وال�سالع.
لقد اأك�سبني كل عمل مٍل يكتمل جتربة.. تتجلى يف  معاي�سة ال�سخ�سيات ال�سابقة معاي�سة 
اأ�سعر ببع�سها وكاأنني قد عرفتها منذ �سنني خلت.. واأين قد عاي�ستها..  افرتا�سية بل اأنني 
وكذا تلك الأمكنة الريفية التي اأجزم اأن روحا هي روحي قد عربتها يف اأزمنة �سابقة.. وعا�ست 
يف قراها واأوديتها وجبالها.. هكذا اأحملها بداخلي لي�س كاأمكنة مفرت�سة بل كجزء من حياة 

كنت اأنا قد ع�ستها.
م�ساألة اأخرى اأود اأن اأختتم بها اأ�سطري املخت�سرة هذه.. وهي التهامات التي كثريا  ما 
توجه للكاتب..حيث يتهم باأن ما اأجنزه ما هو اإل �سرية معدلة حلياته اأو جلزء منها.. خا�سة 
تلك الأعمال التي يعالج فيها الكاتب ق�سايا احلريات ال�سخ�سية.. اأو التي حتمل اأفكارا جريئة 
حول الدين اأو اجلن�س.. ون�سمع الحتجاج من الكاتب.. واإنكاره التام لكل ما يقال ويطلق من 
اتهامات.. واأنا اأرى باأن كل �سخ�سيات اأعمايل قد اأخذت الكثري من طبائعي وعقائدي.. من 
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اأتخفى  اأن بع�سها حتكي ولو نرثات من �سرية حياتي.. فقد  اأجزم  اأفكاري وم�ساعري.. بل  
خلف اإحدى ال�سخ�سيات يف كل عمل.. واأبوح من خاللها باأجزاء من حياتي.. قد تنطبق تلك 

املقولت على بع�س الأعمال.. وقد  ل تنطبق على معظم الأعمال.
واأ�ساأل.. ملاذا البع�س ينكر..  غا�سبا  لذلك الهم�س. ذلك فيما يت�سل مبعاجلات احلريات 
ال�سخ�سية.. وقد اتفق رف�سها فيما يعر�س الكاتب للخطر على حياته..كون تلك الأعمال خلق 
الكاتب.. وكما هي من �سنعه وخياله وكما هي ال�سخ�سيات من ابتكاره.. ول ي�ستطيع نكران 

من انها تت�ساطره.. ول ينق�س العمل اأي عمل روائي تلك التهامات.     
• •

ابتكار  الإن�سان على  تده�سني قدرة  القلب..  اأقا�سي جنوب  كائن من  كان�شان؟  اأنا   من 
معاين الأ�سياء.. مبا فيها الوهم.. ابتكار كل �سيء حتى معبوداته.

ومبدعا.. اأحاول التماهي  بالتفا�سيل متناهية ال�سغر.. وخلق وهم  مواٍز للوهم الذي   
نعتقده بوجودنا حقيقة.. فقط وهّما اأقل قبحا مما حتمله ذواتنا.

احلرية..  اإىل  تتوق  خجلى  بداخلي  تقبع  تزال  ول  �سغريا..  دونتني  حكايات  بداياتي..   
واأخاف اأن تبلغ جراأتي يوما فاأ�سري عاري الروح وامل�ساعر اأمام املالأ.

مفارقات كتاباتي.. تتكون دون وعي مني.. اأثناء �سريي على الورق.. وكاأين نائم ل اأرى ما 
ي�سنعه عقلي الباطن.. وتراين اأنت حني اأعرب مفازات الورق.

اأ�شاليف.. ل اأبالغ  حني اأقول اأين ل اأ�ستطيع حتديد اأ�ساليف.. فقط حني اأقراأ عمل �سردي 
يده�سني فاأ�سرخ "هذا هو العمل الأمثل" ثم اأقراأ التايل لأجد نف�سي اأ�سرخ  من جديد بل 
هذا هو العمل اجلدير بالقتداء.. وهكذا جتدين اأقراأ لتتجدد عندي الده�سة.. لأكت�سف اأن 
اأ�ساليف كل من قراأت لهم وقد ياأتون من جهات اأربع وبلغات متعددة.. لتظل الده�سة تطاردين 

على مدى �سنّي حياتي.

ويدر�س  كتاريخ  نقراأه  ما  لي�س  احلقيقي  اأحمر..التاريخ  م�شحف  يف  التاريخ  قيمة  ما 
اأحداث ومعارك  والبقية جمرد  املنت�سرون..  يكتبه  املدار�س واجلامعات.. فمعظم ذلك  يف 
حربية و�سيا�سية.. فاأين احلقيقة  واأين حياة املجتمع من ذلك.. الروائي هو من يقرتب من 
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قاع املجتمع.. من يوؤرخ للجموع من عامة ال�سعب.. مثال رواية حممد �سكري "اخلبز احلايف"  
ثالثية جنيب حمفوظ.. "مئة �سنة من العزلة"  وغريها من الأعمال العظيمة خري دليل على 

ما اأقول.

وم�سحف اأحمر اقرتبت من ذلك احللم.. حني لم�ست جراح وحرائق الأم�س يف اليمن.. 
ال�سلطة يف  وال�سيوعية على  الدينية  التيارات  وبني  القبائل..  بني  ال�سراع  الأهلية..  احلرب 
اليمن.. الوحدة حني ت�سري كالما براقا ل يالم�س اآمال وتطلعات ال�سعب.. الوحدة حني تكون 

على ورق.. بينما الإن�سان مق�سم وجدانيا.
ل وجود يف روايتي للتاريخ املزيف واملنمق واملنتقى..كما ل يوجد تاريخ باملعنى املتعارف 
عليه فيها.. اأنا  تخ�س�سي  تاريخ معا�سر.. واأعلم احلدود بني الآداب والعلوم الجتماعية.. 

ولهذا ي�ستخدم الروائي اخليال ليقرب القارئ من التاريخ الواقع بني املتخيل وما يقال.
على  التحايل  وحماولة  بالأنانية..  واأتهمها..  وروائي.  كقا�س  نف�سي  لف�سح  رغبة  بي 
واقع هو يف احلقيقة  اأعطيناه وجوده- بخلق عامل مواٍز من احللم.. لدح�س  الواقع -الذي 
وهم نعي�سه.. واأجزم باأن ما نخلقه هو احلقيقة  بذاتها..وما نعي�سه هو العدم.. ول يوجد اإل 

بوجودنا.. ونحن من اأعطاه املعنى الذي اأردناه. وتلك قمة الأنانية.
فاجلن�س  تختلف..  للجن�س  مفاهيمنا   اأحمر..  م�شحف  من  املنزعجني  ده�شة  اأف�شر   
حياة لذيذة وممتعة  نعي�سها جميعًا.. وحياة كل منا نادرة فلماذا نلب�س اجلمال قبح اأنف�سنا؟ 
واجلن�س ذات اجلمال.. وذلك النزعاج نتاج لقبح نحمله ول ن�ستطيع ا�ستيعاب  جمال املتعة.. 

التي هي نحن.
يخ�سهم  الدين  باأن  يدعون  ومن  للدين..  مفهوم  من  الرواية  به  جاءت  مما  والنزعاج 
واأن اهلل يف �سفهم.. واأن القيم حّق لهم.. يف اأي زمن نعي�س اإن مل نوؤمن باحلرية واجلمال 
والت�سامح.. ومن اأن الدين هو املحبة والتعاون..  والتاآلف.. واأن كل الأديان ما اّتبعها الإن�سان 
اإل خلريه ولي�س لغري ذلك وهذا ما حتمله �سخ�سيات الرواية.. ولهذا ينزعج البع�س.. ناهيك 

عن املفاهيم املتباينة للمثلية.. وال�سيا�سة. فدعهم و�سوء  فهمهم لالأمور.
كم عني اأرى بها يف مرايا م�شحف اأحمر.. هي عني واحدة ل اأملك غريها.. ويا ليتني 
اأمتلك مثل البقية عينني.. لكنها مرايا الروح واأنت تعرف..اأن تلك   املرايا تعك�س لت�ساعف 
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على اأ�سطحها ع�سرات العيون.. ول اأرى ما تراه من انت�سار العيون.. لكنك كقارئ تدرك ما 
ل يراه الكاتب. 

ال�سيء..  تقول  اجلانب الأنثوي وما ي�شخر منه يف الكاتب.. �ساأذهب بك بعيدا بع�س 
لدى  توازنت  والأنوثة..ومتى  الذكورة  من  متفاوتة  ن�سب  منا  كل  وولف" بداخل  "فرجينيا 
املبدع.. عندئذ ينتج عماًل اأكرث اكتمال.. وتقول "اإيزابال الليندي"  هي حينما مت�سك القلم.. 
فاأنها ل تخطط م�سبقا ملا �ستكتبه.. وهذا نقي�س ما قاله باولو عن البذرة واحلمل وحلظات 
املخا�س ثم الولدة لدى الكاتب اأو الكاتبة.. فايزابال ل تعرف متى �ستتوقف ومتى �سيكتمل 
العمل الذي بداأته.. ويف روايتها باول.. جتل�س جوار �سرير ابنتها املري�سة وتكتب كل يوم عدة 
اأن يعود لباول وعيها.. وتنتهي كتابة روايتها حلظة موت ابنتها..   �سفحات تناجي الأمل يف 
حني اأكتب الرواية اأ�سعر ببذور تنفرط ذهنيا.. وفق تخطيط م�سبق.. ومعلومات م�سبقة عن 
اأخر  وحتى  �سدر  اأول  من  متتد  مرحة  عبودية   اأعي�س  اأن  ثم  ومن  والأمكنة..  ال�سخ�سيات 
كلمة يف العمل الروائي.. اأن ا�سخر الوقت املنظم.. خالله اأخاف اأن افقد خيوط اللعبة اأو اأن 
تذبل عالقتي بال�سخو�س.. اأن اأفقد حا�سة ال�سم اأو التذوق اأو يقل عندي ال�سمع.. فاأنا بحاجة 
الإن�سان  بداخلي  الإن�سان  يتج�سد  اأن  اإىل  وبحاجة  العمل..  اإجناز  اأثناء  اأحا�سي�سي  كل  اإىل 
الذكر والأنثى.. واإل لكتبت باأحا�سي�س اأحادية.. باهتة وقد ي�سعر القارئ بجفافها.. اأو �سلله 

الن�سفي.

الرواية تعني الكتمال الفني بداخل الفرد.. وتعني التكامل املو�سوعي والوجداين.

اجلن�س كما ذكرت لك �سابقا.. حياة من اجلمال واملتعة.. ونحن بداخلنا م�ساحات من 
القبح.. ولذلك تت�سارع ن�سب القبح مع ن�سب اجلمال بداخلنا..لنرتجم ذلك اإىل اأعراف من 
م�ساحات  لن�سفي  الدينية..  والقيم  الأخالق  جالبيب  ونلب�سها  ذلك  نربر  والكبت..  الت�سلط 
الت�سوه الداخلي والقبح املتحكم فينا..اإذا ملاذا نحول اجلن�س من جمال اإىل متاهات واأ�سئلة 
بت فينا من ع�سور البداوة.. لتتنا�سل  نبحث لها عن اأجوبة.. ثم نلعب بحيل املخاتلة التي تر�سَّ

تلك الأ�سئلة مكونة �سراديب مظلمة بداخلنا.

اأب�سط من كل ذلك فهو احلب غري املحدود وهو الت�سامح وهو العطاء وهو دين  اجلن�س 
التكاثر واخللق.
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اأما الدين.. فهو الوجه الآخر للجن�س من حيث تعظيم هذا الكائن- الإن�سان- وتبجيله من 
خالل �سياغة كل تلك الأديان التي اأراد ال�سائغ اأن يقول لنا اأن كل ما هو �سد الإن�سان فهو 
باطل وحمرم.. لكننا حّولنا الإن�سان اإىل عبد بعد اأن اأريد له اأن يكون �سيدًا ُحرًا.. وهنا تاأتي 
ي�ستيقظ فينا مارد  اإىل الجتاه ال�سحيح.. وعندها  البو�سلة  لتعيد  والفنية  الأدبية  الأعمال 

الت�سلط والعبودية.. ويتلب�س م�سوح الكهان والربانيون.. وهم من ذلك براء.
وامل�ساألة يف اجلن�س والدين لي�ست مينية اأو عربية بل اإن�سانية وجودية.

دللة اللون الأحمر.. كما تعرف باأن الألوان لغة.. والأحمر اإحدى مفرداتها..املد ال�سيوعي 
يف العامل اختار لونه الأحمر.. ونحن لنا يف التاريخ العربي ما عرف بذوات الرايات احلمر.. 
والعبا�سيون كان لهم لون وكذلك الأمويون.. كذلك الهالل وال�سليب.. اأعالم الدول باألوانها 

املتباينة.. كل ذلك لغة ورموز.. والنجمة احلمراء والكرافتة وامل�سحف.
لنا يف اليمن جتربة وحياة �سيا�سية امتزجت باألوان عدة.. فكانت التيارات والقوى الي�سارية 
املوالية للمنظومة ال�سرتاكية اآنذاك لها لونها.. تتقاطع مع القبيلة وكذلك مع القوى الدينية 
اأوجز دللة   اأن  األوانها. ومن ال�سعب  اأيامنا القاعدة والتيارات املتطرفة لها  التي نتجت يف 

اللون الأحمر يف "م�سحف اأحمر" يف عدة اأ�سطر.
ال�شرد املعا�شر يف اليمن.. هناك ع�سرات الأ�سماء الروائية.. منها: �سمري عبد الفتاح.. 
عبد النا�سر جملي.. نادية الكوكباين.. علي حممد زيد.. اأحمد زين.. حممد عبد الوكيل.. 
حممد عثمان.. وجدي الأهدل.. �سالح باعامر.. يا�سر عبد الباقي..حممد اخلوبري.. نبيلة 
الق�سة..  كتاب  من  كبري  عدد  اإىل  الإرياين..اإ�سافة  عبا�س  طالل..عبداهلل  منري  الزبري.. 
منهم: زيد الفقيه.. عبد الكرمي املقالح.. �سالح البي�ساين، هدى العطا�س.. عبد الرحمان 
عبد اخلالق.. زهرة رحمة اهلل... منى با�سراحيل..اأ�سماء امل�سري.. جناح ال�سامي..�سفون 

ال�سويطر و�ساح اليمن..  واآخرون ل حت�سرين اأ�سماوؤهم.  
يف اليمن ناد للق�سة.. ينظم اأن�سطة متنوعة.. اأبرزها مهرجان �سنعاء للق�سة والرواية 

والذي يقام يف كل �سنتني.
اإل اأن هناك ظاهرة �سعف النقد يف اليمن رغم وجود ع�سرات الأ�سماء النقدية اإل اأنها 
م�سابة بالك�ساح املزمن.. اإ�سافة اإىل عدم وجود دور ن�سر متخ�س�سة لالأدب ون�سره وتوزيعه.. 

يظل امل�سهد الروائي اليمني يف الظل رغم وجود اأ�سماء قوية.
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 ال�شمت والكتابة.. بعد �سدور كل عمل اأجنح للقراءة والبحث يف مراجع للعمل التايل..  
بعد اإكمال "م�سحف اأحمر".. اقتطعت من العمر �سنة للقراءة.. فجمعت اأحدث الإ�سدارات 
اأخطط  ثم  ومن  به..  باأ�س  ل  �سوطًا  قطعت  برنامج  و�سمن  واملرتجمة..  العربية  الروائية 
كان يف  الذي  واليمن  للمجتمع يف مكة ويف ع�سري  وال�سيا�سية  الجتماعية  الأحداث  لدرا�سة 
اأزمنة �سابقة كيان �سيا�سي واحد.. وبالتحديد يف القرن الرابع الهجري العا�سر امليالدي.. 
حيث اأخطط لكتابة رواية تتناول ال�سراعات املذهبية وانعكا�س ذلك على املجتمع،، ومفهوم 
الإن�سان للدين يف ذلك الزمن يف اليمن.. وعالقة اليهود اليمنيني بتلك الأحداث.. وكذلك 

الرتكيز على احلياة الفطرية التي كان يعي�سها بع�س الأقوام يف جبال اليمن.
اإنني يف مرحلة ما بني اإمتام  القراءة ومن ثم التح�سري  اإذا يا �سيدي اأ�ستطيع اأن اأقول 

والكتابة و�ساأبداأ بعملي الروائي اجلديد قريبا.
�سكري..  حممد  خري�س..  �سميحة  خال..  عبده  مثل:  مثلها  تعنيه..  وما  الأ�شماء  تلك 
الطاهر بنجلون.. رجاء عامل.. علوية �سبح.. اإبراهيم عبد احلميد..  وغريهم ممن ميثلون 

اأنهرا من نور.. وعالمات يف متجيد الإن�سان.
وباأعمالهم نقرتب من روح احلب والت�سامح واجلمال.
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اخلوف:
اأن ميوت املنت!

م�سّلم • اأكرم 

كان ذلك يف ذروة النتفا�سة الثانية )اأواخر العام 2001 رمبا(، عندما �سّدتني نوبة حنني 
اإىل انتفا�سة العام 1987، فحملت حنيني اأو اأنه حملني من رام اهلل باجتاه نابل�س، متجاوزًا 
حواجز وطرقًا التفافية اقرتحها ذهن هند�سي مري�س.  ذهبت اإليه، اإىل "اأبو احل�سن علي" 

اأق�سد.
اإىل  و�سلُت  "الأبات�سي" يف ذروتها،   الذكية من  ال�سواريخ  با�ستخدام  الغتيالت  كانت 
مكمنه يف طابق اأر�سي يف مبنى قرب جامعة النجاح، وانو�سلت ب�سرعة خيوط اأحاديث قطعها 

ما يقطع اخليوط من �سنن احلياة.
�ساألته: كيف راأيت "هواج�س الإ�سكندر" )روايتي الأوىل(.

جملة  يف  الأولني  ف�سليها  قراأت  لكنني  املخطوطة،  اأقراأ  مل  اأحوايل،  تعرف  اأنت  قال: 
وطنيًا! اأو  ن�ساليًا  دورًا  له  اأ�سندت  ليتك  الغريب" جدًا.   "اأحمد  اأحببت  "اأقوا�س"، 

األهمتني للتجند يف  اأنك  "�سيخ" جتنيد �سخ�سيات روايتي، يكفي  قلت ممازحًا: تريد يا 
النتفا�سة الأوىل، ثم ها نحن يف انتفا�سة ثانية، اأظنني اأجدر بدور ن�سايل من �سخ�سيات 
رواياتي.  وقطع حديثنا مرات عدة رنني هاتفه ينقل اأخبار اغتيالت، كان اأحدها )على ما 

اأذكر( يف حمافظة جنني.
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مل اأكلف اأحمد الغريب غري ما كلفته به، وظل "اأبو احل�سن" )ال�سهيد لحقًا( ينا�سل ويكتب 
�سعرًا حمكمًا و�ساخنًا، وظل �سدى اقرتاحه النبيل يرتدد داخلي، ي�سّد خيوط الذاكرة، لين�سج 

خلفية للتاأمل العميق يف ثنائيات الواقع واملنت، ال�سيا�سي واجلمايل، الذاتي واجلماعي.
مل اأكلف اأحمد الغريب غري ما كلفته به، لأنني اعتقدت اأن الوطن اأجنز كفكرة اإىل حّد 
كبري، واأن ت�سغيل الأدب طوياًل يف هند�سة الهوية اجلماعية يخنقه ويخنق الهوية يف اآن، واأن 

فينا. لالإن�ساين  �سروري  واإ�سهار  التحدي،  اأ�سكال  من  �سكل  البلهاء(  "العادية" )غري 
تقبلت نبل املنا�سل وخياره ومت�سكت بروؤيتي، لكن ما اكت�سفته فيما بعد اأنني مل اأكن نا�سجًا 
مبا يكفي لأقول له: اإن �سريبة احلرية يف امليدان هي من اأطلق �سخو�سًا مثل اأحمد الغريب، 
ليتجولوا اأحرارًا يف ف�ساءات �سردية اآمنة، واإن ما و�ّسع خيارات املنت، وما اأك�سبه التوازن، كان 

الن�سوج بنار ال�ستباك، وما وّلده ال�ستباك من ثقة.
من هذا املدخل ال�سخ�سي املوّتر لالأ�سئلة غري اجلديدة يف م�سهدنا الثقايف والإبداعي، 
واملتجددة بتجدد املالب�سات والنوايا اأي�سًا، اأبداأ بنقاط قوة: فالفل�سطيني معفي مما يحرمه 
كتابة رواية واقعية، ل عقدة ذنب تثقل عليه، اأو تدفع به اإىل فانتازيا ل اأر�س لها، هذا �ساأن 
�َسة، بل  الإ�سرائيلي عندما ي�سطدم بفظائعه الأخالقية الكامنة يف ذاكرته اجلماعية املوؤ�سِّ
اأ�سئلته اإىل مقتل  وي�ستطيع الفل�سطيني م�ساءلته حتى عن ما �سنعه باليهودي حني اختطف 

كولونيايل ل يعوزه التعريف.
اتهاميًا  الفل�سطيني ن�سًا ل احتالل فيه؟( �سوؤاًل  ال�سوؤال )متى �سيكتب  وكثريًا ما يكون 
وا�ستعالئيًا، بل كيدي، بحيث يتعامى ال�سائل عن م�سكلة وجود الحتالل على الأر�س ليدين 
وجوده يف الن�س، وبذا يهرب من ت�سجيل موقف من اجلالد، ليدلق رياءه ال�سقيع يف وجه 

ال�سحية.
لي�ست الرواية حمايدة اإذًا، منذ رواية هرت�سل "اأر�س قدمية- جديدة" احلاملة لقرتاح 
"املتوح�س"، و�سوًل اإىل  "التنوير" الدامية للجنوب  "الرجل الأبي�س" يف حفلة  ال�سراكة مع 
جتنيد بن غوريون التناخ كخارطة ع�سكرية توجه الهبوط الكولونيايل على جغرافيا امل�سهد 

املقد�س.
اآخر، وكذلك يختلف فهمه، وتختلف  اإىل  الن�س يختلف من زمن  الواقع على  لكن عبء 
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واإن كان  بها،  الإم�ساك  واأ�سياء ل ميكن  ال�سخ�سي واجليلي،  التكوين  اإبداعيًا وفق  مقاربته 
بالإمكان مالم�ستها.

على امل�ستوى ال�سخ�سي، ُولد اهتمامي الفاعل بال�سوؤال اجلماعي يف النتفا�سة الأوىل التي 
امتلكت خميلة فتوتي، اأما اإبداعيًا، ومن بيت قليل الكتب يف قرية ل مكتبة فيها، كنت اأحاول 

�سعرًا موزونًا مقفى مثل كل البدايات.
يف جامعة بريزيت، حيث در�ست الأدب العربي كانت بداية اأخرى، وفيها وجدت نف�سي اأمام 

م�سارب حّركت الراكد يّف، وكان هناك اأي�سا َمن اخت�سر علّي امل�سافة: ح�سني الربغوثي.
ويف تلك الفرتة اأي�سًا، ذهب "ال�سيا�سي" مدفوعا بزمن عربي وعاملي بالغ الرداءة، اإىل 
خيار الهبوط عن جزء من اجلغرافيا ال�سليبة، يف رهان على اإبقاء الوطن املعنوي على من�سة 
التاريخ، ما عنى قفزة مهولة من بيئة حرا�سة حلم الوطن، اإىل حمددات م�سروع بناء الدولة 
ا�سرتاتيجية  واٍع  غري  ورمبا  مبا�سر،  غري  نحو  على  ال�سيا�سة  واقرتحت  بعد،  املوجودة  غري 

انتظار ومراوحة ثقيلة على الثقافة والإبداع.
اأولهما؛  اأمران،  وكان ما عّزاين وعّو�سني  اختلفت الجتهادات واحللول جتاه ما حدث، 
ذلك الربيع الثقايف الق�سري، حيث عادت من املنفى اإىل ما تبقى لنا من "جغرافيا ملمو�سة"، 
احلوا�سر  بتجارب  واملحملة  التنوع،  وبالغة  اجلميلة  الثقافية،  فل�سطني  كثريين،  وب�سخو�س 
العربية اأيام عّزها؛ وثانيهما ما تطور من ا�ستباكات ميدانية حاولت خلخلة ما اأرادته اإ�سرائيل 

حالة دائمة، اأذكر على نحو خا�س "هبة النفق".
اأ�سغيت عميقًا اإىل ما راكمه ن�س املنفى، وما اأ�ستنتجه من عدم قدرة اللغة على الوقوف 
احليوات  بطاقة  كلل  بال  اللغة  ت�سحن  مل  ما  البالغة،  على  اعتمادًا  اجلغرافيا،  عن  نائبًا 
اأن  اإىل  وتو�سلت  لي�ست موؤهاًل جماليًا.   ال�سيا�سية  العدالة  واأن  العاديني،  والنا�س  ال�سغرية 

الكتابة القادمة من احلياة -واإن كانت قا�سية- اأف�سل واأكرث عافية من افتعال الأ�سياء.
تاأملت البطل، فانحزت لتحريره من بالغته لإيقاظ ممكناته، وحتريره من اأعبائنا الزائدة 

املتمثلة بتقدي�سنا اإياه، ذلك لإطالق ممكناتنا نحن اأي�سًا، و�سمان حيز لنا يف امل�سهد.
كل هذا كان يف الطريق اإىل روايتي الأوىل "هواج�س الإ�سكندر".

�سخ�سية،  مقاومة  مقاومة،  فعل  ذاته  بحّد  الكتابي  الفعل  الإ�سكندر" كان  "هواج�س  يف 
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�سيئًا ي�سبه اإ�سهار الوجود املختلف املرفو�س، حتديا ملنظومات جماعية حتكمها فكرة القطيع، 
نظم  تختزنه من  وما  اللغة  داخل  القوة  ا�ستبطان عالقات  �سياق حماولة  روايتي يف  فبنيت 
هيمنة، وا�ستبطان ثقل اجلماعي على الأنا الفردية كلغة )اأنا لغتي يقول حممود دروي�س(، 
وبالرواية اأراد الراوي امللتب�س مع املوؤلف تفجري هذه ال�سطوة برواية حتكم العامل، لكن لي�س 

اإل لتمتلك ف�سيلة التخلي عن حكمه.
من  ح�سنها  ما  لكن  للقوة،  فيها  املجد  كان  وا�سحة،  نيت�سوية  بنكهة  كانت  رواية  تلك 
وقوعه  ت�سادف  بيت  يف  كتبتها  عمومًا.   ين�سى  ل  ما  وعلى  اجلميل،  على  رهانها  البط�س، 
الر�سا�س،  �سليات  �سوت  ورغم  الطرية،  وحي  التحتا  اهلل  رام  بني  ليلي  ا�ستباك  حمور  يف 
قررت بوعي اأي�سًا اأن تبقى الرواية بال احتالل كنوع من التحدي، ما ا�سطرين لتقييد حركة 
بالتاأمل عموديًا يف ذواتهم، و"ل وعيهم" اجلماعي  القرية، والكتفاء  ال�سخو�س  يف حدود 

الريفي العميق وغري املطروق.
يف "�سرية العقرب" يتقدم ال�سعف، ل ليربر نف�سه، بل بحثًا عن جت�سيد �سرعية اله�سا�سة 
وجدارتها، ووعيا با�ستحالة اإدانة ظلم اجلالد بال �سرعنة اخلوف واأمل اخل�سارة،  وبحثا عن 
�سمانة لتح�سني الأنا املظلومة من اإعادة اإنتاج نقي�سها، وبذا ياأتي التحذير املتني على ل�سان 
الأ�سري املحرر: "اإذا خ�سرت اإن�سانيتك لن تعود قادرًا على اكت�ساف الالاإن�ساين يف الآخرين.  

القوة لكي ل تاأكل نف�سها حتتاج اإىل ح�سا�سية عالية جتاه ال�سعف".
لكن "�سرية العقرب" اأي�سًا جاءت يف زمن غري زمن اأختها، وحتت وطاأة  �سرط تاريخي 
اأ�سد ق�سوة، اإذ كان الن�س ال�سيا�سي امللتب�س دخل اختبار التاأويل املحكوم مليزان القوى، فلم 
ي�ستجب التاأويل لأب�سط مفردات القامو�س الفل�سطيني، فكان ا�ستباك وكان خراب وكان تخلٍّ 

وكانت خيبات.
عاد الن�س ليقف اأمام مهمات غري من�سفة، من نوع اأن يطلب من الق�سيدة خلع اأ�سنان 
مبعرفتها  مكتفية  كربى  �سرديات  زعيق  اأمام  نف�سه  تربير  الن�س  من  يطلب  واأن  البلدوزر، 
وبذاتها و�سرعياتها املنقو�سة، فهل ينهار الن�س اأم يجوح، واأية اأدوات يفّعل، وماذا يجرتح: 

ال�سخرية؟ التكاء على ال�سخ�سي؟ تبديل املداخل؟ بدا كل ذلك غري كاٍف.
كتب القا�س اأكرم هنية يف تلك الفرتة يف جمموعته "اأ�سرار الدوري" ق�سة ذات مغزى 
خا�س، حتكي عن قا�س فل�سطيني اأراد اأن يكتب رواية، وحتديدًا رواية حب. دّبر تعارفا بني 
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موعدًا  ليحددا   تركهما  اأبطالها،  ليكونا  �سديد  بداأب  اأعدهما  الإنرتنت،  عرب  وفتاة   �ساب 
�سلمية على حاجز �سردا  اإىل تظاهرة  الفتى  ين�سد  الِبكر  املوعد  اإىل  الطريق  للتالقي، ويف 
دوامة  اإىل  املربوط  القدر  املوؤلف رمبا على  احتجاج  الحتجاج،  ي�سبه  وفيما  رام اهلل،  قرب 
ق�سة  الرواية  م�سروع  ليبقى  املخطوطة،  الدم  ويغرق  البطل،  بحياة  ر�سا�سة  تودي  موت، 

ق�سرية على طاولة املوؤلف تنز دمًا.
العقرب"  "�سرية  ويف  البطل،  ميوت  الدوري"  "اأ�سرار  يف  زقطان:  غ�سان  لل�ساعر  قلت 
ُي�سحب املكان من حتت اأقدام الراوي، اأما الزمان   فمح�سور يف م�سارب �سيقة خانقة يقف 

على مداخلها الحتالل، فماذا تبقى من عنا�سر العمل الروائي؟
قال: هل تعرف؟ ما يحدث يف املح�سلة هو قتل للمنت.

هو ذلك، مل ميت املنت، لكن منت ما بعد النتفا�سة الثانية على نحو اأو�سح، لي�س حزينًا 
لي�س مبعناه كوطن جميل مقد�س، ول مبعناه  املكان،  القلق.  حيث  بالغ  اإمنا هو منت  فقط، 
كم�ساحة للعي�س، اإمنا ك�سرط روائي اآخذ بالختفاء، لذلك �سكى الراوي من اأن مكانه لي�س 
م�ساحة لتحرك ال�سخو�س، ولي�س بطاًل كاأق�سى ما قدمته املقاربات املعا�سرة، اإمنا �سريك يف 

العملية ال�سردية نف�سها تعطياًل وتفعياًل، وبفهمه ك�سرط مهدد ومالحق ميكننا فهم الكثري.
القلب  يد  لو�سع  وحماولة  املكان،  لهند�سة  ا�ستبطان  رواية  اإذًا  العقرب"  "�سرية  كانت 
ت�سظيًا  ال�سخو�س  �سيكولوجيا  وعلى  حي،  مكاين  كتجلٍّ  اجل�سد  على  الهيمنة  ب�سمات  على 
وانف�سامات.  فالأزمة لي�ست اأزمة م�سامني مبقدار ما هي اأزمة وجود، لذلك رمبا �سدمت 
�سوؤال  اإىل  عاريًا  دخوًل  كانت  وكاأنها  واأوجعتهم،  بفل�سطني  امل�سكونني  من  الكثريين  الرواية 

م�سريي من بوابة  "غري ثقافية" بال ا�ستئذان من اأحد اأو اتكاء على منط.
ت�سبك  عمالقة  اإن�سانية  روافع  ا�ستح�سار  تتطلب  النهيار  من  املنت  حماية  اأن  اعتقدت 
امل�سروع بامتدادات كونية عميقة، وت�ستدعي الطاقة اجلمالية يف اأق�سى كفاءتها ندًا للب�سع 

والدينء.
املخيلة  اإمنا يف  اأنف�سهم  لي�س يف خميلة  لتكري�س وجودهم  الفل�سطينيون كل هذا  يحتاج 
الكونية، يحتاجون للنب�س يف خزانة البن الذي مل يعد كما وعد اإىل البيت، النتباه للفرا�س 
ترك�س جمايلتها  ال�سهيد عندما  �سهوب طفلة  الطويل،  ال�سغريات  الزوجات  ليل  البارد يف 
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لرتمتي يف ح�سن اأب عائد من يوم عمل، وحتديق الأ�سري املحرر حديثًا يف مراآة ل يوفرها 
حمام ال�سجن، اقتحام اجلنود للبيت يف الليل واخلجل الطفويل من كومة الأج�ساد املر�سوفة 

يف غرفة واحدة على فرا�س فقري.
نحتاج لعدم الإ�سراف يف ت�سيي�س واأدجلة كل هذا احلزن ال�سخ�سي، وكل هذه اخل�سارات، 
اإىل  زائد،  �سجيج  بال  بها،  وتذهب  لها  لتت�سع  اأي�سًا  واحل�سا�سيات  وال�سكل  اللغة  تطوير  بل 

البعيد.
الأبعاد  بانق�سام خطري  تّوج  الأفق. كل هذا  وان�سداد  املكان،  تاآُكل  يزداد �سعوبة:  احلال 
�سلة  ذو  ثقايف   بعد  له  وموؤ�س�ساتيًا،  جغرافيًا  جت�سد  الذي  ال�سيا�سي  فالنق�سام  والدللت؛ 
التجربة  يف  م�سبوق  غري  نحو  على  املدين  على  الديني  يزحف  بحيث  اجلماعية،  باحلكاية 
الفل�سطينية، و�سوًل اإىل اأ�سكال ممعنة يف ال�سلفية عالقتها خمتلفة بفكرة الدولة، وكذا بفكرة 

الوطن، اأ�سكال ترتك حتى التدين املنفتح واملعتدل وراءها بعيدًا.
اأحيانًا ي�سبه الواقع حفلة تنكرية ي�سارك فيها املكان واملوؤلف والراوي والروائي وال�سخو�س 

والكومبار�سات وخ�سبة امل�سرح والإ�ساءة وحتى الديكور.
كلما ا�ستغرق يف الأمر اأتذكر ق�سة تختزل احلديث كله، وتذهب عميقًا اإىل متاهة الإن�سان: 
ذلك  واأثناء  �سديقًا،  انتظر  ال�سوارع،  اأحد  ر�سيف  على  وقفت  اهلل،  رام  �سباحات  اأحد  يف 
اقرتب �سخ�س ل يعرفني ول اأعرفه، وخزين من كتفي، وقال: �سّلم يل على يو�سف.  قلت له: 
من يو�سف؟ اأ�سار ورائي اإىل حمل مغلق واأ�ساف: يو�سف الذي هنا.  وم�سى. التقطت �سريالية 
امل�سهد ومل اأحاول اأن اأ�سال �سيئًا.  �سخ�س ل يعرفك ول تعرفه يطلب منك نقل ال�سالم اإىل 

�سخ�س ل يعرفك ول تعرفه.
منذ �ستة اأ�سهر واأنا اأذهب اإىل هناك، اإىل ال�سارع ذاته، اأحّدق يف الباب احلديدي الثقيل 
واملغلق  )وعليه ر�سم رديء لقلب حب باللون الع�سبي، وخم�سة مل�سقات مهرتئة بالكاد تظهر 
عليها كلمات من نوع احتالل وفلتان والعهد هو العهد(، اأذهب اإىل هناك لأ�سلم على يو�سف، 
اأو لأتاأكد من وجوده، واأ�سال: اأين هو يو�سف يا ترى وملاذا ل يجيء، وما الذي حّل به،  هل هو 

حمبو�س يف املحل، اأم اأنه غري موجود اإل يف خميلة اأطلقت له العنان؟!!.
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عن الهاج�س ونواته!

�سموئيل • اإبراهيم 

وعلى  املبا�سر،  وال�سيا�سي  العام،  بال�ساأن  الهتمام  على  يح�ّس  و�سط  يف  ن�ساأتي  رغم 
من،  باملوقف  وكذا  الثقيل،  الوزن  ذات  واملو�سوعات  والدللت  واملعاين  بالأفكار  الن�سغال 
اأن  من  العامل  اأمني  حممود  عنه  عرّب  ما  اأرى  كي  اإياي  دافعًا  اإزاء،  وال�سمود  عن،  والدفاع 
الإن�سان موقف... اإل اأنني يف اأعماقي، داخل �سندوقي الأ�سود، كنت منغم�سًا يف تدّبر �سياطني 
ة اإيلَّ األ�سنتها احلمراء الطويلة، يف حتدٍّ �سافٍر:  الكتابة التي تتقافز حويل، مبحلقة بي، ومادَّ

الق�سرية؟!". الق�سة  املفرد:  و�سغفك  التّواق  هواَك  �ستكتب  كيف  اأرنا  "هاِت 
يف الردِّ العملي عليه كان �سوؤاًل بالغًا يف �سعوبته. فمن: "هاِت، اأرنا.." بدت يل �سعوبة 
الكتابة �ساهقًة. ل املو�سوعات كانت تنق�سني، ول التجارب، ول الروؤية... الكتابة يف ذاتها، 

والكتابة يف ازدحام الكتابات، هي لبُّ الهاج�س ونواته.
يف ظل هذا الهاج�س اأودعت توقَي اإىل الكتابة النتظاَر ع�سرين عامًا، منذ اأن ُن�سرت ق�ستي 
البكر "الثوب اجلديد" العام 1968 وحتى ظهور جمموعتي الأوىل: "رائحة اخلطو الثقيل" 
ما  اأمامكم،  فيها  اأحتدث  التي  ال�ساعة  بل وحتى  ال�سنوات هذه،  امتداد  العام 1988. وعلى 
�سغلني �سوى �ساغل رئي�س: كيف اأكتب الق�سة الق�سرية؟ ويف ظل هذا الهاج�س رحت اأ�سائل 
نف�سي: كيف تراك �ستقرع بيا�س ال�سفحة الأوىل، وباأية كلمات ُتبادئ  ق�ستك حلظة تهّل؟ ثم 
كيف �ستخطو اإىل بهو امل�ساحات التالية، �سفحة بعد �سفحة، لتخطَّ عليها اأناك احللم، اأناك 
الق�ّس، واأناك ال�سرد، من دون اأن ت�ستهويك اجلل�سة فت�سهو عن ثرثرتك ولغوك، اأو تقلق من 
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مرور الوقت فتجفو وت�سّح؟ كيف لك اأن تنه�س بعمارتها، واأية خيوط �ستختار لن�سيجها، وما 
، وكيف �ستحاول  ال�سبيل لإقامة الإلفة بني جملها والتنادم بني مفرداتها على مائدة الق�سِّ
حتقيق القت�ساد يف ال�سريط اللغوي كي مي�سي، ما اأمكنه، على �سراط املعادلة ال�سعبة بني 

هاويتّي: الإ�سراف والتقتري، القاتلتني؟

واإىل ذلك، وبجهد خا�س اأ�سيفه، �سعيت واأ�سعى اإىل البحث يف الطرائق املختلفة لفتتاحها 
كي تغري، بال ابتذال، القارَئ لزيارتها، حيث متدُّ حبل الكالم معه خالل دقائق معدودات من 
دون اأن ي�سغله عن حديثها �ساغل، ثم كيف تنه�س الق�سة مع قارئها لتوّدعه يف خامتة الزيارة 
بعد اأن حاولْت و�سمه، ما اأمكنها، باأجوائها كي يغادرها وقد حتّول اإىل حّكاء اأو قا�ّس يحكي 

ويق�ّس لنف�سه ما �ساق الوقت عنه، اأو ما تقرتحه احلياة خارج الق�ّس، على الورق.

على هذه ال�سخرة، كما بنى ال�سيد امل�سيح كني�سته، اأبني ق�ستي. 

ويف احلقيقة، مل اأنظر يومًا اإىل هواج�سي هذه على اأنها من باب البداهات يف الكتابات 
الأدبية الأوىل �سرعان ما ُترمى خلف الظهر بعد التمّر�س اأو نيل ال�سهرة، واإمنا هي يف ال�سلب 
من كياين والبوؤرة من قلق روحي اإىل اليوم، فما حملت اأوراقي وجل�ست اإىل مكتبي اإل ووجدت 
تلك الهواج�س مفرو�سة اأمامي كحالها يف داخلي. بل اإنني اأ�سارحكم اأكرث فاأقول: ما من ق�سة 
حملُت جنيَنها )حتى تلك التي تتخمر الآن يف اأدراج مكتبي( اإل وكان القلق داخلي ي�سبه قلق 
ل هذا التهويل كله؟! يف الواقع،  امل�سافة الق�سرية بني الزنزانة وحدِّ املق�سلة! ولكن.. ملاذا اأهوِّ
ن. فقط اأبوح واأروي ما جّربُت به الق�سة، وما جّربتني به من دون اأن اأغفل عن  ل ول اأهوِّ ل اأهوِّ
اأن حاًل كهذه �ستجعلني مقالًّ يف الكتابة، و�ستحر�س الأ�سدقاء املحبني ملا كتبت حلّثي على 
الكتابة مزيدًا، يف حني �ساأجد نف�سي، جراء حّثهم وبهجتهم، عائدًا اإىل املربع الأول ـ على حدِّ 
ـ كي اأحاذر مزيدًا واأجّود ما ا�ستطعت خ�سية التفريط مبا عاهدت نف�سي  التعبري ال�سيا�سي 
عليه يف كتابة الق�سة، وخ�سية ال�سقوط يف منزلق الت�سرع وال�ست�سهال كحال عدٍد ل تخفى 

اأ�سماوؤهم عّنا جميعًا!.

مرة  من  لأكرث  ـ  بالطبع  ـ  دهمني  الكتابَة،  خاللها  اأرعى  رحت  التي  املحاولة  عزلة  يف 
وفي�س  املو�سوع،  واإ�سراق  الفكرة،  بدفق  الت�سحية  تخ�سى من  األ  ولكن...  ر:  املحذِّ الت�ساوؤل 
الروؤية، وطالقة ال�سرد والكالم، ودفء اللم�سة... على مذبح تلك الرقابة الفنية ال�سارمة، 
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والتَّنبه العقلي، واملوازنة الإرادية.. اإىل اآخر ما يندرج حتت العنوان القدمي اجلديد: �سناعة 
الأدب؟!.

، ول �سّيق ال�سغل الفني ف�ساء  يف حالتي ال�سخ�سية ـ ول اأُعمم ـ مل تقتل العنايُة العفويَةَ
الروؤية، ول كتم التنّبه العقلي انبثاق ال�سوت وتدّفقه. الأمر اأ�سبه باحلمل عند املراأة. حني 
تهبني احلياة جننَي ق�سٍة، فاإن عنايتي ورقابتي وغذائي وحماذراتي، طوال الأ�سهر الت�سعة، 
ل تغرّي جن�َس الوليد ول �سخ�سيته ول طباعه ول مالحمه ول خّفة ظله اأو ثقل ظله... �سيكون 
هو هو، و�سيظهر وفق تكوينه اجليني الأ�سا�سي، بل وحتى بعد ولدته وظهوره فاإنني ل اأقدمه 
يدر�س  نف�سي  لطبيب  ت�سلح  كانت  كهذه رمبا  كتابات  لأنَّ  انبثق،  ومبا  انبثق،  كما  لالآخرين 
اأحوال مري�سه املختلفة، اأو يتفّح�س خفايا اأعماقه، ويك�سف عن م�سكالته وعقده الداخلية... 
ها ل ت�سلح اإطالقًا، لقراء من خمتلف امل�سارب وامل�ستويات ل يقل العديد منهم عن الكاتب  لكنَّ

ثقافة وح�سا�سية وجتارب حياة.
واإذ اأويل ق�س�سي الهتمام والعناية وال�سغل الدوؤوب، فاإنني اأكون بذلك كمن يجوب اأر�سًا 
األوانها وجتاوراتها وهيئتها  خ�سراء ف�سيحة كي يقطف الأزهار حلبيبته، موجزًا ومكّثفًا يف 
ه،  ًا هو ق�سُّ ما ي�سّج يف داخله من الع�سق لها، والوله بها. ويقيني اأن ما يجعل الكاتَب قا�سّ
والروائي روايته، والفنان ت�سكيله، واملمثل اأداوؤه، واملخرج عينه... واإل، اإن مل يكن ذلك كذلك، 

 !! فكل جمّرب يف احلياة حّكاء، وكل حائز األوان فنان، وكل مالك اأحجار بناءٌّ
وبعُد.. 

فاإنني كثريًا ما �ساألت نف�سي: ومِلَ قام الع�سق بيني وبني هذا املخلوق الأدبي دون الرواية اأو 
ال�سعر اأو امل�سرح؟ ما الذي �سّدين اإىل الق�سة الق�سرية بالذات، وماذا يغريني فيها اإىل الآن 
مع اأن البع�س يّدعون موتها واأن العامل  ـ ونحن يف جملته ـ يبّدل من مرحلة اإىل اأخرى ديواَنه 
اأو رمبا  نف�سها،  تكون حياتي  اأن  الظن  اأغلب  اأدري متامًا.  ل  ال�سائع؟  الأدبي  الأثري وجن�سه 
تكويني الداخلي الذي طاملا هفا ويهفو ل اإىل امل�سافحة بني النا�س بل اإىل درجة �سدِّ الأكّف 
وحرارتها. ل اإىل املاأ�ساة التي ُتروى بالكالم، بل اإىل خبو العينني واختالجات الوجه وارجتاف 
الأ�سابع. لكاأمنا اأتر�سد اللحظة الراعبة لنبثاق احلوت من جوف املحيط، �ساهيًا عن املياه 
ال�سا�سعة واجل�سد ال�سخم. اأن�سدُّ اإىل برهة النق�سا�س ووهلة ا�ستباك اللحظتني، املندفعة 
والهاربة، بني منر وغزال. ت�ستحوذ عليَّ اآهة الأمل الناّدة رغمًا، ل وقائع ورواية تفا�سيل ذلك 
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الأمل. ت�سرقني �سهقة فرح، اأو وقع مباغتة، اأو عرثة، اأو زّلة بوح.. اإذ تك�سف لديَّ عن املخبوء 
ل. املخزون يف قاع الأرواح الآدمية، مبا ل يحققه، رمبا، �سرٌد طويل و�سرٌح مف�سَّ

احلب،  يف  نقع  فنحن  اأدري.  ل  وال�سعب؟  النبيل  املخلوق  هذا  ع�سقت  تراين  �سبق  اأملا 
اأ�سباب وذرائع تقنع  اأو احلرام على حدٍّ �سواء، ثم جند اأنف�سنا لئبني مفّت�سني عن  احلالل 
مني الذين يلومون، وواقع احلال اأّنا، نحن اأنف�سنا، ل نعرف!!.        العقول التي ت�ساأل، اأو املُحرِّ
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املقاومة معيار لّكل كتابة اإن�سانّية

اأبو�ساور • ر�ساد 

احل�سور الكرام:
ا�سمحوا يل اأن اأتقّدم بال�سكر لرابطة الكّتاب الأردنيني على دعوتي للم�ساركة يف ملتقى 

ال�سرد الثاين، دورة موؤن�س الرزاز، الذي اأحيي ذكراه، �سديقا ومبدعا كبريا.
وا�سمحوا يل اأن اأحيي الروائي العربي الكبري الأ�ستاذ حنا مينة، الذي اأ�سهم اإ�سهاما كبريا 
يف اإعالء مداميك الرواية العربّية، واألهم وعّلم الكثريين، والذي هو مو�سع تكرمي الرابطة 

يف هذا امللتقى.
احل�سور الكرام: تاأملت كلمتي العنوان لهذه اجلل�سة: ال�سرد واملقاومة، فاأ�سبت باحلرية، 
وعجزت عن حتديد املق�سود من هذا العنوان، رغم اأن بع�س الأ�سدقاء راأوا اأن الكالم فيه 
معارك  يف  و�سارك  بلد،  اإىل  بلد  من  وتنّقل  مقاوما،  حياته  عا�س  ملن  خا�سة  و�سهل  مي�سور 

رهيبة.
مبعث حريتي اأن )ال�سرد واملقاومة( يحيلنا اإىل م�سطلح )اأدب املقاومة(، وهو امل�سطلح 

الذي ل اأدري مدى الرباءة يف اإطالقه وتعميمه.
نتهّياأ  جيلي  واأبناء  اأنا  كنت   67 بعد هزمية حزيران  وتت�ساعد  املقاومة،  تنطلق  اأن  قبل 
للكتابة، فداهمتنا الهزمية، وال�ستات، والرحيل من جديد، وكّنا منني الأنف�س بالعودة وجتاوز 

نكبة 1948.
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هنا ل بّد اأن يتبادر اإىل الأذهان �سوؤال، ح�سب العنوان املقرتح: ما ال�سرد الذي كان اأبناء 
جيلي �سيبدعونه لو مل ت�سعقنا وت�سردنا هزمية حزيران؟!

اأننا  البال  عن  يغيب  ول  وروائيني،  ق�سا�سني  �ساردين،  اأو  كّتابا،  نكون  اأن  اخرتنا  نحن 
ننتمي جلزء من الأمة العربّية هو ال�سعب الفل�سطيني، وهذا ال�سعب له خ�سو�سّية، وهي اأنه 
املنكوب مبا�سرًة، وجزء كبري من وطنه حمّتل، واأنه م�ستت، م�سّرد داخل وطنه، وخارجه يف 

املنايف القريبة والبعيدة.
 الكّتاب الذين �سبقونا، مل يكونوا مت�سابهني، رغم اأنهم ينتمون اإىل نف�س ال�سعب، وعا�سوا 

نف�س ظروف النكبة، ويكتبون بلغة عربّية واحدة.
ونحن اجليل الطالع بعدهم، يقراأ �سردهم، و�سرد الروائيني والق�سا�سني العرب، ويهج�س 
كل واحد بكتابة تختلف، ويعد باأنه �سي�سيف ما مل ي�سفه من �سبقوا جيلنا، وهذا يدلل على 

التمايز، والختالف، وتباين املنطلقات، والتطلعات، بح�سب الوعي، واملوهبة، والطموح.
مل نكن نقرتح على اأنف�سنا تقدمي �سرد ميكن اإطالق �سفة حمددة عليه، ل اأدب �ستات، ول 

اأدب مقاومة، ول اأدب ثورة.
اآمن كثريون مّنا باأن الكتابة ل �سفاعة لها �سوى الإبداع، وتقدمي ما هو خمتلف، ومغاير، 

وجديد، و..نابع من التجربة، واملعاي�سة.
اأننا جنوع ونعرى،  اإن�سانية عادلة،  اأننا بال وطن، وبال �سروط  جئنا اإىل الدنيا، فوجدنا 

ونت�سّرد، ومتتهن كرامتنا �سعبا واأفرادا، فبداأت رحلة الأ�سئلة والغ�سب، والقهر، و..الوعي.
اإن�سانيتا، ننت�سر على منفانا، وامتهان كرامتنا، وهكذا  الكتابة كانت خيارا، بها نحقق 

فاملقاومة بداأت بالوعي والرف�س.
بعد رحلة مع الكتابة، وقبلها، واأثناءها، ميكنني القول باأن املقاومة تتحقق يف كل كتابة 

اإن�سانية رفيعة امل�ستوى، ت�ستلهم كرامة الإن�سان، وحّقه يف احلياة بحرّية وكرامة.
الكتابة املقاومة ل ترتبط كما يّظن باملقاومة امل�سلحة، بالثورة، بالنتفا�سة، لأنها لي�ست 
مرحلة عابرة، مهما امتدت، فالأدب، والإبداع بعامة، ل يرتبط مبرحلة، لأنه يزول ويندثر مع 

املرحلة التي يرتبط بها.
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بداأت مقاومة �سعبنا منذ بداأ تهديد امل�سروع ال�سهيوين، والحتالل الربيطاين، وت�ساعدت 
من بعد اإىل اأن وقع بع�سه حتت الحتالل، ورمي ببع�سه خارج قراه ومدنه، حقوله، ومزارعه، 
الأماكن،  اأ�سماء  اأطفاله  ولقن  وطنه،  اإىل  العودة  يف  بحّقه  فت�سبث  اخليام،  حتت  ليعي�س 
وتفا�سيل ت�ساري�س الأر�س، وهكذا وّظفت الذاكرة لتكون وعاًء للمعرفة، وحفظ الوطن من 
الندثار، والتغيري، وباتت طريق الفل�سطيني للعودة، فمعها، وبها، يعي�س وطنه فيه، ول يفارق 

وطنه روحه وعقله.
الغا�سمة،  القّوة  تلك كانت مقاومة، فاملقاومة رف�س لالن�سياع، واخلنوع، وحتد لعدوان 

وا�ستنها�س لّكل الطاقات الإن�سانية الكامنة.
املقاومة لي�ست بندقية، فالبندقّية و�سيلة، وهي تكت�سب دورها مّمن يحملها، اإنها الإن�سان 

الذي يتاأّبى على الهزمية.
انفجار  ال�سقّية، �ساهدت  اأنني يف خمّيم )الدهي�سة( قرب بيت حلم، يف طفولتي  اأذكر 
غ�سب اأهلنا، عندما خرجوا ذات يوم �ستائي موحل، تطايرت فيه اخليام، وانخلعت اأوتادها 
خيام  من  تبّقى  ما  يرمون  وجعلوا  حلم،  بيت  اخلليل  طريق  وقطعوا  الرياح،  ع�سف  من 

باحلجارة، بينما الأج�ساد ترجتف. 
اندفعنا من خيام املدر�سة وان�سممنا للغا�سبني، وانخرطنا يف رمي كل �سيء باحلجارة، 

�سارخني: بدنا نرّوح عبالدنا..)نريد العودة اإىل وطننا(.
تلك كانت مقاومة!

وعندما �ساركنا بقرو�س قليلة، جمعها مّنا الأ�ستاذ عديل عرفات- يرحمه اهلل..فقد مات 
نا على قراءتها، فتلك كانت  �سابا -  واأح�سر لنا مقابلها روايات من مكتبة يف القد�س، ح�سّ

مقاومة.
لو مل تقع هزمية حزيران، وتنطلق املقاومة، لكتبنا �سردًا مقاومًا �سابقًا على زمن املقاومة 

امل�سلحة.
هذا ما فعله غ�سان كنفاين، و�سمرية عّزام، وجربا اإبراهيم جربا، و..ما كتبناه يف بداياتنا، 
قبل اأن حّتل بالعرب هزمية حزيران التي انعك�ست على الكتابة الروائّية والق�س�سّية، وال�سعر، 

والفنون.
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الأدب الإن�ساين، بّكل اللغات، الذي اطلعنا عليه، عا�س وعرب املراحل،لي�س لأنه جمد ثورة 
ما، اأو حربا عادلة، ولكن لأنه قّدم لنا الإن�سان باأعماقه الغنية، بلوعته، وحرقة الأ�سئلة التي 

اأّرقته، بحّبه للخري، واجلمال، والعدل، وت�سحيته من اأجلها، بعظمة ما ميّيزه من قيم ومثل.
رف�س القبح مقاومة.

 رف�س الظلم مقاومة.
 رف�س قهر الإن�سان واإهانته..مقاومة.

حتى اأو�سح اللتبا�س فاإنني اأت�ساءل: هل غ�سان كنفاين،  وجربا اإبراهيم جربا، و�سمرية 
ا�سون، وهذا ينطبق على �ساردي اجليل  عّزام، كّتاب مقاومة؟ اإنهم روائيون، �ساردون، وق�سّ

التايل، ومن جاء بعدهم اأي�سا... 
اإن هوؤلء الكتاب قد اأبدعوا روايات وق�س�سا تعي�س معنا، ويقراأها القراء العرب، لأنها 

�سرد روائي وق�س�سي فّني مفعم بالإن�سانّية، ولأنها اأكرب من كل ت�سنيف.
اإىل جمزرة مل نكن  التجربة، ونحن نواجه املوت، وننتقل من جمزرة  ونحن ننخرط يف 
وما  كّنا،  بل  ال�سطحي،  والتعاطف  ال�سفقة،  منه  ملتم�سني  العربي  القارئ  م�ساعر  نخاطب 
زلنا، ن�سعى لنقل املعاناة، والتجربة، مبا يدميها كّفن، وهذا هو الفرق بني الريبورتاج وال�سرد 
الروائي والق�س�سي، بني املقالة ال�سحفّية والّفن الذي يبقى ويعي�س لأنه يقّدم للقّراء متعة 

معرفّية.
نف�سّيات  تكت�سف  احل�سار  ففي  التجربة،  من  ي�ستفيد  اأن  بّد  ل  ال�سارد،   _ الروائي 
النا�س، �سجاعتهم، وجبنهم، وغرييتهم، و�سالبتهم، ويف الرحيل يف البحر ل بّد اأن جترتح 
اأ�سلوبا يحمل هذه التجربة اجلديدة والنادرة والرهيبة ملئات الأ�سخا�س الذين ينح�سرون يف 
حّيز �سيق، هو �سفينة تبحر من ميناء بريوت اإل ميناء بنزرت، على مدى �سبعة اأّيام، حاملة 
فل�سطينيني بينهم تناق�سات، وم�ستويات ثقافية، واأخالقّية، جتعلهم متنافرين �سلوكا، بحيث 
يتبّدى اأنه لي�س كل من يحمل بندقية مقاوما، فاملقاومة وعي، وثقافة،و�سلوك، ولهذا ا�ستبك 
الروائي مع من زّيفوا الوعي، فكتب ناقدا، فا�سحا، وهذا مقاومة، وكما ترون فاملقاومة لي�ست 

حم�سورة مبواجهة العدو اخلارجي!
يف الإجنيل قول غني املعنى: ول تدخلنا يف جتربة، وجننا من ال�سرير...



591

ترفا  ولي�ست  مكلف  فعل  والكتابة  ال�سرير،  من  ننجو  اأن  ونحاول  التجربة،  دخلنا  ونحن 
وتزجية وقت وت�سلية اأو بطرا ذهنيا. اإنها فعل مينح الروح القّوة واجللد، يح�سنها، وميدها 

باأ�سباب ال�سمود.
احل�سور الكرام: لي�س من قبيل ال�سكوى، فقد كربنا على التما�س التعاطف مبكرا، ولكن 
لتبيان مدى الك�سل، والنوايا ال�سيئة، والنفاق اأي�سا، على ح�ساب اإبداعاتنا، فاإنني األفت اإىل 
اأمكنة بعيدة، ومي�سي يف طرق قل  اأنه يرود  الفل�سطيني يّتم جتاهله عمدا، رغم  ال�سرد  اأن 

ارتيادها، منذ الرّواد اإىل يومنا هذا.
م�سطلحات  هذه  فل�سطيني،  واأدب  فل�سطينّية،  ورواية  مقاومة،  اأدب  اأو  مقاوم،  �سرد 
م�سللة، فالكتابة الفل�سطينّية لي�ست واحدة، لي�ست زّيا موحدا، فجربا لي�س غ�سان، و�سمرية 

عّزام لي�ست �سبيهة لأحد، بروحها، بتقنياتها، بعاملها الق�س�سي...
وكاتباتنا،  كتابنا،  �سّكلت  والنتماء،  والوعي،  واملوهبة،  والثقافة،  التجارب،  اختالف 

و�سيبقى الأمر هكذا دائما، وهذا هو الأمر الطبيعي.
الرواية الفل�سطينّية، ال�سرد الفل�سطيني رافد من روافد ال�سرد العربي، يغنيه بخ�سو�سيته، 

وهذا ل ينفي خ�سو�سية الفروع والروافد العربّية املحلّية...
النخراط يف التجربة، يف املقاومة، يف احلرب، يف املعارك، هذا اأ�ساف لبع�س مبدعينا، 
وطرح عليهم حتّد يتنا�سب مع خ�سو�سية جتاربهم، ولذا قراأنا، و�سوف نقراأ �سردا جديدا، 

ي�سيف، ويغني ال�سرد العربي. 
احل�سور الكرام: قراأت قبل �سنوات ما كتبه تروت�سكي رّدا على من كانوا ينّظرون لكتابة 
ومعها  �ستزول،  والطبقة  طبقة،  الربوليتاريا  لأن  بروليتاري،  اأدب  يوجد  ل  بروليتاري:  اأدب 
�سيزول الأدب الذي يكتب لها. ق�سد تروت�سكي اأن الأدب هو الأدب، وهو الذي يكتب انطالقا 

من اإن�سانية الإن�سان، ويبقى لالأجيال.
هل اأ�سفنا ل�سردنا العربي؟ هذا ال�سوؤال ل جواب له عندي، ولكنني اأعرف باملعاي�سة اأن 
هذا هو بع�س هاج�س كثري من املبدعني الفل�سطينيني الذين �سبقونا، ومن جايلتهم ورافقتهم، 
ومن اأ�سمع وقع اأقدامهم وهم يتقدمون، ونقرات اأ�سابعهم على مفاتيح الكيبوردات، كونهم 
والدمار.. والإبادة،  القتل،  اأدوات  تقدم  من  يعانون  ومعه  تقنيا،  متقدم  زمن  يف  يعي�سون 
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وباملواجهة يبدعون �سردا اإن�سانيا لن تتمكن تكنولوجيا املوت، واحل�سار، والدمار من اإيقاف 
هو  ما  لتقدمي  جّدي  و�سعي  فّني،  قلق  ومن  اإن�سانية،  معاناة  من  يولد  الإبداع  فهذا  تطوره، 

جديد.
ال�سرد املقاوم، بخ�سو�سياته املحلّية، هو �سرد الإن�سانية املتاآخية، الرحبة، واإّل ملاذا نعجب 

مباركيز، و�ساراماغو، وغ�سان كنفاين، وحنا مينة، يف نف�س الوقت؟ 
قبل اأّيام رحل الكاتب الربتغايل التقدمي العاملي خو�سيه �ساراماغو، وت�سادف اأنني كنت 
انت�سار  اأثناء  النا�س  �سلوك  عن  العمى،  مر�س  تف�ّسي  عن  حتكي  التي  روايته)العمى(  اأقراأ 
لهم،  العون  بدًلً من م�ساعدتهم وتقدمي  الوح�سي يف قمع من عموا  ال�سلطة  الوباء،عن دور 
وعن زوجة الطبيب التي بقيت مب�سرة، ف�سّخرت عينيها خلدمة من فقدوا حا�سة الب�سر...

ا�سمحوا يل اأن اأنّبه اإىل اأن زوجة الطبيب تنبهنا اإىل دور الكاتب يف بلدان يعمى مواطنوها، 
بحيث يفقدون اآدميتهم، و�سروط اإن�سانيتهم...

ولأنني معني بدور الكاتب يف بالدنا العربّية، فاإن ذهني يذهب اإىل رواية �سغرية مل تفقد 
النازي، وهي )�سمت  الحتالل  باري�س من  الثانية، وحترير  العاملّية  بانتهاء احلرب  قيمتها 
اأثناء احتالل باري�س، وقد اأخذ يرتدد  البحر(، التي نتعّرف فيها اإىل فتاة فرن�سية وجّدها، 
م روائع الأدب والفكر الفرن�سي، فانبهر،  على بيتهما �سابط اأملاين اكت�سف وجود مكتبة ت�سّ

واأبدى اإعجابه، ولكن الفتاة والعجوز مل يتبادل معه احلديث، لأنه حمّتل.
العمى-  العرب-مروجي  و�سيا�سيينا  كّتابنا،  بع�س  على  تّرد  ال�سغرية،  الرواية  تلك 
له  التنازل  وت�سويغ  معه،  والتطبيع  املُحّتل،  ملحاورة  )الآخر(  م�سطلح  ي�ستخدمون  الذين 

عن الوطن!  
املقاومة لي�س لها �سكل حمدد، اأو و�سيلة واحدة، فهي بال �سفاف، والإن�سان يبدع اأ�ساليب 
�سحق  ميكن  وعلنا:  �سرا  يردد  والظروف  الأحوال  كل  يف  وهو  اأحواله،  ينا�سب  مبا  مقاومته 
ل  اأنني  وبرهاين  اإن�سان،  اأنا  كرامتي.  من  وجتريدي  اأفكاري،  �سحق  ميكن  ل  ولكن  راأ�سي، 
ميكن اأن اأهزم، وانت�ساري يتحقق بعدم ا�ست�سالمي..األي�ست هذه ملحمة )�سانتياغو( العجوز 
الكوبي يف رواية )ال�سيخ والبحر( لهمينغواي؟ األي�ست هذه هي املقاومة التي جتوهر اإن�سانية 

الإن�سان؟!
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متجيد  للف�ساء،اإنها  ال�سعود  اإىل  الغابة  من  الب�سرية  ملحمة  هي  اأ�سدقائي  يا  املقاومة 
نكّرم  بها  التي  العربية،  لغتنا  ومنها  اللغات،  بكل  ن�سردها  الكتاب  ونحن  الإن�سان،  لإن�سانية 
ذكرى مبدع رحل: موؤن�س الرّزاز، ومبدع كبري يحيا معنا، تعلمنا منه، و�سيتعّلم منه مبدعون 

قادمون: حّنا مينة 
�سكرا لكم جميعا.
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الطبيعة واجلدة.. والن�سو�س

حميد • ح�سن 

اأعرتف،
بكل الب�ساطة والو�سوح،

اأنني لول ع�سقي لالأدب ملا كتبت ن�سًا واحدًا من ن�سو�س الق�سة الق�سرية، وملا قراأت ن�سًا 
واحدًا من ن�سو�سها اأي�سًا، فما �سيء يف هذا الدنيا له قيمة حقيقية اإن مل مت�سه روح الع�سق، 
اأو قل اإن مل متا�سيه نورانية الروح امل�سابة بعط�س الع�سق. ل �سيء يربط الطبيعة باجلمال 
�سوى الع�سق، ول معنى يف عناق الأمهات لأبنائهن �سوى الع�سق، ول �سرد يف ق�س�س احلب 
الكتابات  اأ�سطر يف  ول  الع�سق،  �سوى  الت�سحيات  ت�سمره  �سيء  ول  الع�سق،  �سوى  اخلالدات 
وامل�ساهرات  اجلميل،  والتعب  والنجاح،  الر�سا،  وما  �سواه.  الزمن  اإناء  يف  حفظًا  الباقيات 
البكر..  وال�ستقاقات  العوا�سي،  والنتظارات  البعيد،  والت�سوف  الثقال،  والأ�سئلة  الطوال، 

�سوى حتوميات حول الع�سق.. كي ي�سيبها مب�سه النوراين.. من اأجل اأن تبدو وتتجلى.
اأمران اثنان اأخذاين اإىل �سحر احلكاية.. هما الطبيعة، وجدتي.. كالهما احت�سن روحي، 
واحدة يف النهار.. اأخذتني اإليها راعيًا �سغريًا، له ع�سا طويلة، وقدمان حافيتان، وثوب طويل 
متهدل.. ومتتماٌت ل ت�سري كالمًا، وروؤى ل ت�سري تعبريًا؛ يف النهار، ويف ح�سن الطبيعة، مل 
والغار،  الطيون،  واأ�سجار  الربية،  والزهور  الغدران،  �سوى  والأتراب  الأ�سدقاء  من  يل  يكن 
اأجرا�س  �سوى  يل  موؤن�س  ول  واأنواعها..  واأ�سكالها  حجومها  اختالف  على  والطيور  وال�سدر، 
اخلراف ال�سغرية التي طوقت رقابها.. حتت اإحلاح مني على جدتي الناهرة يل.. كي تزين 
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اأعرف  اأن  اأجل  من  واإمنا  اأبدًا،  الطروب،  الأجر�س  �سل�سلة  �سماع  اأجل  من  لي�س  رقابها.. 
ترعى  التي  تكن وحدها هي  باأن اخلراف مل  اأتذكر جيدًا،  الآن  اأقدامها..  تقودها  اأين  اإىل 
اأنا الراعي ال�سغري، �ساأين  النباتات، وت�سرب من ال�سواقي وجماري الغدران.. واإمنا كنت، 
�ساأن كل الرعاة، اأفعل فعلها، فاآكل مما اأعطته الأر�س، واأ�سرب من �سرابها.. ومل يكن توءمي 
يف نهاراتي ووحدتي �سوى خيايل.. الذي يجول بني اخل�سرة، والأ�سجار، ورجوم احلجارة، 

وال�سواقي، واملنف�سح الو�سيع حلقول الذرة.. به اأذهب اإىل البعيد فاأغيب واأحلق، وبه اأعود.
ما  املتناق�سة،  املجاورات  بتلك  الطبيعة،  بثنائيات  روحي  عّباأت  التي  هي  النهارات  تلك 
�ساحرة  الربية  الأزهار  ال�سوك،و  واأجمات  الناعمة  الطرية  والأع�ساب  وال�سخور،  املاء  بني 
ائل من جذع خ�سبي �سديدة  الألوان والرتبة �سديدة ال�سواد، والبطم الطري لذيذ احلالوة ال�سَّ

ال�سالدة، والأ�سواك املخيفة التي تزاحم دربًا نحياًل ترابه حناء اأو زعفران.
، واإخوتي  تلك، اأعني الطبيعة، كانت الأوىل، اأما الثانية فهي جدتي التي اأخذتني من اأبويَّ
وقدمًا  رائية،  وعينًا  حاطبة،  يدًا  لها  اأكون  كي  العالية  و�سجته  البيت  �سخب  من  واأخواتي، 

�ساعية، و�سمريًا متطلبًا يف ليايل ال�ستاء الطوال...
موقدة  من  بالإكراه  الدانية  اجلافة  اجللة  اأقرا�س  م�سهد  فاأرى  كان،  ما  اأ�ستعيد  الآن، 
الب�سل، وحبات  روؤو�س  تن�سج  املوقدة.. كي  لهب  اإىل  واحدًا  واحدًا  تباعًا  واملا�سية  النار... 
البطاطا، وكي يغلي ماء )الك�سكول( التنكي فوقها.. فيظل �ساخنًا، اأو قل دافئًا، حني تاأتيه 
جدتي عند الفجر طلبًا للو�سوء، واأ�ستعيد كراهيتي لذلك النعا�س الذي ي�سقط على جدتي مع 
�سقوط الليل، فاأهزها كي ل تنام، اأو متيل نحو املوقدة.. كي تظل على �سردها.. وقد اأوقفت 

ال�ساطر ح�سن وحيدًا اأمام الغول اخلرافية!
مل يكن الليل عندي، واأنا الطفل، �سوى احلكاية، ول تعريف له ول بهجة �سوى اأنه حكاية، 
وما من حكاء يل �سوى جدتي يف ليلي الطويل املحت�سد اكتظاظًا بال�سباع، واجلان، والعفاريت، 
واأولد املاء، واأرواح املوتى املحّومة يف الفناء الرحب كي ت�سّلم على من تركتهم يف الدنيا.. 
فالذبابة، والعنكبوت، والفرا�سة، والدودة، والنمال ال�سغرية.. كلها، يف عرف جدتي، وعريف 
اأي�سًا.. لي�ست �سوى اأرواح للميتني الذين ينتظرون الليل بفارغ ال�سرب.. كي ياأتوا اإىل القرى، 
ال�سغار  عن  ي�ساألوا  كي  الدنيا..  يف  خلفهم  تركوهم  من  على  ال�سالم  اأجل  من  والبيوت.. 

والكبار.. اأرواح ترانا ول نراها!!.
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ع�ست،  وجدتي..  الطبيعة،  الطريني..  الكائنني  هذين  لدى  قل  اأو  الأقنومني،  هذين  يف 
الطريني،  الكائنني  هذين  �سوى  �سدقًا،  اأو  وهمًا  عرفتها  التي  الكتابة  وما  وراأيت.  ووعيت، 
الطبيعة، واجلدة، الطبيعة بو�سفها املراآة املحت�سدة بكل ما يخطر وما ل يخطر على البال، 

واجلدة بو�سفها مدونة ال�سرد املحت�سدة بكل ما يخطر وما ل يخطر على البال اأي�سًا.
خذ الطبيعة واأنظر يف ثنائياتها، وتلك املجاورات املت�سادة، بني �سواد وبيا�س، وخ�سونة 
وطراوة، ويبا�س وخ�سب، ودنو وابتعاد، وقرب وجفاء، وجمال وقبح، وعلو وانخفا�س، وات�ساع 
و�سيق، ولدونة و�سالدة، وواقع وخيال، وجموح وبالدة، وهبوب و�سكون، وا�ستعال وانطفاء، 
وثبات واندياح، وحياة وموت.. خذ م�سهدًا واحدًا لبعري فتكت به وحو�س الليل ومل تاأِت على 
التهامه يف ليلة واحدة.. خذه وهو يف م�سهديتة النهارية.. وانظر اإىل ما يحيط به من حيوانات 
وطيور، ثم انظر بعينك الثانية اإىل الأحزان التي عر�ست فوق البيت الذي افتقده.. تَر دوايل 

فرح وبهجة هنا، ودوايل حزن واأ�سى هناك.. و�ستان ما بني هنا وهناك..
ثم خذ م�سهدًا اآخر لن�سوة غافلن النهار، والنا�س، فاختلني بغدير.. وانظر اإىل اجلماليات 
التي ي�سيلها املكان، حتى ليغدو من ال�سعب، وال�سعب جدًا، اأن تقول اإن اأج�ساد الن�ساء لي�ست 
هي املاء الزلل.. ثم انظر بعينك الثانية اإىل الأدوار التي توازعتها الن�ساء كي ي�سري الغدير 

كائنًا �سريًا منفتحًا على اأج�ساد الن�ساء التي لي�ست هي �سوى كائنات �سرية اأي�سًا..
وام�س يف دروب الطبيعة، وتعلم من اأ�سرارها وجماوراتها.. هنا التفاتة اأ�سجار حانية فوق 
مرج ع�سبي.. ي�سبه الب�ساط، التفاتة حانية كاأنها قو�س �سجرية ر�سمتها يد الهواء.. ولي�س فوق 
املرج الع�سبي من اأحد �سوى عا�سقني اثنني يكاد الب�سر ل ميايز اأحدهما من الآخر.. وقد 
ا�ستدارت بهما اللهفة الكاملة.. وهنا م�سيل ماء ل يكف عن اجلريان والرك�س نحو �سجرة 
بطم.. تقف وحيدة قرب درب ناحل.. مكافاأة لها لأنها ترخي ظلها للعابرين  نهارًا، وتتغطى 
به لياًل حني تنام.. وهناك طيور حتّوم فزعة فوق ع�س فراخ طالها ثعبان فراح يزدرها واحدًا 
واحدًا، على وقع زقزقة فاجعة؛ كال الطرفني، الثعبان والطيور، ل يعي اأحدهما حال الآخر، 
ول يدرك ما بها.. وهناك يف البعيد، قطيع غنم فر�س املكان الو�سيع بال�سوف الأبي�س النداه.. 
واإىل جواره يف يفء ال�سجرة املفردة راع ميا�سي نايه بالأحزان الوارفة وقد كواه ال�سوق ملرمي 
�ساحبة الدامر خمري اللون.. بينما يف الطرف البعيد من القطيع.. ذئب ثبت بني قائمتيه 
نعجة.. اأخر�سها اخلوف.. فراح يقّطع دهنها على عجل.. ول برق ول ملعان حولهما �سوى برق 
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اأ�سجانه  يطوي  الراعي احلزين  لعل  الوام�ستني  النعجة  عيني  وملعان  الذئب احلادة،  اأنياب 
حلظًة.. فيتفقدها قبل التهامها الأخري..

وتعال، ع�س حياة اجلدة، وانظر فيها، جتد اأنها خزانة التاريخ، ورزنامة الوقت، ومدونة 
احلكاية، والكتاب الثمني لجتماع النا�س وهم يف تقلباتهم البادية وامل�سمرة؛ اقرتب من اجلدة 
.. ثم عد وتفطن جلمال حكاياتها،  اأكرث، اجعل راأ�سك يف �سدرها متامًا.. واطل املكث، وتروَّ
وانتبه للحدود، واملقاطع، والنهايات، وواقف اخلامتة.. �ستجد، على الرغم من التكرار، اأنها 
مثل الطيور ل مت�سي يف درب واحد كي ل تقع يف الكمني، ولي�س الكمني يف احلكاية �سوى ال�سرد 
اخلطي الذي يقول لك عرب ق�سة طويلة طويلة: اإن البنت فوزية عانت من عنو�ستها طوياًل لكنها 
تزوجت، فاأجنبت. انظر يف حكايات اجلدة، واجلدة كما اأعيها لي�ست من حلم ودم واأنفا�س 
وح�سب، واإمنا هي بيت الفن، والده�سة، والأ�سر، واجلمال، واخليال، والتاريخ، والكالم.. قلت 
انظر يف تاأهب اجلدة وهي ت�ستعد لبدء حكاياتها.. وانظر يف مراوغاتها املتكاثرة وهي تهم 
يف افتتاح احلكاية، جتد اأنها ترتيث، وتتمنع، وتتحايل، وتن�سرف، وتطوي، ومتيل، وتتلهى.. 
وهي عارفة اأنك اأنت الكائن الذي يقابلها ل تريد �سيئًا من الكون كله يف حلظتك �سوى افتتاح 
احلكاية، لي�س لأن احلكاية هي الدرب ال�سري اإىل النوم، واإمنا لأن احلكاية هي �سرانية الكون 
و�سرانية املعنى معًا، وانظر يف حكاية اجلدة حني تفتتحها.. وتاأّمل جيدًا كم و�ستها وزينتها 
هو  احلكائي  فال�ستهالل  البيوت..  مبداخل  اجلميالت  الن�ساء  تفعل  مثلما  متامًا  واأّنقتها.. 

ال�سرك الذي يغوي الأرواح بالدخول، ول بديل عنه �سوى اجلهامة واجلالفة والأزورار.
وام�س اإىل داخل احلكاية وانظر الرباعات التي ت�سطرها اجلدة التي يكاد يلفها النعا�س 
والنثناء،  والوقف،  وامل�سايفة،  واملداورة،  والقطع،  اللتفات،  عند  قف  الثقيل..  بخدره 
والنتقال،  وال�ستعادة،  والت�سوير،  والو�سف،  والرمز،  والتطويل،  والتلبث،  واجلريان، 
والتعددية، والطي، والتحييد، وال�ستباق، واملراكمة، والو�سوح، والإ�سمار، والنفور واجلذب، 
احلكاية  يف  هذا  وعيت  اإن  اإلخ  والفتكاك..  وال�ستباك  والإماتة،  والإحياء  والق�سوة،  واللني 

فاإنك تعي كل ما يقال عن الأ�سلوب.
اأما املو�سوع فهو وديعة اأودعتها ال�سماء لدى كل كائن من الكائنات، فهو لي�س خ�سي�سة 
ب�سرية.. لأن الأنهار، والقرى، والغابات، واملدن، واجلرائم، واحلب، واملوت، واحلياة، والفرح، 
والإحجام،  والقتحام،  والنتظار،  والقلق،  واخلوف،  والدروب،  والبعد،  والقرب،  واحلزن، 
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وال�سعادة، والتعا�سة، واجلدوى، والالجدوى،.. كلها يف مذهب الكتابة، منفردًة اأو جمتمعًة، 
ت�سكل املو�سوع.. وهذا لي�س مهمًا يف احلكاية، اأو قل يف الن�س الأدبي.. املهم، واملهم جدًا.. 

هو كيف تعرب عن هذا املو�سوع..
ويف اخلتام اأود الختتام بحكاية من احلكايات التي ق�ستها عليَّ جدتي.. كي اأو�سح عيانًا 
كيف اأن الطبيعة نهارًا، واجلدة لياًل.. ن�سجتا احلكاية من اأهم معنى تتمثل به الطبيعة مثلما 
تتمثل به اجلدة، واأعني بذلك اخليال، لأنه ما من حكاية، وما من ن�س، وما من جمال.. وما 

من �سحر من دون اخليال.
تقول احلكاية:

اإن غوًل خرافيًا �سرب ماء الآبار املتناثرة قرب طرق القوافل يف ال�سحراء، فلم يبق منها 
�سوى بئر واحدة فيها ماء كثري، لكن هذه البئر كانت حمرو�سة بالغول املخيِف نف�ِسِه؛ وب�سبب 
العط�س ال�سديد واحلاجة امللحة للماء.. كانت القوافُل ت�سطُر اإىل اأن تر�سل فردًا من اأفرادها 
اإىل تلك البئر رغم اخلوف ال�سديد من الغول الرهيب.. طلبًا للماء كي ل يهلكوا جميعًا من 

العط�س.
كل الذين ذهبوا اإىل البئر وجدوا الغول يجل�س قرب فتحة البئر متامًا.. مينُع الوّراَد من 
اأخذ املاء قبل اأن يجيَب عن �سوؤاٍل من اأ�سئلته.. وغالبًا ما كان الوّراُد يغيُب غيبًة اأبديًة عن 
قافلته التي توا�سل م�سريها.. وقد يئ�ست من عودته لقناعة �سارت قارًة يف الأذهاِن باأن الغول 

التهمه اأي�سًا.
واحلق، اأن جميع الوّرادين َهلكوا عند تلك البئر ب�سبب عدم اإجابتهم عن �سوؤال الغول. 
لذلك.. تظلُّ احلال طيَّ حزنها.. اإىل اأن يقوم حكيم اإحدى القوافل فيندُب نف�سه لكي يكون 
وّرادًا للقافلة، ولكي يفّك لغَز البئِر التي ابتلعت الوّرادين جميعًا. مي�سي احلكيم نحو البئر، 
بعد طول ممانعة من �سحبه ومريديه، وحني ي�سل اإليها، يرى الغول املخيَف جدًا يغلُق فتحَة 
البئر بج�سده ال�سخم واإىل ميينه امراأة �سقراء جميلة جدًا، واإىل ي�ساره امراأة عبدة �سوداء، 
وحني ي�سري احلكيم يف مواجهة الغول.. يهزُّ دلوه طالبًا املاء، فيومئ اإليه الغوُل اأن يتقدم، 

فيتقدم بحذر �سديد، وحني ي�سري على مقربة منه.. ي�ساأله الغول، وعيناه تقدحان ال�سرر:
ان�سحني، ال�سيخ،  "اأيها 
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"؟! اأي املراأتني اأحبُّ
حلظتئذ، يدرك ال�سيُخ بحكمته اأن تف�سيل امراأة على اأخرى هو مكمُن الهالك ل حمالة.. 

لذلك يقول للغول، وقد راأى فرق اجلمال �سا�سعًا ما بني املراأتني:
املاء، �سيد  "يا 

اعذرين، لن اأقول لك �سيئًا..
�سوى اأحبب حبيبك ولو كان عبدًا اأ�سود"!

عندئذ، يتوارى الغول، ويذوب.. مع املراأتني، وكاأنهم طيف واختفى. وتنك�سف فتحة البئر، 
الأ�سجار، واخل�سرة،  ي�ستدير، يرى  اأن  فيتقدم احلكيم، وميالأ دلوه بهدوء، حلظتئٍذ، وقبل 
�ستارة  كان  اخلوف  لأن  مقدمه،  عند  يرها  مل  التي  تلك  بالبئر..  حتيط  والطيور  والأزهار، 
اأثار اخلطا امللتوية الذاهبة اإىل البئر.. فيهّز راأ�سه مرتني،  حاجبة، ويف طريق العودة يرى 
تها رجفة القلب، ومرًة جذًل لأن  وهو يف درب عودته الظافرة، مرًة اأ�سى لتلك اخلطا التي لوَّ

الإياب طوى وح�سة الذهاب.. 



الف�سل الثامن

نافذة على ال�سرد العاملي

- ال�سرد يف رواية "الع�سق" للكاتبة الرتكية األيف �سفق - د/فاروق بوزكوز/تركيا
-  اجلميل وامل�سوه يف الأدب الرو�سي احلديث - ترجمة د.�سلطان ق�سو�س

- الإجتاهات الرئي�سة يف تطور النرث الرو�سي احلديث - ترجمة د.�سلطان ق�سو�س
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ال�سرد يف رواية "الع�سق" 
للكاتبة الرتكية األيف �سفق

بوزكوز/تركيا فاروق  • د. 

يقراأ الأتراك منذ �سنتني رواية "ع�سق" للكاتبة األيف �سفق بانهماك. هذه الرواية �سدرت 
يف �سهر اآذار من ال�سنة املا�سية )2009(، وبلغ جمموع الن�سخ املباعة حوايل اأربعمائة األف 
ن�سخة يف �سنتني. هذا رقم قيا�سي يف تاريخ الن�سر الرتكي، فاق بكثري ما �سبق لأورهان باموق 
النوبلي ت�سجيله من اأرقام. منذ روايتها "الأب واللقيط"، حتتل األيف �سفق راأ�س قائمة الكتب 
الأكرث مبيعًا يف تركيا. ن�ستطيع اأن نقول اإن مرّد هذا النجاح مو�سوع الرواية وموهبة �سفق 
الأدبية. والبع�س انتقدوا كتابتها لـ"ع�سق" من عدة نواح وهي كانت كتبت روايتيها ال�سابقتني 
بالنكليزية ولها رفاق يف الكتابة ويقولون ملاذا هي تكتب بالإنكليزية وملاذا هي تعمل اجنازاتها 
مب�ساعدة رفاقها والبع�س انتقدوها من الناحية ال�سيا�سة من اأجل ت�سريحاتها حول الق�سايا 

احلا�سمة.
"ع�سق" رواية نادرة وقيمة جدا  مهما تكن النتقادات حول الراوئية وروايتها فاإن رواية 
يف الأدب الرتكي بالن�سبة للبناء ال�سردي املتني ور�سم ال�سخ�سيات والأماكن، وانتقاء اللغة 
الثقافية  واخللفية  باملعنى،  الن�س  وغنى  اجلملة،  ور�ساقة  و�سخ�سية،  ع�سر  لكل  املنا�سبة 
العميقة حول الأدب ال�سويف وال�سعبي الرتكي. هذه اخل�سو�سيات كلها تتيح القول مبوهبة 

و�سنعة رفيعتني وراء الرواية التي �سن�سعى اأن نقدم درا�سة �ساملة لها يف هذا البحث.
عادت األيف �سفق مع هذه الرواية اجلديدة اإىل اأحد اهتماماتها الأ�سلية وهو الت�سوف، 
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فهي كانت قد نالت بروايتها الأوىل "ال�سويف" التي اأ�سدرتها يف ال�سابع والع�سرين من عمرها 
جديد  من  الكاتبة  تعود  الروحاين.  الأدب  جمال  يف  موؤلَّف  لأف�سل  املولوية  اجلمعية  جائزة 
اإىل املولوية بالع�سق ولكن باأبطالها اجلدد والقدامى وبع�سقني خمتلطني الإلهي والب�سري مع 
مفهومه ال�سويف اجلديد. نرى اأن الق�س�س والأحداث وال�سخ�سيات وامل�سطلحات والقواعد 
الأربعني حول الع�سق متداخلة يف هذه الرواية باأ�سلوبها ال�سردي املختلف العجيب. يف بع�س 
داخل  ويف  الب�سري  الع�سق  داخل  يف  متداخال  الإلهي  الع�سق  القارئ  يرى  الرواية  اأق�سام 
الق�سة التي وردت يف ثنايا الرواية ق�سة اأخرى كما كانت متواجدة رواية يف داخل الرواية، 
اأحداثهما يف ع�سرين خمتلفني: ق�سة �سم�س  اأو روايتني جتري  ومن خالل ت�سافر ق�ستني 
التربيزي وجالل الدين الرومي يف القرن الثالث ع�سر؛ وق�سة امراأة اأمريكية يهودية تعي�س 
مع زوجها واأولدها يف بو�سطن، بني 2008 و2009، وق�سة كاتب ا�سكتلندي غري م�سهور. يف 
تبداأ  الع�سق".  "�سريعة  رواية  يف  يعني  الداخلية  الرواية  يف  الأحداث  جتري  الأوىل  الق�سة 
قراءتها البطلة األالآ بعدما عينت كمعاونة نائبة رئي�س التحرير يف دار الكتب بوا�سطة زوجها 
ديفيد. بينما تقراأ البطلة األالآ رواية الع�سق املخطوطة التي األفها كاتب ا�سكتلندي غري م�سهور 
الكاتب  واأما  الرواية.  �سرد  خطوات  عرب  والروتينية  الزوجية  وحياتها  نف�سها  مع  تتحا�سب 
ال�سكتلندي فيتجول يف بالد العامل كاملت�سوفة الأوائل. هذه الرواية الداخلية التي تقراأها األال 
روبي�سطني  حتمل عنوان "�سريعة الع�سق". هي ق�سة �سم�س التربيزي وجالل الدين الرومي. 
الربيد  بو�ساطة  املرا�سلة  تبداأ  املعا�سرين  العا�سقني  عن  فتتحدث  الأ�سا�سية  الرواية  واأما 
راكدة"،  بحرية  الروتينية  املنتظمة  حياتها  "ت�سبه  التي  الأربعينية  القارئة  بني  الألكرتوين 
اإىل  تتحول  بينهما  العالقة  كالنهر"، هذه  "املتدفقة حياته  املعا�سر  ال�سكتلندي  واملت�سوف 
ع�سق غرامي �سرعان ما ينتقل من الف�ساء الفرتا�سي لالإمييل، اإىل  العامل الواقعي، فتنقلب 

حياة القارئة األال روبن�سطني راأ�سًا على عقب. 
1( املقدمة:   تبداأ مقدمة الرواية مبقارنة ت�سوير �سقوط حجرين، واحد منهما يف النهر 
والآخر يف البحرية والفرق بني �سقوطهما وتاأثريهما على النهر والبحرية وتكوينهما الأمواج 
ويتموج  ينفتح جزئيا  ؛  فيه  تاأثريه  النهر ل يح�س  "حينما �سقط حجر يف  فيهما.  واحللقات 
و�سط  يغيب يف  ي�سمع.  اأن  ي�ستطاع  ويخرج �سوت مبهم وغام�س حتى ل  قليال،  املياه  �سطح 
جريان املياه. يغيب بني خرير ودوي. كل ما ح�سل و�سيح�سل هذا فقط. ولكن حينما �سقط 
هذا احلجر يف بحرية... تاأثريه يكون اأ�سعافا م�ساعفا. هذا احلجر.. ذلك احلجر.. يقلب 
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املياه الراكدة. " بهذه الإفادة تبداأ الرواية وتاأخذ قراءها اإىل دهاليزها واأحداثها املتقلبة. 
اإىل  األيف �سفق بهذا ال�سم  للع�سق حيث ترجمت رواية  اأربعون قاعدة  اأو  الع�سق  �سريعة 
الإنكليزية هي رواية داخل الرواية. "نحن ل ننظر اإىل القول. نحن ننظر اإىل القلب. الذين 
اإن  اأي�سا.  املختلفون  واأرواحهم هم  اأنف�سهم  والذين احرتقت  املختلفون.  الأدب هم  يعرفون 
�سريعة الع�سق معزولة متاما عن كل الأديان. واإن �سريعة الع�ساق ومذهبهم هو اهلل. "  تبداأ 
الرواية الداخلية بهذا املقتب�س من كتاب مثنوي ملولنا جالل الدين الرومي، وت�ستمر الرواية 
يوؤكده �سم�س التربيزي  اأو العتباط"، هذا ما  "لي�س يف الكون �سيء ي�سّمى امل�سادفة  اأي�سا 
الذي يندفع وراء م�سريه املحتوم بعينني مفتوحتني. لطاملا هرب �سم�س من حياة ال�ستقرار 
يف  اخلارجي  معادلها  وجدت  الذات  اأعماق  يف  رحلة  واحلق.  احلقيقة  البحث عن  رحلة  يف 
الرتحال الدائم ويف معرفة احلياة احلقيقية والنا�س الواقعيني يف اأ�سقاع الأر�س. كان يعرف 
منذ البدء اأنه منذور للع�سق، لع�سق اإلهي يتج�سد يف �سخ�س �سويف مثله �سيكون �سنو روحه. 
ال�سفر  منه  تطلب  ر�سالة  تلّقى  بل  امل�سادفة،  مبح�س  الرومي  الدين  جالل  اإىل  يتعرف  مل 
من بغداد اإىل مدينة قونيا و�سط الأنا�سول لالن�سمام اإىل جالل الدين الرومي، وت�سمنت 
املرتبة  هو  الفناء  اأن  بيد  هالكه.  اإىل  �ستقوده  نف�سها  الرحلة  باأن  �سديدًا  حتذيرًا  الر�سالة 
العليا من الت�سوف، فال عجب يف اندفاع �سم�س اإىل م�سريه املحتوم كمن يندفع ب�سوق اإىل 

املحبوب.

"القواعد الأربعون" التي بثتها �سفق يف ثنايا ال�سفحات الأربعمائة لرواية "ع�سق"، ت�سكل 
يف جمموعها نظرة املت�سوفة اإىل الكون والزمن. يف حوار �سحفي ُوّجه لها �سوؤال حول "اأربعني 
كاأنها  القواعد  من  واحدة  "كل  منا�سبة:  درامية  مواقف  يف  �سم�س  ل�سان  على  قاعدة" ترد 
حما�سرة م�ستقلة، در�س م�ستقل. كيف تكونت هذه القواعد؟" - "كل هذه القواعد من ثمرات 
اأنها لي�ست قواعد كتبها �سم�س. ويف نهاية الأمر كلها ت�سور خيايل فني.  قوة خيايل. يعني 
وبالطبع اأنا تغذيت من قراءاتي حول الت�سوف. واأنا اأتابع احلركات ال�سوفية يف كل اأنحاء 
العامل ؛ �سوفية باك�ستان والهند واأمريكا و�سوفية اأوربا لي�س فقط �سوفية الأنا�سول. قراأت 
كتاب ويليام �سيتيك الذي يتناول فيه �سرية ذاتية ل�سم�س التربيزي. وطبعا ل يوجد مانف�ستو 
للت�سوف. بل له لب وجوهر عاملي." اإذا هذه القواعد كلها من خلق الكاتبة، ا�ستمدت معانيها 

من قراءاتها لأدب الت�سوف. منها مثاًل:
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القاعدة الأوىل: "يتوقف تعريفنا للخالق على اأي كلمات نرى اأنف�سنا يف مراآة تعك�س على 
كيفية روؤية اأنف�سنا. عند ذكر اهلل قد ياأتي اإىل ذهنك اأوًل  اإلها خميفا اأو خالقا ي�ستحى منه، 
فهذا يعني اأنك يف عار وخوف  يف معظم الأوقات. ولكن على عك�س ذلك عندما تذكر ا�سم اهلل 

وتفهم منه يف اأول الأمر ع�سقا ورحمة و�سفقة فهذا يعني اأنك تتمتع بهذه ال�سفات."

القاعدة اخلام�سة: تختلف كيمياء الع�سق عن كيمياء العقل. لأن العقل حذر. ولذلك يخطو 
خطواته باحتياط، وينبه نف�سه دائما: "حذار! اعنت بنف�سك!" ولكن الع�سق! اأ هو هكذا؟ بل 
الكالم الذي يقوله الع�سق: اترك نف�سك! حررها! " ل ينقلب العقل انقالبا �سهال واأما الع�سق 
في�سني قواه ويفني نف�سه. ولكن اخلزائن والدفائن والكنوز تكون بني اخلرابات والأطالل. 

فلي�س كل مل يف القلب خراب اأو دمار. " 

األال وعزيز من جهة ومولنا  يف الرواية تدور الأحداث مع دوران العالقات الثنائية بني 
جالل الدين الرومي و�سم�س التربيزي من جهة اأخرى. يف مقابل هذه العالقة التي ا�ستهلكها 
الزمن ب�سرعة كغرام بداأ يف اجل�سد وانتهى فيه، تقع الأم يف غرام بداأ يف الروح ومل يتنكر 
للج�سد، ومل ينته بفناء ج�سد املحبوب. املفارقات املده�سة بني العالقتني الغراميتني لكل من 
الأم والبنة، تقوم على حتولت الزمان: الأم التي جّف قلبها على اإيقاع حياة زوجية منتظمة، 
مبا فيها خيانات زوجها لها وقد باتت جزءًا روتينيًا منها، تقبلتها على م�س�س، وجدت نف�سها 
فجاأة يف "بحر ظلمات" لع�سق افرتا�سي منا على �سفحات الإمييل، خطوة بعد خطوة، اإىل 
"قبل اأن تراه"، يف حني اأن ابنة القرن  "ت�ستاق" اإىل الكاتب ال�سكتلندي الغام�س  اأن باتت 
احلادي والع�سرين تع�سق فتاها بالطريقة الأكرث تقليدية. حب الأم يخرتق املكان ويقوم على 
كيان وهمي، لأن الكاتب ال�سكتلندي ل يتوقف عن التنقل بني البلدان والقارات، لكنه يواظب 
على مرا�سلتها حيثما وجد. اإنه الدروي�س املت�سوف الع�سري الباحث عن الذات واحلقيقة، 
الذي لن نعرف ق�سته اإل يف الف�سول املتاأخرة، من خالل ر�سائله الإلكرتونية املطولة. لقد 
خا�س مغامرة احلياة وتلّوث بغبار الواقع واأوحاله وخرب �سروب الّنعيم وال�سقاء جميعًا، اإىل 
اأن انتهى به املطاف اإىل اعتناق الت�سوف فل�سفًة والإ�سالم دينًا، فغرّي ا�سمه اإىل عزيز وامتهن 
يرها قط،  امراأة متزوجة مل  ووقع يف غرام  الأر�س،  اأ�سقاع  الفوتوغرايف، فجاب  الت�سوير 

وحط رحاله يف بلد كبري املت�سوفة جالل الدين الرومي.
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غري اأن عزيزًا لي�س الند املعا�سر للرومي، بل ل�سقيق روح هذا الأخري، �سم�س التربيزي. 
اإيال نف�سها، �سّبهته به مع تقدم مرا�سلتها لعزيز بالتوازي مع تقدمها يف قراءة روايته التي 
حتكي ق�سة التربيزي. الرومي ثابت يف املكان )قونيا(، اأما �سم�س، املن�سوب اإىل مدينة تربيز، 
فال ي�ستقر به املقام يف مكان. قدماه تنقالنه يف الأر�س، وروحه م�ستقرة يف الع�سق الإلهي 
الذي يتج�سد يف مهّم�سي الأر�س من جمذومني ومت�سولني وعاهرات و�سكارى. الرومي جالل 
الدين، يف املقابل، را�سخ يف الأر�س والعلم، حمبوب من النا�س، يحوطه املريدون، لكن روحه 
القلقة تبحث عن م�ستهاها، فتجده يف �سم�س "حجرًة األقي بها يف البحرية الراكدة"، �سنعت 

منه ال�ساعر الذي باغته الوحي مثنويات خالدة، �ستخلده مع �سم�س التربيزي.
على هذه املفارقات والت�سابهات والتنافرات، بنت الروائية ال�سابة عمرًا، النا�سجة فنيًا، 
روايتها اجلديدة، ولعلها ا�ستعادت فيها �سيئًا من طفولتها و�سباها اللذين م�سيا يف التنقل 
بني �سرتا�سبورغ وا�سطنبول والأردن والوليات املتحدة وا�سبانيا وغريها من املدن والبلدان، 
اأمها ال�سا�سعة، فا�ستبدلت الكتب  اأنها منت يف العزلة، منطوية على نف�سها ومكتبة  يف حني 
بالأ�سدقاء، ووهم الكلمات بالب�سر احلقيقيني، فنما خيالها الق�س�سي ومتكنت من عدد من 

اللغات فكتبت بالإنكليزية برباعة ت�ساهي كتابتها بلغتها الأم.
اإن عنا�سر ال�سرد، اأو مكونات الرواية لأليف �سفق كما يلي:

1( هيكل الرواية: تت�سكل الرواية من مقدمة وخم�سة اأق�سام. ولكل ق�سم ت�سمية خا�سة 
ت�ستدعي لنا العنا�سر اخلم�سة وقف الفل�سفة اليونانية. وهي:  

الق�سم الأول: الرتاب: الأ�سياء العميقة وال�ساكنة وال�سلبة يف احلياة...
الق�سم الثاين: املاء: الأ�سياء ال�سيالة واللزجة واملتغرية يف احلياة...

الق�سم الثلث: الريح: الأ�سياء املرتوكة واملهجروة واملتنقلة يف احلياة...
الق�سم الرابع: النار: الأ�سياء الالفحة واملدمرة واملفنية يف احلياة...

يف  وجودها  بعدم  بل  بوجودها  لي�س  علينا  توؤثر  التي  الأ�سياء  الفراغ:  اخلام�س:  الق�سم 
احلياة...

2) املكان: الأماكن التي جتري الأحداث فيها �سبع مدن. اإحداهن يف اأمريكا والأخرى يف 
تركيا والعراق و�سوريا واإيران. وهي: بو�سطن، اأ�سكندريه، �سمرقند، بغداد،  مدينة قي�سري، 
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قونيا، دم�سق. ون�ستطيع اأن نق�سم هذه الأماكن اإىل ق�سمني: الأول ؛الأماكن التاريخية التي 
قي�سري،  دم�سق، مدينة  بغداد،  �سمرقند،  اأ�سكندريه،   : وهي  الثالث ع�سر  القرن  اإىل  تعود 
قونيا. ولكن معظم الأحداث جتري يف حمافظة قونيا الرتكية. ويف بغداد والثاين: الأماكن 
احلديثة التي تتعلق بال�سخ�سيات احلديثة املتواجدة يف الرواية. وهما بو�سطن وقونيا اأي�سا. 
3) الزمان: اأ( املعا�سر: بني  17 مايو 2008 و3 اأغ�سط�س 2008. وبعدما اكتملت الروايتان 
يف م�ساريهما الطبيعني، جاءت  فجوة ب�سنة كاملة وتبداأ مغامرة األال وعزيز ال�سعيدة واحلزينة 
يف نف�س الوقت يف حمافظة قونيا و�سط اأنا�سول تركيا. ولكن األالآ مل تندم على ما فعلته. مل 
بجنازة  واحد  �سهر  تنتهي هناك خالل  والق�سة  بنتها جينت،  اإل  اأحد ممن حولها  يفهمها 
عزيز وو�سيته الدفن يف مقر املولوية. ب( القرن الثالث ع�سر: "كانت حت�س نف�سها خمتلفة 
مو�سوع  الرواية  لهذه  الن�س.  هذا  ملثل  وقتها  تخ�س�س  اأن  تريد  باأنها  واثقة  لي�ست  متاما. 
خا�س ل عالقة له بذاتها وباهتماماتها. طريقة �سوفية! طريقة م�ستقية! من يهتم بها؟ رغم 
اآ�سيا  الزمان.  فاأبعد من  املكان  اأما  الثالث ع�سر.  القرن  ؛  بعيدة جدا  كل هذا، فرتة زمنية 
الأحداث فيها فكيف كانت �ستقراأ  التي جتري  الأماكن  اأن جتد  ت�ستطيع  بينما ل  ال�سغري! 
الذي ل  املو�سوع  تلفت نظرها مبثل هذا  ال�سفحات هذه مرّكزة عليها؟ فكيف كانت  مئات 

تعرف عنه اأي �سيء؟"    
4) ال�شخ�شيات: ينق�سم اأبطال الرواية اأي�سا اإىل ق�سمني: الأبطال املعا�سرون والأبطال 

التاريخيون.

املقدمة: • يف 

كثريات  هن  نعم،  كذلك؟  األي�س  واأمريكا.  اأوربا  يف  كثريات  األال  مثل  1.  األالآ: "الن�ساء 
ربة  وهي  ما  لمراأة  األال  مثل  امراأة  تعني  ماذا  احلقيقة  يف  نعم،  وتركيا.  اأوربا  يف  جدا 
البيت؟ يف اأول وهلة اإن األال هي امراأة تعي�س يف اأمريكا، بو�سطن، ب�سعور النق�س من عدة نواح 

وخا�سة من الناحية الروحية." 
البحرية  �ستنتقل من  التي  األاّل  الرواية  بطلة  وا�ستهالكه،،،  الع�سق  وابنتها جانيت،  األاّل 
تلميذة  ابنة  لها  املجنون،  ال�سويف  الع�سق  اإىل  املنتظمة  امل�ستقرة  الزوجية  الراكدة حلياتها 
يف اجلامعة، ا�سمها جانيت، تقيم عالقة غرامية مع �سديق لها من غري دينها. يف مراآة هذه 
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العالقة نكت�سف مالمح األاّل حني تعرت�س ب�سدة على رغبة العا�سقني يف الزواج. ومع اأن األاّل 
اليهودية مل تكن يومًا متدينة، اإل اأنها تعمل بن�ساط على اإبعاد الفتى )اخلطر( عن ابنتها، 
لي�س لأنه غري يهودي، بل بدوافع ل تعرفها الأم نف�سها. نعرف لحقًا اأنها اخلوف من الع�سق، 
هذا الكائن الغام�س املغري الذي لن يتاأخر يف ال�ستحواذ عليها حني يلقي خمطوط رواية 

الراكدة. بحريتها  يف  الع�سق" بحجرته  "�سريعة 
2. جانيت التي لّقنت اأمها در�سًا قا�سيًا حني اأ�سرت على الزواج من حبيبها وغادرت البيت 
من اأجله، تعود بعد اأيام وقد انتهت عالقتها العاطفية بال�سرعة نف�سها التي تطورت بها نحو 

قرار الزواج.
3. القاتل. 

يف الق�شم الأول:

1.  �سم�س
2. األالآ 

3. اأفندي 
4. تلميذ م�ساعد 

5. ر�سالة تتج�سد مرتني من ل�سان �سيخني �سوفيني، 
يف الق�شم الثاين:

1. جالل الدين الرومي
2. �سم�س 

3. املت�سول ح�سن
4. األالآ 

5. العاهرة وردة ال�سحراء 
6. �سكران �سليمان

يف الق�شم الثالث:
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1. املتع�سب
2. �سم�س

3. جالل الدين الرومي

4. األالآ 

5. عالء الدين ابن �سم�س

6. كرا: زوجة جالل الدين الرومي

7. كيميا: بنت الرومي بالتبني

8. �سجاع بايبار�س

9. �سلطان ولد بن الرومي 

10. العاهرة وردة ال�سحراء. 
يف الق�شم الرابع:

 1. �سكران �سليمان

2. عالء الدين بن الرومي

3. �سم�س

4. األالآ

5. املتع�سب

6. الطالب ح�سام

7. ال�سجاع بايبار�س

8. األالآ

9. كرا: زوجة جالل الدين الرومي

10. �سلطان ولد بن الرومي. 
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يف الق�شم اخلام�س:

1. �سلطان ولد بن الرومي
2. الرومي
3. �سم�س

4. كيميا: بنت الرومي بالتبني
5. كرا: زوجة جالل الدين الرومي

6. األالآ، عالء الدين بن الرومي
7. وردة ال�سحراء بدون عاهرة يعني املتعففة

8. �سكران �سليمان 
9. القاتل.

نري اأن القواعد يف الرواية تنحدر من ل�سان �سم�س التربيزي اأو يف الأق�سام التي حتاور 
فيها �سم�س مع اأي بطل يف الرواية. وميكننا اأن ن�سرد هيكل الرواية كما يلي: 

بداية ال�سنةال�سهراملدينةالبطل 
ال�سفحات

نهاية 
ال�سفحات

عدد 
ال�سفحات

17200815387 مايو بو�سطناألالآ
125239445نوفمرب اأ�سكندريه القاتل

45الق�شم الأول: الراب " الأ�شياء العميقة وال�شاكنة وال�شلبة يف احلياة...

خان قريب �سم�س
من �سمرقند 

124247558مار�س 

51القاعدة الأويل

يتوقف تعريفنا للخالق على اأي كلمات نرى اأنف�سنا يف مراآة تعك�س على كيفية روؤية اأنف�سنا.  
عند ذكر اهلل قد ياأتي اإىل ذهنك اأوًل اإلها خميفا اأو خالقا ي�ستحى منه، فهذا يعني اأنك يف 
عار وخوف  يف معظم الأوقات. ولكن على عك�س ذلك عند ذكر ا�سم اهلل لو تفهم منه يف اأول 

الأمرع�سقا ورحمة و�سفقة فهذا يعني اأنك تتمتع بهذه ال�سفات.
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18200855605 مايوبو�سطناألالآ
خان قريب �سم�س

من �سمرقند 
124260655مار�س

64القاعدة الثانية

ال�سري وال�سلوك يف طريق احلق عمل قلبي ولي�س عمال عقليا. فليكن دليلك دائما قلبك 
ولي�س راأ�سك فوق كتفيك. كن من الذين يعرفون اأنف�سهم لي�س ممن ميحونها. 

19200865705 مايوبو�سطناألالآ
124270799ني�سانبغداداأفندي

القاعدة الثالثة

يقراأ القراآن يف اأربع م�ستويات. وامل�ستوى الأول هو معناه الظاهري وبعده معناه الباطني 
والثالث باطن الباطن وم�ستواه الرابع عميق جدا ل تكفي الكلمات لتعريفه. 

الق�سة: النبي مو�سى 
والراعي 

77-76

20200879823 مايوبو�سطناألالآ
تلميذ 

م�ساعد 
124283885ني�سانبغداد

القاعدة الرابعة

اأن جتد �سفات اهلل عند كل ذرة يف الكون لأنه لي�س فقط يف اجلامع وامل�سجد  ت�ستطيع 
والكني�سة والكني�ست بل هو يف كل مكان ويف كل اآن. ل يوجد من راأى اهلل وعا�س ول من راآه 

مات. من وجده يبقى فيه اإىل الأبد.
21200888946 مايوبو�سطناألالآ

26124394962 فربايربغداداأفندي
95القاعدة اخلام�شة

يختلف كيمياء الع�سق عن كيمياء العقل. لأن العقل حذر. ولذلك يخطو خطواته باحتياط، 
وينبه نف�سه دائما:  "حذار! اعنت بنف�سك!" ولكن الع�سق اأ هو هكذا؟ بل الكالم الذي يقوله 
الع�سق: اترك نف�سك! حررها! " ل ينقلب العقل انقالبا �سهال واأما الع�سق في�سني قواه ويفني 
نف�سه. ولكن اخلزائن والدفائن والكنوز تكون بني اخلرابات والأطالل. لي�س كل ما يف القلب 

خراب اأو دمار. 
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96القاعدة ال�شاد�شة

معظم ال�سدامات واخل�سومات والفكر امل�سبق يف هذا العامل ين�ساأ من الل�سان. كن حذرا 
يكون  فيها  والعا�سق  يغيب حكمه  الل�سان  الع�سق  كثريا. يف مملكة  بالكلمات  متعلقا  تكن  ول 

اأبكم.
من مدينة ر�سالة 

قي�سري اإىل 
بغداد

1243961004فرباير

1812431001055 �سبتمرببغداد�سم�س
101القاعدة ال�شابعة

ل ت�ستطيع اأن تكت�سف احلقيقة واأنت باق منزويا حلالك  م�سغ اإىل عك�س �سدى نف�سك 
فقط يف هذه احلياة. بل ت�ستطيع اأن ترى نف�سك يف مراآة اإن�سان اآخر.

103القاعدة الثامنة

مهما ي�سب على نف�سك ل تياأ�س اأبدا ولو اأغلقت الأبواب كلها فهو يف نهاية الأمر يجعل 
لك خمرجا من حيث ل يعرف اأحد.  وكم من جنات خلف املمرات ال�سيقة حتى مل ت�ستطع 
اأن تراها الآن. ا�سكر! فاإن ال�سكر �سهل عندما ح�سلت على ما طلبت. واإن ال�سويف هو الذي 

ي�سكر حتى يف احلالة التي مل تتحقق طلباته.  
104القاعدة التا�شعة 

اإن ال�سرب لي�س النتظار بال عمل ول �سعي فاإنه هو الكون ذات طويل الب�سر. وما هو ال�سرب؟ 
فاإن ال�سرب اأن تنظر اإىل ال�سوكة فرتى الوردة واأن تنظر اإىل الليل فبكونك متخيال النهار.  
فاإن ع�ساق اهلل ميت�سون ال�سرب كاأنهم مي�سون �سكر الوردة بالذوق ويه�سمون. وهم يعرفون 

اأن حتول الهالل اإىل القمر يحتاج اإىل الوقت. 
2220081051094 مايوبو�سطناألالآ

من مدينة بغداد ر�سالة 
اإىل قي�سري 

12431091113فرباير

تلميذ 
م�ساعد 

2912431121164 �سبتمرببغداد

3012431161182 �سبتمرببغداد�سم�س
117القاعدة العا�شرة
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اأينما تتجه يف ذهابك اإىل ال�سرق والغرب وال�سمال واجلنوب  تفكر اأن هذا ال�سفر �سفر 
اإىل داخل �سفرك! من ي�سافر اإىل داخل فهو يف النهاية يتجول يف كل الأر�س.

118القاعدة احلادية ع�شرة

اإن املولًّدة تعرف جيدا باأن الولدة ل تتحقق من دون اأمل ول ي�سق الطريق من دونه اإىل 
الطفل من رحم الأم. يجب عليك ال�ستعداد لالآلم وال�سعوبات لكي تلد منك النف�س اجلديدة 

والطازجة.
118القاعدة الثانية ع�شرة

اأخم�س  اإىل  الراأ�س  فاإنه يتغري من قمة  ال�سفر  اإىل هذا  الع�سق �سفر، كل م�سافر يخرج 
القدمني �ساء اأو اأبى،  فالذين يغرقون بهذه الطرق فال اأحد من بينهم بدون تغري.

3012431181213 �سبتمرببغدادتلميذ م�ساعد 
القاعدة الثالثة ع�شرة

يف هذا العامل ثمة علماء و�سيوخ مزورون عددهم اأكرث من النجوم يف ال�سماء. واإن املر�سد 
احلقيقي هو الذي يوجهك اإىل اأن تنظر اأنت يف داخلك واأن تفوق نف�سك لكي تكت�سف الروائع 

فيك. لي�س اأن تكون معجبا باملر�سد. 
2420081211265 مايوبو�سطناألالآ

127الق�شم الثاين: املاء " الأ�شياء ال�شيالة والزجلة واملتغرية يف احلياة...
جالل الدين 

الرومي 
1512441291323 اأكتوبرقونيا

1612441321364 اأكتوبرقونيا�سم�س
القاعدة الرابعة ع�شرة

التي منحها احلق ودع احلياة لتجري معك لي�س رغما  للتغريات  اأن تقاوم  ا�ست�سلم بدل 
عنك. حتى ل تقلق فال تتوتر باأن نظام حياتي ي�سطرب وتنقلب حياتي راأ�سًا على عقب. من 

اأين تعرف باأنه �سوف يكون اأف�سل من انقالب احلياة راأ�سًا على عقب؟ 
القاعدة اخلام�شة ع�شرة

اهلل دائمًا م�سغول با�ستتابتنا يف الظاهر والباطن فنحن حتفة فنية مل تكتمل بعد. فكل 
بكل  بنواق�سنا  ي�ستغل  والرب  احتياجاتنا.  ن�سد  لكي  �سممت  ع�سناها  حادثة  وكل  م�سيبة 

تفرعاتها. لأن ال�سيء امل�سمى بالب�سرية ي�ستهدف الكمال. 
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املت�سول 
ح�سن

1812441371436 اأكتوبرقونيا

1812441431485 اأكتوبرقونيا�سم�س
144القاعدة ال�شاد�شة  ع�سرة

اهلل ذو الكمال حبه �سهل. ال�سعب حب الأنا�س الفانية برّبها واإثمها. ول تن�س اأن الإن�سان 
ل ي�ستطيع اأن يعرف �سيئا ما اإل قدر ما يحبه. يعني اأنك من دون احت�سان الآخر بال�سميم 

ومن دون حب املخلوق لأجل  اخلالق ل ت�ستطيع اأن تعرف واأن حتب  بجدارة. 
146القاعدة ال�شابعة ع�شرة

اأ�سل الو�سخ يكون يف القلب لي�س يف الظاهر ول يف املالب�س ويف الداخل لي�س يف اخلارج 
غري اأن هذا فكل لطخة مهما كانت تظهر �سيئة فاإنها عندما تغ�سل تنظف وت�سفى باملاء. اأما 

الو�سخ الوحيد الذي ل ُيزال بالغ�سل فهو �سوء النية واحل�سد الذي جتمد دهنا بالقلوب.
148القاعدة الثامنة ع�شرة

لي�س خملوقا خميفا  وال�سيطان  الإن�سان بكل طبقاته و�سو�سائه.  الكون كله اختباأ يف داخل 
ينتظر يف خارجنا لإغوائنا بل بالذات �سوت يف داخلنا. ابحث عن ال�سيطان يف نف�سك لي�س 
يف خارجك ولدى الآخرين ول تن�س اأن من عرف نف�سه فقد عرف ربه.فالإن�سان الذي ي�ستغل 

بنف�سه لي�س بالآخرين يف النهاية يعرف خالقه مكافاأة له.   
282008148151 مايوبو�سطناألالآ

181244151159 اأكتوبر قونياالعاهرة وردة ال�سحراء
181244159164 اأكتوبرقونيااملت�سول ح�سن

181244164167 اأكتوبر قونيا�سكران �سليمان
302008167171 مايوبو�سطناألالآ

181244172177 اأكتوبرقونياالعاهرة وردة ال�سحراء
176القاعدة التا�شعة ع�شرة

مدين  فاأنت  التوايل  وعلى  باأول  اأوًل  الآخرين.  من  والحرتام  والعالقة  تنتظر احلب  اأن 
من  �سخ�سا  يكون  اأن  املمكن  من  لي�س  نف�سه  يحب  ل  الذي  ال�سخ�س  واإن  بهوؤلء.  لنف�سك 
اإليك وردة يف  اأنها �سرت�سل  اإليك �سوكة فهذا يعني  اأر�سلت  املحبوبني. ابتهج فالدنيا عندما 

الوقت القريب. 
177القاعدة الع�شرون
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بالتفكري  ،ولكنك ملزم  املطاف عبارة عن جهد بال جدوى  نهاية  اإىل  بالو�سول  التفكري 
باأول خطوة �ستخطوها ، وبعده ياأتي من تلقاء نف�سه.

�سكران 
�سليمان

181244177183 اأكتوبر قونيا

181القاعدة احلادية والع�شرون

اأن يكون الكل من نف�س ال�ساكلة لعمل هكذا  اأراد اهلل  كلنا و�سفنا ب�سفات خمتلفة. ولو 
بدون ريب. عدم احرتامنا لالختالفات وفر�س حقائقنا على الآخرين هو من قلة الأدب.

183القاعدة الثانية والع�شرون

عا�سق اهلل احلقيقي اإن دخل اإىل خمارة فاإنه يحول ذلك املكان اإىل م�سلى ،ولكن اخلمار 
اإذا دخل اإىل م�سلى فاإن ذلك املكان يحول اإىل خمارة. مهما عملنا يف هذه احلياة فنّياتنا 

جتعلنا خمتلفني ولي�ست �سورتنا ودعاياتنا. 
32008183185 يونيوبو�سطناألالآ
52008185188 يونيوبو�سطناألالآ

199الق�شم الثالث: الريح " الأ�شياء املروكة واملهجورة واملتنقلة يف احلياة...
191244191195 اأكتوبرقونيااملتع�سب 

291244195197 اأكتوبرقونيا�سم�س 
القاعدة الثالثة والع�شرون

احلياة التي نعي�سها  عبارة عن لعبة م�ستعارة متعددة الألوان اأعطيت بني اأيدينا. والبع�س 
يعطي لهذه اللعبة اأهمية كبرية حتى يبكي لها ويكون تعي�سًا. واأما البع�س الآخر من النا�س 
فيلعبها قليال ويرميها ويك�سرها ويعبث حاملا ياأخذها بيده. اإما اأن نعطي لها اأهمية مفرطة اأو 
ل نعرف قيمتها. ابتعد عن التفريط فال�سويف لي�س يف الإفراط ول يف التفريط بل ال�سويف 

دائمًا يف الو�سط
301244197202 اأكتوبرقونياجالل الدين الرومي 

82008202205 يونيوبو�سطناألالآ
حتليل الأديان ال�سماوية 
101244205210 دي�سمربقونياعالء الدين ابن �سم�س

3 �شنوات  " اأحداث الرواية تتواىل تباعاً اإل يف هذا الق�شم
1247دي�سمربقونيا جالل الدين الرومي 
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املرتبة املرتبة الأوىل 
الثانية

املرتبة 
الثالثة

املرتبة 
الرابعة

املرتبة 
اخلام�سة

املرتبة 
ال�ساد�سة

النف�س 
ال�سابعة

النف�س النف�س الأمارة
اللوامة 

النف�س 
امللهمة

النف�س 
املطمئنة

مدينة 
التوحيد

النف�س 
املر�سية

النف�س 
الكاملة

كرا: زوجة جالل الدين 
الرومي

1244213215دي�سمربقونيا

كيميا: بنت الرومي 
بالتبني 

221 1244215دي�سمربقونيا 

92008221225 يونيوبو�سطناألالآ
كرا: زوجة جالل الدين 

الرومي
51245225228 مايوقونيا

121245228232 يونيو قونيا�سم�س 
تعليق حول العالقة القاعدة الرابعة والع�شرون

بني ال�سريعة 
والطريقة

مادام الإن�سان اأ�سرف املخلوقات فهذا يعني اأنه اأ�سرف الكون يجب اأن يتحرك يف النبالة 
التي تليق بهذا ال�سرف متذكرًا يف كل خطوة يخطوها باأنه خليفة اهلل على وجه الأر�س واإن 
�سار فقريًا اأو افرتى اأو حتى لو دخل ال�سجن فيجب اأن ل يتخلى عن املعاملة كخليفة مطمئن 

القلب وطويل النجاد ومرفوع الراأ�س. 
القاعدة اخلام�شة والع�شرون

ل تبحث عن اجلنة والنار يف امل�ستقبل فكالهما موجودان هنا يف نف�س الوقت متى بداأنا 
اأن نحب اأحدا بال م�ساومة وبال ح�ساب وبال م�سالح فنحن فعاًل يف اجلنة ، ومتى تعاركنا 

وتورطنا بالبغ�ساء واحل�سد والكره ف�سنقع  �سريعًا يف النار راأ�سًا على عقب. 
122008232235 يونيوبو�سطناألالآ

�سجاع 
بايبار�س

101245235238 يوليو قونيا

132008238239 يونيوبو�سطناألالآ
21245239242 اأغ�سط�س قونياالرومي 
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كيميا: بنت 
الرومي 
بالتبني 

171245243248 اأغ�سط�سقونيا 

�سلطان ولد 
بن الرومي 

41245248252 �سبتمربقونيا

كرا: زوجة 
جالل الدين 

الرومي

221245252254 اأكتوبر قونيا

1245254257دي�سمرب قونياالرومي 
255القاعدة ال�شاد�شة والع�شرون

اإن الكون ج�سد واحد وخملوق واحد. فكل الأ�سخا�س والأ�سياء مرتبطة مع بع�سها البع�س 
اإياك اأن تلعن من قبل �سخ�س واإياك اأن ت�سبب الأذى ل�سخ�س وخا�سة  بحبال غري مرئية. 
ل�سخ�س اأ�سعف منك. ول تن�س اأن حزن �سخ�س واحد يف الطرف الآخر لهذه الدنيا ميكن اأن 

يكون �سببا لتعا�سة الإن�سانية كلها. واإن �سعادة �سخ�س واحد ميكن اأن ت�سحك الوجوه كلها. 
�سلطان ولد 
بن الرومي 

1245257261دي�سمربقونيا

260القاعدة ال�شابعة والع�شرون

هذه الدنيا مثل جبل كيفما �سرخت اإليه يعك�س اإليك الأ�سوات نف�سها، فاإذا خرج من فمك 
كالم ح�سن ينعك�س اإليك كالم ح�سن، واإذا حتدثت ب�سوء يرجع اإليك الكالم نف�سه. اإذن من 
يتحدث عنك ب�سوء، عليك اأن تذكره بخري اأربعني يوما واأربعني ليلة. ويف نهاية الأربعني يوما 

�سرتى اأن كل �سيء �سيتغري، فاإذا تغري فوؤادك تتغري الدنيا.
152008261265 يونيوبو�سطناألالآ

العاهرة 
وردة 

ال�سحراء

1245265273ينايرقونيا

267القاعدة الثامنة والع�شرون

اإن املا�سي عبارة عن غيمة �سباب تغطي اأذهاننا. واأما امل�ستقبل فهو �ستارة خيالية قائمة 
بذاتها. فال ميكننا اأن نعرف م�ستقبلنا ول ن�ستطيع تغيري ما�سينا. وال�سويف يعي�س دائما على 

حقيقة هذا الآن. 
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كيميا: بنت الرومي 
بالتبني 

1245273278ينايرقونيا 

275القاعدة التا�شعة والع�شرون

اإن القدر ل يعني اأن حياتنا كتبت من قبل. ولذلك فاإن التحدث "ماذا ن�ستطيع اأن نعمل 
كله  الطريق  لي�س متام  فالقدر  اجلهالة.  هو مظهر  لالأحداث  " والنقياد  هكذا  قدرنا  فاإن 
ولكن يعطي مفارق الطريق فقط. وخط ال�سري وا�سح لكن املنعطفات واملفرتقات عائدة اإىل 

امل�سافر. فاإذا اأنت ل�ست حاكما على احلياة ول�ست عاجزا اأمامها. 
1246278280ينايرقونيا�سم�س 

القاعدة الثالثون

اإن ال�سويف احلقيقي هو الذي اإذا عيب اأو اغتيب اأو حتى افرتي عليه من قبل الآخرين 
اأم�سك ل�سانه ول يتحدث بكلمة واحدة �سيئة بحق اأي �سخ�س. فال�سويف ل يرى العيوب بل 

ي�سرتها.
172008280284 يونيوبو�سطناألالآ

العاهرة وردة 
ال�سحراء

1245284286فربايرقونيا

192008287291 يونيوبو�سطناألالآ

1246291293فربايرقونيا�سم�س 
الق�شم الرابع: النار " الأ�شياء الالفحة واملدمرة واملفنية يف احلياة...

1246297301فربايرقونيا�سكران �سليمان 
عالء الدين بن 

الرومي
1246301303فربايرقونيا

القاعدة احلادية والثالثون

لكي نتمكن من القرتاب اإىل احلق ينبغي اأن منلك قلوبا ناعمة لينة رقيقة. وكل اإن�سان 
يتعلم اللني  بهذا ال�سكل اأو ذاك. فالبع�س يتعر�س حلادث، والبع�س ي�ساب مبر�س ع�سال، 
والبع�س يتاأمل من مرارة الفراق والبع�س يبتلى باملوت. وكلنا جنتاز امل�سائب التي متنحنا 
الفر�سة لإذابة ال�سالبة املوجودة يف قلوبنا. فقليل منا يفهم احلكمة يف ذالك ويلني قلبه، 

واأما الباقون ولالأ�سف فيخرجون منها وقد زادت قلوبهم ق�سوة.
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1246303306فربايرقونيا�سم�س
القاعدة الثانية والثالثون

ارفع كل احلواجز التي بينك وبني الرب لكي ت�ستطيع الرتباط مع اهلل بع�سق �ساف. لتكن 
لك قواعد ولكن ل ت�ستخدمها يف حتكيم الآخرين اأو متييزهم. وابتعد عن الأ�سنام خا�سة. 

ول جتعل حقائقك �سنما.  ليكن اإميانك كبريا ولكن اإياك اأن تدعي العظمة باإميانك.
262008306311 يونيوبو�سطناألالآ

1246311315فربايرقونيااملتع�سب
1246315322فربايرقونياالطالب ح�سام

1246322324مار�سقونياال�سجاع بايبار�س
262008324326 يونيوبو�سطناألالآ

كرا: زوجة جالل 
الدين الرومي

1246326329مار�سقونيا

القاعدة الثالثة والثالثون

يف هذه الدنيا، بينما ي�سعى الكل اأن يكون �سيئا ما فكن اأنت ل �سيء.  وليكن منزلك عدما. 
األ يكون الإن�سان خمتلفا عن الفخار. وكيف كان يتحد الفخاَر الفراغ الذي يف داخله  يجب 

ف�سعور الال �سيء هو الذي يجعل الإن�سان قائما عليه لي�س �سعور الأنانية.   
�سلطان ولد 
بن الرومي 

1246329331يونيوقونيا

�سكران 
�سليمان 

1246331333يونيوقونيا

عالء الدين 
بن الرومي

1246333337يونيوقونيا

1246337340يونيوقونيا�سم�س
252008340345 يونيوبو�سطناألالآ

الق�شم اخلام�س: الفراغ " الأ�شياء توؤثر علينا لي�س بوجودها بل بعدم وجودها يف 
احلياة...

348

�سلطان ولد 
بن الرومي 

1246349352يوليوقونيا

1246352357اأغ�سط�سقونياالرومي 
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1247357359اأبريلدم�سق�سم�س
القاعدة الرابعة والثالثون

اإن خ�سوعا مثل هذا  بالعك�س متاما،  بل  الهوان.  ال�سعف ول  يعني  للحق ل  اإن اخل�سوع 
يتطلب قوة فائقة. فالإن�سان اخلا�سع يرتك التخبط يف املياه الهائجة الدوامة ويعي�س يف بلدة 

اآمنة.
كيميا: بنت الرومي 

بالتبني 
1247359363مايوقونيا 

كرا: زوجة جالل 
الدين الرومي

1247363366مايوقونيا

252008366371 يونيوبو�سطناألالآ
1247371373مايوقونيا�سم�س

عالء الدين بن 
الرومي

41247373375 يونيوقونيا

374القاعدة اخلام�شة والثالثون

باملنكر  يتعرف  اأن  عليه  يجب  املوؤمن  واأن  بالت�ساد.  احلياة  هذه  يف  نتقدم  اأن  ن�ستطيع 
الذي يف داخله، وال�سخ�س الذي ل يوؤمن باهلل عليه اأن يتعرف على املوؤمن الذي يف داخله. 
وال�سخ�س يتقدم خطوة بخطوة حتى ي�سل اإىل مرحلة الإن�سان الكمال. ول ي�ستطيع اأن ير�سد 

اإىل الكمال اإل باحت�سانه الت�ساد.
كيميا: بنت 

الرومي 
بالتبني 

1247375379نوفمربقونيا 

وردة 
ال�سحراء

1247379381نوفمربقونيا

كيميا: بنت 
الرومي 
بالتبني 

1247381385نوفمربقونيا 

292008385391 يونيوبو�سطناألالآ
�سكران 
�سليمان 

1247391394دي�سمربقونيا

394القاعدة ال�شاد�شة والثالثون
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ل تقلق من احليل والد�سائ�س. لأن من ميكر عليك ويريد اإحلاق ال�سرر بك فيمكر اهلل 
عليهم. ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها. وهذا النظام ي�سري على اأ�سا�س هذه التقابالت، فال 
ترتك ذرة خري بدون قابل ول ذرة �سر بغري جزاء. ول تتزحزح ورقة واحدة بدون علمه. عليك 

اأن توؤمن بهذا فقط.
81247395399 دي�سمربقونياالقاتل

397القاعدة ال�شابعة والثالثون

اإن اهلل بارع يف ت�سيري اأمور الكون بدقة بالغة. ولأنه دقيق اإىل هذا احلد، لذلك كل �سيء 
يح�سل يف وقته املعلوم ل يتاأخر ثانية ول يتقدم. وكل اإن�سان له وقت للع�سق ووقت للموت. 

32008399400 اأغ�سط�سبو�سطناألالآ
400القاعدة الثامنة والثالثون

هل اأنا جاهز لتغري حياتي التي اأعي�سها ولتحويل نف�سي؟ الوقت لي�س متاأخرا اأبدا ل�سوؤال 
مثل هذا.  لنكن يف اأي عمر وليم�س من حياتنا ما م�سى فان التجدد من جديد ممكن. الويل 
ليوم ي�سبه طبق عينه. يجب التجدد يف كل حلظة ويف كل نف�س. ولأجل ولدة حياة جديدة يجب 

املوت قبل املوت. 
عالء الدين 
بن الرومي

1247400402دي�سمربقونيا

�سلطان ولد 
بن الرومي 

1247402403فربايرقونيا

1260403408اأكتوبرقونياالرومي 
القاعدة التا�شعة والثالثون

و اإن تغريت النقاط با�ستمرار فاإن الكل ل يتغري اأبدا. كل �سقي يرحل من هذه الدنيا يلد 
بدله �سقي اآخر. وكل اإن�سان تقي ميوت ياأتي مكانه تقي اآخر. وبهذا تتحقق املوازنة فال يف�سد 
اجلميع يف زمن واحد ويبقى كل �سيء يف مكانه ومركزه. واأي�سا من يوم اإىل يوم ل يبقى �سيء 

مت�سابه بعينه. فكل �سويف ميوت ويلد بدله �سويف جديد اآخر. 
72009408415 �سبتمربقونيااألالآ

415القاعدة الأربعون الأخرية

اأن ي�سعى وراء  يا ترى، هل يجب  ت�ساأل،  العمر الذي مر بدون ع�سق فقد ذهب عبثا. ل 
اأو وراء الع�سق اجل�سماين؟ ل ت�ساأل  اأم  ال�سماوي   اأم الدنيوي،  اأم املجازي،  الع�سق الإلهي، 
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مثل هذه الأ�سئلة اأبدا. الفوارق تنجب الفوارق. التمييز يولد التمييز. واأما الع�سق فال يحتاج 
اإىل اأي تركيب و�سفات. فهو عامل قائم بذاته. فاأنت اإما يف و�سطه...  يف مركزه؛ اأو اأنت يف 

خارجه، يف ح�سرته.
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                  اجلميل وامل�سوه يف الأدب الرو�سي احلديث

رو�سيا  / �سيت�سوفا  • ليديا 
ق�سو�س د.�سلطان  • ترجمة 

طاب يومكم! �سكرا ملنظمي هذا امللتقى على دعوتنا للم�ساركة، واأعتقد  اأن  لقاءنا �سيكون 
مفيدا وقلبيا و�سيقوي عالقات بالدنا وثقافاتها واأدبها.

من اأعرف من الأدباء الأردنيني؟ الروائي عي�سى الناعوري ؛ الذي ترجمت بع�س ق�س�سه 
الق�سرية اإىل الرو�سية، الأديبة كفى الزعبي ؛ التي �سدرت روايتها "عد اإىل البيت يا خليل" 
باللغة الرو�سية يف ال�سنة املن�سرمة. اأما ما يخ�س الأدب العربي ب�سكل عام فقد �سدرت يف 
رو�سيا قبل فرتة وجيزة رواية الأديب ال�سعودي هاين ابراهيم النق�سبندي "اعرتافات امراأة 
بالآخر.اأفكار  "القبول  وكتاب  يعقوبيان"،  "عمارة  الأ�سواين  عالء  امل�سري  عربية" ورواية 
م�سري". ومتت اإعادة ن�سر بع�س اأعمال الروائي امل�سري احلائز على جائزة نوبل –جنيب 

حمفوظ وكذلك كتب "الك�سندر ديوما�س" العرب جورجي زيدان.

كذلك قراأت اأ�سعار حممود دروي�س وتعرفت على اإبداع ال�ساعر ال�سوري نزار  قباين، الذي 
ن�سرت خمتاراته ال�سعرية يف رو�سيا.

يحفل الأدب العربي بامل�ساعر الإن�سانية احلية، وفيه جند الهتمام باأكرث ق�سايا احلا�سر 
ال�ساخنة. لالأ�سف لي�س لدي اأ�سدقاء يتقنون اللغة العربية، ولكن بع�س املوؤلفني الذين يعي�سون 
بوت�سينكوف  فيكتور  �سديقي  بالفرن�سية.  يكتبون  العربي  املغرب  ودول  الأو�سط  ال�سرق  يف 
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ترجم كتاب اأمنون كابيليوك "عرفات الذي ل ينحني ". هذا الكتاب مكر�س حلياة ون�سال 
رجل املقاومة وال�سيا�سة العظيم –يا�سر عرفات. هذا العمل مل يجد نا�سرا له حتى الآن. كما 
ترجم فيكتور اإىل الرو�سية رواية الكاتب اجلزائري �سليم با�سي "اإقتلوهم جميعهم"، وعرفت 

اأن هذه الرواية �سدرت بالعربية)1(. 
الآن �ساأحتدث عن نف�سي، واأعتقد اأن �سريتي يف بع�س اأجزائها ميكن اأن تكون ذات عربة 

ومغزى.
والداي  اأوا�سط  رو�سيا، يف قرية �سغرية من منطقة فورونيج.  لقد ولدت وترعرعت يف 
من الفالحني، عا�سا حياتهما على الأر�س املعطاء وعليها عمال. طفولتي و�سباي مرتبطان 
فيها  الروحي  النا�س عط�سهم  روى  والتي  والالدينية  العظيمة  –الدولة  ال�سوفييتي  بالحتاد 
ب�سكل اأ�سا�سي عن طريق الآداب والفنون. كان دينا اآنذاك العدالة، ال�سداقة بني ال�سعوب، 
والتعاون امل�سرتك وم�ساعدة امل�ست�سعفني.كان الكتاب ال�سوفييت العظام قادة روحيني-اإىل 
اأ�سماء  ال�سوارع التي حتمل  اليوم ؛حتى يف املدن ال�سغرية والقرى املن�سية جتد العديد من 
الأدباء وال�سعراء. اأنا مثال ترعرعت يف بيت على �سارع ال�ساعر العظيم نيكولي نيكرا�سوف. 
العايل،  تعليمهم  مني  الأكرب  و�سقيقتاي  �سقيقي  ووا�سل  الكتب،  من  الكثري  بيتنا  يف  كان 
وكانت والدتي تقراأ كثريا. هكذا دخلت عامل الأدب، وهو لالآن يبقى بالن�سبة يل عاملا �ساحرا 

و�سحريا. 
بقيت  لالأطفال.  التاريخ  مادة  در�ست  ثم  املعلمني،  مبعهد  التحقت  املدر�سة  اإنهاء  بعد 
القراءة  عمال حمببا يل واأخذت اأدون انطباعاتي احلياتية على الورق. يف هذا الوقت كنت 
اأقطن يف مو�سكو، املدينة التي جتري فيها دائما الكثري من الأحداث الأدبية والفنية. ومع اأنا 
و�سلنا اإىل زمن رديء ولي�س الأن�سب لتطور الفنون- تفكك الحتاد ال�سوفييتي وظهرت الكثري 
من ال�سعوبات املادية – ولكن يف ذلك الوقت بالذات قررت تغيري منط حياتي ب�سكل حاد. 

التحقت باملعهد الأدبي لأح�سل على اأ�س�س فن الكتابة الأدبية.
على  �ساعدين  الذي  بالإن�سان  التقيت  – لقد  النظري  منقطع  ب�سكل  احلظ  حالفني  هنا 
ال�سمود وامل�سي قدما يف عامل الإبداع. اإنه اأ�ستاذ املعهد الأدبي، ال�ساعر فالنتني �سوروكني. 
)1( �سدرت رواية �سليم با�سي بالعربية برتجمة حممد �ساري عن من�سورات الربزخ/اجلزائر عام 2007، وهي مكتوبة 
)القاعدة(  امل�سلحة  اجلماعات  و�سورة  �سبتمرب  تفجريات  ومو�سوعها  غايل،  من�سورات  من  الأ�سل  يف  بالفرن�سية 

)املحرر(.
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لقد اأثر على نظرتي اإىل احلياة ب�سكل راديكايل. باملنا�سبة يف نهاية الثمانينات كان فالنتني 
�سوروكني �سمن وفد احتاد الكتاب الذي زار الأردن و�سوريا، ق�سائده مرتجمة اإىل العربية، 
وهو موؤلف امللحمة ال�سعرية " الفل�سطيني". يف الوقت احلا�سر كلفني اأ�ستاذي بتنقيح موؤلفاته 

وحتى اليوم �سدرت �ستة جملدات من اأعماله الكاملة التي اأح�سرت معي بع�سا منها. 
در�ست يف املعهد الأدبي باملرا�سلة، ويف نف�س الوقت كنت اأعمل يف ال�سحافة وتنقلت كثريا 
اأرجاء الدولة. كانت تلك �سنوات �سعبة. يف الت�سعينات ح�سل انق�سام حاد بني الأدباء،  يف 

وظهر اآنذاك اجتاهان. هذان الإجتاهان برزا كذلك يف ال�سيا�سة وال�سحافة. 
غري  دولة  رو�سيا  واأن  �سيء  ال�سوفييتي  الحتاد  يف  �سيء  كل  اأن  اعترب  الكتاب  من  جزء 
ح�سارية، ويف كل الأمور يجب اأن تكون اأمريكا هي املثال. حتى الق�سف الوح�سي ل�سربيا مل 
يقنعهم باأي �سيء اآخر. هوؤلء الأدباء عملوا �سد وطنهم، ومعظم الأحيان ح�سلوا على دعم 
ال�سلطات. حتى اليوم اأمريكا بالن�سبة لهم هي املثال وال�سنم بالرغم من احتاللها للعراق 

واجتياحها لأفغان�ستان. 
هذه النظرة خاطئة وتخلو من الأخالق وال�سرف والنتماء. اأنا واأ�سدقائي والعدد الهائل 
اإن  ولي�س اخليانة،  يتطلب احلب  الوطن  اأن  نزال  �سنا اعتربنا ول  الأكرب  الأجيال  اأدباء  من 
اإننا نحتاج  احلياة يف رو�سيا يجب اأن تكون بحيث ينعم العاملون برغدها ولي�س الل�سو�س، 

الأديب يف الوطن ولي�س يف الغربة املرتفة. 
عام 1998 اأ�س�سنا مع طالب املعهد الأدبي املجلة امل�سماة " املقلة ال�سابة "، التي اأ�سبحت 
جتتذب الأدباء املوؤيدين للثقافة الوطنية. هذا العام اأ�سبح عمر جملتنا اثني ع�سر عاما، وهي 

ت�سدر على الإنرتنت ويقروؤها ويكتب فيها عدد كبري من اأبناء الوطن. 
الق�س�س  الكتاب جمعت عددا من  " الهاج�س" �سدر عام 2001. يف هذا  الأول  كتابي 

الق�سرية، وهو الفن الكتابي الذي اأحبه، والذي اأ�سعر من خالله بحريتي الكاملة.
ثم تاله كتاب ي�سم جمموعة من املقالت بعنوان " نقطة التفتي�س الأخرية" وفيه دونت 
اأحب  اأنا ل  ال�سي�سان، حيث جرت املعارك الطاحنة.  اإىل جمهورية  انطباعاتي عن رحالتي 
ال�سي�سان  اإىل  ال�سفر  اأن من واجبي  لي�ست من مو�سوعاتي، ولكنني اعتربت  ؛ وهي  احلرب 

وكتابة م�ساهداتي. 
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�سدرت يل �ستة موؤلفات، والأكرث اأهمية فيها هي املجموعة الق�س�سية " الثنان معا ". اأنا 
ل اأنتمي اإىل الأدب التجاري، وو�سيلة رزقي هي العمل ال�سحفي. الأدب هو ذلك الف�ساء الذي 
اأرغب اأن اأبقى فيه حرة يف التعبري عن اأفكاري واآرائي. هذا طبعا حمل ثقيل ؛ ولكنني باملقابل 

اأكتب ما اأريد، والكتب اجليدة – عاجال اأم اآجال – �ستجد نا�سرها.
و اأنا اأ�ستعد للقاء بكم اأخذت اأفكر باملو�سوعات الأ�سا�سية لق�س�سي ؛ والأبطال الرئي�سيني 

لكتبي. اأعتقد اأنهم اأولئك النا�س الذين يوؤمنون اأن اأهم مفهوم يف احلياة هو اجلمال. 
اأنا   ." بالإله  الإح�سا�س  هو  اجلمال  "اإن  يقول  دفورت�سوف  فا�سيلي  الرو�سي  الكاتب 
يجتذبني جمال الروح الإن�سانية، جمال الفعل النبيل، جمال الأحا�سي�س الإن�سانية. ال�ساعر 
فالنتني �سوروكني يقول يف اإحدى ق�سائده " جئت لأغني للجمال......". اأنا اأمتاهى مع هذه 

الأحا�سي�س واأحاول جت�سيدها يف ق�س�سي.

اللتقاء  اإمكانية  يعطيني  ال�سحافة  يف  عملي  بينهم.  اأعي�س  الذين  النا�س  هم  اأبطايل 
باملليونري وال�سحاذ، باملعلمني والفنانني وال�سيا�سيني والع�سكريني. اأنا اأتابع النا�س الذين لديهم 
اهتمامات روحية، والأهم من ذلك اأحّب اأبطايل اإيّل هم �سكان الريف. اإنهم بالذات الذين 
يحافظون على اللغة الرو�سية حية، يحافظون على ح�س الفكاهة ولديهم النظرة ال�سحيحة 
لها  احلافظون  هم  القدم  منذ  فيها  والفالحون  وعظيمة،  كبرية  دولة  رو�سيا  احلياة.  اإىل 

ولتقاليدها. القرية هي التي اأعطتنا املقاتلني الأبطال والأدباء والعلماء. 

ترعرعوا يف  الآن  املبدع  املبدعني. كل ممثلي اجليل  العديد من  الآن  الرو�سي  الأدب  يف 
ن�سر  يتم  رو�سيا  يف  يوم  كل  واملعريف.  التعليمي  التوجه  ذات  الدولة   – ال�سوفييتي  الحتاد 
هذا  من  بالرغم  األفا.    ثالثني  �سنويا حوايل  الأدبية  املوؤلفات  عدد  ويبلغ  ؛  الكتب  ع�سرات 
؛فرباأيي مل يعط الأدب الرو�سي احلديث للعامل فكرا جديدا ب�سكل جذري. )مقارنة مبا اأعطاه 

ليف تول�ستوي اأو دو�ستويف�سكي مثال(. 
ما هو ال�سبب يف ذلك؟ اأنا اأرى اأن ال�سبب الرئي�س واملع�سلة الأ�سا�سية لرو�سيا املعا�سرة، 
الإنتيليجن�سيا  جتابه  اأن  عليها  التي  الوطنية؛  الإنتيليجن�سيا  �سعف  هو  وثقافتها  لأدبها 
الثقايف  الهامبورغر  يف)ثقافة  ح�سرنا  يحاولون  الكوزموبوليتية  ممثلو  الكوزموبوليتية. 
)النخبة(.  متجدها  التي  الب�سرية  بالنقائ�س  التلذذ  يف  ؛  العدواين  الفن  يف  ؛  للجماهري( 
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اجلوهر لديهم هو الفن امل�ساد للفن )الالفن(، اإنه ينحدر بالروح الإن�سانية، ي�ساهم يف دعم 
ال�ستخفاف بالفن والقيم الفكرية والإن�سانية العاملية. 

�سيادة الكو�سموبوليتية العدوانية بداأت قبل انهيار الحتاد ال�سوفياتي ؛ وهي تهيمن على 
الأدب  واأ�سبح  ؛  الهادفة  القراءة  انخفا�س حاد يف  اإىل  اأدى  الراهن. هذا  الوقت  رو�سيا يف 
اجلاد غري مهم لغالبية القراء، الذين توجهوا اإىل الأدب الرخي�س من الروايات البولي�سية 

واجلن�سية. 
خياراتها،  يف  حمافظة  العربية  الن�سر  "دور  مثل  عبارات  تقراأ  اأن  ميكن  �سحافتنا  يف 
وتف�سل الأدب الكال�سيكي الرو�سي، وترف�س قطعيا العرو�س لرتجمة اأعمال الأدباء الرو�س 
اأكرث الأدباء الرو�س  املعا�سرين". هذه النظرة احلذرة التي يحملها النا�سرون العرب جتاه 
�سهرة يف الغرب لها مربراتها املنطقية. لالأ�سف حتى نحن – النتيليجين�سيا الوطنية تعبنا 
من هوؤلء "الأدباء املعا�سرين "، الذين يعتربون كتابا رو�سيني ولكنهم يق�سون معظم حياتهم 
يف اخلارج: اإما يف اإ�سرائيل اأويف  الغرب. هوؤلء الأدباء الكوزموبوليتيون يتلقون الدعم من 
الوكالة الفيدرالية للن�سر، ير�سلون لتمثيل وطننا يف املعار�س الدولية للكتب، يح�سلون على 
يقدمون  النا�س  هوؤلء  الأجنبية.  اللغات  اإىل  كتبهم  ترجمة  وتتم  ال�سخمة  النقدية  اجلوائز 
ت�سورا م�سوها لوطننا و�سعبنا. وهذا لي�س فقط يف الأدب بل يف كل اأ�سكال احلياة الثقافية: 
يف ال�سينما والتلفاز وامل�سرح. امل�سكلة هي اأن رو�سيا ت�سري الآن على اخلط الراأ�سمايل، لكن 

الربجوازية الوطنية ل تزال �سعيفة، وتاأثريها يف اأمور الدولة �سئيل. 
كما هو حا�سل يف الأدب كذلك يف القت�ساد: الدور الرئي�س يلعبه راأ�س املال الكوزموبوليتي 
متعدد اجلن�سيات. هذا خطري جدا لأن لدينا م�ساحات �سا�سعة غنية باحتياطات النفط والغاز 
واملياه والغابات والذهب والرثوات اجلوفية، يف الوقت الذي يتناق�س فيه عدد ال�سكان مبقدار 
مليون �سخ�س �سنويا. جميع جرياننا: اأوروبا، ال�سني، و دول اآ�سيا الو�سطى  �سيكونون �سعداء 

بالطبع اإذا ازداد �سعف رو�سيا.
�سعف الإنتيليجين�سيا الوطنية �سيوؤدي اإىل نتائج وخيمة، و�سيطرة الكوزموبوليتيني �ستوؤدي 
– توجد  –على حد علمي  اإىل �سياع القيم الفكرية واإىل تخلف املجتمع. يف العامل العربي 
حرية  الرقابة  هذه  تكبل  درجة  اأية  اإىل  اأحكم  اأن  علي  ال�سعب  من  واأخالقية.  دينية  رقابة 
الفرد والإمكانيات الإبداعية للفنان. لكنني اأعلم اأنني ميكن اأن اأذهب اإىل دار ال�سينما التي 
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اأو  اأن اأ�ساب ب�سدمة روحية  – ال�سراك�سة( دون  تعر�س فيلما عربيا )مثال الفيلم الأردين 
التي تعر�س يف مهرجان مو�سكو الدويل لالأفالم والقادمة من  اأما يف الأفالم  �سيكولوجية. 
والعري  الإباحية  مب�ساهد  فيها  فتفاجاأ  اأوروبا  دول  من  كبري  وعدد  هولندا  النم�سا،  اأملانيا، 

الفا�سح التي تخد�س احلياء. 
يف الإمرباطورية الرو�سية ومن ثم يف الحتاد ال�سوفييتي كانت هناك رقابة، ولكن هذا مل 
مينع الأدباء والفنانني من اإبداع التحف الفنية والروحية اخلالدة. جتربة احلياة يف رو�سيا 
– املجتمع ي�سع  اأمر خطري جدا  املعا�سرة تدفعني للقول اإن عدم وجود احلدود الأخالقية 
ال�سحافة  لدينا موجودة: فمثال ممنوع على  وال�سر. على كل حال فالرقابة  مفاعيم اخلري 
حتديد قومية املجرم –ميكن عندها اتهام ال�سحفي بالتطرف وال�سوفينية. ممنوع القول اإن 
النتيليجين�سيا اليهودية تتوىّل يف رو�سيا منا�سب قيادية ل توازي التمثيل الن�سبي لليهود يف 

الدولة – هذا يهدد بو�سمك بالال�سامية مع كل ما يرتتب على هذا اللقب من نتائج. 

ح�سب معلوماتي فاإن اللغة العربية حمافظة جدا، وهذا مينع تطوير اأ�ساليب واأ�سكال فنية 
جديدة. نحن اليوم يف رو�سيا نعاين من م�سيبة معاك�سة: لغتنا الرو�سية الرثية والعريقة التي 
اأعطت العامل الكتاب العظام، ميكن الآن اأن تهان بب�ساطة وحرية با�ستخدام الألفاظ البذيئة، 
ال�سوي  الإن�سان  التوجه ينفر منه  والإ�سادة بها. هذا  ال�ساذة والالاأخالقية  امل�ساهد  بو�سف 
ول ي�ست�سيغه، ولكن ب�سبب هذا النحدار واإنتاج هذه النفايات ميكن ملن يدعي اأنه اأديب اأن 
يح�سل على ال�سهرة، على اجلوائز والرتجمة اإىل اللغات الأخرى، يح�سل على الدعاية من 

خالل التلفاز وو�سائل الإعالم الأخرى. 

ذي  الفنان  اأو  الكوزموبوليتي  لالأديب  امل�سوار  لبداية  جمربة  طريقة  ال�سدمة"  "اأدب 
الوطنية  النتيليجين�سيا  ممثلي   – نحن  لنا  الطبيعي  من  وامل�سوهة.  املري�سة  النف�سية 
اإن�سان يحب رو�سيا ويوؤمن بدورها التنويري- روؤية هذه التطورات املتهاوية واملنحدرة   ولأي 

الالاأخالقية. 

و بالرغم من كل هذا فمخزون واإمكانات رو�سيا الثقافية والروحية ل تزال عالية. لدينا 
�سعب مبدع واأنا واثقة اأن الو�سع الثقايف لدينا �سيتغري نحو الأح�سن. على اأية حال نحن نبذل 

كل ما ن�ستطيع يف هذا املجال. 
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اأنا متاأكدة اأن هذا املوؤمتر جمع اأدباء يحبون بالدهم و�سعوبهم، ويعملون لتطوير ثقافتهم 
القومية  الآداب  وانتمائنا.  اأ�سالتنا  ب�سبب  البع�س  لبع�سنا  مهمون  واإياكم  نحن  الوطنية. 
عن  دائما  �سيدافع  الأ�سيل  واملثقف  الإن�ساين،  الفكر  عظماء  اأيدي  على  ت�سكلت  والوطنية 
التعاي�س ال�سلمي لل�سعوب، عن تطوير العلم واملعرفة عن تثقيف ال�سعوب، عن ح�سول العدد 
وبالتايل  معا  �سنتعاون  واإياكم  اأننا  اأعتقد  والعلمي.  الثقايف  املوروث  على  الب�سر  من  الأكرب 

�ستتعاون �سعوبنا ملا هو اأف�سل. 
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الإجتاهات الرئي�سة 
يف تطور النرث الرو�سي احلديث

كوك�سينيوفا  • كابيتالينا 
ق�سو�س د.�سلطان  • ترجمة: 

1

الإبداعي  املجتمع  انق�سم  الهائل  الثقايف  بف�سائها  ال�سوفييتية  امرباطوريتنا  تفكك  بعد 
ومابعد  )الوطنيون(  وبالأر�س  بالقرية  املرتبطني  الأدباء  مع�سكر  �سخمني:  مع�سكرين  اإىل 
بني  تكن حربا  ومل  والإ�ستيتيكية،  الإبداعية  الأ�سكال  �سراعا حول  يكن  احلداثيني. هذا مل 
مفهوم  حول  اختالف  واأهدافه،  الأدب  دور  فهم  يف  جذري  واختالف  واملعا�سرة،  الأ�سالة 

الدولة-الوطن يف ما�سيها وحا�سرها.

حيث  التقليدية(،  القيم  )اأزمة  م�ساألة  حاد  ب�سكل  ظهرت  الع�سرين  القرن  ت�سعينات  يف 
حتت عنوان )التقليدية( اندرجت تقاليد املجتمع ال�سوفييتي القريب وكذلك القيم الرو�سية 
الكال�سيكية بكاملها. انهيار الإمرباطورية ال�سوفييتية واإعادة النظر ال�ساملة يف الإحداثيات 
الإديولوجية القيمية متثلت قبل كل �سيء يف تفكيك الواقعية الإ�سرتاكية يف الأدب.هذا التدمري 

الن�سيط للواقعية الإ�سرتاكية بداأه اأولئك الذين اعتربوا اأنف�سهم )مابعد حداثيني(.

ميكن اعتبار )رف�س الإديولوجيا(-اخلط الأ�سا�سي يف" نظام الرف�س" – اأول حتد من 
اأو  اإمكانية  املهم:  ال�سوؤال  اأحد  الفكرية.املثال مات. مل يطرح  للتقاليد  قبل مابعداحلداثيني 
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عدم اإمكانية اأو عبثية احلياة بدون املثل الأعلى. املثل ال�سرتاكية بداأت بالتال�سي تدريجيا 
من الأدب، ولكن مفاهيم)احلريات الدميقراطية( حتولت اإىل اإدراك وجود اأزمة املفاهيم 
بافل  هناك  يعد  الالبطولة-مل  اأي�سًا  الأدب  اإىل  جلب  مابعداحلداثة  اجتاه  الإن�سانية. 
كورت�ساغني،بطل رواية اأو�سرتوف�سكي)الفولذ �سقيناه(! مت "طرد"كل اأع�ساء الكوم�سومول، 
اأبطال البناء العظيم واخلطط اخلم�سية اجلبارة، من الأعمال الأدبية.؟ هو ما ي�سمى "الأدب 
الآخر". "الأدب الآخر هو الذي اأ�سبح وحتى ان�سرام القرن الع�سرين الف�ساء الرحب لنقد 
وجتريح التقاليد واملثل. "الأدب الآخر اأخذ يناف�س لتقدمي معنى جديد لالإن�سان يف الأدب، 

لتقدمي موديل جديد للعامل ككل.
ب�سكل عام اأ�سبح كتاب مابعد احلداثة يهتمون بكل ما هو غري طبيعي وغري �سوي،بكل ما 

هو متطرف.

بايل،  بييت�سوخ،  تول�ستايا،  بيرتو�سيف�سكايا،  الأدباء  للتقاليد.  اأي�سا كتحد  التطرف ظهر 
النقاد ممثلني  قبل  اعتربوا من  و�سواهم  بوبوف  يروفييف  �سوروكني،  دوفالتوف، فالدميري 
للنرث الآخر لالأدب الآخر. يف موؤلفاتهم توجهوا اإىل التفكري الدوين اإىل نوعية التفكريباأ�سلوب 
القطيع.مع الختالف البني يف اأ�سلوب كتابة املذكورين لكنهم يف اجلوهر يجتمعون يف و�سف 
اأ�سبح  كاأ�سلوب  اليومية"  احلياة  رعب  اأو  اليومية."اأهوال  احلياة  و"اأهوال"  العامل  عبثية 
بداية عملية عامة لتدمريالإديولوجيا ال�سرتاكية اجلمعية، املجتمعية ال�سوفييتية )حيث كان 
ال�سوفييتي لالإن�سان  اأكرب(، تدمري املبداأ  اإىل الفرد كجزء ع�سوي يف تكوين م�سرتك  ينظر 
اأو)الأخرى(   اجلديدة(  )املوجة  كّتاب  فاإن  ومتكامل  عام  ب�سكل  الهارموين)املتناغم(. 
فهموا اأنها اأدب م�ساد وبديل للواقعية ال�سرتاكية )ب�سكلها الإديولوجي واجلمايل(. الت�سور 
املوقف  �سطب  مت  اأ�سطورة.كذلك  باعتباره  �سطبه  مت  امل�سرق"  "امل�ستقبل  عن  الإديولوجي 
عمل  يف  بوعي  وم�ساركا  واعيا  اإن�سانا  باعتباره  ال�سوفياتي  الإن�سان  و�سف  يف  الإديولوجي 
اليومية  احلياة  مفاهيم"  لها  ت�سدت  "الأ�ساطري"  هذه  كل  جديد.  جمتمع  لبناء  جماعي 
الرئي�س على  الإثبات  اإياهم   الكتاب  نظر  ت�سبح يف  الأهوال  الروتينية" و"اأهوالها".  هذه 
عدمية وخواء احلياة الإن�سانية. اإذا كانت هناك يف النظام اجلمايل والإديولوجي ال�سوفييتي 
نظرة م�ستقبلية )اإىل الأمام، اإىل امل�ستقبل امل�سرق، اإىل اجلنة الدنيوية( ففي م�سروع )النرث 

الآخر( لي�س لالإن�سان اأي م�ستقبل.
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يت�سح  اأو ع�سوائية(، من خاللها  حياته عبارة عن حراك بال معنى )اإما حركة دائرية 
جلماليات  الهائل  املقيا�س  وت�سييق  تقزمي  مت  باملوت.  تنتهي  حركة  –هي  اأكيد  واحد  �سيء 
"النرث احلديث"  امللمو�س لأبطال  ال�سوفياتية ب�سكل قمعي.مثال فاملجال احليوي  الإ�ستيتيكا 
ق�سة ت.تول�ستايا  اأحداث  تدور  الدائري  الطريق  مو�سكو )خارج  اأطراف  الأطراف:  اأ�سبح 
"فقري"(، اأو �سقة م�سرتكة )ق�س�س بيرتو�سيف�سكايا وبايل(. يف الأدب ال�سوفييتي كان مركز 
احلدث الأق�سام الإنتاجية للم�سانع، ال�ساحة احلمراء اأو ال�ساحات الرئي�سة للمدن الأخرى اأو 
امل�ساريع العمرانية الكربى واملعامل. يف الأدب الآخر كل �سيء خمتلف: مكان احلدث –مكب 
الوادعة"  )"املقربة  املرحا�س  املقربة،  الثكنة،  امل�ست�سفى،  البرية،  �سرب  اأماكن  النفايات، 

لكاليدين،" ق�سم املفقودين "لبايل،" ال�سندوق املعزول" لبيرتو�سيف�سكايا، و�سواهم.(
والواقعية  ال�سوفييتية  القيم  يتحدى  وهو  الآخر(  اأو  الثاين  فاإن)الأدب  اأخرى  ناحية  من 
ال�سرتاكية وجد نف�سه معتمدا ب�سكل هائل على تلك القيم)العديد من موؤلفات اأوؤلئك الكتاب 
�ستحتاج يف وقت قريب اإىل �سروح وحوا�س للقراء الذين �ستف�سلهم عن احلقبة ال�سوفييتية 
الذي  الديكور  ذلك  اخللفية،  تلك  اأ�سبحت  ال�سرتاكية  الواقعية  �سنة(.  ثالثون  اأو  ع�سرون 
ي�سكل دعامة اأفكار )الأدب الآخر(.من املهم مالحظة اأن الأدباء ي�ستخدمون الأفكار الر�سمية 
حقائق  كل  النرثية  موؤلفاتهم  ن�سيج   يف  الكتاب  هوؤلء  وقوالبها.(دخل  ال�سرتاكية  للواقعية 

ع�سر )ال�سرتاكية املتطورة(:" الإح�سائيات ال�سرتاكية" " ا�ستهالك املنتج ال�سرتاكي"،
عبارة  ال�سوفييتي" –هذا  املتجر   " الإديولوجي"،  التاأرجح   " احلزبية"،  "ال�سحافة 
اأن  يجب  "ال�سلطة  اجتماعية" ؛  وعالقات  واأخالقيات  و�سيا�سة  دولة،  واقت�ساد  تاريخ  عن 
ل�سراء املرتديال" و�سواها من  بالدور  ال�سوفييتي يقف  الثقافة للجماهري"،" الحتاد  تعطي 

التعابري.
غلب على الواقعية ال�سرتاكية الإدراك املتفائل للواقع احلا�سر وكذلك للحياة امل�ستقبلية-

كان  احلياة.هناك  جتاه  مت�سائمة  �سوداوية  نظرة  ميتلك  احلداثيني  عند  املتطرف  البطل 
)الإح�سا�س اجلمعي التعاوين(  النتماء اإىل العام-اأما هنا فخواء التوحد.

يف "النرث اجلديد" اأ�سبح البطل هو الالبطل بالن�سبة للقيم ال�سابقة التي يتجادل معها. 
ب�سكل عام فاإن اللبطل ينظر اإىل العامل باعتباره معاديا له، حيث الإن�سان "مو�سوع" اأو "ملقى 

به " بدرجات خمتلفة من ال�سدفة  والإهمال.



636

–و�ستكون مركزية بغ�س النظر عن اعرتاف  اأدب  اإىل امل�ساألة املركزية لأي  الآن و�سلنا 
يتم حلها يف  التي  الإن�سان،  الأدب– هي م�ساألة  املركزية يف  امل�ساألة  اأو عدمه.  الأدباء بهذا 

الإبداع الفني عن طريق ت�سور حمدد هو )ت�سور الإن�سان(.
2                                                                 

يف الأدب الوطني املعا�سر وابتداء من ثمانينات القرن الع�سرين تواجدت نظريتان تعك�سان 
ب�سكل وا�سح نظرية الإن�سان.اإحداهما وطنية،معربة عن اللت�ساق بالأر�س، والأخرى حداثية 

ناق�سناها �سالفا.
�ساأحتدث الآن عن الإجتاه اجلذوري،الوطني لالإن�سان اأو الجتاه )الأر�سوي(.

اأدباء الجتاه الأر�سوي، املعتمدون قبل كل �سيء على الرتاث الهائل لالأدباء )القرويني( 
–اأجيال ال�ستينات وال�سبعينات من القرن املا�سي �سّمموا على احلفاظ على" كربياء" الأدب 
العايل  الإبداعي  املوقف  احلية  القيمي،ال�سخ�سية  املقيا�س  )النقاء،اأخالقيات  الرو�سي 
ول  الرو�س  الكال�سيكيني  ع�سر  مع  ل  يذكر  انقطاع  يح�سل  مل  املجال  هذا  يف  و�سواها(. 
"القرويني"( مثل)اأ�ستافيف،  الأدباء  لأن عددا كبريا من  الأقل  ال�سوفييتي، على  الأدب  مع 
اأوخانوف،  غالكني،  بوتانني،  كروبني،  ليخونو�سوف،  نو�سوف،  اإيكيموف،  را�سبوتني،  بيلوف، 
ثم  نف�سه.  ال�سوفييتي  الع�سر  يف  الر�سمية  ال�سوفييتية  الإديولوجيا  اإطار  من  كرا�سنوف( 
اأ�سيفت اإليهم اأ�سماء اأخرى: بورودين)بداأ الكتابة يف العهد ال�سوفييتي ولكنه بداأ بالن�سريف 
�سيميونوف،  �سيغني،  �سيت�سوفا،  غالكتيونوفا،  غولوفني،  املا�سي(،  القرن  ثمانينات  نهاية 
يرماكوف، بافلوف، بروكوبيفا، تاركوف�سكي ولآخرون. وقبلهم يف ترتيب زمني قامت اأ�سماء 

عمالقة مثل: لي�سنوف، اأبراموف، يا�سني، كازاكوف، موجايف، �سوك�سني. 
لكن الجتاه الأر�سوي يف الأدب احلديث اأ�سبح م�سطرا ملواجهة حتديات الزمن. اأول حتد 
كان م�ساألة ال�سعب.، فبالإ�سافة اإىل الإ�ساءة اإىل مفهوم "ال�سعب ال�سوفييتي")الذي �سار بثقة 
اإىل ال�سيوعية وانتهى الأمر به اإىل البريي�سرتويكا والثورة امل�سادة ويف حلظة اأ�سبح بالن�سبة 
لالأديولوجيني اجلدد "القمامة"( متت الإ�ساءة اإىل مفهوم "حب ال�سعب املتاأ�سل يف الأدب 
الرو�سي. مبداأ ال�سعبية الذي اأنتجه الأدب الرو�سي يف القرن التا�سع ع�سر كانعاك�س طبيعي" 
للروح ال�سعبية" التي برزت نا�سعة يف احلرب الوطنية عام 1812 )و منها ظهرت املعادلة: 
قا�سية.  جتارب  اإىل  التاريخ  جمرى  مع  تعر�س  املطلق-ال�سعبوية(؛  الأرثوذك�سية-احلكم 
مفهومي  فوق  يقف  ال�سعبوية يف جوهره  اأ�سل  "اأن  تعني  املبداأ  هذا  اإىل  ال�سحيحة  النظرة 
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اآن  يف  والتجديد  ال�ستمرارية  قوتي  ذاته  يف  يحمل  املبداأ  هذا  لأن  امل�سادة،  والثورة  الثورة 
واحد)و بع�س الظروف املحددة-القوة التدمريية(" ح�سب الفيل�سوف الرو�سي اإيلني.

نظرية الإن�سان يف اأدب الجتاه الأر�سوي اعتمدت على مبادئ ال�سعبوية، الأ�سالة القومية، 
فاإن  ولذا  يتغري،  ل  قانون حتمي مطلق  اإىل  اأبدا  يتحول  لن  القومي  الطابع  الثقة" باأن  على 
البعث الأخالقي لأ�س�سه )تطوره نحو الأف�سل( ممكن دائما"-اإيلني. يف  اآخر رواية لفالنتني 
را�سبوتني " ابنة اإيفان، والدة اإيفان" تتغلغل امل�سيبة وروح الزمن احلانقة ثناياها، واإذ تعتمد 
حموريا على جرمية البطلة الرئي�سة التي تقتل مغت�سب ابنتها ؛ اإل اأنها بعيدة كل البعد عن 
الظروف  يرزح حتت  املعا�سر مهانا،  الرو�سي  الإن�سان  الأدب احلداثي. مهما كان  �سوداوية 
الإن�سان  هذا  كربياء  عن  يدافع  را�سبوتني  فاإن  الروح  جمروح  احلايل  وقتنا  ويف  القا�سية 
ويعلي �ساأنه )كما يح�سل مع ال�سخ�سية الرئي�سة متارا اإيفانوفنا وابنها اإيفان ووالدها اإيفان 
و�سواهم من اأبطال الرواية(. يجب اأن ندرك مرة واإىل الأبد اأن الأدباء الأر�سويني –و فقط 
هم- ميتلكون فن تاأ�سي�س الإن�سان الإيجابي. نظرية الإن�سان لدى الأر�سويني مت�سلة باإدراك 

تكامل الإن�سان. 
هذا يعني اأن الإن�سان هو املخلوق العقالين؛ ابن الطبيعة؛ املفكر؛ �ساحب ال�سمري واملوؤمن. 
اأ�سا�سها  اأ�سا�س،  بال  لي�ست  امليتافيزيقا  وميتافيزيقي.  حقيقي  اإن�سان  هو  املتكامل  الإن�سان 

موجود يف  الإن�سان. 
قدم  الرو�سي  الأدب  الروحية.  احلياة  حقيقة  خالل  من  ذاته  عن  يعرب  هذا  الأ�سا�س  و 
الكثري يف الو�سف والتمحي�س الدقيق للبدايات امليتافيزيقية يف الإن�سان. كل اإن�سان واع لذاته 

�سيقول اإن روحه حقيقة ملمو�سة 
)الت�سور باأن "الروح اأغلى �سيء" ت�سكل جزءا من مركزية تقاليدنا(. لنحاول اأن جند 
الأوروبية بعد  الثقافات  ب�سكل فاعل يف  انت�سر  الذي  "الال�سيء" الوجودي  اأنف�سنا  ذلك  يف 
)هايديغر(!! يف  هذا جوهر امل�ساألة لأن هذا "الال�سيء" ل ميتلك اأر�سية، اأي اأنه غري مرتبط 

باأي �سكل مبيتافيزيقية الإن�سان. اإنه مرتبط بتالعب ثقايف ذهني. 

بال �سك فاإن الكاتب الرو�سي الذي ي�سري على طريق الأدب الكال�سيكي ويتم�سك بالتقاليد 
الكاتب  من  يتطلب  فاعل  تاأكيد  كل  ولكن  الأر�سوية.  بطله  �سخ�سية  يف  �سيوؤكد  واملوروث 
الإميان؛ يتطلب من الكاتب ت�سمني كل كيانه)و لي�س فقط وعيه( يف عمله الإبداعي. )هنا 
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جتدر الإ�سارة اإىل اإختالف اآخر مبدئي للحداثيني الذين ينظرون اإىل جوهرالعمل الإبداعي 
تعاويذ  اإىل  الكلمات  حتويل  بالأفكار،  تالعب  كلي�سيهات،ا�ستن�ساخ،  كليا-اإنه  مغاير  ب�سكل 

وكتلوجات ؛ مما يوؤدي اإىل تقزمي العمل الإبداعي  ومكننته(.
جتاوزها(  ميكن  ل  حمدد  مقيا�س  )ويف  طبيعية  م�ساألة  هي  الأر�سوية  الإن�سان  نظرية 
اأ�سا�سها تكمن  الفني، ويف  العمل  الواقعية،  كممار�سة ع�سوية و�سعبة ومتكاملة يف  وتتطلب 
مهمة خلق  ال�سخ�سية-املثال. لذا فالواقعية تتطلب من الكاتب )اندماجا( تاما يف العملية 
الإبداعية. ولهذا مت اإق�ساء الواقعية من الأدب احلديث فهي –كما يدعون- ل متلك الأدوات 
يف   – الواقعية  عن  –الدفاع  فعل  رد  بدوره  اأثار  )مما  املعا�سر  الإن�سان  لو�سف  الكافية 
مناظرات الأدباء والنقاد يف نهاية الت�سعينات.(ميكن هنا اأن نوؤكد اأن الواقعية الرو�سية متتلك 
خ�سائ�سها املميزة لها، متتلك اأر�سيتها اخلا�سة وميتافيزيقيتها)روحانيتها(.اإنها ظاهرة 
ع�سوية. ل ينظرالأدباء الأر�سويون اإىل ال�سعب ككتلة اأو جمهور اأو"كتعاونية غري واعية" بل 
النزعات.  املتعددة  املتفردة  الإن�سانية  ال�سخو�س  كمجتمع فطري مكون من عدد �سخم من 
يف  رو�سي  فالح  حياة  عن  بيلوف  فا�سيلي  ال�ساد�سة" يتحدث  التاريخية"ال�ساعة  مدونته  يف 
واملفرح  ال�ساق  الأ�سرية، عن عمله  الرتكيبة  فيها: عن  �سيء مهم  كل  الع�سرين وعن  القرن 
يف اآن واحد، عن اإفال�سه، عن كل التغريات واخلطط اخلم�سية، عن التغريات اجلديدة التي 
ال�سعب  لي�س  بيلوف  ح�سب  ولكن  باأكمله.  الع�سرين  القرن  خالل  الرو�سية  بالقرية  ع�سفت 
الأديب  كان  اإذا  حدة.  على  رو�سي  اإن�سان  كل  متيز  وال�سمود  القوة  بل  فقط،  قويًا  الرو�سي 
را�سبوتني امتدح الن�ساء الرو�سيات فبيلوف تفاخر بفالحي رو�سيا. فعال عمله التاريخي لي�س 
فقط عن اآلم واإفال�س وم�سيبة الفالح ؛ بقدر ما هو فرح احلياة الذي ل ميكن تدمريه  يف 
قا�سي،  �سيء،  هو  منه)ملاذا  تتذمر  ل  العامل،حني  مع  اخلا�سة  الرابطة  تلك  عن  اإنه  ذاته. 
غا�سب(بل يتعجب بكل لطف )مع بقاء الغ�سب والدمار( من اجلمال الذي ل يحجبه الغ�سب 
اأن  فاإن رواية زويا بروكوبيفا )بدوري اخلا�س( ميكن  باملنا�سبة  الأزلية.  العامل  ومن �سحة 

تن�سب اإىل الأدب الرو�سي اجلذري، وهي مبو�سوعها مت�سلة بعمل بيلوف. 
القا�سي  النقد  مع  الع�سرية"،  "اأدب  عديدة  مرات  يف  �سمي  القروي  الفالحي  الأدب 
لمتداداته )الع�سائرية(. قدم النقاد بديال له –اأدب ال�سخ�سية)الفرد(، ولكن هنا املع�سلة 
لأن احلداثيني غري قادرين على اجرتاح اأدب ال�سخ�سية التي تتطلب العتماد على مبداأ الفرد 
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املتكامل )بالذات هذا الفرد مل يظهر يف الأدب احلداثي كما اأوردنا يف البداية(. ال�سخ�سية 
الأبدية  مواجهة  على  القدرة  الإن�سان  من  تتطلب  لأنها  ؛  الفردية  لالأنانية  م�ساوية  لي�ست 
وبهذه القدرة على تهذيب ذاته �سمن مقيا�س تاريخي �سخم.  طبعا را�سبوتني وبيلوف كانا 
و�سيبقيان املثالني الأبديني لنا ؛ اللذين يحفظان يف اإبداعهما كل اإرادتنا القومية الطاحمة 
اإىل الكمال، يحمالن عبء فهم الإن�سان الرو�سي املعا�سر،م�ساكل حياته وموته. طبعا الأدب 
الأر�سوي )الريفي اأو القروي( يتمثل يف  اإبداع اأ�سماء اأخرى: بورودين وغولوفني مع اأن هذين 
مل يكتبا ب�سكل مبا�سر عن عامل القرية، كذلك يعك�س هذا الجتاه اأبناء اإركوت�سك بايبورودين 
اآغييف،  بوري�س  تاركوف�سكي،  نيكوليف،  بروكوبيفا،  غالكتيونوفا،  �سيت�سوفا،  و�سيميونوف، 
بالتعدد  الإح�سا�س  الإن�ساين،  الرثاء  لحمدودية  يف  الثقة  جتمعهم  كلهم  و�سواهم.  وتيتوف 

ال�سوتي لظاهرة الإن�سان-الفرد، التفرد الديني له متيزه وطريقة تفكريه.

اأمام الأديب املعا�سر تنب�سط نف�س اللوحة للحياة ، ولكنهم ينظرون اإليها من زوايا خمتلفة. 
اإحدى خ�سائ�س هذه النظرة التي تعطيها زخما خا�سا هي النظرة الدينية اأو امل�سيحية. هذا 
املو�سوع بحد ذاته �سخم ومعقد.، لكن بالذات اجلوهر امل�سيحي للفن الرفيع يعترب من اأهم 
دعائم الأدب الأر�سوي )القروي(. اإنه خيار واع ومدرو�س. " امل�سيحية تلهب الب�سر باملعاناة، 
ولكن بدون النار ل يظهر اهلل" –هكذا يقول الأب �سريغي فوديل.  اأن ي�ستوعب العامل الإبداعي  
يف  " الكاذبة(حمتفظا  الدينية  –اأو" الوجودية  باخلواء  ال�ساذ  الإح�سا�س  لي�س  )و  املعاناة 
الوقت ذاته باملقيا�س الديني )و لي�س املقايي�س احلياتية( ممكن اإذا اعترب الأديب اأن عمله 
اأهمية ق�سوى.  عندها فاإن القاريء �سيح�سل على الهدوء الذاتي الذي يبني الإن�سان.  ذو 
"مفتاح اجلنة" ليوري �سمارين، حيث البطل مدمن خمدرات ي�ساق اإىل الدير للعالج، و"ع�س 
وبطله  نيكوليف  فيكتور  اأرثوذك�سية.  نرث  جتارب  – هذه  نيكوليف  " لفكتور  امل�ساعدة  يف 
يبدوان كاأمنا تخطيا كل حدود الق�سوة الإن�سانية املمكنة – لي�س املوت التدريجي لبن احلارة 
ال�سكران يف الزقاق )كما يحلو ""لالأدب الآخر" اأن يكتب(- بل الواقع الذي فر�سته احلرب 
الأفغانية. اأنا مل اأقراأ عمال كهذا العمل يف ق�سوته عن احلرب يف اأفغان�ستان، كذلك مل اأقراأ 

عمال يف مثل حكمته ويف ان�سباط اأبطاله   ورجولتهم اأمام املوت والت�سحية واملعاناة. 
موا�سيع انهيار المرباطورية واملواطنني الرو�س الذين بقوا يف اأطراف الإمرباطورية ومل 
يعد الوطن – الأم بحاجة اإليهم، كل هذا و�سفته فريا غالكتينيوفا يف روايتها "ع�سية الهدوء" 



640

و يف رواية "النائمون ب�سبب احلزن"، ومل اأجد عمال اأكرث تاألقا وتراجيدية مما كتبته. لقد 
ربطت بقوة، بعقدة غري قابلة للحل بني الإن�سان وزمانه.  حماكاة الع�سر بالن�سبة للناثر دائما 
عمل �سعب. عرب نرثها الأ�سئلة الأبدية تنتقل بحزم اإىل الواقع اليومي، خمرتقة كل �سيء: 
الإن�سان ووعيه، �ساحبة اجليل تلو اجليل اإىل دوامة الزمن، حيث يعي�س البع�س "بكل امللذات" 

والبع�س الآخر ميوتون يف الفقر والفاقة، وفئة ثالثة ت�سرخ: 
هذا  ا�ستمر  واإذا  املنقذة،  الروحية  واأغطيتكم  �سرانقكم  كل  ونرثمت  واأ�سعتم  "دمرمت 

احلال كيف تكون احلياة؟ " –و هذا كاأنه نواح �سعبي  اأو بكاء على الأطالل. 
الأغطية  ولي�س  الأغطية،  تلك  الإن�سان  عن  الزمان  ي�سحب  غالكتيونوفا  فريا  رواية  يف 
الزمنية الكاذبة بل واحلقيقية الواقية. "الأرواح امل�ستهلكة،التالفة "، " حدود ال�سعادة التي 
"....... وماذا بعد؟؟ بالرغم من هذا فالرواية  " التيه الروحي للعامل   ،" ا�ستهلكها العامل 
لها  جتد  ول  �سيء  كل  تدفن  التي  الرو�سية-الأر�س"  الأر�س  ودمار  موت  على  بكاء  لي�ست 
الراحة والهدوء". هذه الرواية تتحدث عن ال�سغط الهائل الذي رزحت حتته رو�سيا خالل 

القرن الع�سرين. وهل تكفينا القوى لقرن اآخر؟ 
جند منطا اآخر من الكتابة لدى فا�سيلي دفورت�سوف من نوفو�سيبري�سك، واآنا وكون�ستانتني 
والك�ساندر  بريان�سك  قرى  اإحدى  من  ليكوف  وميخائيل  �ساران�سك،  من  �سمورودين 
بن�سوع  الزمن  اأبرزت  فاإنها  بوتيومكني،  األك�ساندر  روايات  اأما  مو�سكو.  من  ترابيزنيكوف 
اأو التع�سف البريوقراطي اأو  "، حيث ينتظره املوت بحكم من  املال،  –حيث" يلغى الإن�سان 

الرذائل التي اأ�سبحت باه�سة الثمن واليوم تن�سط جتارة تلك الرذائل. 
بدون احرتام الإن�سان، بدون ال�سدق  والنفتاح النقي ل وجود لأدب رو�سي حقيقي. يجب 
يقاوم  اأن  ميكن  والذي  احلقيقي.  وجهها  الثقافات  ي�سلب  الذي  اخلطري  الجتاه  نقاوم  اأن 
العبقرية الوطنية والعمل الوطني.  اليوم يف رو�سيا توجد مواهب هائلة يف جمال النرث، ولكن 

وااأ�سفاه اإنها غري معروفة حتى يف رو�سيا فما بالك باخلارج.  
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موؤن�س.. احللم والروؤية

الب�سري  • د.حممد 

كان موؤن�س موؤمنًا اأن �سعَبنا العربيَّ املكبَل بقيوِد ال�سيا�سِة والقت�ساِد والجتماِع �سينه�ُس 
يومًا ما، اإل اأنه كان يرى اأن نهو�َس �سعِبنا يف م�سَر �سيكون له معنى خمتلٌف، واإنني هنا اأودُّ 
اإعالَمك يا راحَلنا اأن هذا النهو�َس كان �ساماًل، اأفقيًا من كلِّ املحافظاِت واملدِن، وعموديًا من 
كافِة فئاِت املجتمِع العربِي فالعماُل، والتجاُر، ورجاُل الأعماِل، واملهنيون، والأدباُء، والق�ساُة 
التحريِر  ميداِن  يف  التقوا  كلُّهم  وم�سيحيني  م�سلمني  احلاليني  وبع�ُس  ال�سابقون  امل�سئولون 
والأربعني و�ساحاِت املحافظاِت املختلفِة، ليقولوا كلمًة واحدًة: نريُد احلريَة، نريُد اأمًة عربيًة 

ت�ستطيُع اأن ت�ساهَم يف بناِء الإن�سانيِة بعد اأن حت�سَل على حقوِقها ال�سيا�سيِة.

هذا ما حلَم به موؤن�س، وما راآه موؤن�س. من هذا احلفِل ُنعلُمك يا موؤن�س اأن منروَدك كان 
القمعيِّ  النمروُد )ال�سهيُد( على واقِعنا  ا�سُمه حممد بوعزيزي من تون�س. مترَد ذلك  �سابًا 
التي  احلريِة  �سعلَة  واأوقَد  انتف�َس  الذي  النمروُد  املتعددِة،  رواياِتك  يف  عنه  حتدثَت  الذي 
امل�ستقبِل،الذي  اأبواِب  كلَّ  بعد �سرخِته  لتفتَح  الثورِة،  نب�ساِت  كلَّ  فينا  والذي حّرك  حلمت، 

�ستنجح اأمُتنا يف بناِئه كما اأردَت اأيها ال�سديُق العزيز.

اإن موؤن�س مل يكن حاملًا، ل بل كان موؤمنًا يف اأن هذه الأمَة �سوف حتقُق ن�سرًا كبريًا على 
تخلِفها وت�ستِتها وا�ستالِب قراِرها، هذا الثالوُث العدُو، الداخُل فينا حتى العظِم، �ستنت�سُر 

اأمُتنا اأي�سًا عليه وعلى اأعداِئها اخلارجيني حتمًا عندما نهزُم الرعَب الذي ُزرَع فينا.
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كان موؤن�س مقاومًا للخنوع، وال�ست�سالِم، متفائاًل بالتغيرِي بالرغم من كل معطياِت الواقِع 
اأمِتنا، وقارئًا وفق  املرِّ الذي عا�سه، لكنه كان مدركًا ومتحدًا مع كل العا�سقني للمقاومِة يف 
اأعداوؤنا، فاحتالُل جنوِب لبنان وبريوت  اأن الردَّ �سياأتي من املاأمِن الذي اعتقده  رواياته يف 
يف بدايِة ثمانينات القرِن املا�سي الذي �سهد عليه موؤن�س، واأغ�سبه �سمُت نظاٍمنا الر�سميِّ 
فعدُونا  مدويًا،  �سيكوُن  الردَّ  اأن  يف  موؤمنًا  احلا�سُر،  الغائُب  موؤن�ُس،  كان  حياَله.  العربيِّ 
كبريًا  منه  الرُد  كان  ماأمن،  يف  اأ�سبح  وجنوَبه  لبناَن  اأن  اعتقَد  الذي  ال�سهيوينُّ  الأمريكيُّ 
ومتغريًا ورائعًا، فُطردت القواُت ال�سهيونيُة، باحتفاليٍة �ساركنا بها الفقيُد، وا�ستمر ال�سراُع 
انت�سارًا  اأن تكون،  املقاومَة كانت كما توقعَت  اأن  ُنعلُمَك موؤن�س  الذي  حتى عدواِن )2006( 
مدويًا كان، وع�سكُر اأعدائنا بكوا وبكى معه نظاُمنا الر�سميُّ العربيُّ اأي�سًا على هذه الهزميِة 
املجلجلـِة. نعم انت�سرت املقاومُة واأ�سبح لدينا �سيٌء نرد به على اأعدائنا وامل�ست�سلمني منا، 
الت�سحيِة  معاين  من  جديدًا  معنى  ُحُلِمَك  اإىل  اأ�ساف  غزَة  يف  اأهِلنا  اأهِلك  انت�ساَر  اأن  كما 
وال�سرِب. اأما مقاومُة املحتِل يف لعراِق العزيِز علينا؛ العراِق الذي تنباأت باحتالله منذ 1996 
بروايتك ال�سهرية متاهة الأعراب يف ناطحات ال�سراب، فقد كان رُد �سعِبنا يف العراِق على 

الحتالِل عظيمًا، بالرغم مما اأحلقه به الحتالُل من �سحايا وخ�سائَر وت�سرد!؟
اأن  بعد  حكاِمها،  ل�ستبداِد  ا�ست�سلمت  العربيَة  اأمَتنا  اأن  وال�سهاينُة  الغرُب  اعتقد  لقد 
جنح هذا الغرُب يف غزِو ال�سباِب واأ�سِرهم عرب ثقافِته املتعددِة الأ�سكاِل، واأطماأن هذا العدُو 
اأغرقه بو�سائِل الت�ساِل الجتماعيِة  اأنه يف ماأمٍن من �سحوِة ال�سباِب العربيِّ الذي  واعتقد 
من )في�س ُبك( و)تويرت( وتكنولوجيا اخللويات، اإل اأنَّ النهو�َس واملطالبَة بالإ�سالِح والتغيرِي 
مل يتاأخر، فجاء مزلزًل يف تون�َس وم�سَر العربيِة واليمن وليبيا والأردن و�سوريا... الخ حيث 
ال�سباُب على  رد  الرائِع.  الزلزاِل  كَله من هذا  والعامَل  العربيَّ  �سعَبنا  �سباِبنا،  اأبهرت حركُة 
مليئًا  واعدًا  وم�ستقباًل  جديدة،  مرحلًة  معًا  الآن  حيث  هم  وها  والقمِع،  وال�ستبداِد  الهواِن 
باحلرية وامل�ساواة. لقد كنت يا �سديَقنا واحدًا ممن �ساهموا يف بعِث هذا الواقِع الذي حلمنا 

جميُعنا بولوِجه.

موؤن�س منيف الرزاز كان �سديقًا لفئاٍت متعددٍة يف جمتمِعنا، فبالإ�سافة ل�سداقِته لالأدباِء 
وال�سيا�سيني فاإنه كان �سديقًا لرجاِل الأعمال، �سديقًا للمراأة، للطلبِة وال�سباِب ولفئاٍت كثريٍة 
�سخو�ِس  على  فاأطلق  ل�سعادِتهم  وهدفًا  موؤن�س  لكتاباِت  اأر�سيًة  �سكلوا  هوؤلء  كلُّ  �سعِبنا،  من 
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رواياِته اأ�سماءهم وعناويَنهم، وجعل من حلِمه حلَمهم ومن واقِعه واقَعهم، وعرّب عن روؤاهم 
ملكامِن التغيرِي والثورِة على هذا الواقِع.

مل يكن موؤن�س �سقيقًا لعمر وزينة فح�سب، اإنه �سقيُق لأ�سدقاء يعرُفهم احل�سوُر، واآخرين 
الراغب/ حممود عبد  اأبو  الكثريون من هذا احل�سور، فقد كان �سديقًا جلمال  يعرفهم  ل 
اأبًا  اأنه �سديُقهم ومل يكن موؤن�س  ال�ستار/ جهاد غرايبه/ مازن ال�ساكت واآخرين ؛ اكت�سفنا 
هم يف اأغواِر  ملنيف ونور وكندة فح�سب، فقد كان اأبًا لأدباَء �سباٍب اأحتفونا بقراءاتهم وغو�سِ
موؤن�س. نعم اإنه موؤن�س الذي كان يحُب اجلميَع ويحبه اجلميُع ممن عرفوه اأو قراأوا له اأو قراأوا 

عنه، لأنه موؤن�س الإن�ساُن والأديُب واملقاوُم.
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هكذا تكلم عن احلرية واآمن بها

الرزاز  عمر  • د. 

بهاء طاهر اأديب مبدع، ومفكر عربي متاأ�سل يف فكر النه�سة، وبالإ�سافة اإىل هذا وذاك، 
ورمبا الأهم يف زمن فقد فيه الكثري من املثقفني البو�سلة، فهو �ساحب موقف. وقد دفع ثمن 

هذا املوقف مرارًا وتكرارًا.
فعلى امل�ستوى الفكري، هو �ساحب م�سروع اإعادة اإحياء فكر النه�سة العربي، الذي ن�سر 
اأول مرة �سنة 93 واأعيد ن�سره �سنة 2009، يتتبع رفاعه الطهطاوي وحممد عبده وطه ح�سني،، 
ودور املثقفني يف اإحداث نقلة تاريخية على امتداد القرن التا�سع ع�سر وبدايات القرن الع�سرين 
يف ن�سر فكر التنوير واحلداثة، ولكنه اأي�سًا يدر�س بعناية ظروف الرتاجع التدريجي واملنظم 

مل�سروع النه�سة على يد اأنظمة ال�ستبداد.
العربي  موقعها  لتتبواأ  تعود  م�سر  هي  وها  اأخرى،  مرة  ت�سطع  احلرية  �سم�س  هي  وها 

والإقليمي والعاملي.
وحتى ل يعيد التاريخ نف�سه هذه املرة، وحتى ل تاأفل �سم�س احلرية من جديد، علينا قراءة 
كتاب "اأبناء رفاعه"، والأعمال الفكرية العديدة التي حاولت تف�سري اإحاله احللم العربي يف 
"اأبناء رفاعة" وجيله من  اأن نعمل لنكون جميعًا  اخلم�سني �سنة الأخرية اإىل كابو�س. علينا 

الإ�سالحيني.
املرتبط  الهاج�س  نف�س  ومواقفه  الأدبية  واأعماله  حياته  ق�سة  ج�سدت  فقد  موؤن�س  اأما 
مع  وقراأ  املا�سي،  القرن  من  اخلم�سينيات  يف  ن�ساأ  فقد  القانون.  ودولة  والنه�سة  باحلرية 
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والدته "مله" مقدمة ابن خلدون وهو يف الثانية ع�سرة من العمر. وقراأ طه ح�سني مع والده 
العمر. وعا�س جتربة احلرب  الرابعة ع�سرة من  املعتقل وهو يف  "ح�سني" لدى خروجه من 
"مله" حتاول اأن نف�سر له انق�سام احلزب على نف�سه مرات  القا�سية وقراأ ر�سالة من والدته 
ومرات يف ال�ستينيات فتعرتف وتقول: "ما عاد الإن�سان يدري موقع قدميه، اأهو على ال�سط؟ 
اأم يف جلج البحر العاتية؟ اأيقفز اإىل اليمني اأم الي�سار؟ واأيهما اليمني واأيهما الي�سار؟ واأين 
يقع احلق بينهما؟ اأين يقع حق الإن�سان كاإن�سان حي له قد�سيته وله حقوقه وله حق العي�س 

احلر وتقرير امل�سري؟".

وقراأ يف ما قراأ من كتب والده منيف الرزاز يف كتاب احلرية �سنة 1965.

للموازين  فقدانه  هو  الديكتاتوري  ال�سعب يف ظل احلكم  ي�سيب  اأن  ما ميكن  اأ�سواأ  "اإن 
اخللقية. فالقت�ساد قد ينمو وم�ستوى احلياة قد يتح�سن.. والقوة الع�سكرية قد تت�ساعف.. 
ولكن �سيئًا واحدًا ل بد اأن يتدهور با�ستمرار هو امل�ستوى اخللقي... املواطن الواعي ال�ساعر 
اإىل  اأن ينتهي به الأمر  "الدكتاتوري" اإنه ل بد  مب�سوؤولية لي�س له مكان يف ظل هذا احلكم 

العزلة اأو ال�سجن اأو الإهمال اأو املوت، وم�سريه دائمًا در�س لغريه من املواطنني".

وجتلى هذا الإرث مبا رافقه من جتارب مريرة ويف غري دولة عربية يف نتاج موؤن�س الأدبي. 
فهو يكتب يف ر�سالة اإيّل:

الرثية  الغنية  املّرة  املتالطمة  حلياتنا  �سجل  �سوغ  حاولت  كلها  الأدبية  اأعمايل  "يف 
املتقلبة خالل ال�سنوات الثالثني املا�سية... وخالل هذا امل�سوار املتعدد امل�سارب، ومفرتقات 
�سما�سرة  عرب  وبيعها  وت�سويهها  النبيلة،  الأحالم  �سرقة  يحرتفون  ل�سو�سًا  راأيت  الطرق، 

التزوير".

الهيبة  وثياب  الغطر�سة،  باأقنعة  املجللني  املتجهمني  النقالبيني  ال�سباط  "عرفت... 
مالب�س  حتتها  تواري  هذه  الطقو�سية  املزرك�سة  مالب�سهم  اأن  اأدرك  كنت  بينما  امل�سحكة، 
التلفزيون...  و�سا�سات  الغ�سيل،  اإخفائها عن حبال  داخلية مت�سخة مهرتئة، يحر�سون على 
كنت اأ�سعر بالختناق يف اأجزاء احلزب املهيبة �سبه املقد�سة ذات الن�سباط ال�سخيف. وارتاح 

اإىل عفوية زلت الل�سان والطي�س وطرح الت�ساوؤلت ال�ساذجة الربيئة".
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عربَّ موؤن�س عن رف�سه لهذا الواقع ب�ستى الطرق: بالكتابة، بالر�سم، باجلرد، بالعتكاف، 
بال�سخرية، واأي�سًا بالإقبال على احلياة مبعناها ال�سامي،فقد كتب يف نهاية رحلته: ما اأروع 
احلياة. احلياة اإح�سا�س مرع�س بنداء حرية مطلقة. اعرتف اأنني بُت رجاًل اأخطر، اإذ تناثرُت 

يف مهب احلرية وذبُت يف حام�سها. كلما اندمج املرُء يف احلرية غدًا اأكرث خطورة.
هكذا تكلم موؤن�س عن احلرية واآمن بها وبحتميتها. وها نحن نرى ال�سباب العربي الواعي 
ي�سق طريقه نحو الإ�سالح واحلرية، راف�سًا اخليار التقليدي الذي طرحه التاريخ ال�سيا�سي 
العربي احلديث: اإما القبول بال�ستبداد واإما الغرق يف الفتنة، الطريق اإىل الأمام لي�س �سهاًل 
ولكنه اأي�سًا لي�س م�ستحياًل، بل ممكنًا وممكن جدًا ويتمثل يف رف�س ال�ستبداد رف�س الفتنة 
اأخالقيات  اأي�سًا يف  ويتمثل  واملواطنه.  القانون  ودولة  والعدالة  ببناء احلرية  والتم�سك  معًا، 

احلوار والقبول بالراأي والراأي الآخر والبتعاد عن الإق�ساء والتخوين.
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انفراط التميمة.. التئام التميمة

حمودة  ح�سني  • د. 

اأ�سوق، بداية، بع�س مالحظات، اآمل األ تكون خملة متامًا لأنها خمت�سرة اإىل حد كبري، 
تتمثل يف  النقاط  الرزاز، هذه  وموؤن�س  بهاء طاهر  م�سروعي  بني  اللتقاء  نقاط  بع�س  حول 

بع�س مالمح عامة، ويف تناول مركزي م�سرتك بني هذين املبدعني. 

التناولت  م�ستوى  على  الرزاز،  وموؤن�س  طاهر  بهاء  عاملي  بني  القائم  التمايز  فعلى 
الفنية معًا، ثمة مالمح  اأعمال كل منهما، وعلى م�ستوى حتققاتها  الق�س�سية والروائية يف 

م�سرتكة بينهما، ميكن التما�سها يف مظان متعددة.

الذي لزم عامليهما مبا يت�سل  ابتداء، يف ذلك الحتفاء  امل�سرتكة،  وتتمثل هذه املالمح 
بالأو�ساع العربية التي تدفع الإن�سان الفرد اإىل "هاوية" النفي وال�ستبعاد، ومبا ي�ستدعيه ذلك 
من ح�سور لوقائع مرجعية، تاريخية حمددة، داخل الكتابة الأدبية )وقد تباينت وجوه تناول 
هذه الوقائع املرجعية يف عمليهما(، ثم مبا يقود اإليه ذلك من اإقامة نوع من الت�سادي بني 
هذه الوقائع، من جهة، وحياة الإن�سان الفرد، من جهة اأخرى، وتقنيات الكتابة وجمالياتها، 

من جهة ثالثة.

املغامرة  كالهما:  عليها  راهن  التي  الفنية  ال�سيغة  تلك  يف  اأي�سًا،  املالمح  هذه  وتتمثل 
ال�سرد الق�س�سي والروائي يف املنجز الغربي،  التي تبداأ من حيث توقفت تقنيات  ال�سردية 
بجماليات  ال�سلة  مقطوعة  لي�ست  الكتابة  يف  قيم  متثل  على  نف�سه،  الوقت  يف  واحلر�س، 
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"احلكي" يف املوروث العربي، مما يبلور كتابة من نوع خا�س، تتاأبى على كل حماولة لت�سنيفها، 
رمبا هي �سرب من "واقعية جديدة"، ت�سعى اإىل تاأ�سي�س "�سيغة خا�سة"، حتاول، وتنجح يف 
"هوية" الكتابة؛ وتتعلق  اأ�سئلة م�سرعة، وم�سروعة، حول  اإبداعية، حول  تقدمي اإجابة عملية 
التي متايز  املت�سورة  والتقعيدات  اختبار احلدود  على  وقدرتها  والإن�ساين،  املحلي  بطابعها 
اعت�سافًا بني اجلماليات الفردية واجلمعية، اأو التي تقيم ق�سرًا  جدرانًا فا�سلة بني "الديالوج" 

و"املونولوج"، اأو بني "احلواري" و"البوحي"، اإن �سح هذا التعبري.

وتتمثل هذه املالمح امل�سرتكة بني بهاء طاهر وموؤن�س الرزاز، اأي�سًا، يف اأن كتابة كل منهما 
جميعًا،الق�سة  نعرف  كما  منهما  كل  كتب  اإذ  عدة؛  اأدبية  اأنواع  يف  عواملها  التم�ست  )التي 
الق�سرية والرواية واملقالة، ومار�س كل منهما الرتجمة، وكتب بهاء طاهر، يف بداية حياته، 
مغامرة  منهما  كل  كتابة  متثل  لالأطفال(،  الكتابة  جتربة  الرزاز  موؤن�س  وخا�س  امل�سرحية، 
بع�س ق�س�س جمموعات  مثال، يف  وهكذا،  واأحيانًا تخرتقها.  عليها  املتعارف  التخوم  تعرب 
بهاء طاهر )"اخلطوبة"، "ذهبت اإىل �سالل"، "مل اأعرف اأن الطواوي�س تطري"( ميكن اأن 
نتلم�س نزوعًا روائيًا، ويف بع�س رواياته )خ�سو�سًا "قالت �سحى" و"�سرق النخيل"( ميكن 
ـ  الكاهن كاي  "حماكمة  اأن نلحظ نزوعًا ق�س�سيا�س ق�سريًا، ثم يف بع�س ن�سو�سه )مثل 
نن" و"يف حديقة غري عادية"( ميكن اأن ن�سهد مراوحة بني اعتماد تقنيات الق�سة وتقنيات 
الرواية. والأمر نف�سه يف بع�س اأعمال موؤن�س الرزاز )ثمة نزوع ق�س�سي ق�سري، على الأقل، 
البحر امليت" و)اعرتافات كامت �سوت( و"ال�سظايا  "اأحياء يف  يف بع�س رواياته، خ�سو�سًا 
والف�سيف�ساء"(، وهذا كله يومئ اإىل جتربتني لكاتبني ل يقنعان بامل�ستتب املتعارف عليه من 
التقاليد الأدبية الآمنة، بل يراهنان على ما تقود اإليه، وت�ستك�سفه، املغامرة الإبداعية املفتوحة 

على ما ل ح�سر له من الحتمالت.

كذلك تتمثل هذه املالمح امل�سرتكة بني جتربتي موؤن�س الرزاز وبهاء طاهر يف تلك القدرة 
اأ�سبه بنقطة حرجة، تلتقي  الهائلة على التقاط نربة خفية ت�سيع وت�سري يف كتابتيهما، هي 
عندها م�سارات واأ�سداء متنوعة: ال�سخرية ال�سفيفة )التي راآها موؤن�س الرزاز يف كتابته نوعًا 
ال�سواد يف بع�س ق�س�س بهاء طاهر الأخرية، مثل  التي تناءت عن  ال�سوداء،  من ال�سخرية 
"اإنت ا�سمك اإيه"(، واحلنو احلادب على �سخ�سيات تكابد ما تكابد يف عامل طارد، والثقة 
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قوته  لالإن�سان؛  الآخر  الوجه  تعبري عن  احلقيقة،  هو، يف  الب�سري  ال�سعف  التعبري عن  باأن 
املتمثلة يف عدم التكيف مع عامل قائم، حافل باأ�سكال القهر والوطاأة، مقيد لكل حرية، حاجب 

لكل اأفق.
• •

بني  جمعت  رئي�سية  مو�سوعة  التقاط  ميكن  امل�سرتكة،  العامة  "املالمح"  هذه  بجانب 
واإن جت�سدت عند كل منهما بطريقة مغايرة. تتحقق  الرزاز،  م�سروعي بهاء طاهر وموؤن�س 
هذه املو�سوعة فيما ميكن ت�سميته املراوحة بني "انفراط التميمة والتئامها". وهي مو�سوعة 
اأ�سا�سية،  مركزية حا�سرة باإحلاح يف قطاع كبري من م�سروع موؤن�س الرزاز، وهي مو�سوعة 

مراودة، يف قطاع مهم من عمل بهاء طاهر املمتد.
انفراط التميمة يت�سل، فيما يت�سل، عند الكاتبني الكبريين، بالتوقف الإبداعي عند جتارب 
والنف�سام.  والنف�سال  والنق�سام  الت�سظي  مفردات  ويواجه،  يعاين،  بعامل  تقرتن  بعينها، 
ففي رواية موؤن�س الرزاز )ال�سظايا والف�سيف�ساء(، ويف روايته )اأحياء يف البحر امليت(، اإىل 
والتفتت  والت�ستت  بالتبعرث  يندرج يف جمال دليل مت�سل  ما  لكل  ما، جت�سيد منوذجي  حد 
والتال�سي. ويف رواية بهاء طاهر )احلب يف املنفى(، مثاًل، تقدم عالقات ال�سخ�سيات تعبريًا 
والختيارات،  الروؤى  بني  وتوزعت  الأماكن،  اأطرافها عرب  تناءت  التي  الأ�سرية  العالقة  عن 
الراوى  واآن، بني حلظة واأخرى، خ�سو�سًا داخل  اآن  التي تطل بني  فكانت تلك النق�سامات 
يلتفون حوله  كانوا  كثريين ممن  للعزلة عن  نهبًا  الأخري  �سقوطه  �سيظل حتى  الذي  املتكلم 
يف زمن �سابق، ملتم�سًا اأوا�سر �سرعان ما تتمزق، ميكن اأن ت�سله باحلب الذي يلوح مكباًل 
التي �ساغتها  والقمع واحل�سار،  القتل اجلماعي  مناوئة، مالحقًا مب�ساهد جمازر  ب�سروط 
املمار�سات الإ�سرائيلية يف لبنان، وهي م�ساهد قادرة على اأن تِئد، يف الرواية ورمبا خارجها، 

كل حب.
املجتمعات  يف  وخ�سو�سيتها  واجلماعة،  الفرد  عالقة  ق�سية  تناول  ال�سياق  بهذا  يت�سل 
و"خالتي  النخيل"  )"�سرق  طاهر  بهاء  اأعمال  بع�س  يف  بو�سوح  ماثل  تناول  وهو  العربية، 
�سفية والدير" و"احلب يف املنفى" وق�سته "يف حديقة غري عادية"(، ويف بع�س اأعمال موؤن�س 
الرزاز )روايته "ال�سظايا والف�سيف�ساء" بوجه خا�س(، حيث بقايا املجتمع اجلماعي، البدوي 
اأو حيث يلوح البعد الع�سائري القبلي  اأو الريفي، تو�سع يف مواجهة النزوع الفردي للتحرر، 
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مت�سادمًا مع التقاليد احلزبية، اأو متداخاًل معها، ويت�سل بهذا التقاط بع�س ال�سخ�سيات 
امل�ستوحدة، العالقة على احلافة بني عاملني.

هاج�س  اإحلاح  ال�سابق،  بالتناول  وبات�سال  اأي�سًا،  التميمة،  انفراط  دائرة  يف  ويندرج 
بهاء  عند  كثرية  وروائية  �سخ�سيات ق�س�سية  على  وامل�ستويات،  الأ�سكال  متعدد  الغرتاب، 
طاهر وموؤن�س الرزاز، وما يفر�سه هذا الغرتاب من م�سافات قائمة بني الذات والعامل، ل 
ميكن نفيها ول ميكن اجتيازها.  و�سح هذا منذ جمموعة بهاء طاهر الأوىل )اخلطوبة(، 
وات�سل حتى روايته )واحة الغروب(، وجتلى يف عدد من اأعمال موؤن�س الرزاز كذلك )منذ 

جمموعته "البحر من ورائكم" وحتى روايته "ليلة ع�سل"(.
ويقرتن بدائرة انفراط التميمة، كذلك، غياب "�سرة العامل" بالتعبري اجلغرايف القدمي  
عن عاملي بهاء طاهر وموؤن�س الرزاز. قد تلوح "القاهرة"، يف بع�س كتابات بهاء طاهر، على 
امل�ستوى الظاهري، مركزًا ما، �ساحة لختبار تغاير الوعي وتنافر العالقات الإن�سانية وتباين 
الروابط بني الذات والآخرين، اأو قد تلوح هذه املدينة جماًل لقتنا�س قدر ما من التحرر، 
اإلخ. لكن هناك، يف عامل  النخيل"(..  "�سرق  والرف�س )روايته  اأرحب لالحتجاج  �ساحة  اأو 
بهاء طاهر، م�سارات مفتوحة على "مراكز" اأخرى، يف �سحراء م�سر ويف جنوبها واأي�سًا يف 
"عمان"، يف كتابات موؤن�س الرزاز،  بع�س مدن العامل امل�سماة وغري امل�سماة. اأي�سًا قد تلوح 
بوؤرة مركزية ت�ستعيد جتربة "البيت القدمي"، الذي نربحه يف املكان، ونناأى عنه يف الزمن، 
ثم ن�سرتده مبح�س احلنني املم�س اأو بالأوبة الفعلية. وخالل هذه العالقة نرى عمان، ب�سور 
اأو  املتقاعدين"،  "مدينة  اأو  الرزاز )"عمان احلبيبة"،  مراودة كثرية، يف قطاع من كتابات 
"مدينة القومية العربية الفا�سلة"، اأو "املدينة املالذ"، اأو "عمان ال�سغرية القدمية التي فيها 
الكل يعرف الكل"..اإلخ(، اأو نراها فيما قال هو عنها، خارج الكتابة:"الأم املتوازنة احلنونة، 
عن  منها  كبري  قطاع  تتناءى يف  الرزاز  فتجربة  ذلك،  مع  ولكن،  املزاج".  معتدلة  احلكيمة 
عمان، البيت الأول، لتنفتح على عوامل �ستى: املدن العربية املتعددة التي حتتل ح�سورًا لفتا 

يف ق�س�س الرزاز ورواياته.
ويندرج يف دائرة انفراط التميمة، اأي�سًا، ذلك الهتمام عند بهاء طاهر وموؤن�س الرزاز 
اأطرافها.  وتباعد  التميمة  بتفكك  اأي  ذاته؛  النفراط  بفعل  يقرتن  الذي  "التغري"  بر�سد 
اختيارات  بني  فيما  �ستى،  باأ�سكال  اأعمالهما  يف  وتتطاول  تطل  م�سافة،  خالل  هذا  ويتحقق 
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ال�سخو�س الق�س�سية والروائية، يف زمن ما، واملالب�سات التي اأحاطت بهم، وامل�سائر التي 
انتهوا اإليها، يف زمن اآخر. وهذا الهتمام بتاأكيد تلك امل�سافة الفا�سلة بني عاملني، يف زمنني، 
مرتبط، بالطبع، باحتفاء بهاء طاهر وموؤن�س الرزاز بالتحولت الكربى التي �سهدها عاملنا، 
والتي �سهدها العامل، خالل العقود الأخرية. لكن كاتبينا مل يتناول هذه التحولت من خالل 
اإبداعية حقيقية لها،  اأو حتى املوثقة، لها، بل ج�سدا متثيالت  الكتفاء بالإ�سارات املحددة، 
خا�سة بكل منهما، جتلت  بطريقتني متباينتني  على م�ستوى ال�سرد الذي يحفل ب�سيغ التحول 
معه،  اأو  ذلك،  وقبل  لآخر،  زمن  ومن  لآخر،  م�ستوى  من  النتقال  وعالقات  وال�ستدراك، 
جتلت هذه التمثيالت الإبداعية على م�ستوى تكوينات ال�سخو�س الذين عا�سوا هذه التحولت 
وعاي�سوها، وعانوا ويالتها، وحلم بع�سهم بتجاوزها، واإن لذ بع�س هوؤلء ال�سخو�س ب�سور 
قبل  فيما  اأي  التحولت؛  قبل هذه  ـفيما  انق�سى  قد  ـمع عامل  انق�سى  قد  كان  الذي  املا�سي 
التي توقف عندها بع�س   Nostalgia الـ  "احلنني" اأو  اإىل جتربة  التميمة. قاد هذا  انفراط 
اأو اأكرث لبهاء طاهر، والتي ت�ستحق وقفة اأعمق معها يف اأعماله جميعًا، كما  النقاد يف عمل 
بهاء طاهر  لي�س هذا احلنني، يف عاملي  باأكملها.  الرزاز  موؤن�س  اأعمال  تق�سيها يف  ت�ستحق 
جتربة  يف  احلال  كان  كما  املدنّية،  على  �سابق  جمتمع  اإىل  التوق  من  نوعًا  الرزاز،  وموؤن�س 
دايفيد هربرت لورن�س، فيما اأعقب الثورة ال�سناعية التي فككت روابط كثرية كانت قائمة 
يف جمتمع �سابق عليها، بل هو مو�سول بو�سع خا�س باملجتمعات العربية التي �سعت، ورمبا 
ل تزال ت�ستكمل �سعيها، لتخطي عالقات قبل مدينية، وقبل مدنية، والتي دفعت وتدفع ثمنًا 

باهظًا من اأجل ذلك.
ويت�سل بدائرة انفراط التميمة، من حيث اأبعادها الإ�سكالية، واإمكان النظر اإليها من زوايا 
�ستى، ذلك الحتفاء الذي جنده بجالء يف بع�س كتابات بهاء طاهر، خ�سو�سًا )نقطة النور( 
البحر  من  )اأحياء  روايتيه  اأي�سًا، يف  بجالء  الرزاز،  موؤن�س  عند  الغروب(، وجنده  و)واحة 
"دميوقراطية  ت�سميته  عما ميكن  بحث  من  ينطلق  الذي  والف�سيف�ساء(،  و)ال�سظايا  امليت( 
يف  روائيًا  وتتمثل  الواحد،  والراأي  الواحد  احلزب  جمتمعات  الكتابة  ـخارج  تناوئ  اأدبية" 
اعتماد الأ�سوات املتعددة التي تتباين عن �سوت املوؤلف، ورمبا تختلف معه وت�سائله يف غري 
بهاء طاهر خ�سو�سًا، ملناطق غري مطروقة حتى  ا�ستك�ساف كل منهما،  بهذا  حالة. يقرتن 
داخل ال�سوت الواحد، بل حتى داخل البوح الواحد، حيث ي�ستنه�س  يف "احلب يف املنفى" ما 
ي�سمى "املونولوج احلواري"، اأو املونولوج الذي يجاوز حدوده الداخلية الأحادية، لي�ستوعب ـ 
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عرب لغة/لغات التاأمل  روؤى الآخرين وت�سوراتهم، وليتفهم، فيما ي�سبه حماكمة الذات لذاتها، 
منطق الآخرين واختالفهم )خ�سو�سًا يف "واحة الغروب"(، كما يتعلق بهذا احتفاء موؤن�س 
املهيمن  ال�سوت  مع  تختلف  اأن  ميكن  اأ�سواتًا  باعتبارهم  الن�س  يف  القراء  بح�سور  الرزاز 

املرتبط باملوؤلف )خ�سو�سًا يف روايته "اعرتافات كامت �سوت"(. 
• •

هل �سعيي هذا، يف هذه املحاولة، اإىل الرتكيز على هذه امل�ساحة امل�سرتكة بني بهاء طاهر 
اأدبية  اأن كل جتربة  الأظهر:  وقانونه  الأويل،  الأدب  ببديهية  الإطاحة  يعني  الرزاز،  وموؤن�س 
متمايزة عن كل جتربة اأدبية اأخرى، واأن كل كاتب حقيقي هو، كالب�سمة، �سمة فريدة وملمح 

ل يتكرر؟
بالطبع.. ل..

لبهاء طاهر جتربته الأدبية الأدبية الرحبة، التي هو وحده  معلم عليها كما هي ـوحدها  
معلم عليه. وكذلك ملوؤن�س الرزاز جتربته املميزة التي تقود اإليه ويقود هو اإليها، ف�سال عن 
اأننا، حتى داخل امل�ساحة امل�سرتكة التي اأ�سرت لبع�س ق�سماتها، ميكن اأن جند )كما اأوماأت 
بقدر غري كاف!( "تفا�سيل" و"كيفيات" و"اكت�سافات" تتباين فيما بني اإبداع كل من بهاء 
طاهر وموؤن�س الرزاز، ويج�سدها كل منهما بوعيه هو، وح�سا�سيته هو، وذائقته هو، ويف النهاية 

ي�سوغها خالل مغامرته الإبداعية اخلا�سة به هو.
نائية،  اأخرى،  جمالت  يف  الرزاز  موؤن�س  عامل  امتدت  امل�سرتكة،  امل�ساحة  هذه  وخارج 

وترامي عامل بهاء طاهر يف اآفاق اأخرى، بعيدة.
كتب  كما  الرزاز،  موؤن�س  عامل  يف  نلمح  اأن  ميكن  الوجهتني،  هاتني  اأو  الوجهة،  هذه  يف 
عنه نقاده وقراوؤه وحمبوه، اأبعادًا متنوعة. هو كاتب "ل ينتمي اإىل هذا الزمن بل اإىل زمن 
الوا�سعة" )�سعود قبيالت(، وهو  العري�سة والطموحات  النبيلة والأحالم  بالقيم  اآخر مليء 
بها  ي�سعر  ملن  ماأ�ساة  احلياة  اإن  ال�سائع:  القول  عليها  ين�سحب  تراجيدية  بـ"�سخ�سية  اأ�سبه 
مب�سهد  واختنق  الكربى،  اأحالمنا  بحطام  "غ�س  �ساهني(،  حممد  يفكر" )د.  ملن  وملهاة 
تراجيديا مّرة ظلت تع�سف بروحه" )اإبراهيم  "ثمة  الأحياء(" )اإليا�س فركوح(،  )املوتى 
بتلك  ميتلئ  كان  �ساوؤول(،  )بول  احلادة"  اللجوج،  امللحة،  الت�ساوؤلت  "ابن  اهلل(،  ن�سر 
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"النك�سارات الكبرية وال�سغرية" )�سميحة خري�س(، وكان يكتب، مع كّتاب مرموقني "هذا 
النب�س العربي الكوين الفاجع" )نبيل �سليمان(، و"كل رواية من رواياته ما اإن ت�سدر حتى 
يبداأ نقا�س �ساخن ملا حتمله من اإ�سكالت واأ�سئلة مقلقة" )عبد الرحمن منيف(، وهو "كاتب 
مهم وجمدد" )�سنع اهلل اإبراهيم(، "جنح يف روايته بتقدمي "حلمه يف اإيجاد جمتمع متميز 
)...( بعيدًا عن حالة امل�سادرة واأجواء الالمعقول التي يعي�سها الإن�سان العرب املعا�سر" )عبد 
اهلل ر�سوان(، "لغته ثرية، متوالدة من الرتاث واحلداثة" )يحيى القي�سي(، وكان "امل�سور 
الدقيق لعنف الديكتاتورية العربية" )د. �ساكر النابل�سي(، وهو "موؤرخ للوعي العربي املن�سق 
"باأطروحة النهيار" )فخري  يف هذا الزمان"، و"املعرب عن الإن�سان الهام�سي"، وامل�سكون 
�سالح(، "يف رواياته العامل العربي كله يعاين ويعا�س كمتاهة خا�سة وكابو�س خا�س" )عبا�س 
بي�سون(، وتاأخذ املتاهة لديه "�سورة الوطن باأجمعه حينًا و�سورة املوئل ال�سغري الذي يتوه 
فيه الإن�سان ويجهد )...( للخروج منه بعد ف�سله يف مواجهته" )عبده وازن(. وبع�س هذه 
الكلمات، على عواطفها النبيلة، تومئ اإىل تناولت مهمة يف عامل موؤن�س الرزاز، خا�سة به 

وحده.
اإىل  الإ�سارة  تعفوين من  اأن  واأرجو  ـ  بهاء طاهر  اأي�سًا، ميكن يف عامل  الوجهة  ويف هذه 
الوجهات التي توجهها النقاد يف قراءة عمله، فلو فعلت ذلك ل�ستوليت على هذه الليلة باأكملها 
امل�سري  املوروث  �سوب  بع�سها  يذهب  عدة،  مغامرات  اإىل  الإ�سارة  العامل  هذا  يف  ميكن  ـ 
التاريخي، القريب والبعيد، ويعيد بع�سها �سياغة "مناذج اأ�سلية" كربى، يف املرياث الإن�ساين، 
�سياغة خا�سة ببهاء طاهر وحده، ويحتفى بع�سها باأبعاد جديدة خفية يف ال�سخرية التي تلوح 
وقد تناءت عن م�سوحها ال�سائعة، ويحتفي بع�سها ب�سيغة ال�سوؤال والت�ساوؤل وامل�ساءلة، ويجعل 
من هذه ال�سيغة عمادًا لرواية كبرية هي )واحة الغروب(؛ حيث يف هجري عامل هذه الرواية 
الثامن ع�سر  اإىل ف�سلها  ال�سوؤال وبرده. من ف�سلها الأول  وقّره، يتحرك �سردها حتت لفح 
ال�سوؤال.  بحافز  وينبني  ال�سوؤال  رحابة  يف  يتاأ�س�س  ال�سوؤال؛  على  كله  ال�سرد  ينه�س  الأخري، 
وطرائق  روؤاهم  زوايا  وتختلف  وت�سوراتهم..  وعواملهم  تكويناتهم  وتتباين  الرواة،  يتعدد 
متعدد،  �سوؤال  وهو  جميعًا،  امل�سرتك  هاج�سهم  ال�سوؤال  يظل  كله،  ذلك  مع  لكن،  �سردهم.. 
�سوؤال  اأنه  كما  الإن�ساين.  وامل�سري  والوجود،  واملوت،  واخليانة،  العدل،  ق�سايا كربى:  يطال 

جمايل، مبعنى اأن تقنيات كتابة هذه الرواية كلها م�سكونة به، م�سيدة عليه.
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لعلنا ن�سهد الآن، يف كثري من ال�سوارع وامليادين العربية، ما يومئ اإىل التئام جديد لتميمة 
جديدة. لالأ�سف مل ي�سهد هذا اللتئام، معنا، موؤن�س الرزاز. لكن بهاء طاهر ي�سهده، وي�سارك 
فيه م�ساركة فعالة. واأظن اأن هذا اللتئام، يف هذا امل�سهد املاثل احلافل، �سيكون حا�سرًا يف 

اأعماله املقبلة التي ننتظرها جميعًا.
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الأفكار اإذ تتحول اإىل روايات 

�سالح • فخري 

ميكن النظر اإىل جتربة موؤن�س الرزاز الأدبية بو�سفها تفكرًا يف العامل، والوجود العربي 
الراهن، من خالل ال�سرد والكتابة؛ فهو مل ي�سع اإىل اإمتاع قارئه مبا يحكيه من حكايات بل اآثر 
اإقالق راحة هذا القارئ دافعًا اإياه اإىل م�ساركته التفكري يف ما اآل اإليه حال العرب املعا�سرين، 
ويف الأ�سباب البعيدة والقريبة التي جعلت العرب يواجهون ماأزقًا وجوديًا معقدًا يف الزمان 
احلديث. لو اأن موؤن�س كان بيننا الآن لفرح بربيع الثورات العربية وكتب رواية جديدة تف�سر 
التحرير  ميادين  و�سرخوا هادرين يف  العرب  ثار  ملاذا  بع�سها  تتنا�سل من  التي  باحلكايات 

والتغيري العربية: ل لغلبة ال�ستبداد، نعم للحرية والكرامة. 
لقد عمل موؤن�س، يف الزمن الق�سري الذي عا�سه على هذه الأر�س، على اإجناز عدد كبري 
كانت  وقد  للرحيل.  داعيًا  منه  يقرتب  كان  املوت  مالك  اأن  يبدو  كما  مدركًا  الروايات،  من 
القرن  عرب  يواجهها  التي  العميقة  امل�سكالت  عن  الك�سف  بهاج�س  م�سكونة  الروايات  هذه 
الع�سرين؛ فكانت ظاهرتا ال�ستبداد والع�سكريتاريا، والتحام هاتني الظاهرتني معًا يف زمان 
اأعماله  يف  خ�سو�سًا  موؤن�س،  روايات  حولها  تركزت  التي  الرئي�سية  الثيمة  احلديث،  العرب 
الثالثة الأوىل: اأحياء يف البحر امليت، واعرتافات كامت �سوت، ومتاهة الأعراب يف ناطحات 
ال�سراب، التي ميكن عدها ثالثية روائية ت�سعى للك�سف عن بنية ال�ستبداد وانهيار امل�سروع 
النه�سوي العربي نتيجة حتالف الع�سكر مع الع�سبيات والنتماءات الطائفية والقبلية ال�سيقة 
واأ�سحاب امل�سالح والتبعية الظاهرة واخلفية لأنظمة الغرب ال�ستعمارية. وي�ستحدم موؤن�س 
يف هذه الروايات، لتحقيق غاياته الفكرية، تقنيات حداثية واأ�سكاًل متداخلة ومتقاطعة من 
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اأن ما  اإىل  ال�سرد، منبهًا  ال�سرد لينت�سل القارئ من وهم  احلكي، جاعاًل الراوي يتدخل يف 
يجري هو تخييل ل حقيقة متعينة. لكنه من خالل لعبة ك�سف اأقنعته ال�سردية، اأو ما ي�سمى يف 
ت�سنيف الأ�سكال ال�سردية امليتا �سرد اأو امليتافيك�سن، يعمل على الت�سديد على تعالق ال�سردي 
والفكري، اأو تنبيه القارئ اإىل م�سعاه لتاأويل احلالة العربية، والوقوع على البنيات ال�سعورية 
والال�سعورية التي تقيم يف اأ�س�س الدوافع ال�سلوكية، الفردية واجلماعية، للجماعة العربية يف 

الزمان احلديث.  
بالتوازي، اأو رمبا بالتقاطع مع امل�سعى ال�سابق، ان�سغل موؤن�س يف رواياته بق�سايا احلداثة 
والنه�سة والتقدم، بو�سفها هاج�سًا روائيًا اأوًل، وفكريًا يف املرتبة الثانية. ولعل هذا الهاج�س 
التي  الهجينة  التحولت  لقراءة  كر�سها  التي  التالية  برواياته  الروائية  ثالثيته  يلحم  ما  هو 
املا�سي، حمولة مدينة  القرن  الأخرية من  الثالثة  العقود  بع�ساها مدينة عمان يف  �سربت 
م�سوهة.  واقت�سادية  اجتماعية  عالقات  ذات  حديثة  ا�ستهالكية  مدينة  اإىل  هادئة  �سغرية 
وي�ستخدم موؤن�س، جلالء هذه التحولت، �سخ�سية "اأبله العائلة"، يف "جمعة القفاري" على 
�سبيل املثال، ليعر�س من خالل عيون بريئة كيف يتغري الب�سر وتتغري عالقاتهم وتع�سف بهم 

�سهوة الرثوة. 
ناظمًا  اأو مقالته، خيطًا  اأو ق�س�سه  اأن نالحظ، �سواء يف روايات موؤن�س  اإمكاننا  اإن يف 
ال�سيا�سي  وال�ستبداد  التخلف  العرب وخروجهم من قب�سة  تقدم  بق�سية  ان�سغاله  يتمثل يف 
حاول  وقد  احلديث.  الع�سر  دخولهم  ومينع  عي�سهم  عليهم  ينغ�س  ظهرانيهم  بني  املقيم 
يف رواياته البحث عن تاأويل �سردي لهذا املاأزق الذي علق العرب يف �سبكة خيوطه املعقدة، 
فا�ستخدم نظريات كارل غو�ستاف يونغ النف�سية ودوافع ال�سلوكني الفردي والجتماعي لدى 
اإريك فروم، وقو�سًا وا�سعًا من النظريات الفكرية وال�سيا�سية التي ا�ستلهمها يف تف�سري اأ�سباب 

هذا املاأزق ودوافعه.
كان موؤن�س مهمومًا بحل معادلة التقدم واحلداثة يف احلياة العربية املعا�سرة، راغبًا يف 
التعرف على اأ�سباب العطالة التاريخية، واملاأزق احل�ساري الذي يعربه العرب املعا�سرون: ملاذا 
تقدم الآخرون وتاأخرنا نحن؟ لكنه مل ي�سع اإىل النظر اإىل ذلك من خالل البحث الفل�سفي اأو 
ال�سو�سيولوجي، بل من خالل الرواية، عرب ت�سييد عامل من الب�سر والأحداث. دفعه اإىل ذلك 
معرفته باأن ال�سكل الروائي يوفر اأدوات ملمو�سة لالإجابة عن الأ�سئلة املجردة، فالرواية هي 
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ال�سكل الذي يقوم بتحويل املجرد اإىل ملمو�س، فيما الفكر يحول امللمو�س اإىل جمرد. وقد كان 
موؤن�س مياًل اإىل روؤية الأ�سياء والأفكار وهي تتحول اإىل وقائع واأحداث ت�سيل حياة وعواطف 

و�سورًا ت�سيء الأفكار وتقدم تاأويالت متعددة لها، و�سرحًا مواربًا لدللتها ومعانيها. 
هنا كان يقيم �سغف موؤن�س بال�سكل الروائي، ورغبته يف اإجناز ن�س خمتلف، يجدل الرتاث 
احل�ساري العربي بعلم النف�س اليونغي، باملنظور ال�سردي لألف ليلة وليلة، مبا تقدمه الثورات 
التكنولوجية املت�سارعة يف الغرب خالل الع�سور احلديثة. يف عمله الروائي ي�سعى موؤن�س لو�سع 
الفوات  والفكري، مربزا  التكنولوجي  الغربي  التقدم  مواجهة  املعا�سرة يف  العربية  التجربة 
ليلة وليلة،  ال�سردي لألف  ال�سكل  ا�ستفادته من  العامل. وهو يف  احل�ساري لهذه املنطقة من 
اإىل  تنتمي  التي  ن�سه طبقات من احلكايات  يقيم يف  وتتوالد،  فيه احلكايات  تتعاقب  الذي 
ع�سور متوالية، جاعاًل هذه الع�سور تبدو طبقات حلفريات اأثرية يف�سي بع�سها اإىل بع�س. 

الحتكاك  من  انطالقًا  ال�سردية  اأعماله  كتب  اأنه  الرزاز  موؤن�س  جتربة  يف  الالفت  لكن 
موروث  من  يبداأ  مل  والعربية.  العاملية  احلداثة  مرياث  يف  الكربى  الروايات  مع  والتفاعل 
الكتابة الروائية التقليدية الكال�سيكية، التي بداأ منها روائيون اأردنيون جمايلون له، بل بداأ 
كتابته م�سائاًل الن�س الروائي ملار�سيل برو�ست وجيم�س جوي�س ويارو�سالف ها�سيك )�ساحب 
"اجلندي الطيب �سفيك"(، واإميل حبيبي و�سنع اهلل اإبراهيم وتي�سري �سبول وغالب هل�سا، يف 
كتابة تقيم ج�سرًا بني احلداثتني الغربية والعربية، وتعمل على �سهر الرتاث باحلداثة؛ كما اأن 

هذه الكتابة تقيم على حائط الأعراف الذي يف�سل احلداثة عن ما بعد احلداثة.
كان ال�سديق موؤن�س الرزاز �ساحب م�سروع روائي كبري، ما يجعل رواياته تطلع من بع�سها 
على  املثبت  الكاتب  ا�سم  اإل  بينها  يجمع  ل  روائية  ن�سو�س  كتابة  راغبا يف  يكن  ومل  بع�سًا، 
حتى  القراء  انتباه  وجذب  الزمن  عبور  على  الروائي  ن�سه  قدرة  هنا  من  الروايات.  اأغلفة 
بعد غيابه؛ فهو عالمة ل تزول يف �سل�سلة التطويرات ال�سكلية التي اأملت بالرواية العربية يف 
الن�سف الثاين من القرن الع�سرين، كما اأنه ا�سم بارز بني كتاب الرواية العربية، ولي�س كاتبًا 
حمليًا يعرفه اأبناء بلده فقط. و�سوف يظل ا�سمه يرتدد يف املدونة الروائية العربية، لكن عمله 
التي مثلها يف  الإ�سافة  تاأويالت وقراءات ودرا�سات عديدة لكي نعرف  اإىل  الروائي بحاجة 

املدونة الروائية العربية. 
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بهاء طاهر.. تكوينه واإبداعه

اهلل عبيد  حممد  • د. 

متثل جتربة بهاء طاهر تكوينًا عميقًا يجمع بني التجربة والثقافة، والواقع والفكر، وي�ستند 
اأي  اجلماعة،  اإطار  يف  الفرد  حركة  اإىل  ي�ستند  مثلما  ال�سخ�سية  احلياة  اإىل  التكوين  ذلك 
بها،  الت�سال  على  التي حملته حياته  املجتمعات  ويف  نف�سه يف جمتمعه  الكاتب  اإىل جتربة 
ال�سعيد  اأ�سا�سية:  مفردات  لوجدنا  املكان/الأمكنة  اإىل  ا�ستنادًا  ذلك  تلخي�س  اأردنا  ولو 
الثاين..(،  الإذاعة/الربنامج  القاهرة،  جامعة  )اجليزة،  )الأق�سر،الكرنك(/القاهرة 
اإىل  تنتهي  وقد  جمددًا،  القاهرة  اإىل  الدائرة  تعود  ثم  املتحدة(  )جنيف/الأمم  �سوي�سرا 
الأق�سر والكرنك جمددًا، حيث ظل بهاء طاهرًا مت�ساًل ات�ساًل روحيًا وحياتيًا مبوطنه الذي 
واأحالمه ووقائعه. وكتب على مقربة من واقعه وروحانيته  ع بروحه  ت�سبَّ يولد فيه، ولكنه  مل 
الروايتني،  ويف  والدير".  �سفية  "خالتي  الأخرى:  ال�سهرية  وروايته  النخيل"  "�سرق  رواية: 
ومع تقدمي �سورة ال�سعيد فاإنه ميتد بتفا�سيل تلك ال�سورة اإىل الأ�سطورة والتاريخ واملدى 
الإن�ساين املمتد الذي يكت�سفه بعيدًا عن الأيدولوجيا، وقريبًا من براءة العالقات الإن�سانية 
د اإعادة  التي مل تعرف التزييف اأو التزوير، وكاأن بهاء الذي عا�س بعيدًا عن ال�سعيد قد تق�سَّ
بنائه ا�ستنادًا اإىل التفا�سيل التي حفظها عنه من حكايات اأمه، ومن ت�سوقه لل�سعيد، ومتابعته 
لأدق تفا�سيل حياته يف زياراته الق�سرية التي مل تنقطع، ويف انتمائه الروحي الكلي اإليه، واإىل 
القيم الإيجابية التي اختزنتها حياة اأولئك الب�سر، فبنى عوامل متخيلة يف �سيغ �سردية مبنية 

على الروؤية الإن�سانية التي ل تعرف النكو�س اأو الهزمية.
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يف ذلك التكوين خيوط متداخلة، قد يكون خيط ال�سعيد امل�سري –الذي اأ�سرنا اإليه-
من اأغناها واأكرثها تاأثريًا وبقاء: "كان اأبي واأمي من ال�سعيد، ومن قرية الكرنك على وجه 
التحديد التي تقع يف ح�سن املعبد ال�سهري". والده در�س يف الأزهر وتخرج يف دار العلوم يف 
ع�سرينيات القرن املا�سي، جتول كمدر�س للغة العربية يف اأرجاء م�سر حتى انتهى اإىل اجليزة 
التقاعد عندما كان بهاء يف �سن اخلام�سة،  الأب �سن  وبلغ  التي ولد فيها بهاء عام 1935، 
بحياة  تعنى  اأن  م�سريها  فكان  الأم  اأما   ،)1952( الأوىل  اجلامعية  ال�سنة  يف  وبهاء  وتويف 
واحلكايات  الق�س�س  اإليه  حبب  من  هي  بل  املبدع،  هذا  حياة  يف  قوي  تاأثري  ولها  الأ�سرة، 
من خالل موهبتها ال�سردية التلقائية، ومنها –بح�سب ما يقول- تعلم "حب احلكايات وحب 
ال�سعيد" واأهدى لها اأول رواية له "�سرق النخيل". ولعل �سورة الأم يف اأدبه تدين لتلك الأم 
العظيمة التي مل تعرف القراءة والكتابة، ولكنها عرفت كيف تعلم ابنها حب احلكايات وحب 

ال�سعيد، ليتحول ذلك احلب اإىل م�سري حياة وعنوان عمر لهذا املبدع الأ�سيل.
اأيام مدار�س اجليزة. يف ال�سنة  بداأ اهتمام بهاء طاهر الأدبي بالق�س�س وكتابتها منذ 
"اأن تكون الق�سة  انتباه املدر�س وناظر املدر�سة، وتقرر  الرابعة البتدائية كتب ق�سة لفتت 
مو�سوع در�س اإمالء جلميع ف�سول املدر�سة لكي يفيد منها التالميذ". وكان ذلك-كما يقول 
بهاء- "اأول جمد ح�سلت عليه من كتابة الق�سة". وي�سيف "وهو اأي�سًا –مع الأ�سف- اآخر 

جمد، فاأما املتاعب وامل�ساكل فال ح�سر لها". 
�سارك بهاء يف مظاهرات الطلبة قبل ثورة يوليو، وفرح مع اأبناء جيله بقيام الثورة وبنجاح 
�سباطها الأحرار، ولكنها فرحة لي�ست طويلة؛ اإذ خلقت الثورة تناق�سات حادة عند املثقفني 
وال�سباب، بني تاأييدها يف توجهاتها ورف�س حمالت العتقال واأجواء القمع التي خلقتها، "كان 

الوعي بهذه الزدواجية وحماولة اخلروج منها موؤثرًا رئي�سيًا يف كتاباتنا".
الثورة 1952، وفيها وفيما حولها تعرف  القاهرة يف �سنة قيام  بهاء طاهر جامعة  دخل 
على عدد من جمايليه ممن �سموا فيما بعد بـ "جيل ال�ستينيات" منهم غالب هل�سا الروائي 
اأو  "ويف نهاية املرحلة اجلامعية  والأديب الأردين الراحل الذي عا�س ربع قرن يف القاهرة، 
رمبا بعدها مبا�سرة ان�سم اإلينا �سليمان فيا�س، والقا�س الأردين غالب هل�سا �سديق اأجمل 
د خالله يف اأكرث من عا�سمة  �سنوات العمر، والذي رحل عن دنيانا فجاأة بعد عمر معّذب ت�سرَّ
عربية، ولعل اأكرث ما اأوجعه فيه هو اإبعاده عن القاهرة التي ق�سى فيها ربع قرن من عمره 

الق�سري واأحبها احلب كله". 
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عن هذا اجليل يكتب بهاء طاهر "اأقول بكل توا�سع اإن جيلنا كله واأنا منه قد ظللنا اأوفياء 
حللمنا يف اأن نقدم اأدبًا جديدًا، ويف اأن يكون هذا الأدب يف اجتاه التغيري نحو الأف�سل، على 
اأن يظل اأدبًا خال�سًا ل خطابة فيه ول عاطفة مبتذلة". واأدب بهاء اأدب تغيري من خالل القيم 
التي يدعو اإليها، ومن خالل الروح النقدية التي يفي�س بها، ومبوازاة هذه الروح حاول بهاء 
التجلي  هو  ذلك  بو�سف  والتجديد،  احلداثة  باجتاه  وا�سعة  بحركة  النهو�س  جيله  اأبناء  مع 

الفني للروح الثائرة املطالبة بالتغيري.
الأ�سدقاء  اأجواء  يف  والثقافة  الكتابة  من  �سنوات  بعد  مرة  لأول  بهاء  ن�سر   1964 عام 
عام  املن�سورة  "اخلطوبة"  املعروفة  جمموعته  يف  الأوىل  ق�س�سه  اجتمعت  وقد  واملقربني، 
اأ�سار  التي  والزدواجية  الأزمة  تلك  تعك�س  مميزة  جمموعة  وهي  الأوىل.  طبعتها  يف   1972
اإليها بهاء من ناحية املوقف من ثورة يوليو واأدائها يف احلكم ويف قيادة البالد. وفيها م�سحة 
جمالية  خيارات  اإىل  يف�سي  ولكنه  ال�سيا�سية،  التورية  �سرورة  من  يتاأتى  الذي  الإيحاء  من 

وروؤيوية متنوعة.
ومن  كهواية،  الأدبية  الرتجمة  ومار�س  وخارجها،  م�سر  يف  مرتجمًا  طاهر  بهاء  عمل 
ترجماته املن�سورة: ترجمته مل�سرحية فا�سل غريب لـ "يوجني اأونيل" وكذلك ترجمته املميزة 
لرواية "اخليميائي" لباولو كويلهو وقد ن�سرت بعنوان" �ساحر ال�سحراء". لقد منحته هذه 
الهواية التي حتولت اإىل عمل ووظيفة كثريًا من امليزات والختالف عن اأبناء جيله، وميكن 
ل  الإبداعي  عمله  ملوقع  اإدراكه  ناحية  اأو�سع من  اأفقًا  اأعماله  النافذة منحت  اإن هذه  القول 
هذه  �ساعدت  كما  اأو�سع،  اإن�ساين  اأفق  �سمن  بل  والعربي،  امل�سري  املبا�سر  �سياقه  �سمن 
التي حتيط  ال�سعوبة  من  بالرغم  متعددة  لغات  اإىل  اأعماله  ترجمة  على  النافذة وخرباتها 

برتجمة الأدب العربي اإىل اللغات العاملية. 
هي  املبدع  هذا  جتربة  يف  ال�سمنية  املوؤثرات  من  نعدها  اأن  ميكن  التي  الأخرى  اخلربة 
اخلربة الإذاعية والدرامية، عندما عمل يف جمال الربامج الثقافية والأدبية اإعدادًا واإخراجًا 
وتقدميًا، وتدرب على اإعداد الأعمال الأدبية اإعدادًا اإذاعيًا، ومتر�س يف كتابة ال�سيناريو الذي 
يعتمد على احلوار اعتمادًا اأ�سا�سيًا كروؤية وتقنية. وقد منح هذا التمرين الطويل اأعمال بهاء 
اإدراك  اأعماًل حوارية تنطوي على  اأن تكون  طاهر خ�سو�سية وا�سحة يف مدى قدرتها على 
عميق لأهمية النوع الروائي باملفهوم الباختيني للرواية احلوارية، من ناحية اأنها مبنية على 
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احلوار بني روؤى وقوى  وثقافات و�سخ�سيات متنوعة، وينعك�س هذا احلوار على لغتها وعلى 
�سياغتها، لتكون ملتقى للغات وللهجات املتنوعة وفق تنوع �سخ�سياتها ومتثيالتها ال�سردية 

املختلفة.
ُعِرَف بهاء طاهر قا�سًا متميزًا مل يرتك الق�سة الق�سرية طوال م�سريته، م�ستعينًا بها 
ل  التي  الروؤيوية  الواقعية  من  اإطار  يف  والعربية،  امل�سرية  احلياة  من  �سذرات  اإ�ساءة  على 
منها  وجتعل  الق�سة  تعّمق  تاأملية  ببطانة  تتميز  واإمنا  نقده،  اأو  الواقع  ت�سوير  عند  تتوقف 
اإىل  والواقعي  اليومي  نف�سية وفكرية، تتجاوز  ت�ستبطنه من طبقات  باقيًا، مبا  اإبداعيًا  ن�سًا 
حلظة احلداثة التي تتمثل فيما يتبقى وي�سمد، ويف املعنى الباقي بعد جتاوز حركة اليومي 

والواقعي.
وقد اأجنز بها طاهر حتى اليوم خم�س جمموعات ق�س�سية هي: اخلطوبة/1972، بالأم�س 
حلمت بك/1984، اأنا امللك جئت/1986، ذهبت اإىل �سالل/1998، مل اأعرف اأن الطواوي�س 

تطري/2009. 
خالتي  �سحى/1985،  قالت  النخيل/1985،  �سرق  هي:  قراوؤه  يعرفها  روايات  �ست  وله 

�سفية والدير/1991، احلب يف املنفى/1995، نقطة النور/2001، واحة الغروب/2006.
اأعمال بهاء طاهر �سهادة حية على ع�سرنا مب�سكالته واإخفاقاته واأحالمه، ولعل م�ساألة 
فهو  اأعماله،  عنه  عربت  ما  اأبلغ  من  والجتماعية  والإن�سانية  ال�سيا�سية  ومتعلقاتها  احلرية 
ب�سور  ذلك  عن  عربَّ  وقد  بينهما،  الربط  على  وي�سددون  باحلرية،  الثقافة  يربطون  ممن 
الأخرية، وخ�سو�سا يف  اآخرها ما برز يف جمموعته  وروائية متنوعة، من  �سردية ق�س�سية 
ق�سة "�سكان الق�سر" حيث عرب بب�ساطة موحية عن عالقة الق�سر وحرا�سه وكالبه مبحيط 
ال�سكان من حوله، فالق�سر الذي يبدو اأقرب اإىل اللغز عند ال�سكان م�سدر للقمع وللحد من 
يخ�سى  البيوت  داخل  فحتى  الأحاديث،  وتبادل  والتنف�س  بل  والتجوال  احلركة  يف  حرياتهم 

النا�س من احلديث ال�سريح نظرًا خلوفهم من التن�ست ومن الأجهزة التي متالأ املكان. 
وي�سري يف الق�سة نف�سها اإىل "جبالوي جنيب حمفوظ" واإىل "قلعة كافكا" كاأنه يتق�سد 
التنا�س مع رموز اأخرى للقمع مما اأنتجته الآداب العربية والعاملية، لي�سلك عمله يف �سبيلها 

ب�سورة من ال�سور. وليعمق اأبعاد ق�سته من ناحية اأخرى.
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وقد يكون من ال�سعب التعبري عن مكانة هذه التجربة الفريدة يف عجالة مثل هذه، ولكن 
ح�سبنا الإ�سارة اإىل بع�س في�سها الباقي، فمن ذلك اأنها ا�ستندت اإىل حتولت الواقع العربي 
واأخذت موؤثراته وحمركاته ماأخذ اجلد، ودجمت تلك التجارب والتفا�سيل باملعنى الوجودي 
والفل�سفي لها، فالواقع لي�س جمرد اأحداث مرتاكمة، واإمنا هي اأحداث لها معنى، ولها ماآل 
وتف�سري واأبعاد فكرية وحمركات فل�سفية وروؤيوية، بل اإنه امتد باأطياف الواقع ليدجمها باآفاق 

اأرحب تعرب اإىل املعنى الإن�ساين واملدلول الوجودي.

 وكثريًا ما يتاأتى هذا التعبري يف اإطار جديد من الكتابة عن عالقة العرب بالغرب، يف عدد 
من الق�س�س والروايات، ومنها يف املجموعة الأخرية ق�سة "مل اأعرف اأن الطواوي�س تطري" 
وعرفها  الأوىل،  دورتها  العربية يف  البوكر  نالت جائزة  الغروب" التي  "واحة  رواية  وكذلك 

القراء العرب على نطاق وا�سع.

الأمر الآخر الذي تقفنا عليه هذه التجربة، هو ما ميكن ت�سميته بالرواية املعرفية، وهو 
ما ميكن تبينه من اعتماد الرواية على درا�سات �سابقة يجريها الكاتب، كما فعل يف "نقطة 
طاهر  بهاء  على  الغريبة  غري  ال�سعرية  واللغة  النوراين،  ال�سويف  املنحى  ذات  النور" مثاًل 
املواقف  مثل:  من  م�سادره،  بع�س  اإىل  بالإ�سارة  ختمها  فقد  املمتدة،  واإن�سانيته  ب�ساعريته 
واملخاطبات للنفري، وكتاب الكنز يف امل�سائل ال�سوفية ل�سالح الدين التجاين. وكذلك يظهر 
مذهب الرواية املعرفية التي تبعد بالرواية عن اأن تكون جمرد حدوتة اأو اأحداث م�ستمدة من 
"واحة الغروب" فهي تبداأ بتنويه ميكن اعتباره  اأ�سد يف  الواقع فح�سب، يظهر هذا بو�سوح 
ن�سًا موازيًا �سروريًا للتعامل مع الرواية، ي�سري فيه الكاتب اإىل م�سدر معرفته ببطل الرواية 
وتكوين حكايته "ال�سم احلقيقي ملاأمور واحة �سيوة يف اأواخر القرن التا�سع ع�سر هو حممود 
اأثرًا باقيًا يف الواحة، �سيتعرف عليه القارئ يف مو�سعه من  عزمي، واإليه ين�سب عمل ترك 
الرواية، وبا�ستثناء ذلك ل توجد اأية معلومات تاريخية من�سورة عن هذا املاأمور اأو عن �سرية 
حياته". فالرواية بهذا املعنى حماولة لكتابة طرف اأو اأطراف من �سرية حممود عزمي ماأمور 
بهاء  وقد جلاأ  فيها.  عا�س  التي  واحلقبة  مع ع�سره،  من�سجم  تاريخي  اإطار  �سيوة يف  واحة 
طاهر اإىل م�سادر ومراجع متعددة ليتمثل تلك اخللفية التاريخية التي ت�سند معماره الروائي 

التخييلي. 
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وبعد فراغه من الرواية يفرد ثالث �سفحات بعنوان "على هام�س الرواية" يو�سح فيها 
امل�سادر التي ا�ستاأن�س بها يف القرتاب من الع�سور التاريخية التي حاورتها الرواية، وللتذكري 
الحتالل  اإبان  الع�سرين  القرن  وبدايات  التا�سع ع�سر  القرن  لنهايات  الرواية  تعر�ست  فقد 
لالهتمام  وامتدادًا  وتاأثرياتها،  الثورة  هذه  واأ�سداء  عرابي  ثورة  وفرتة  مل�سر،  الربيطاين 
مبقربة الإ�سكندر التي اأ�سارت بع�س البحوث الآثارية والتاريخية اإىل وجودها يف �سيوة، فقد 
تعر�س جلوانب من تاريخ الإ�سكندر، و�سمح للرواية با�ستعادة �سخ�سية هذا القائد املوؤثر يف 

التاريخ.
واملغامرة اجلمالية لهذا النوع من الروايات اجلديدة بطابعها التاريخي واملعريف تت�سمن 
ت�سيء  اأن  وكذلك  اخلال�س،  والتاريخ  الدرا�سات  جفاف  تتجنب  اأن  منها  كثرية،  حتديات 

مناطق معتمة مل ت�سئها اأو تكت�سفها املعلومات التاريخية املتوفرة.
جتربة بهاء طاهر يف خمتلف وجوهها وجتلياتها جتربة فريدة يف اإخال�سها ووفائها للثوري 
املاأمول على مدى عقود  الواقع  والتغيريي، ويف طموحها لالأنبل والأف�سل، ويف تعبريها عن 
طويلة، دون اأن ي�سيبها الياأ�س والإحباط، ودون اأن تتوقف عن التطور الروؤيوي واجلمايل، وكل 
ذلك يجعل من حفلنا هذا منا�سبة متميزة تليق بهذه اللحظة التاريخية من التاريخ العربي 
احلديث، حيث تت�سع اآيات التغيري، واإن باأدوات وظروف غري متوقعة، ولكنها يف جمملها تنبئ 
ب�سدق املوقف ونبل الروؤية مما متيز به بهاء طاهر يف نورانيته وبهائه وعطائه، ويف اإميانه 

بولدة امل�ستحيل.
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موؤن�س وجتديده الإبداعي 

طاهر • بهاء 

ما عنا�سر التجديد التي اأ�سفناها اأو اأ�سافها موؤن�س الرزاز اإىل الكتابة العربية؟ من يقراأ 
كاتبنا للمرة الأوىل يده�سه من دون �سك هذا املدى الرحب من الروؤية الإن�سانية، هذا ال�سمول 
اآخر جتليات احلداثة  الثقافة العربية منذ �سعرها اجلاهلي وما قبله، وحتى  الذي يحت�سن 
فيها �سعرًا ونرثًا، وذلك بالقدر نف�سه الذي يحت�سن به الثقافة الإن�سانية من �ستى اأقطارها. 
وعند موؤن�س فاإن تعداد األف قليلة وبغداد القرن الع�سرين، وبريوت الرو�سة وال�سياح، وعمان 
موؤن�س  واحدًا هو عامل  وزمانًا  واحدًا  مكانًا  لت�سنيع  كلها  تاأتلف  امللتب�س  وحا�سرها  الغربية 
الرزاز اخلا�س الذي ت�سكل مالحمه، اأو الذي ينبثق بالأحرة مكتماًل من لغة ابتدعها وا�ستقها 
مبلورة و�سافية من فرائد لغة الأجداد والأحفاد البمذولة له ليغني بها مالحمها املا�ساوية 

ومالهيا ال�ساخرة على ال�سوار، كاأمنا تاأتيه عفوًا وهو ينام ملء جفونه عن �سواردها.
اأبي�س  اأرق  اأرقًا.  يورق  "ليل  ال�سراب(  ناطحات  يف  الأعراب  )متاهة  يف  مثاًل  يقول  هو 
اأرق، وظالل تنحدر كموج من خ�سل وح�سة بائدة، ظالل يف ظالم من اللظى. تتثنى كاأمنا 
تقفو اأثرًا تطارده كاإيقاع ق�سيدة لمرئ القي�س. اإيقاع يقرع الذاكرة وياأتي �سافيًا عاريًا من 

املفردات".
هو هنا كاأمنا ي�سف لغته هو نف�سه، ذلك النرث ال�سايف الذي ين�ساب رائقًا وممو�سقًا دون 
تكلف ول عناء، يرفده تذوق رفيع جلماليات هذه اللغة ومقدرة فطرية على التعبري بها. وتعك�س 
هذه الرواية امللحمية عمق اإح�سا�س موؤن�س مبفردات الرتاث العربي والقدرة على تطويعه من 
�سعاليك عروة بن الورد، اإىل بلقي�س، و�سهرزاد األف ليلة، اإىل اأبطال اأهل الكهف الذين لبثوا 
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يومًا اأو بع�س يوم هو دهر باأكمله يتجاوز عنده الع�سور واملكان، اأو من جلجام�س اإىل فريد 
واإىل  التاريخ،  اأنف  رغم  بينهما،  جمع  الذين  بركة  بن  واملهدي  بيال  بن  اأحمد  اإىل  �سوقي، 
جانب غرب واأغراب ل ح�سر لها يت�سلل العامل اخلارجي ليفر�س وجوده، فهناك كري�ستوفر 
كولومبو�س وكارل جو�ستاف يوجن وبريج�سون وع�سرات ال�سخ�سيات الأخرى التي جلبها موؤن�س 

الرزاز من الغرب اإىل ال�سرق يف هذه امللحمة.
قراأت يف حياتي كثريين من الكتاب حاولوا ما ي�سمى باإحياء الرتاث، وذلك غالبًا لت�سليط 
�سوء على املا�سي بغية الإ�سقاط على احلا�سر ولإظهار الت�سابة، ولكن عند كاتبنا ل يتعلق 
الأمر بهذا الإحياء ول بعملية اإ�سقاط من اأي فرع، بل ي�سبح الرتاث واحلا�سر �سيئًا واحدًا، ل 
يتمثل املا�سي يف عملية تراكم بل يف حياة مكتملة، اإن تكن بع�س مالحمها غائبة عن العيان، 
فهي كامنة يف الأعماق. األ تخاطب اإحدى ال�سخ�سيات يف الرواية بطلها قائلة: "اأنت مثل هذه 
العمارة ما يظهر منها معا�سر لكن حتت ال�سطح طوابق اأندل�سية وعبا�سية.. حتى ن�سل اإىل 
طوابق اأهل الكهف والإن�سان الأول البهائي؟ اأبطال كاتبنا والكاتب نف�سه، اإذن يعي�سون هذه 
اللحظة الكونية املمتدة، ل تفريق فيها بني ما�ٍس وحا�سر –فهو وهم يعي�سون حياة البدائي 

يف الغابة والإن�سان املعا�سر  يف الطائرة يف وقت واحد.
ويف راأيي اأن تعامل موؤن�س الرزاز مع الرتاث وعر�سه مو�سوًل باحلا�سر، ل اإ�سقاطًا عليه، 
ميثل اإ�سهامًا مهمًا جديرًا باأن يحتذى من كل من يريد اأن ي�سري على طريقته بطبيعة احلال.

وهذا التعامل اأو هذه الروؤية مرتبطة اأوثق الرتباط باملو�سوع الأ�سا�س يف اأدب كاتبنا وهو 
رواياته حمت�سدة  التي متتح يف  الكونية  اللحظة  النعتاق واحلرية. فهذه  اأو  والثورة،  التمرد 
بتاريخ من القهر والقمع واملطاردة، جت�سد هذا التاريخ على نحو اأب�سع من تفا�سيل التعذيب 
"من  البحر من روائكم  بها رواية  ويفتتح  يقتب�سها من احلجاج  التي  العبارة  تلك  الوح�سي، 
اأّنى  َفَعلناه، ومن �سكت مات بدائه غمًا". ذلك القمع الذي هو كالليل، يدرك الأحرار  تكلم 
كانوا. كاأن موؤن�س يقول لنا املجد اإذن لالأحرار الذين يرف�سون ال�سمت ويدفعون الثمن مهما 
كان فادحًا. نلتقي عنده بعديد من الأبطال الذين يجربون عذاب ال�سجن فينكرون هوياتهم 
حني ي�سعفون، اأو يثوبون اإىل �سمائرهم فيثبتون، ويبدع الكاتب يف حتليل تلك اللحظات من 
ال�سعف الإن�ساين وبواعثها كما يف رواية "اأحياء يف البحر امليت" وي�سحبنا يف تعاطف �سادق 
اأخرى، فهو ل ير�سم  اإىل  يف م�سرية ا�سرتداد الكربياء واحلرية التي يتختلف من �سخ�سية 
اأمناطًا بل يبدع �سخ�سيات حية لها فرادتها وكينونتها امل�ستقلة. وحتى حني يختار �سخ�سياته 
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فهو  ال�سراج  وعبد احلميد  وامل�سري  النا�سر  – عبد  الوحدة  �سخو�س ع�سر  مثل  الواقع  من 
يقدمهم لنا باأ�سمائهم دون كناية اأو رمز، ولكنهم لي�سوا اأبناء الواقع بل اأبناء خياله اخل�سب. 
الروائي  وانعكا�سها  تناق�ساتهم  خالل  من  ي�سور  التاريخ  ل�سخو�س  موازية  �سخ�سيات  هم 
ماأ�ساة الوحدة املجه�سة التي �سعرت اأنه يبكيها بالرغم من اأخطائها وخطاياها. هو ككاتب 
خفيف ل يذم �سخ�سياته ويرتك لك كقارئ اإن �سئت اأن تذم اأفعالها، ولكن لن تغيب عنك 
حلظة يف كل الأحوال ر�سالة الأ�سا�سية باأن هذه الوحدة اأجه�ست لأنها اأجه�ست احلرية يف 

املقام الأول.
عند موؤن�س الرزاز هي احلرية اأوًل واأخريًا، بدونها يكون العدم وبها وحده يكون اخلال�س. 
وقد ميكن اأن نرى اأن عالقة ال�سرق والغرب ملمح اأ�سا�سي يف معمار موؤن�س الرزاز الروائي، غري 
اأين مل اأ�سعر اأن هذه العالقة متثل عنده اإ�سكالية على الإطالق ويف �سياق اهتمامه الأ�سا�سي 
باحلرية والنعتاق فاإن التقدم والرتاجع ماألوفان يف ال�سرق مثلما هو احلال يف الغرب، وبذرة 

احلرية ميكن اأن تنبت هنا مثلما ترعرعت هناك �سريطة اأن ندفع ثمن احلرية.
نف�سه،  يف  عما  معربًا  ورمبا  �سخ�سياته  ل�سان  على  فيقول  الع�سرة  الولدة  توؤمله  اأحيانًا 
"دفعنا بنف�س �سخية ثمنًا باهظًا يف �سبيل احللم.. فاإذا احللم �سرنقة تطبق علينا وتخنقنا 

يف قوقعة كابو�سها".
هذا حزن �سريف ومربر يعانيه اأبطال العمل من اأجل احلرية ولكنهم ل ي�ست�سلمون لهن، 
وهو يرّد على ذلك الهاج�س بلغة الن�س، ل بالتنظري، يف ق�سة ق�سرية بديعة هي "النمرود" 
اأنه لن يبكي حني يطلق �سراحه لأنه منا�سل وعنيد، اإىل اآخر  اأحباوؤه  ال�سجني الذي يراهن 
يذرف  النمرود يف احلقيقة  اأن  يعرف حلظة �سعف، غري  ل  الذي  للبطل  النمطية  ال�سورة 
العون  وجودهم  من  ي�ستمد  النا�س  اإىل  يخرج  وحيدًا،  بنف�سه  يختلي  حني  الغزيرة  الدموع 

ويلقاهم با�سم الوجه.
يقول لنا موؤن�س الرزاز اإن الإن�سان يعاين وينهزم وي�سعف لكن جذوة احلرية قد ل تخبو 

رنا ولن تخيب ب�سارته مبولد الفجر الذي حلم به وعمل من اأجله اأن ي�سرق نوره. اأبدًا. ب�سَّ
لالأردن اأن تفخر بكاتبها الكبري موؤن�س الرزاز ومبا اأ�سهم به يف م�سرية اأدبنا العربي، مثلما 
تفخر باأنداد له يف الرواية وال�سعر جعلوا من الأردن واحة اأدبية جميلة تن�سر ظلها على وطنها 

العربي الكبري دون تفريق.
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