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أول الكالم
مي�لان كونديرا كات��ب وفيل�سوف ت�شيك��ي ،ولد يف
الأول م��ن �أبري��ل ع��ام  .1929كان وال��ده ع��امل
مو�سيق��ى ورئي���س جامع��ة «جانكي��ك ل�ل�آداب
واملو�سيقى» .در�س مي�لان علم املو�سيقى وال�سينما
والأدب ،ليعم��ل ع��ام � 1952أ�ست��اذ ًا م�ساع��د ًا،
وحما�ض��ر ًا ،يف كلي��ة ال�سينم��ا ب�أكادميي��ة «براغ»
للفن��ون التمثيلي��ة .يف �أثناء ف�ترة درا�سته ،ن�شر
ومق��االت وم�سرحي��ات ،والتح��ق بق�س��م
�شع��ر ًا
ٍ
التحرير يف عدد من املجالت الأدبية.
يف ع��ام  1953ن�شر �أول دواوين��ه ال�شعرية؛ لكنه
مل يحظ باالهتمام الكايف ،ومل يُعرف ككاتب هام
�إال ع��ام  ،1963بع��د ن�ش��ر جمموعت��ه الق�ص�صية
الأوىل «غراميات م�ضحكة».
ب�سب��ب انخراطه فيما ُ�سمي «ربيع «براغ»» ،ا�ضطر
للهج��رة �إىل فرن�س��ا ع��ام  ،1975بع��د من��ع كتبه
م��ن الت��داول ملدة خم���س �سنوات .عم��ل يف فرن�سا
�أ�ست��اذ ًا م�ساع��د ًا يف جامع��ة «ري��ن بربيت��اين»،
وح�ص��ل عل��ى اجلن�سي��ة الفرن�سي��ة ع��ام ،1981
بع��د �إ�سقاط جن�سيت��ه الت�شيكو�سلوفاكية ،ب�سبب
كتاب��ه «كت��اب ال�ضح��ك والن�سي��ان» .ع��ام 1984
ن�شر كونديرا رواية «كائن ال حتتمل خفته» ،وهي
الرواية الت��ي جعلت منه كاتب ًا عاملي ًا معروف ًا .من
رواياته املعروفة« :املزحة»« ،اخللود»« ،البطء»،
«احلياة هي يف مكان �آخر» ،و«اجلهل».

«�إ ّن املدر�سة الأدبية التي ينتمي �إليها كونديرا لي�ست �إنكليزية على الإطالق؛ لكونها ال تويل مو�ضوع العمل �أو م�ضمونه
الأولوي ��ة؛ غ�ي�ر �أن �أهمي ��ة كتابات ��ه تكمن يف الأ�س ��لوب الإبداع ��ي والعمارة الأدبية يف �ش ��كل عام .عندما ق ��ر�أت كونديرا يف
بوداب�ست ق ّررت �أن �أ�صبح روائياً ،حتت ت�أثري الده�شة والإعجاب بهذا الإبداع .ق ّررت �أن �أكتب تبعاً ملنهج املدر�سة الأوروبية
ولي�س الربيطانية».
الكاتب الربيطاين رينيه جريار
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نحن عادة ال نقر�أ لكي نهرب من الواقع ،و�إمنا
نق ��ر�أ لك ��ي نعي� ��ش الواق ��ع وننغم�س في ��ه �أكرث بعد
�أن نع�ث�ر علي ��ه ،وقد حت� � ّول �إلى كلمات ،وم�ش ��اهد،
ومواق ��ف .ويف ح�ي�ن �أن عدداً م ��ن الك َّتاب املبدعني
يقول ��ون �إنه ��م يكتبون �ض ��د املوت و�ض ��د الن�س ��يان،
ف� ��إن الق� � ّراء املبدعني يقول ��ون �إنهم يق ��ر�ؤون لكي
ال ين�ش ��غلوا بامل ��وت وحت ��ى ال ين�س ��وا م ��ا يح ��دث يف
احلي ��اة املتحرك ��ة م ��ن �أ�ش ��ياء تعجبن ��ا و�أ�ش ��ياء ال
تعجبن ��ا .م ��ن ال يق ��ر�أ ال يع ��رف ،وم ��ن ال يعرف ال
ي�س ��تطيع �أن يقول �إنه موجود خارج ج�س ��ده الذي
تقت�ص ��ر مهمته البيولوجية على �أن ي�أكل وي�شرب،
وال م ��كان يف ع ��امل اليوم ملن ال يق ��ر�أ ،وملن ال يتابع
حد امل�ستطاع� -آخر ما �أنتجته العقول من الكتباملختلفة ،يف ال�سيا�سة  ،واالقت�صاد ،يف الفكر والفن
والأدب .وق ��د يجابهن ��ا -يف ه ��ذا املج ��ال� -س� ��ؤال
�ش ��ديد الق�س ��وة وه ��و :مل ��اذا يعي� ��ش م ��ن ال يق ��ر�أ؟
وقد يزداد ال�س� ��ؤال حده عندما نقر�أ الإح�ص ��ائيات
الت ��ي تتحدث عن تزايد �أع ��داد الأميني يف الوطن

العربي مبعدالت تبعث على احلزن العميق.
يف املن ��ازل الأوروبية القليلة التي زرتها عندما
كنت �ش ��غوفاً بالأ�س ��فار وج ��دت �أن املكتبية هي �أهم
ج ��زء يف املنـزل ،والنظر �إليها يبعث البهجة ويفتح
ال�شهية �إلى القراءة .بينما فكرة املكتبة املنـزلية يف
�أقطارنا العربية تعد �ض ��رباً من اخليال ،وامل�ؤ�س ��ف
�أك�ث�ر �أن ال وج ��ود للمكتب ��ة يف من ��ازل املو�س ��رين،
ف� ��إذا كان ��ت املكتبة بالن�س ��بة للفقري ترف� �اً ال يطاق
حتقيق ��ه ف�إنه ��ا عن ��د الغن ��ي م ��ن املن�س ��يات وخ ��ارج
اهتمامات ��ه الت ��ي حتا�ص ��رها الأرق ��ام .ومن ح�س ��ن
حظ ال�شغوفني بالقراءة �أنهم يجدون ما يرغبون
يف قراءت ��ه يف املكتب ��ات العام ��ة الت ��ي ظه ��رت �إل ��ى
احلي ��اة يف وقت مت�أخر وباتت ت�ؤدي دورها بانتظام
وازدح ��ام غ�ي�ر م�س ��بوق .ويالح ��ظ �أن غالبية رواد
ه ��ذه املكتب ��ات من �ش ��باب و�ش ��ابات الأ�س ��ر الفقرية
الذين ال يقدرون على �شراء ما يرغبون يف قراءته
من الكتب ،وما �أجمل �أن تراهم غارقني يف القراءة
وك�أنهم �أ�سرى متعتها ون�شوتها العميقة .

أول الكالم

ولع ��ل م ��ن �أك�ث�ر الأمني ��ات �إحلاح� �اً يف النف�س
�أن ت�ص ��بح الق ��راءة ل ��دى �ش ��بابنا من�ب�راً للتفك�ي�ر
واجل ��دل اجل ��اد ب�ي�ن الق ��ارئ والكت ��اب ف�ل�ا يكف ��ي
�أن يتخ ��ذ الق ��ارئ م ��ن الكت ��اب موق ��ف التلمي ��ذ �أو
الطال ��ب يتلق ��ى عن ��ه كل م ��ا يقول ��ه با�ست�س�ل�ام
واقتناع ،فاحلوار مع الكتاب ال يختلف عن احلوار
م ��ع الكاتب ،و�إطالق الأ�س ��ئلة نح ��و هذا ال تختلف
ع ��ن �إطالق الأ�س ��ئلة نحو ذاك ،وعندم ��ا ال ترتقي
الق ��راءة �إل ��ى ه ��ذا امل�س ��توى ف�إنه ��ا تبق ��ى يف نطاق
املتع ��ة و�إزج ��اء الوق ��ت ،وال تك ��ون قراءة مح ّر�ض ��ة
الكت�س ��اب مزيد من املعرفة والقب�ض على م�ص ��ادر
الأف ��كار و�إغن ��اء الروح ب ��كل ما هو جدي ��د ومفيد.
كم ��ا ينبغي لنا �أن ن ��درك �أن القراءة ك�أي عمل جاد
يتطل ��ب الرغب ��ة �أو ًال ،واال�س ��تعداد ثانياً ،وال�ص�ب�ر
ثالثاً .والقارئ الذي ال يتمثل هذا الثالوث الدافع
�إلى دنيا املعرفة لن يكون حظه من القراءة وافراً،
كما لن ي�ؤدي �إلى التغيري املطلوب.
وهن ��ا �أود الإ�ش ��ارة �إل ��ى �أن الق ��راءة قد ال تكون
ق ��ادرة على تغيري العامل ،لكنها قادرة -وبالت�أكيد-
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على تغيري القارئ ،وكلما ات�س ��عت م�ساحة قراءاته
ات�س ��عت م�ساحات التغيري يف نف�س ��ه .وما يده�شني
يف زحام هذه املرحلة الع�صيبة من تاريخ الإن�سان،
والإن�س ��ان العرب ��ي خا�ص ��ة ،وجود جيل من �ش ��باب
ه ��ذه البالد م�ش ��دودين �إل ��ى القراءة ،ي�س ��عون من
خالله ��ا �إل ��ى اكت�س ��اب املزيد من املعرف ��ة من جهة
و�إل ��ى ن�س ��يان مكابداتهم وما ي�ص ��ادفهم يف الواقع
من م�شكالت ع�سرية احلل  ،ولي�س يف هذه الإ�شارة
م ��ا يعن ��ي �أن الق ��راءة تبعده ��م ع ��ن ب ��ذل اجله ��ود
امل�ض ��نية للتخفي ��ف من الآث ��ار املرتتبة على وجود
تلك امل�شكالت .وقد �سرين �أن �أفراداً من �شباب هذا
اجليل يتحدثون معي عن �أ�سماء كتب يريدون يل
قراءته ��ا ،وهو عك� ��س ما كان عليه احل ��ال من قبل
عندم ��ا كان جيلن ��ا هو الذي يطل ��ب �أو يقرتح على
ال�ش ��باب قراءة بع� ��ض الكتب التي يراها من وجهة
نظ ��رة تقوميي ��ة ومفي ��دة ،وه ��ذا ي�ؤك ��د �أن طالئع
من اجليل اجلديد بد�أت ت�ش ��ب عن الطوق وت�أخذ
مكانها ال�صحيح يف عامل املعرفة ال�شاملة.
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مم ��ا يمكن طرحه في الحديث عن التجربة ال�س ��وريالية،
ف ��ي �إطار ما يفتر� ��ض من التقائها مع التجرب ��ة ال�صوفية ،هو
�أنها نوع من الن�ش ��اط المعرفي ،يقوم على �أ�سا�س من التفكير
ال ��ذي يلغي الحدود الفا�ص ��لة بين الف ��ن والمعرفة من جانب،
وبي ��ن الفن والحي ��اة من جانب �آخ ��ر؛ دون �أن يك ��ون له اتجاه
محدد بعينه� ،س ��واء ف ��ي الفن �أو ف ��ي الحياة ،بل
نح ��و ه ��دف ٍ
ي�س ��عى �إلى ت�أكيد القيمة المطلقة في عالقة الذات الإن�س ��انية
بالعالم ،والك�ش ��ف عن �أ�سرارها وخفاياها الغام�ضة ،انطالق ًا
من اعتقاد لدى ال�سورياليين ب�أن ثمة حقيقة عليا ت�ضم الذات
والعال ��م في وح ��دة كونية �ش ��املة تمح ��ى فيها هوية الت�ض ��اد
والتناق� ��ض والمفارق ��ة بي ��ن عنا�ص ��ر الوج ��ود عل ��ى اختالف
م�س ��توياتها ومراتبه ��ا ،و�أن �س ��بر �أغ ��وار الوجود وح ��ل الكثير
م ��ن مع�ض�ل�ات الحياة يظ ��ل مرهون ًا بمدى ق ��درة الذات على
ا�ست�ش ��راف الخف ��ي والمجه ��ول في الك ��ون وفي الحي ��اة ،عبر
توهجات المعنى الكلي المطلق في �صلة الذات بالعالم.
وم ��ن هنا جاء ت�أكيد ال�س ��وريالية لأهمية الكينونة الخفية
من الذات ،بو�ص ��فها كينونة جوهرية تتوا�ص ��ل فيها الذات مع
العال ��م عل ��ى نحو م ��ن التناغم الحي ��وي الحر تمح ��ى فيه كل
الحدود الفا�ص ��لة بين الأ�ض ��داد والتناق�ض ��ات .يق ��ول بريتون
في البيان ال�س ��وريالي الثاني« :كل �ش ��يء يحمل على االعتقاد
�أن ��ه توجد نقطة في الروح ،حيث يتوقف ت�ص ��ور التناق�ض بين
 �شاعر و�أكادميي من اليمن.

الحي ��اة والموت ،والواقعي والخيالي ،والما�ض ��ي والم�س ��تقبل،
وال�س ��هل وال�ص ��عب ،والأعلى والأدنى ،وفي ه ��ذه الحالة ،عبث ًا
يبحث عن محرك للن�ش ��اط ال�سوريالي �آخر غير الأمل في بلوغ
هذه النقطة»(.)1
وعل ��ى �أ�س ��ا�س من ه ��ذا االعتقاد ف� ��إن ما يمك ��ن �أن يعد
معرفة حقيقية لدى ال�سورياليين �إنما ي�أتي عبر �إدراكنا للعالم
في تناغم ��ه مع هذه النقطة الخفية من ال ��ذات ،وبمعزل عما
تتخذه الأ�ش ��ياء ،في و�ض ��عيتها الظاهرية والم�ألوفة ،من معان
تف�ص ��يلية ثابتة .ول ّما كانت مقايي�س العقل والمنطق ال ت�س ��وغ
�ش ��يئ ًا من ه ��ذا القبيل ،فقد �ألحت ال�س ��وريالية على �ض ��رورة
التحرر من �سلطان العقل والمنطق ،وكل ما من �ش�أنه �أن يحدد
وي�ض ��بط توجه ��ات الإدراك الذات ��ي للعالم في م�س ��ار معلوم.
وبالمقاب ��ل من ذلك �أكدت �أهمية الحد�س والخيال بو�ص ��فهما
عن�ص ��رين حيويين في العالقة الجوهرية بين الذات والعالم،
و�أك ��دت من ثم �أهمية الر�ؤية الفني ��ة في اعتمادها على هذين
العن�ص ��رين ،بحيث ُع َّد الن�شاط الفني ،في �إعماله للإمكانات
الخارقة لهذين العن�ص ��رين ،من �أهم �ألوان الن�شاط المعرفي
الق ��ادر على ا�ست�ش ��راف الوحدة الجوهري ��ة للوجود واقتنا�ص
�أ�س ��رارها الخفي ��ة ف ��ي �ص ��لة ال ��ذات بالعال ��م .يق ��ول جيرار
دي ��روزوار« :ه ��ذه الحالة هي حال ��ة االتحاد بالك ��ون ومعرفة
الحقائق الأولية التي يعجز عن معرفتها العقل المدقق وتدرك

دراسات

الحلم:
يع ��د الحل ��م م ��ن �أه ��م العنا�ص ��ر الت ��ي ع� � ّول عليه ��ا
ال�سورياليون في تو�سلهم للخروج من حالة الإدراك العادي،
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بالحد�س ال�شعري»(.)2
ون�س ��تطيع هنا �أن نالح ��ظ �أمرين� ،أولهم ��ا يتعلق بنوع
الحد�س الذي تعتمد عليه التجربة ال�سوريالية ،وهو الحد�س
ال�ش ��عري .وثانيهما يتعلق بطبيعة الوظيفة الم�سندة �إليه؛ �إذ
ن�س ��تطيع �أن نالحظ في �ض ��وء هذا الفه ��م لوظيفة الحد�س
ال�شعري �أنه ال يختلف في مفهومه ال�سوريالي عن ذلك النوع
من التذوق ال�شعري الذي تعتمد عليه التجربة ال�صوفية في
توجهها نحو تجليات الحقيقة.
وحين ن�أتي �إلى العن�ص ��ر الآخر ،وهو «الخيال»� ،سنجد
�أن ال�سورياليين قد تلقفوا نظرية الرومان�سيين في الخيال،
و�أخذوا بما جاء فيها حول الخيال الإبداعي الخالق.
فاتب ��اع الحرك ��ة «ال�س ��وريالية» يعتب ��رون المخيلة �أداة
حيوية ف ��ي عالقتنا بالك ��ون ،الغاية منها اكت�ش ��اف «الأمور
الخارقة» ،وقلب الحياة �إلى �ش ��عر ،والقي ��ام بثورة دائبة في
جمي ��ع ما يفعل .مثل هذا الخيال ال �ص ��لة ل ��ه بالخيال الذي
يتح ��دث عنه الباحثون في �س ��يكيولوجية الذكاء (هو�س ��رل
� Husserlأو �س ��ارتر) ،فه ��و عند ه�ؤالء ال يع ��دو �أن يكون
ملك ��ة «م�ألوف ��ة» و«�ش ��ائعة بي ��ن النا� ��س ،ترمي �إل ��ى �إدراك
الأ�ش ��ياء الدارج ��ة خ ��ارج و�ض ��عها الراهن ال ��ذي تقع عليه
الحوا�س»(.)3

و�إذا كان وا�ض ��ح ًا �أن الخي ��ال بهذا المعنى لي�س �س ��وى
نوع من الخيال الذي ع ّول عليه الرومان�س ��يون من قبل ،ف�إن
ال�س ��ورياليين قد �أعطوا للخيال �أهمي ��ة �أكبر ،من حيث ر�أوا
فيه تلك الخا�ص ��ة التي ال تجدها عند غير ال�ص ��وفية؛ وهي
قابلية التحقق على م�س ��توى الواقع المادي؛ فلي�س ثمة -في
نظر ال�ص ��وفية -معنى خيالي ال تتجاوب معه حقيقة كامنة
ف ��ي �أعماق ه ��ذا العالم قابلة للتحقق الفعل ��ي عن طريق ما
ي�س ��مى في تعبيرهم بالأعمال ال�ص ��نعوية ،الت ��ي ي�أتي كثير
منها بو�ص ��فه تبرير ًا للحقائق الروحانية التي تتك�ش ��ف عن
طريق الخيال( .)4وما نجده لدى ال�س ��ورياليين ي�ض ��في على
الخيال �شيئ ًا من هذا المعنى .وبتعبير �أدوني�س «تكمن �أهمية
الخيال ،خ�صو�ص ًا بالن�س ��بة �إلى ال�صوفية وال�سوريالية ،في
كونه لي�س ا�س ��تلهام ًا ،و�إنما في �أنه كائن؛ لكنه مجهول ،وهو
�إذ ًا قابل لأن ي�ص ��بح واقع� � ًا ،فالمخيلة الإن�س ��انية لم تبتكر
�ش ��يئ ًا في ه ��ذا العالم �أو ف ��ي غيره لي�س حقيقي� � ًا ،كما يعبر
نرفال»(.)5

دراسات

�أعطى ال�سورياليون
للحلم النا�شئ عن يقظة
اخليال �أثناء النوم �أهمية
بالغة� ،إىل حد �أن كان
�أحد ال�سورياليني �إذا �أوى
�إىل نومه يرتك على باب
غرفته ورقة مكتوب
عليها «ال�شاعر يعمل»

عن�رص الده�شة ،الذي
يثريه فينا وقوفنا املفاجئ
على العجيب يف �ش�ؤون
حياتنا اليومية ،من �ش�أنه
�أن يخرتق الطبقات العليا
من �شخ�صيتنا ،لي�صل
�إىل �أعماق ذواتنا الباطنة،
حمرك ًا فيها تلك النقطة
اخلفية التي متحى فيها
هوية الت�ضاد
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والدخول ف ��ي غمرة التوهج الروحي الم�ش ��ع
في �أعماق العالم النف�س ��ي الباطن .وقد ع ّول
ال�س ��ورياليون ف ��ي ه ��ذا على ما يح�ص ��ل من
الأح�ل�ام في ح ��ال النوم ،كما عول ��وا على ما
يح�صل عن طريق التجربة.
فق ��د �أعطوا للحلم النا�ش ��ئ ع ��ن يقظة
الخي ��ال �أثن ��اء الن ��وم �أهمية بالغ ��ة� ،إلى حد
�أن كان �أح ��د ال�س ��ورياليين �إذا �أوى �إلى نومه
يت ��رك على ب ��اب غرفته ورقة مكت ��وب عليها
«ال�ش ��اعر يعمل»( .)6ولقد عرفنا في الحديث
عن التجربة ال�ص ��وفية كي ��ف نظر ابن عربي
�إلى الخيال المت�صل بو�ص ��فه ملكة �إبداعية،
على �أن «منه م ��ا يوجد عن تخيل ،ومنه ما ال
يوج ��د عن تخيل كالنائم»( .)7وفي هذا ت�أكيد
لأهمية الحلم في ن�ش�أته عن الخيال المت�صل
بواقع العالم النف�س ��ي الباطن .وها هوذا �أبو
�سليمان الدراني (ت215 :هـ) يقول�« :إن اهلل
قد يك�ش ��ف للعارف وهو نائم في فرا�ش ��ه من
ال�س ��ر ،ويفي�ض عليه من النور ،ما ال يك�ش ��فه
للقائ ��م ف ��ي �ص�ل�اته ،و�إذا ا�س ��تيقظت ف ��ي
العارف عين قلبه نامت عيون ج�سده» (.)8
ف� ��إذا م ��ا نظرنا �إل ��ى الحل ��م ،من حيث
ح�ص ��وله عن طريق التجربة� ،سنجد �أن هذا
الن ��وع م ��ن الحلم ،عل ��ى الرغم م ��ن �أهميته
البالغ ��ة ل ��دى ال�س ��ورياليين ،ف�إن ��ه من حيث
�آليته وطريقة تح�ص ��يله لم يك ��ن ليتجاوز ما
يقوم عليه الحلم في مفهومه لدى الرمزيين.
وما نجده من ت�صنيف بع�ض �شعراء المذهب
الرم ��زي ،مث ��ل رامب ��و ،وماالرمي ��ه� ،ض ��من
المذهبين الرمزي وال�س ��وريالي ،لي�س �س ��وى
نتيج ��ة لم ��ا قدمه ه� ��ؤالء ال�ش ��عراء للمذهب
ال�س ��وريالي م ��ن �إ�س ��هام ف ��ي ه ��ذا الجانب،
وخ�صو�ص� � ًا رامبو ،الذي ا�ستغل ال�سورياليون
نظريت ��ه التي جمع فيه ��ا بين فل�س ��فة الحلم
وفك ��رة ترا�س ��ل الحوا�س� ،أو ما ي�س ��مى لديه
بت�شوي�ش �أو فو�ضى الحوا�س.
ولقد �س ��بق �أن خل�صنا في درا�سة �سابقة
�إل ��ى �أن الحلم ف ��ي مفهومه ل ��دى الرمزيين
ل ��م يكن ليختلف عن ذلك الن ��وع من الغيبية
ال�صوفية ،التي ت�س ��مى بحال «الفناء» ،وقلنا
�إن رامبو في نظريته التي ُع َّد بها �أب ًا للمذهب
ال�س ��وريالي ،كان ،م ��ن هذه الناحي ��ة� ،أقرب
�ش ��عراء المذهبين الرمزي وال�س ��وريالي �إلى

طبيعة التجربة ال�صوفية (.)9
ال�صدفة المو�ضوعية المحيرة:
عند ال�سورياليين مجموعة من الظواهر
التي تك�ش ��ف عن تداخل عن�صر العجائب في
�ش�ؤون الحياة اليومية .وعن طريقها يبدو �أن
الإن�سان يم�ش ��ي في و�ضح النهار و�سط �شبكة
من هذه العجائب التي باكت�ش ��افها والوقوف
عليه ��ا يمكنه �أن يتق ��دم في حيات ��ه الباطنة
نحو النقطة العليا ،وهي عندهم النقطة التي
تمحى فيها الأ�ضداد(.)10
ونفه ��م من ه ��ذا �أن عن�ص ��ر الده�ش ��ة،
ال ��ذي يثي ��ره فين ��ا وقوفن ��ا المفاج ��ئ عل ��ى
العجيب في �ش� ��ؤون حياتنا اليومية ،من �ش�أنه
�أن يخت ��رق الطبقات العليا من �شخ�ص ��يتنا،
لي�ص ��ل �إلى �أعم ��اق ذواتنا الباطن ��ة ،محرك ًا
فيه ��ا تلك النقط ��ة الخفية الت ��ي تمحى فيها
هوية الت�ض ��اد .وفي هذه الحال ال نعود ندرك
�س ��وى ما ينبعث من هذه النقطة من �أ�صداء
وتموجات متداخلة تتوهج فيها �أ�سرار ذواتنا
ف ��ي تناغمه ��ا م ��ع �أ�س ��رار الحقيق ��ة الكبرى
للوجود.
وما يعنيه هذا ،من �أن الخفي والمجهول
م ��ن الحقيق ��ة يمك ��ن �أن يتك�ش ��ف لن ��ا عب ��ر
المده�ش والمحي ��ر ،ال يبعد كثير ًا عما نجده
لدى ال�ص ��وفية في ت�أكيدهم لأهمية التداعي
ال ��ذي قد ت�س ��تثيره فينا مظاه ��ر الوجود في
حياتن ��ا اليومي ��ة م ��ن جانب ،وف ��ي ت�أكيدهم
لأهمية الده�شة والحيرة من جانب �آخر.
يق ��ول �أبو عثم ��ان المغرب ��ي« :من ادعى
ال�س ��ماع ولم ي�س ��مع خري ��ر الماء وت�ص ��فيق
الرياح و�ص ��رير الب ��اب فهو فقير م ��دع»(.)11
و�أح ��ب �أن نالح ��ظ م ��ا في ه ��ذا الق ��ول من
احت ��واء �ض ��مني لما يقول ��ه �إيف ويل�س ��ي في
حديث ��ه ع ��ن المده� ��ش�« :إن كل �ش ��يء قابل
للمقارنة بكل �ش ��يء ،وكل �ش ��يء يجد �صداه،
و�صوابه ،و�ش ��بيهه ،و�شقيقه ،و�صيرورته ،في
كل مكان»(.)12
الجنون:
يحت ��ل «الجن ��ون» مكان ��ة ب ��ارزة بي ��ن
العنا�ص ��ر التي ع� � ّول عليها ال�س ��ورياليون في
�س ��عيهم �إلى التحرر من �أ�سر التدخل الواعي

دراسات
ف ��ي �إدراك الوجود .فثمة «من ال�س ��ورياليين
من كانوا يتخ ��ذون من ح ��االت الجنون التي
ت�صيبهم و�سيلة ل�سياحاتهم الروحية الطليقة
من كل قيد ،بخا�صة قيد العقل ال�صارم»(.)13
فالإن�س ��ان في حاالت الجن ��ون يتحرر من كل
القي ��ود وال�ض ��وابط العقالني ��ة والمعرفي ��ة،
فيكون في �أعل ��ى درجات االنعت ��اق الروحي،
ويك ��ون ن�ش ��اطه الالواع ��ي متح ��رك ًا ف ��ي كل
االتجاهات .وكما يرى ويل�س ��ي ف� ��إن الجنون
«خطوة �أولى نحو الحرية الأكثر �س ��مو ًا»(،)14
حيث يكون المرء في هذه الحال �أكثر ات�صا ًال
بالحقائ ��ق الت ��ي �سيف�ص ��لنا عنه ��ا حج ��اب
النظرة العقالنية وااللتزام العرفي.
ولم يكن ذلك غريب ًا على ال�صوفية ،فقد
ع ّولوا على الجنون ونظروا �إليه على �أنه حال
م ��ن �أحوال الحرية التي ين�ش ��دها ال�ص ��وفي
في توقه �إلى معانق ��ة المطلق .ولقد ارتبطت
�سمة الجنون بال�ص ��وفية حتى لنجد ال�سلطة
ال�سيا�س ��ية في كثير من الأحيان قد ا�س ��تغلت
ه ��ذه الم�س� ��ألة لتتخل� ��ص م ��ن مناه�ض ��يها
ال�ص ��وفيين برميهم في المار�س ��تان ،بحجة
�أنهم مجانين .ولع ��ل �أكثر ما اهتمت به كتب
الت ��راث الأدبي ،على ن ��درة اهتمامها بجانب
الت�ص ��وف ،هو �أخبار من درج على ت�سميتهم
بعقالء المجانين من المت�صوفة.
الكتابة الآلية:
يرتك ��ز مفه ��وم الكتاب ��ة الآلي ��ة عل ��ى
�أ�س ��ا�س م ��ن عدم الف�ص ��ل بي ��ن التجربة في
ت�ص ��اعد ن�ش ��اطها الالواعي ،والتعبير عنها.
فال�س ��وريالي يع ّب ��ر ع ��ن تجربت ��ه ف ��ي ح ��ال

معانات ��ه لها عل ��ى نحو تتداعى في ��ه الألفاظ
بما ي�ستجيب لنداءات العالم الباطن ،ولهذا
ي�س ��ميها بريتون «�إمرء الخاطر» .وكما يقول
�إيف ويل�س ��ي�« :إنه ف ��ي حالتي الجن ��ون يبرز
الالوع ��ي م ��ن تلقاء نف�س ��ه ،وت�س ��مح الكتابة
«الأتوماتيكي ��ة» بنق ��ل ر�س ��ائل بعي ��د ًا عن كل
مراقبة واعية»(.)15
وكما نالحظ فمثل هذا النوع من الكتابة
يقاب ��ل ما ي�س ��مى لدى ال�ص ��وفية بال�ش ��طح،
ال ��ذي يع ّب ��ر في ��ه ال�ص ��وفي عم ��ا ينب� ��ض به
وجدانه في حال غلبة ال ��وارد عليه( .)16وكما
�أن ال�ص ��وفي ال ي�صدر في �ش ��طحه عن ذاته
ال�شخ�صية ،بل ي�صدر عما ينقدح في �أعماقه
من توهج ��ات الحقيق ��ة الباطنة ف ��ي الذات
في تمرئيها مع �ص ��ورة المعنى الكلي للوجود
الكوني ،ف�إن ثم ��ة تفكير ًا من هذا النوع يقف
وراء اعت ��داد ال�س ��وريالية بالكتاب ��ة الآلي ��ة،
وه ��و ما يع ّبر عنه مي�ش ��ال كارج في قوله ب�أن
«الكتاب ��ة الآلي ��ة ال�س ��وريالية لي�س ��ت حديث� � ًا
داخلي� � ًا ،بل هي بالأحرى حوار بين الإن�س ��ان
الواع ��ي والج ��زء المفق ��ود من ذاته ،ب�ش ��كل
غام�ض ،والذي يت�ص ��ل مع ذل ��ك في الخفاء
بالكون جميعه»(.)17
ويبق ��ى �أم ��ر ال يخل ��و م ��ن �أهمي ��ة ،وهو
مجيء ه ��ذه العنا�ص ��ر في �إط ��ار اعتدادهم
«بفك ��رة ال�س ��فر» .وهو ما يذكرنا بما �أ�ش ��رنا
�إلي ��ه في الحديث عن الت�ص ��وف ،من اعتداد
ال�ص ��وفية بفك ��رة ال�س ��فر ،حت ��ى لقد ُ�س ��مي
الت�صوف انطالق ًا من ذلك بعلم ال�سفر(.)18

«من ال�سورياليني من
كانوا يتخذون من حاالت
اجلنون التي ت�صيبهم
و�سيلة ل�سياحاتهم
الروحية الطليقة من كل
قيد ،بخا�صة قيد العقل
ال�صارم»

يعرب ال�سوريايل عن جتربته
يف حال معاناته لها على
نحو تتداعى فيه الألفاظ
مبا ي�ستجيب لنداءات العامل
الباطن
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دراسات

الهوام�ش
( )1عن :عبد احلميد جيدة :االجتاهات اجلديدة يف ال�شعر العربي املعا�صر� ،ص.130
( )2عن :د� .سا�سني ع�ساف :ال�صورة ال�شعرية ومناذجها يف �شعر �أبي نوا�س� ،ص.59
(� )3ستاروبت�سكي :النقد والأدب� ،ص.179 -178
( )4انظر :د .عاطف جودة ن�صر :اخليال ..مفهوماته ووظائفه� ،ص .116-115
(� )5أدوني�س :ال�صوفية وال�سوريالية� ،ص .78
( )6راجع� :سا�سني ع�ساف :ال�صورة ال�شعرية ومناذجها يف �شعر �أبي نوا�س� ،ص.60
( )7ابن عربي :الفتوحات املكية.
( )8نيكول�سون :يف الت�صوف الإ�سالمي وتاريخه� ،ص.6
( )9انظر :علي احل�ضرمي ،جملة «�أ�صوات» ،العدد ( ،)1خريف 1993م� ،ص 130وما بعدها.
( )10جان بول �سارتر :ما الأدب؟ ،ترجمة :محمد غنيمي هالل 220 ،الهام�ش.
( )11الق�شريي :الر�سالة الق�شريية ،ج.646 /2
( )12عن :عبد احلميد جيدة :االجتاهات اجلديدة يف ال�شعر العربي املعا�صر� ،ص.130
( )13د .عز الدين �إ�سماعيل :ال�شعر العربي املعا�صر� ،ص.453
( )14عن :عبد احلميد جيدة :االجتاهات احلديثة يف ال�شعر العربي املعا�صر� ،ص.130
( )15نف�سه� ،ص .131
( )16انظر :ال�سراج :الل ّمع� ،ص 453وما بعدها.
( )17عن :عبد احلميد جيدة :االجتاهات احلديثة يف ال�شعر العربي املعا�صر� ،ص .132-131
(� )18أنظر :ابن �سبعني بن العارف� ،ص ،390املنت واحلا�شية .كذلك �أنظر :الغزايل� :إحياء علوم الدين ،ج.217 /2
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دراسات

ً
فاعال س��ردي ًا
الذات
من مالمح الخطاب الروائي الجديد في اليمن

ال�صكر
د .حامت
َ

 �شاعر و�أكادميي من العراق.
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تنج ��ز الرواي ��ة اليمني ��ة اجلدي ��دة برناجمه ��ا ال�س ��ردي
بن ��اء على تكرار ثيمات تكاد تكون م�ش�ت�ركة ب�ي�ن جيل الكتاب
والكاتب ��ات احلداثيني ،ال�س ��يما يف العقدي ��ن الأخريين ،حيث
تخط ��ت الكتاب ��ة الروائي ��ة مرحل ��ة البداي ��ات والإرها�ص ��ات
املعتمدة على متثيل الواقع وب�أدوات متوا�ضعة فني ًا ،ميكن فهم
مربراته ��ا �إذا ما طالعنا ال�س ��جل الروائي ال�ش ��حيح يف اليمن
وبدايته املت�أخرة زمني ًا ،وانهماك الروائيني يف تدوين جمريات
واقع ا�ستعماري يف اجلنوب اليمني وعرثات ما بعد اال�ستقالل،
�أو التخلف الذي فر�ضه نظام الإمامة الأوتوقراطي يف ال�شمال
و�سلبياته املتوارثة ،ما �أدى �إلى بروز ظاهرة القهر االجتماعي
الع ��ام مبوازين ثنائية تقليدية ،مث ��ل العدالة والظلم� ،أو الفقر
والرتف ،الزواج والطالق ،احلرية والعبودية ...و�س ��وى ذلك،
بجانب االهتمام بثيمة الغربة التي وا�صلها املغرتبون اليمنيون
ك�أداة لإعالة �أ�س ��رهم �أو الهرب من جور الواقع وع�سف احلياة
وتداعيات ذلك فرديا و�أ�سريا.
لك ��ن املح ��اوالت املبك ��رة ظلت مح ��دودة الأف ��ق .وهو ما
ا�س ��تطاع جي ��ل محمد علي لقم ��ان يف روايته الرائدة «�س ��عيد»
( )1939ال�ص ��ادرة يف ع ��دن والكت ��اب التال�ي�ن الذين طوروا
قلي�ل�ا يف التجرب ��ة الكتابية كمحمد عبدال ��ويل وزيد دماج �أن
يركزوا عليه ��ا ،لإجناز مهمة اجتماعية غلب ��ت العناية الفنية

والتقنيات الروائية.
ت�ب�رز يف الكتابة الروائية اليمني ��ة اجلديدة ظواهر عدة
هي جتليات وجت�سدات خلطاب روائي مختلف لغة ومو�ضوعات
وتقنيات وبنى �سردية ،من �أبرزها �سعة رقعة الت�أليف جغرافيا
وان�ض ��مام كت ��اب ال�ش ��مال ومحافظ ��ات كتع ��ز وح�ض ��رموت
للتج ��ارب اجلديدة بعي ��دا عن مركزي ��ة عدن كعا�ص ��مة �أولى
للكتاب ��ة الروائية والريادة الق�ص�ص ��ية ،ومت ��دد جن�س الكتّاب
بدخول املر�أة كاتبة فاعلة كما �س�ن�رى ،لها ح�ض ��ورها ودورها
الوا�ض ��ح يف التحديث الروائي ،بعد �أن اقت�ص ��رت �إ�س ��هامات
الأجي ��ال ال�س ��ابقة على �أ�س ��ماء مح ��دودة وقليلة للن�س ��اء مثل
رمزي ��ة االري ��اين وعزي ��زة عب ��داهلل ونهلة احمد ،ف�ض�ل�ا عن
تغري املنظور للدور االجتماع ��ي للمر�أة يف الكتابة ذاتها بربوز
�شخ�ص ��يات ن�س ��ائية غري منطية يف الأعم ��ال اجلديدة ،وقيام
املر�أة بالفعل واالختيار والتغيري داخل ال�س ��رد وم�ش ��اركتها يف
تقرير م�صائر ال�سرد.
وتعدت الرواية مرحلة التوثيق والإحالة للوقائع ال�سيا�سية
واالجتماعي ��ة بتدوينه ��ا وت�س ��جيل جمرياته ��ا كم ��ا ج ��رى يف
الرواي ��ات التقليدية التي �س ��ادت يف املرحلة املبكرة .وبدال من
ذلك �س ��نالحظ بروز الذات كفاعل �س ��ردي وداليل م�سهم يف
احل ��دث .وهذه الثيمة �س ��تقود لظهور روايات ال�س�ي�رة الذاتية

دراسات

تت�سم الرواية اجلديدة
كذلك بحر�ص كتابها
وكاتباتها على تقدمي
بانوراما �شديدة ال�سعة
العرتا�ضات وا�صطدامات
قوية بني الكاتب والواقع
بتنوع روافده مراجعه

تتمثل حداثة الرواية
اليمنية املعا�رصة يف الإفادة
من ال�سرية الذاتية لتوليد
جن�س روائي ي�ؤاخي
ال�سرية والرواية
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�أو ال�س�ي�ر الروائية .وباملقابل �س ��يرتكز كثري
من معاجل ��ات احلداثة الروائية على احلرية
االجتماعي ��ة ومناو�ش ��ة املقد� ��س والثاب ��ت
وامل�أل ��وف ،وهو ما ج ��ر مل�ص ��ادمات حقيقية
ووقائ ��ع خ ��ارج ن�ص ��ية ،كما ج ��رى لروائيني
�ش ��بان م ��ن تكفري ومحاكم ��ة ،لعل �أ�ش ��هرها
واقعة الكاتب وجدي الأهدل وروايته «قوارب
جبلي ��ة» وم ��ا ناله ب�س ��ببها م ��ن �إبع ��اد ونفي
وجت ��رمي انتهت بتدخل مبا�ش ��ر م ��ن الكاتب
الأملاين غونرت غرا�س.
و�س ��تطال احلداث ��ة الفني ��ة الأ�س ��اليب
الروائي ��ة ومكان ��ة ال�س ��ارد ومهمت ��ه ،فيظهر
اللجوء لتقنيات جديدة ،كا�ستخدام الر�سائل
واملذك ��رات والكت ��ب املفق ��ودة �أو املخطوطة
والو�صايا يف تنظيم وترتيب الأحداث ،وتنويع
الأ�ص ��وات ال�س ��ردية بناء على ذلك ما يخلق
توت ��رات وتقاطع ��ات متث ��ل الإ�ش ��كالية الت ��ي
ان�ش ��غل بها الروائيون والروائيات وانعك�س ��ت
عل ��ى لغ ��ة احل ��وار والو�ص ��ف والنهاي ��ات �أو
امل�صائر يف ال�سرد.
وثم ��ة جل ��وء وا�ض ��ح لطاق ��ة اخلي ��ال
والفانتازي ��ا التي متثل اله ��روب الرمزي من
امل�صادمة الواقعية مع ثوابت املجتمع وكثافة
الواق ��ع ورف� ��ض التعاي�ش �أو الت�ص ��الح معها.
وتتج�س ��د تل ��ك الغرائبي ��ة �أحيان ��ا بتح ��والت
ح ��ادة عل ��ى م�س ��توى الأف ��راد تت�ص ��ادى مع
امل ��زاج االجتماعي الع ��ام :التدين �أو التجارة
�أو ال�سيا�س ��ة ،ث ��م مت�س الو�ض ��ع ال�شخ�ص ��ي
والأ�س ��ري غالبا وتت�ش ��ظى الكيانات الفردية
كانعكا�س لتل ��ك التحوالت فتتناول �أو�ض ��اعا
كالدرا�سة والزواج والطالق وال�سفر والعزلة
وغريها.
ولرمبا لأول مرة تت ��م العناية بالهوام�ش
واملهم�ش�ي�ن كال�س ��جناء والن�س ��اء وامللون�ي�ن:
املولدي ��ن والإثني ��ات املرتاجع ��ة اجتماعي ��ا
واملهنيني امل� ّؤخري ��ن يف الرتاتب االجتماعي،
وكذل ��ك مالم�س ��ة ظواهر مل يك ��ن لها مكان
يف ال�س ��رد املبكر ،كالبغاء والنفاق ال�سيا�سي
وال�شذوذ وزيف التدين الظاهري واخلرافات
املتحكم ��ة يف املجتم ��ع واال�س ��تغالل الطبقي

ونفاق املتعلمني وال�سيا�س ��يني .وتت�سم الرواية
اجلديدة كذلك بحر�ص كتابها وكاتباتها على
تقدمي بانوراما �ش ��ديدة ال�س ��عة العرتا�ضات
وا�ص ��طدامات قوية بني الكاتب والواقع بتنوع
روافده مراجعه ،فنجد الروايات وقد �صريت
محف�ل�ا لالعرتا� ��ض ال�سيا�س ��ي واالجتماعي
والدين ��ي والذات ��ي يف حني واحد .ويتن�ض ��د
فيها كث�ي�ر من الهموم وامل�ش ��اغل ،وتت�ش ��عب
دلي�ل�ا على ال�ض ��غوط املتنوعة عل ��ى الأفراد
وانعكا�سها على الذوات الكاتبة.
و�س ��يجري عر� ��ض وحتليل �س ��ت روايات
ميني ��ة �ص ��ادرة يف ف�ت�رات زمني ��ة متقارب ��ة
متنحن ��ا فر�ص ��ة تفح� ��ص تل ��ك االهتمامات
واالن�ش ��غاالت الفني ��ة واجلمالي ��ة اجلدي ��دة
وهي:
« -1دمالن» ،حبيب عبد الرب �سروري.
« -2زوج حذاء لعائ�شة» ،نبيلة الزبري.
« -3حرمة» ،علي املقري.
« -4عقيالت» ،نادية الكوكباين.
« -5م�ص ��حف �أحم ��ر» ،محم ��د الغربي
عمران.
« -6خلف ال�شم�س» ،ب�شرى املقطري.

-1-

تتمثل حداثة الرواية اليمنية املعا�ص ��رة
يف الإف ��ادة من ال�س�ي�رة الذاتية لتوليد جن�س
روائي ي�ؤاخي ال�سرية والرواية .وهو ما ميكن
تفح�صه من خالل قراءتنا لل�سري ذاتيي ًا.
يف رواي ��ة «دمالن» للكاتب اليمني حبيب
عب ��د الرب �س ��روري (ع ��دن )-1956بثالثة
�أجزاء مكتوبة بني عامي ( )2004-2002يف
فرن�س ��ا ،يقودنا تق�سيم ال�سرية الروائية التي
جن�س ��ها الكاتب على �أنه ��ا رواية �إلى التعرف
عل ��ى �إيقاعها بحكم �ض ��م الأحداث وال�س�ي�ر
به ��ا �أو العودة �إل ��ى امل ��كان الأول ،وما يتخلل
ذل ��ك من حل ��م خي ��ايل ويف ت�ص ��وير الرحلة
وا�سرتجاع �أحداث املا�ضي خاللها.
� أما كتاب ��ة جن�س العمل (رواية) فهو لن

دراسات

كتابة جن�س العمل
(رواية) لن مينعنا من
افرتا�ض وجود �سرية ذاتية

�إن ا�ستثمارنا لعنا�رص
املطابقة والو�صول �إليها
عرب امل�شابهة التخيلية يف
العمل مل ي�أتِ من تقويل
للعمل �أو ت�أويل دون
م�ستندات ن�صية ،بل عرب
ما �ضمته املدونة نف�سها.
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مينعنا من افرتا�ض وجود (�س�ي�رة روائية)،
فالكات ��ب يري ��د �أن يق ��رن العم ��ل بتفا�ص ��يل
حي ��اة ال�س ��ارد وعائدية ال�ض ��مري ال�س ��ردي
لـ ��ه ومطابقت ��ه للم�ؤل ��ف .وقد نك ��ون هنا قد
ارتكبن ��ا تناق�ض� � ًا ب�ي�ن �أهمية ق�ص ��د امل�ؤلف
م ��ن التجني�س ال�ص ��ريح للعم ��ل ،وبني هدف
قراءتن ��ا التحليلي ��ة هذه والت ��ي انطلقت من
و�صف العمل بال�سرية الروائية .لكن احت�شاد
العم ��ل نف�س ��ه بجزئيات �ش ��خ�ص امل�ؤلف ،ثم
تغريبه ��ا بتخي ��ل الرحلة �إلى دم�ل�ان واحللم
الطوي ��ل خالله ��ا ،ي�ش ��جع عل ��ى
قراءتها وفق اقرتاحنا.
الأج ��زاء الثالث ��ة كتب ��ت يف
فرن�س ��ا وبح ��دود عام�ي�ن كم ��ا
ب ّينا ,وير�ش ��ح املكان البعيد عن
�أج ��واء املكان ال�س ��ردي هيمنة
اال�س�ت�رجاع كتقني ��ة �س ��ردية
ومحم ��ول داليل ,فال�س ��ارد
من مكان الكتابة البعيد عن
م ��كان الأح ��داث ويف زمن
بعي ��د عن زم ��ن الأحداث،
ال يجد �إال اال�س�ت�رجاع �س ��بي ًال
لتذك ��ر حيات ��ه املا�ض ��ية ،و�إجن ��از حلم ��ه
الكابو�س ��ي ورحلت ��ه اخليالي ��ة� .إن تذييل كل
ج ��زء م ��ن �أج ��زاء الثالثي ��ة مب ��كان الكتابة
يوج ��ه بدوره ق ��راءة املتلقي �ص ��وب
وزمنه ��ا ّ
اجلو اال�ستعاري الذي ي�سم العمل ويدفع �إلى
اعتب ��اره �س�ي�رة روائية .كما �أن عتبة ال�ش ��كر
التي اثبتها الكاتب تقوي �ش ��عورنا بـ«�سي�ؤرية»
العمل.
فال�ش ��كر يف الأعم ��ال الأدبي ��ة عام ��ة
ميث ��ل عرفان ًا م ��ن الكاتب بف�ض ��ل الآخرين،
كما يك�ش ��ف يف �أحد امل�س ��تويات املمكنة عند
القراءة ا�س ��تعانته  -لإ�ضفاء م�صداقية على
ا�س ��تعانته -به�ؤالء لإجن ��از عمله كمرجعيات
ومظ ��انّ يعود �إليها للتوثيق �أو التدقيق .وهذا
يحي ��ل العم ��ل �إل ��ى املطابق ��ة املفرت�ض ��ة يف
ال�س�ي�رة؛ لأن التخييل يف ال�سرد ال يحتاج ملثل
ه ��ذه املرجعيات .وثمة �س ��ج ٌّل �ص ��غري خا�ص
بامل�ؤلف يف روايته يبني �س ��نة والدته ()1956

ومكانها (عدن) ،وذلك ي�سمح -كما ف�صلت
قراءتن ��ا -بفح� ��ص املطابق ��ة ب�ي�ن ال�س ��ارد
وامل�ؤلف.
لقد �صرح ال�سارد �أن عمره �أربعون عاماً
بعد �إكماله �س ��نوات ك�آبته الثماين .و�إذا كان
كالمه ه ��ذا م�ؤرخ ًا يف مطل ��ع الألفية الثالثة
(عام  )2000ف�إن عمره مقارب لعمر امل�ؤلف
بفارق �أربع �سنوات فقط..
�أم ��ا عم ��ل امل�ؤل ��ف ودرا�س ��ته العلمي ��ة
(بروفي�س ��ور من ��ذ  1992ويق ��وم بتدري� ��س
علوم الكومبيوتر -ق�س ��م الهند�سة الريا�ضية
يف املعه ��د القوم ��ي للعل ��وم
التطبيقي ��ة يف جامع ��ة
روان بفرن�س ��ا ،و ُن�ش ��ر
لـ ��ه العدي ��د م ��ن الأبح ��اث
والكتب العلمية) فهو ير�ش ��ح
للمطابق ��ة �أي�ض� � ًا لأن وجدان
ال�س ��ارد يدر� ��س الفيزي ��اء يف
فرن�س ��ا ويع ��ود منه ��ا مطل ��ع
الت�س ��عينيات وي�شهد خالل فرتة
«ت ََ�س ��ر ُد ِنه» �أو عزلت ��ه يف �أحداث
احلرب الأهلية عام 1994م..
�إن ا�ستثمارنا لعنا�صر املطابقة
والو�ص ��ول �إليها ع�ب�ر امل�ش ��ابهة التخيلية يف
العمل مل ي� ِأت من تقوي ��ل للعمل �أو ت�أويل دون
م�س ��تندات ن�ص ��ية ،بل عرب ما �ضمته املدونة
نف�سها.
وه ��ذا ي�ب�رر رف�ض ��نا يف الق�س ��م الأول
لرواي ��ة ال�س�ي�رة وقولن ��ا هنا بوجود ال�س�ي�رة
الروائية.
يرين ��ا حتلي ��ل عتب ��ات الن�ص ال�س�ي�ري
ال�س ��ردي لثالثي ��ة «دَمالن» �أن تل ��ك العتبات
ت�ض ��ع الق ��ارئ يف �س ��ياق العمل وتت ��وازى مع
الن� ��ص فني ًا داللي� � ًا .وقد �أتاح ذل ��ك التحليل
معرف ��ة �أنحاء عدي ��دة من العمل؛ ل ��ذا ف�إن
حتليل عنا�ص ��ره ال�س ��ردية ودالالته �س ��يكون
ي�سري ًا بعد ذلك التق�صي للمحايثات الن�صية
التي م ّثلتها عتباته ،و�أ�ض ��اءت جوانب كثرية
منه ،كما �س ��محت ب�إ�ضفاء �ص ��فة «املطابقة»
املتمدّدة واملتّ�س ��عة ك�س�ي�رة من «امل�شابهة» �أو

دراسات

�إن ال�رسد الذاتي يف
العمل يدمج �أفق املماثلة
املفرت�ضة يف ال�رسد
الروائي ب�أفق ال�سرية
الذاتية ،وينجز هذه
املهمة على م�ستوى
التقبل
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«املماثل ��ة» التخيلي ��ة التي يخت�ص به ��ا النوع
الروائي.
و�س ��وف ن�ستق�ص ��ي هنا عنا�ص ��ر ال�سرد
ودالالت ��ه ،مكتف�ي�ن باجلزء الأول م ��ن العمل
حل�صر الإجراءات و�ضبطها.
ان اختيار ال�س ��ارد �ض ��مري ال�سرد الأول
الدال نحوي ًا على ال�س ��ارد الداخلي امل�ش ��ارك
يف العم ��ل ،وداللي� � ًا عل ��ى �ص ��لته بالأح ��داث
املروية ،ي�ض ��ع العمل يف �أفق ال�س�ي�رة الذاتية
الت ��ي تقرت� ��ض من العم ��ل الروائي ا�ش ��تغاله
عل ��ى املتخ ّي ��ل ،والبناء الفن ��ي للمحكي الذي
يرتب امللفوظات عرب لغة ال�س ��رد التي يهيمن
عليها خطاب ال�س ��ارد ووجهة نظره ،وينعك�س
على م�س ��تويات ال�س ��رد كافة :ال�شخ�ص ��يات
والت�س ��ميات� ،أفعال ال�سرد و�أحداثه ،الف�ضاء
امل ��كاين والزم ��اين ،وال ��دالالت ،ف�ض�ل ً�ا
عل ��ى بع� ��ض العتب ��ات املندجم ��ة يف الن� ��ص
كاال�س ��تهالل واخلامت ��ة ،وكذل ��ك العناوي ��ن
اجلانبية للف�ص ��ول اخلم�سة التي يتكون منها
اجلزء الأول.
�إن ال�س ��رد الذات ��ي يف العم ��ل يدمج �أفق
املماثل ��ة املفرت�ض ��ة يف ال�س ��رد الروائي ب�أفق
ال�س�ي�رة الذاتي ��ة ،وينج ��ز هذه املهم ��ة على
م�س ��توى التقبل ،فينتظر القارئ «اعرتافات»
و«حقائ ��ق» مرو ّي ��ة من وجه ��ة نظر ال�س ��ارد
الذي يعزّز عائدية الأحداث �إليه عرب �ضمري
املتكل ��م ،وهيمنت ��ه عل ��ى اخلطاب ال�س ��ردي
واملنظ ��ور �أو وجهة النظ ��ر ،وترتيب الأحداث
و�أفعال ال�س ��رد ،حيث �أ�صبح التبئري �أو تعميق
وجه ��ة النظر يت ��م من خالل ال�س ��ارد وحده،
يوج ��ه ال�س ��رد كما يوج ��ه قراءة
فه ��و ال ��ذي ّ
املتلقي ،ويتحكم يف �إظهار وت�أجيل الأحداث.
وان�س ��حبت تل ��ك الهيمن ��ة �إل ��ى ر�س ��م
ال�شخ�ص ��يات وت�س ��مياتها وو�ص ��فها والتعليق
على ما�ضيها وم�ستقبلها.
وحر� ��ص ال�س ��ارد عل ��ى ذك ��ر �أ�س ��ماء
املح�ل�ات والأماك ��ن يعك�س رغبت ��ه يف �إجناز
تل ��ك املطابق ��ة ال�س�ي�رية الذاتية .وه ��و �أمر
يدل على ا�س ��تنفار ذاكرته و�أحداث املا�ض ��ي
امل�س ��تعادة لإجناز عمله� .إ�ضافة �إلى ال�سجل

ال�س ��ردي للأح ��داث �أو �أفع ��ال ال�س ��رد مثل
االنخ ��راط يف �س ��ن الثامنة ع�ش ��رة يف العمل
ال�سيا�س ��ي وترديد ال�ش ��عارات ال�س ��ائدة عن
التجرب ��ة اال�ش�ت�راكية يف تل ��ك احلقب ��ة من
تاريخ جنوب اليمن ال�سيا�سي ،و�سفر ال�سارد
وت�ص ��ميمه عل ��ى الدرا�س ��ة يف «�س ��انت مالو»
قريب ًا من باري�س.
وال ميك ��ن فهم هذه الأحداث �إال بالعودة
�إلى �سياق املنت ال�س ��ردي نف�سه ،حيث ميتلئ
بالإ�شارات املكانية والتاريخية والنف�سية عن
تلك احلقبة من احلكم اال�ش�ت�راكي للجنوب
واملعان ��اة اخلا�ص ��ة لل�س ��ارد املفتق ��د حلريته
وخ�صو�صيته و�ض ��جره من االنتماء اجلمعي،
ومفارقت ��ه للجماع ��ة يف كل �ش ��يء ...كم ��ا ال
ميك ��ن ا�س ��تيعاب الأح ��داث دون االنتهاء من
الأج ��زاء الثالث ��ة ،حيث تبد�أ يف ال�ص ��فحات
الأخرية العودة �إلى الرحلة اخليالية ،وتع ُّر�ض
«الأ�ستاذ جنيب» للخطر عند زيارته املغارة،
ث ��م يقظة ال�س ��ارد واكت�ش ��افه �أنَّ كل م ��ا ر�آه
لي�س �إال حلم ًا �أو كابو�س� � ًا م ّر ب ��ه �أثناء عزلته
«ال�س ��ردينية» كما ي�سميها ،وت�أ ّكده من �أن كل
�ش ��يء كان حلم ًا و�أن «الأ�س ��تاذ جنيب» نف�سه
قد «ت�س ��ردن» ه ��و الآخر ...و�أ�ص ��بح مثله يف
علبة «ال�س ��ردين» ..وينهي ال�سارد تداعياته
دون تعريفن ��ا مب�ص�ي�ر «الأ�س ��تاذ جنيب» بل
بحيل ٍة لغوية ،حيث ي�أنف من و�ص ��ف �أ�س ��تاذه
يف حالته تلك كي ال تتعكر �ص ��ورته ال�س ��ابقة
لدى القراء.
لق ��د ا�س ��تثمر الكات ��ب عتب ��ة اخلامت ��ة
الت ��ي ع ��ادت �إلى اال�س ��تهالل حدث ّي� � ًا وداللي ًا
كي ينهي ال�س ��رد� .أو ًال ب�ش ��كل بلي ��غ وجذاب،
وليحي ��ل � أخري ًا خامتة كل �ش ��يء �إل ��ى ما �آل
�إليه هو :منعز ًال يف علبة «�س ��ردين» ،مختنق ًا
من املعاناة.
ويخدم الف�ضاء الزماين واملكاين لعمل
حبي ��ب �س ��روري «دم�ل�ان» ه ��دف املطابق ��ة
الذي حتدثنا عنه ،با�ستثناء الوالدة و�سنوات
الطفول ��ة يف تنزاني ��ا ،الت ��ي ت ��كاد ت�ش ��به يف
ت�ص ��ويرها مف ��ردات الرحل ��ة اخليالي ��ة �إلى
مملكة «دمالن» وعا�صمتها «تنكاء».

دراسات

(حبيب عبدالرب �سروري:دمالن
الأجزاء الثالثة ،الطبعة املعتمدة
من ن�شر م�ؤ�س�سة العفيف الثقافية،
�صنعاء2004 ،م)

-2-

يتطور ف�ض ��ح امل�س ��كوت عنه ل ��دى نبيلة
الزبري يف عملها الأخري قيا�س ��ا لتعرية الذات
وم ��ا حوله ��ا يف عمله ��ا الأول «�إنه ج�س ��دي».
هنا حت�ش ��د نبيلة فيلقا من البغايا جمهزات
بطاقة ال�س ��رد وطاقة الكاتبة وطاقتهن ،فهن
يحكني ع ��ن بع�ض ��هن ويدونَّ م ��ا يواجهن يف
عر�ض مقطع ��ي حلياة جمموعة من الن�س ��اء
يت�ص ��ف ما�ض ��يهن بالعم ��ل يف البغ ��اء الذي
ف�صلته الكاتبة ليكون منا�سبة لف�ضح م�ستغلي
الأج�س ��اد واملتاجرين به ��ا ،وكذلك املنتفعني
من التجارة وذوي االنتماءات الطبقية العليا
�أو املت�س�ت�رين باملراك ��ز االجتماعية والدينية
التي حتميهم من امل�ساءلة.
لك ��ن الغري ��ب ه ��و �أن الزب�ي�ر تريد كما
ه ��و �ش� ��أن الرواي ��ات اجلدي ��دة يف اليمن �أن
تعالج عدة مو�ض ��وعات تزامني ًا حتى التاريخ
ال�سيا�س ��ي لليم ��ن وثورات ��ه عل ��ى الإمام ��ة
ودوافعه ��ا ودور املتاجري ��ن والوطنيني فيها.
لكنه ��ا جتهد كي جت ��د لها رابط ��ا واحدا من
وجهة نظرها هي ،لذا تت�س ��يد ال�س ��رد وتغدو
ال�شخ�ص ��يات كله ��ا ل�س ��انا له ��ا؛ ف�ل�ا تعطي
يف روايته ��ا ه ��ذه متنف�س ��ا لواح ��دة منه ��ن،
فالتداع ��ي ه ��و للكاتب ��ة والتعليق له ��ا ووجهة
النظ ��ر دوم ًا من طرفها حتى حني ت�س ��تخدم
تقني ��ة االنتظار �أو التوق ��ف ،فهي التي تهيمن
على ال�سرد ،كما هو حالها يف الو�صف �أو حني
ت�سرتيح لتدع واحدة من «عائ�شاتها» تتكلم �أو
تراجع وعيه ��ا وحياتها .لذا مل يكن غريبا �أن

يبدو الزمان ال�رسدي
مك ّم ًال لل�شعور ب�ضيق
املكان واخلوف وال�شقاء
مر به ال�سارد من محِ ن
وما ّ
وخيبات
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وميكن القول �إن للمكان يف العمل �سريته
�أي�ض ًا ،فنحن ن�س ��تقرئ فيه تبدالت وتغريات
ترتبط بنف�س ��ية ال�س ��ارد وانعكا�س الأحداث
عليه �سلب ًا يف الغالب ،و�إيجاب ًا يف �أحيان نادرة
(اللقاءات الغرامية يف املطعم ال�صيني بعدن
مث ًال).
لقد تل ّون املكان ب�ش ��عور ال�سارد فال يكاد
يرى فيه �إال علبة �س ��ردين �ض ��يقة مهما اتّ�سع
وتباعدت حدوده .وهكذا يجد ال�س ��ارد احلي
الذي عا�ش فيه وال�شارع والبيت بعد مفارقته
له خم�سة ع�شر عام ًا وك�أن �شيئ ًا مل يتغري فيه.
لكن ��ه يف ت�ص ��وير الأماك ��ن اخليالية يف
جزء الرحلة �إلى «دمالن» يظهر مهارة فائقة
يف جت�سيم الأمكنة وتغريبها بعذوبة وجاذبية
ومب ��ا ينا�س ��ب الوج ��ود اخليايل له ��ا ،وينقل
تفا�صيلها اخليالية برباعة وعذوبة �آ�سرة.
ومب ��وازاة ذلك يب ��دو الزمان ال�س ��ردي
مك ّم ًال لل�شعور ب�ضيق املكان واخلوف وال�شقاء
وما م ّر به ال�سارد من ِمحن وخيبات .و�أحيان ًا
ي�س ��قط الزمن من خالل �ش ��عور ال�سارد على
مح ��ور امل ��كان نف�س ��ه ليتل ��ون ب ��ه وي�ص ��طبغ
ب�ص ��بغته .كم ��ا ي�س ��قط الزم ��ن عل ��ى هيئ ��ة
ال�شخ�صيات الأخرى و�شعورهم و�إدراكهم.
وهذا ال�ش ��عور ي�ؤكد اجلانب ال�سريي يف
العم ��ل؛ لأن الزمن مف�ص ��ل مهم يف ال�س�ي�رة
الذاتي ��ة؛ ب ��ل �إن ال�س�ي�رة الذاتي ��ة كعمل فني
تتمف�ص ��ل عرب تعار�ض ��ات �أزمان ثالثة ،هي
زم ��ن الأحداث وزم ��ن اال�س ��تعادة �أو التذكر
وزم ��ن الكتاب ��ة ،وهو ما جت�س ��م وا�ض ��حا يف
«دمالن».
لقد كان توزيع �أحداث ال�سرية الروائية
�إيقاعي� � ًا جاذب ًا ،ال يلتزم برتابط ت�ص ��اعدي
كحكاية م�ضجرة �أو رتيبة ،بل تتوزع مفرداته
بحرية ويتخلل بع�ض ��ها بع�ض� � ًا ذهاب ًا وعودة،
انقطاع� � ًا وات�ص ��ا ًال ،كم ��ا الحظن ��ا يف توقف
�س ��رد الرحلة والعودة �إلى الدرا�س ��ة وال�سفر
والرج ��وع �إل ��ى اليم ��ن ث ��م الع ��ودة لو�ص ��ف
الرحلة.
ويقوي اعتقادنا ب�س�ي�رية العمل الروائي
يف «دم�ل�ان» مب�ؤ�ش ��رات كث�ي�رة لع ��ل �أبرزها

املراقب ��ة الت ��ي يقوم به ��ا ال�س ��ارد املطابق ملا
ي�س ��رد ،والر�ص ��د الذي يبديه ل ��كل جزئيات
حياته؛ بل يحاول �أحيان ًا �أن ي�صنع �سرد ًا فوق
متنه ال�س ��ردي ،يتعالى عليه ويخرتقه �أ�ش ��به
بالوج ��ود امليتالغ ��وي املتعايل واملراق ��ب ل ّلغة
ذاتها.

دراسات

ثمة حتوالت كربى حتدث
هنا .الن�ساء باجتاه عك�سي:
من الهام�ش الذي رمتهن
فيه الظروف �إىل املنت
الورقي حيث ي�صبحن
فاعالت ينتجن الثقافة
ويتلقني العلم ويتخرين
حياتهن بعيد ًا عن
م�ضطهديهن
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تلتقي م�صائر ال�شخ�ص ��يات الرئي�سية ن�ساء
ورجاال وتت�شابه يف دالالتها.
ثم ��ة حتوالت كربى حتدث هنا .الن�س ��اء
باجتاه عك�سي :من الهام�ش الذي رمتهن فيه
الظ ��روف �إلى امل�ت�ن الورقي حيث ي�ص ��بحن
فاع�ل�ات ينتج ��ن الثقاف ��ة ويتلق�ي�ن العل ��م
ويتخ�ي�رن حياتهن بعيد ًا عن م�ض ��طهديهن،
ويظه ��رن يف واجه ��ة املجتم ��ع ويتغل�ب�ن يف
املعرك ��ة بانت ��زاع احلق ��وق الت ��ي حجبته ��ا
الهيمن ��ة الذكورية بالتفوق والعمل �أو بهزمية
فعلية للرجال.
ال �ش ��ك �أن النظرة الن�سوية للزبري وراء
كل ذلك الن�س ��يج الروائي املتقن واملت�شابك،
يف البدايات وامل�صائر ،و�إن اختلفت الدوافع؛
متاما كم ��ا تلتهم حي ��وات البغاي ��ا متعددات
الأ�سباب وموحدات امل�صري.ولكن
تلك النظرة تقع �أي�ض� � ًا يف فخاخ
اخلط ��اب الذك ��وري ،ف�أغلبه ��ن
م�ست�س ��لمات يف بدايات عملهن
ومرتهنات باالن�صياع للرجال
وو�ض ��عهن يف ال�س ��جن �أ�صال
وعودته ��ن �إلي ��ه وتعارفه ��ن
فيه ما هو �إال ترميز للمكان
الذي حب�ستهن فيه الكاتبة،
بل �إن «عائ�شة» ذاتها رغم
قل ��ة ظهوره ��ا يف الرواي ��ة
وت�أخره ولدت يف ال�س ��جن الذي �س ��جنت فيه
�أمها .قدر محتوم للن�س ��اء التوالد والعي�ش يف
�س ��جن يخرجن من ��ه ل�س ��جون مختلفة .لكن
«ن�ش ��وى» وهي احلاكية املوافق ��ة �أو املطابقة
لوجه ��ة النظر تقفز منه �أخ�ي�ر ًا �إلى البيا�ض
الذي تقتحمه الكاتبة مت�سائلة عن م�صريها
موقع� � ًا باحلرف الأول من ا�س ��مها م�ض ��اعفا
(ن ��ووووون) لتختم البانورام ��ا امللحمية التي
اكتظ ��ت بال�ض ��حايا واجلالدي ��ن ال�ض ��حايا
واجلالدي ��ن الالمرئيني و�س ��ط ه ��ذا الكون
املحت�ش ��د بامل�س ��كوت عن ��ه ال ��ذي متيط عنه
القن ��اع بفني ��ة وترمي ��ز ودالالت تلتق ��ي يف
ني ��ات مبيتة حتملها الكاتبة وقد ال تر�ش ��حها
�سياقات ال�سرد.

كثري م ��ن الأفكار �أعلى من �س ��قف وعي
ال�ض ��حايا .كثري من التعليقات العابرة متثل
ح�ض ��ور الكاتبة ال ال�س ��اردات وهو ما تعاين
منه الروايات اجلديدة غالبا ب�سبب حر�صها
عل ��ى تن ��اول مو�ض ��وعات متع ��ددة يف �إط ��ار
ال�سرد نف�سه.
ه ��ذا اخلو� ��ض يف البغاء امل�س ��كوت عنه
اجتماعي ��ا يرافق ��ه ف�ض ��ح للعائل ��ة بهيكله ��ا
البنيوي التقليدي وبر�أ�سها وهرمها (الأب)،
بينم ��ا الأم متر �ص ��امتة �إال يف حاالت نادرة،
ك�صلة «عا�ش ��ة» ب�أمها ووراثتها ال�سجن عنها
وب�س ��ببها .وت�ص ��ل التمثيالت الأ�س ��رية حد
التنميط والدور التقليدي فتفقد فيه مزاياها
ل�ص ��الح فك ��رة كونته ��ا الكاتب ��ة وتعقبته ��ا
لرت�سخها.
حت ��والت الرجل دليل على ذلك،
فه ��و يرتاجع عن تدينه �إلى
دنياه �أو العك�س؛ يحرر املر�أة
وي�س ��تعبدها� .أما ال�ش ��رطي
الذي مي�س ��ك بـ«زينب» بفعل
مل تفعل ��ه ويدخله ��ا ال�س ��جن
لتح�ت�رف البغاء م ��ن بعد فهو
�إمن ��ا ميثل ال�س ��لطة ال�سيا�س ��ية
احلاكم ��ة ال الذكوري ��ة� .أم ��ا
«ن�ش ��وى» البطل ��ة الأولى املتحررة
والذاهبة لن ��وع ذاتي اختياري من
البغاء ف�إن ازدواجية والدها الرثي
وراء م�ص�ي�رها املقل ��ق لأ�س ��رتها واملنته ��ي
ب�س ��جنها وخروجه ��ا الدرامي من ��ه وحتولها
كاتب ��ة لق�ص ���ص زميالته ��ا .وهك ��ذا تتالزم
�سل�سلة الرجال املتواطئني لتمرير البغاء حني
ي�س ��كن البيوت هربا م ��ن الرقابات املتنوعة:
جمتمعية و�سلطوية.
كثري من قارئ ��ي الرواية ونقادها توقفوا
عند انزواء «عائ�شة» وق�صر ظهورها الورقي
رغ ��م �أنه ��ا حتت ��ل العنون ��ة وتق ��ود �أو توج ��ه
القراءة �صوب م�ص�ي�رها هي .لكنهم �أغفلوا
رمب ��ا �إه ��داء العم ��ل له ��ا .لقد غ ��دت رمزا
للعي�ش .امر�أة تذكر بعائ�شة البياتي ال�شعرية
الت ��ي تظه ��ر يف كل الع�ص ��ور رم ��زا للتجدد

دراسات

كثري من قارئي الرواية
ونقادها توقفوا عند انزواء
«عائ�شة» وق�رص ظهورها
الورقي رغم �أنها حتتل
العنونة وتقود �أو توجه
القراءة �صوب م�صريها
هي
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والعي�ش عرب الأزمنة عا�شثى م�ضحية .ذهبت
بع�ض القراءات التكفريية �إلى رف�ض الت�سمية
ا�ستدعاء لقد�سية اال�سم الذي مل يكن محرك
الت�س ��مية كما يبدو يل .تقول الكاتبة يف عتبة
الإهداء�« :إلى عائ�شة /مل يكن هناك طريق/
دائم ��ا كانت هن ��اك خطوات تبتك ��ر طريقا»:
و�أح�س ��ب �أن ابت ��كار الطريق للم ��ر�أة يتوافق
والفكر الن�س ��وي للكاتب ��ة� ،أي �إميانها بالدور
االجتماع ��ي �أو النوع ��ي للم ��ر�أة بعي ��د ًا ع ��ن
ان�شغاالتها الأنثوية التقليدية التي ر�سمها لها
املجتمع بنوامي�س كر�س ��ها اخلطاب الذكوري
املهيمن .ويف �أح ��د تعليقات الرواية نقر�أ« :يا
لهذه العائ�شة .اجلميع يهرب من ذاته �إليها»
فهي �إذن �أعم من نقل الت�سمية من املا�ضي �أو
املقد�س بل ه ��ي معاجلة رمزية المر�أة يهرب
�إليه ��ا اجلميع فيدمرون ذواته ��م بتدمريها.
وملا كانت �سجينة بالنيابة عن �أمها �أو ب�سببها
فه ��ي �إذن تنزل رمزيا لتدل عل ��ى النوع كله.
لذا فكل الزيجات يف الرواية تنتهي بالف�ش ��ل
واخليان ��ة ،والآباء لي�س ��وا �أ�س ��وياء بل يعانون
�أحيان ��ا �ش ��يزوفرينيا ح ��ادة تق ��ود بع�ض ��هم
للر�ضى مبمار�س ��ات البغاء ال�س ��رية للبنات،
�أو يجلبوا الأ�ص ��دقاء كزبائن للزوجات ،تلك
ال�ش ��يزوفرينيا هي ج ��زء من امل�س ��كوت عنه
الذي تعلن ��ه الرواية ع�ب�ر �أحداثها وتعليقات
رواتها �أو �سارداتها يف الأ�صح .وهذا يتمثل يف
�أفعال ال�سرد �أي�ض ًا ،فرناه لدى «طارق عبيد»
زوج «زين ��ب» املتدي ��ن كمث ��ال فه ��و يتزوجها
متلذذا مبا�ضيها كبغي محرتفة رغم معتقده.
ولع ��ل هذه الك�س ��رة �أو اجلزئية ترينا كحدث
م ��ا ت�ص ��نعه التح ��والت الفردي ��ة يف الرواية
من م�ص ��ائر ح ��ادة تتوافق معها لغ ��ة و�أبنية
متوت ��رة تخ ��رج �أحيانا م ��ن مهم ��ة �أو وظيفة
ال�س ��رد لتغدو تعليقا مقحما ،وهو ما ر�صدته
ق ��راءات نقدي ��ة كث�ي�رة .وق ��د وج ��دت �أمثلة
لتلك اال�س ��تطرادات �أو ت�سلل �ص ��وت الكاتبة
علن ��ا بع ��د وجوده ��ا داخ ��ل وع ��ي البطالت
(قارئ ��ات رواي ��ات ومنقب ��ات يف التاري ��خ
الوطن ��ي �أو نا�ش ��طات اجتماعيات ..بح�س ��ب
رغب ��ة الكاتبة ال ب�س ��ياقات ال�س ��رد ومربراته

�أحيانا) .يف �ص ��فحة كاملة ت�سرت�س ��ل ن�شوى
معلقة على و�ض ��ع ال�ش ��وارع�« :ش ��وارعنا لي�س
له ��ا �إ ّال ا�س ��تعماالن اثنان »...ويف ال�ص ��فحة
التالية تعلق على اختيار �أو «ا�صطياد» �صديق
يف جمتمع ذكوري ينف�ص ��ل فيه اجلن�سان يف
املطاعم واملقاهي وامللتقيات .وتقتحم ال�سرد
بت�صحيح فعل ال�شخ�صية فحني تقول ن�شوى:
«من هنا بدات ق�صة ندى» ،ت�ستدرك الكاتبة
الراوي ��ة اخلارجية العليمة بالقول« :لي�س من
هنا يا ن�شوى ولي�س.»...
فنيا تتمتع الرواية ببناء �ش ��ديد التعقيد
ت�س ��بب في ��ه اكتظ ��اظ الرواي ��ة بالأح ��داث
واال�س�ت�رجاعات واملواقف والتقاطعات لكن
امله ��ارة الت ��ي اكت�س ��بتها نبيل ��ة الزب�ي�ر عرب
جتربته ��ا الروائي ��ة �أ�س ��عفتها يف توجيه املنت
�ص ��وب هدفها بفنية ممي ��زة تتمثل يف مهارة
الو�صف واحلوار الداخلي غالبا ومتثيل الفعل
ال�س ��ردي بتقني ��ات االخت ��زال واال�س�ت�رجاع
والتزامن و�س ��واها مما جتيد الكاتبة .لكنها
جل�أت �إلى تق�س ��يمات متعددة للعمل :ف�صول
بعناوي ��ن ذات �إيح ��اءات ووظيف ��ة �ش ��عري
وجمالي ��ة ال توجه الق ��راءة �أو تخدم حتوالت
ال�ش ��خو�ص والأح ��داث وال تفع ��ل يف القراءة
مثريا �أو �إلزاما .وكل منها مق�سم �إلى مقاطع
مرقمة متباينة الطول بع�ضها ت�سبقه تروي�سة
بالع ��ام ال ��ذي جت ��ري في ��ه اال�س�ت�رجاعات
والتذكرات .ولكي تنهي تلج� ��أ الكاتبة لتقنية
الدفرت �أو املذكرات فتغيب «جنوى» يف بيا�ض
هو العماء �أو املوت ،وهو على م�س ��توى التقنية
ال�س ��ردية اختي ��ار خلامت ��ة ونهاي ��ة مفتوحة
تت�ش ��ارك فيها الكاتبة ون�س ��ا�ؤها معا «اذهبي
�إل ��ى البيا� ��ض !..محبتي لك وكل عائ�ش ��اتك
وعائ�ش ��يك» وامل�ش ��كلة يف قراءة روايات كهذه
تتمي ��ز باحليوي ��ة اللغوية واالنتقاء ال�ش ��عري
والو�ص ��في غالب ��ا �أنن ��ا يج ��ب �أن نراق ��ب ال
احلدث �أو الفعل ال�س ��ردي بل ما يند يف حوار
�أو جمل ��ة و�ص ��فية .ه ��ذه النهاية مث ��ال جيد
جلمالي ��ة وح�سا�س ��ية لغى نبيل ��ة الزبري التي
متيزها بني كتاب وكاتبات الرواية املجددين.
للغة محمول �شعري .باغي�ساخر �أحيانا .وهنا

دراسات

لقد قدمت الرواية وعي ًا
ن�سوي ًا متقدما واختلقت
من �أجل االنت�صار له
�أحداثا قد تبدو غرائبية
بع�ضها حتوالت ممكنة
لل�شخ�صيات لكنها
�صنعت ملحمة من عذابات
فردية وك�شفت ال�سقوف
وفتحت الأبواب عن
البيوت وك�أنها بذلك
تلغم امل�سكوت عنه

تتوا�صل �سل�سلة املهم�شني
الذين انت�شلهم املقري
برباعة من قاع احلياة
والق�ص ليت�صدروا الوقائع
والر�ؤى
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يف اخلامتة تتو�س ��ع النهاية وي�ص ��بح امل�صري
م�شرتكا �أي لبيا�ض الرجال كما للن�ساء ،فثمة
عائ�شون كما كانت الرواية ملأى بالعائ�شات.
مف ��ردة واحدة حتي ��ل لدالالت مت�س ��عة تريد
الرواي ��ة تو�ص ��يلها كمهم ��ة ما بعد ن�ص ��ية �أو
ك�إح ��دى وظائف الق ��راءة ،وجماليات تقبلها
وتلقيها.
ً
ً
لقد قدمت الرواية وعيا ن�س ��ويا متقدما
واختلق ��ت م ��ن �أج ��ل االنت�ص ��ار ل ��ه �أحداث ��ا
ق ��د تب ��دو غرائبية بع�ض ��ها حت ��والت ممكنة
لل�شخ�ص ��يات لكنه ��ا �ص ��نعت ملحم ��ة م ��ن
عذاب ��ات فردية وك�ش ��فت ال�س ��قوف وفتحت
الأب ��واب ع ��ن البي ��وت وك�أنه ��ا بذل ��ك تلغ ��م
امل�سكوت عنه ليظهر وينف�ضح كل �شيء ويدان
وتلك املهمة التدمريية كجزء �ض ��روري لبناء
وعي جديد مي�س �أكرب الق�ض ��ايا و�أ�ص ��غرها:
احلري ��ة وامل�س� ��ؤولية والب ��كارة والزوجي ��ة
والأبوة والوطنية والوع ��ي الذاتي والعالقات
الإن�س ��انية ،كان ��ت بحاج ��ة ملثل ه ��ذا التوتر
والعنف اللغوي املبطن بال�س ��خرية وال�شعرية
وال�ص ��ياغات املغرية بالق ��راءة بلذة ال تهبها
�إال ملحمة �سردية كهذه.
(نبيلة الزبري :زوج حذاء لعائ�شة،
دار ال�ساقي ،بريوت)2012،
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كان اختي ��ار ال�ش ��اعر والروائ ��ي عل ��ي
«حرم ��ة» عنوان ��ا لروايت ��ه
املق ��ري مف ��ردة ُ
الأخرية تلخي�ص ��ا ذك ّيا لر�ؤي ٍة بلورتْها روايتاه
ال�س ��ابقتان «طع ��م �أ�س ��ود ..رائحة �س ��وداء»
و«اليه ��ودي احل ��ايل» وترتك ��ز يف اتخ ��اذ
امله ّم�ش�ي�ن مركزا للعمل ،ملا ينطوون عليه من
جاذبي ��ة متعددة الأ�س ��باب للكاتب وال�س ��رد
وللق ��راء .فف ��ي عمل ��ه الأول «طع ��م �أ�س ��ود..
رائح ��ة �س ��وداء» ( )2008يقرتب ب�ش ��دة من
حي ��اة �ش ��ريحة مهمل ��ة على هام� ��ش املجتمع
اقت�ص ��اديا واجتماعي ��ا وه ��م امللون ��ون �أو
«الأخ ��دام» بالتعبري الدارج طبقيا يف اليمن،
ويدخ ��ل يف واح ��د م ��ن جتمعاتهم ال�س ��كنية
املق�ص ��اة يف مدينة تعز واملعروف بـ«املحوى»

وي�ضم ع�ش�شا متثل بيوتا له�ؤالء الب�شر الذين
يعمل ��ون يف مه ��ن متدني ��ة ح�س ��ب الرتات ��ب
االجتماعي يف توزيع العمل وكذلك احلرمان
م ��ن التعليم .ويج ��د حال بلقاء �ش ��خ�ص من
فئة �أخرى مهم�ش�ي�ن لي�س ��وا ب�س ��بب الب�ش ��رة
ال�س ��وداء بل بت�ص ��نيف املهنة وه ��م املزاينة
(احلالقني) .وهك ��ذا يقارب املق ��ري هموم
�ش ��ريحتني يف �آن واح ��د .كما يتخ ��ذ من �أحد
ال�شخ�ص ��يات املتنور �سيا�س ��يا ب�سب اعتقاله
�شاهدا على �أحداث كثرية وحتوالت يف تاريخ
اليم ��ن املعا�ص ��ر ال يبتعد كثريا عن م�ص ��ائر
«الأخ ��دام» وعذاباته ��م يف احلي ��اة رغ ��م ما
يتخللها من ق�ص ���ص حب وتعا�ض ��د بينهم ال
ي ��در�أ كث�ي�را من م�آ�س ��يهم .ويع ��ود يف روايته
الثاني ��ة «اليه ��ودي احل ��ايل»  2009ليعر� ��ض
�إ�ش ��كالية �أخرى هي �إم ��كان التعاي�ش الديني
ممث ًال لها بق�صة حب بني �شاب يهودي ميني
وفتاة م�س ��لمة ج ��ارة له .ورغ ��م �أن �أحداثها
تدور يف القرن الثامن ع�ش ��ر ا�ستطاع املقري
�أن يك�شف ما يف الوعي امل�ضمر حول التعاي�ش
املفقود ،حيث ال ي�س ��تطيع املحبان �أن يعي�ش ��ا
ب�ي�ن �أهلهما فف ��را ليواجها احلياة ب�ص ��عوبة
وبلعن ��ة تتعق ��ب الدجي ��ل الث ��اين والثالث من
�أبنائهما وتنتهي الرواي ��ة رمزيا برف�ض دفن
كل م ��ن العا�ش ��قني يف مق�ب�رة �إ�س�ل�امية �أو
يهودية لأن الطرفني يرف�ضان تلك العالقة.
وتتوا�ص ��ل �سل�س ��لة املهم�ش�ي�ن الذي ��ن
انت�ش ��لهم املق ��ري برباع ��ة م ��ن ق ��اع احلياة
والق�ص ليت�ص ��دروا الوقائع والر�ؤى ،فتتوقف
هذه امل ��رة روايته «حرم ��ة»  2012عند املر�أة
وحده ��ا لت�س ��ت�أثر بالعم ��ل ،بع ��د �أن كان ��ت
واح ��دة م ��ن عدي ��د عنا�ص ��ره ومو�ض ��وعاته
و�شخو�ص ��ه يف �أعمال ��ه ال�س ��ابقة ويتق ��رر
اختاره ��ا وم�ص�ي�رها ع�ب�ر الرج ��ل املهيمن
اجماعي ��ا .لكنها تتقا�س ��م م ��ع «الأخدام» يف
ع�ش�ش ��هم والع�ش ��اق املرفو�ض�ي�ن من ديانتني
يف روايتيه ال�س ��ابقتني ثيمة التهمي�ش الدائم
والطويل ،وهو ما ر�ص ��ده علي املقري برباعة
بدءا من العنوان حيث تكتنز مفردة «حرمة»
خزين ًا داللي ًا ،يتكون بفعل تداولها يف موا�ضع

دراسات

تقوم الهوام�ش بانتفا�ضات
ذاتية لت�صليح و�ضعها
تنهي كلها بالف�شل رغم
مبادرتها وجر�أتها

يدع املقري الن�ساء
ي�ستولني على مهمة
ال�رسد فهن الراويات
ال�ضمنيات امل�سهمات يف
احلدث واللواتي يعانني
اجلور وتالحقهن مفردة
«احلرمي».
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كث�ي�رة ،ال تخرج عن �إطار املهانة والتهمي�ش.
فهي املفردة التي تنادى بها املر�أة �أو تو�ص ��ف
تقلي�ل�ا من �ش� ��أنها وت�ص ��نيفا له ��ا يف مرتبة
دونية ت�س ��مح ب�أن نعدها مهم�ش ��ة كما قر�أها
املقري ،ومت ّث َل و�ضعها بفنية خا�صة اكت�سبت
قوته ��ا من مزايا كثرية تف ��رد بها املقري بني
احل� � َريف على
زمالئ ��ه ،وم ��ن �أهمه ��ا عمل ��ه ِ
الرواية كونه يفه ��م الرواية اجلديدة كما
يتطلب خطابها من �أدوات ي�شتغل عليها
ب�صرب يف امل�ش ��غل �أو املخترب ال�سردي
فهو يوثق الأحداث ويعاي�ش مفرداتها
بالق ��راءة ومراجع ��ة امل�ص ��ادر
والوثائق (اليهود يف املجتمع اليمني
يف املا�ضي) واملعاي�شة الواقعية عن
قرب كما يف روايته عن «الأخدام»
التي ا�ستقى خطوطها وتفا�صيلها
من معاي�ش ��ة مطولة للأ�شخا�ص
والأ�سر والأمكنة.
يف «حرم ��ة» ي ��دع املق ��ري
الن�س ��اء ي�س ��تولني عل ��ى مهم ��ة ال�س ��رد فهن
الراويات ال�ض ��منيات امل�س ��همات يف احلدث
واللوات ��ي يعانني اجل ��ور وتالحقه ��ن مفردة
«احل ��رمي» .و«حرم ��ة» وه ��و م ��ا يعك� ��س
نظ ��رة املجتم ��ع للم ��ر�أة ،ويك�ش ��ف خطاب ��ه
املتّ�س ��م بالإق�ص ��اء ب�ص ��دد مكانتها ودورها
االجتماع ��ي ،فهي �ش ��يء مح ّرم ،يب ��د�أ منها
وبه ��ا التح ��رمي فال مت� ��س ب�س ��وء �أو اعتداء
لأن ذلك ميثل م�س ��ا باجلماع ��ة ،وهو موقف
ينط ��وي عل ��ى ح� ��س �ش ��يزوفريني حي ��ث
تنف�ص ��م النظ ��رة للم ��ر�أة بني عده ��ا حرمة
مهمل ��ة وتابعة ،وبني عدها �ش ��يئا مقد�س� � ًا ال
يج ��وز امل�س ب ��ه ،والتجاوز علي ��ه يعني �إهانة
اجلماع ��ة و�ش ��رفها .ع�ب�ر احلرم ��ة تتع�ي�ن
�سل�س ��لة الرح ��م «املقل ��وب لغويا ع ��ن حرمة»
وتت�ض ��ح �أهمية ومكانة القراب ��ات ،فتبتعد �أو
تقرتب ال�شخ�ص ��يات وفق �صلتها باملر�أة لكن
دون حق ��وق عادلة لها هي نف�س ��ها .كما �أنها
واقعة حت ��ت فعل التحرمي� ،إذ ثمة ممنوعات
ومح ��ورات عليها اجتنابه ��ا كالفعل واملبادرة
و�إعالن الرغبة واختيار الزوج �أو امل�ستقبل...

يذب عنه املهينون
وجزء من مقد�س �أو حرام ّ
�أنف�س ��هم عندما يتعل ��ق الأم ��ر باختياراتها.
لكن �سرد املقري يجعلها متنا وفاع ًال �سردي ًا
وداللي ًا يهبه ل�شخ�صياته كتعوي�ض عن نق�ص
�أو انعدام ذلك يف الواقع دوما ،ال�س ��يما وهو
يقدمه يف رواياته كلها ،حيث تقوم الهوام�ش
بانتفا�ضات ذاتية لت�صليح و�ضعها تنهي كلها
بالف�ش ��ل رغ ��م مبادرتها وجر�أته ��ا ،فتختلط
املقدرة املمكنة لل�شخ�ص ��ية
كما ير�س ��مها الكاتب،
وحلم ��ه بام ��ر�أة تكون
لها مبادرة وفعل ن�س ��اء
روايات ��ه الت ��ي يحر� ��ص
�أن يعر� ��ض فيه ��ا كث�ي�ر ًا
مم ��ا يف املجتمع من زيف
وتناق� ��ض ،ويك�ش ��ف ري ��اء
م َّدع ��ي التدين وهم يخفون
وراء �أقنعتهم نفو�سا �شريرة
جاهل ��ة .وي�س ��تغرق يف البوح
بامل�س ��كوت عن ��ه وم ��ا تتواط� ��أ
اجلماع ��ة عل ��ى �إخفائ ��ه ،ب ��دءا م ��ن اخللية
االجتماعي ��ة الأول ��ى (الأ�س ��رة) الت ��ي تهتم
بتغطية وحجب وجوه و�أج�ساد بناتها لكنها ال
تهتم برغباتها وتربيتها حتى داخل املدر�س ��ة
من بعد حي ��ث تتبادل الطالبات ما ي�س ��مينه
الأف�ل�ام الثقافي ��ة كناية عن �أف�ل�ام اجلن�س
�أو الأ�ش ��رطة امل�س ��جلة املت�ض ��منة �أ�ص ��وات ًا
ملمار�س ��ات جن�س ��ية فا�ض ��حة .وب ��ذا يتوافق
غر�ض ��ه وق�ص ��ده مع املبنى الروائي.تتناوب
ال�س ��اردة مع �أختها النقي�ض لها مهمة ال�سرد
لتعل ��ن ما يعد محظ ��ور ًا اجتماعي ًا ،ولكن من
خالله ��ا هي فق ��د ع ��ادت لأغني ��ة �أم كلثوم
«�س ��لوا قلبي» التي �أهداها �إياها رجال �أحبته
ومل ت�س ��تمع له ��ا �إال بعد طالقه ��ا من زوجها
وعودته ��ا لبيت الأ�س ��رة ،فتتزامن تداعياتها
وا�س ��تذكاراتها ملا�ض ��يها وع�ب�ر �أبيات احمد
�ش ��وقي ب�ص ��وت �أم كلث ��وم وتكت�ش ��ف �أن
الق�ص ��يدة التي ا�س ��تمتعت لها م�ؤخرا ولي�س
يف وق ��ت �إهدائه ��ا لي�س فيها م ��ا ظنته مينع
�سماعها.

دراسات

يعر�ض املقري الكثري من
طقو�س املجتمع ال�سيما
يف اجلل�سات الن�سوية
اخلا�صة �أو املقايل «�أماكن
تناول القات» وعادات
الزواج والطالق وطراز
الألب�سة املخفية لوجه
املر�أة وج�سدها وكثري
من املحليات اللهجية يف
الت�سميات واحلوار

يبدو التاريخ القريب
لليمن مغري ًا باملقاربة
ال�رسدية للجيل املجدد.
تتناوله الروايات كما هو
منعك�س على وعي الأفراد
وم�صائرهم ،وال ت�أخذه
كلي ًا مبا �أنه حدث وطني
جمعي كما يف الأعمال
التقليدية والريادية
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�أم ��ا �أختها فتح�ض ��ر عرب �شخ�ص ��يتها
املميزة املت�سمة باجلر�أة واملج�سدة عرب �أفعال
ال�س ��رد التي تقوم بها منذ �ص ��غرها و�سلوكها
املتح ��رر �أي ��ام الدرا�س ��ة ث ��م عمله ��ا موظفة
وتعر�ضها للتحر�ش اجلن�سي حتى انخراطها
يف تلبية رغبات مديرها الذي تعمل �سكرترية
ل ��ه و�ص ��مت الأ�س ��رة �إزاء غيابه ��ا الطوي ��ل
و�أ�س ��فارها م ��ع املدي ��ر لأنه ��ا تغ ��دق عليه ��م
الأم ��وال م ��ا يجعلهم را�ض�ي�ن بت�ص ��رفاتها.
و�ستك�ش ��ف املذك ��رات ال�ص ��ريحة التي تعرث
عليها ال�ساردة يف �أ�شرطة كا�سيت مزيد ًا من
مغامراتها يف �أ�سفارها �أو حفالتها ال�صاخبة
يف العمل ومع ال�صديقات ،وت�ستمع لها لتتابع
ما تفعل ��ه �أختها بحريتها الت ��ي انتزعتها من
العائل ��ة وم�ض ��ت فيها حت ��ى نهايته ��ا .والتي
ختمته ��ا مب ��ا ي�ش ��به االنتح ��ار وامل ��وت لأنها
اخت ��ارت الت�ص ��ادم الذي مل يتح لها ال�س ��رد
بحيل كث�ي�رة لتحقيق
�أن تنت�ص ��ر في ��ه حت ��ى ٍ
رغباتها كادعاء العمل الطويل ليال �أو ال�سفر
يف مهم ��ات عم ��ل ،فت ��ودي به ��ا �إحداها حني
ت�س ��تقبل �أحد ع�ش ��اقها متنكر ًا بزي �إكراه يف
بيت الأ�سرة لتنتهي معزولة ومهجورة .تدعها
ال�س ��اردة حتتل م�ساحة ال�س ��رد لتن�سحب هي
ممهدة لتح ��والت تفاجئ الق ��ارئ وتزيد من
فانتازي ��ا الو�ض ��ع االجتماعي .فالفت ��اة التي
ت�س ��تمع الآن وه ��ي يف اخلام�س ��ة والع�ش ��رين
لق�صيدة �أحمد �شوقي «�سلوا قلبي »..ب�صوت
�أم كثوم كما ت�س ��تمع فح�س ��ب ملذكرات �أختها
جتع ��ل من الأبي ��ات وقفات تنبهها ملا ح�ص ��ل
لها ولعائلتها حتت م�س ��مى واحد ي�ستخل�ص ��ه
القارئ وهو التحول احلا ّد الذي �ص ��ار �س ��م ًة
للرواي ��ة احلديثة؛ لأنه يطابق �أمنيات الكاتب
غالب ًا وينجز فع ًال ورقي ًا ملقاومة الواقع ،يلعب
فيه اخليال دور ًا وا�ض ��ح ًا ،فريد ال�س� ��ؤال عن
�إمكان وجود ما يحدث� ،أو ت�ص ��ور حدوث ما
يوج ��د يف العمل املكتظ بالأمكن ��ة والأحداث
التي تتابع �سريعة عرب ا�سرتجاعات الذاكرة،
يتزوج ال�س ��اردة �ش ��يخ ي�س ��تعي�ض عن عجزه
اجلن�س ��ي باجلهاد ويورط ال�ساردة يف �أ�سفار
ع�س�ي�رة به ��دف الو�ص ��ول �إل ��ى �أفغان�س ��تان،

فتنك�ش ��ف خليتها ومعها زوج ��ات املجاهدين
ومهجرة تعود لأ�سرتها لتجد
لتنتهي �س ��جينة ّ
اجلميع ق ��د حتولوا :الأخ املارك�س ��ي والأخت
املتح ��ررة واحلبي ��ب الذي تظل من ��ه نداءات
�أم كلثوم و�س� ��ؤال �شوقي عن القلب الذي �سال
وتاب.
ويعر� ��ض املق ��ري الكث�ي�ر م ��ن طقو� ��س
املجتم ��ع ال�س ��يما يف اجلل�س ��ات الن�س ��وية
اخلا�ص ��ة �أو املقاي ��ل (�أماكن تن ��اول القات)
وع ��ادات ال ��زواج والط�ل�اق وطراز الألب�س ��ة
املخفي ��ة لوج ��ه امل ��ر�أة وج�س ��دها وكث�ي�ر من
املحليات اللهجية يف الت�سميات واحلوار.
ق ��د �ص ��نع املق ��ري �إيقاع ��ا �ش ��يقا ع�ب�ر
الت ��وازي بني التذك ��رات والق�ص ��يدة فزادت
عذوبة ال�س ��رد لغة وح ��وارا وتداعيات ،رغم
عنف وقائعه وم�ص ��ائر �شخ�ص ��ياته احلزينة
واملت�س ��مة باخليب ��ة وفق ��دان احلري ��ة حيثما
توجه ��ت و�أي طري ��ق اتخ ��ذت لأنه ��ا مدان ��ة
ومحكومة من اجلماعة بذلك امل�ص�ي�ر ..لذا
كان خت ��ام الرواي ��ة بليغ ��ا حني ع ��اد الكاتب
التذكري بلفظة حرمة وت�ص ��رخ ال�س ��اردة يف
هياج لغ ��وي يوافق ما بداخلها وم ��ا �آلت �إليه
بع ��د فقدانه ��ا كل �ش ��يء حتى رحمه ��ا ب�أنها
لي�ست �سوى حرمة!
(علي املقري :حرمة ،ريا�ض الري�س
للن�شر،بريوت)2012،

-4-

يب ��دو التاري ��خ القري ��ب لليم ��ن مغري� � ًا
باملقارب ��ة ال�س ��ردية للجيل املج ��دد .تتناوله
الروايات كما ه ��و منعك�س على وعي الأفراد
وم�ص ��ائرهم ،وال ت�أخ ��ذه كلي ًا مب ��ا �أنه حدث
وطن ��ي جمع ��ي كم ��ا يف الأعم ��ال التقليدي ��ة
والريادي ��ة الت ��ي تناول ��ت التاري ��خ الوطن ��ي
(اال�ستعمار يف اجلنوب ،الإمامة يف ال�شمال،
اجلمهوري ��ة ،اال�س ��تقالل ع ��ن بريطاني ��ا يف
اجلنوب ،الوح ��دة اليمنية ،ح ��رب 1994م)
وم ��ا يتنوع على ذلك من ع�س ��ف �أو انقالبات
�أو حروب داخلية.

دراسات

ال غرابة �أن تكون
الرواية مثرية للنقا�ش
ب�سبب الر�ؤية الفكرية
ل�شخ�صيتها الذي يريد
الكاتب �أن يو�صل من
خالله وجهة نظره
عن وحدة الأديان ونبذ
التع�صب والتكفري

�أعتمد الروائي لإي�صال
الوقائع ،تقنية الر�سائل
التي تكتبها �سمربية
البنها حنظلة -وال ت�صله
لأنها ال تبعثها -فكانت
راويا خمتلط الهوية
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وم ��ن الأعم ��ال الكث�ي�رة الت ��ي تناول ��ت
تلك املف�ص ��ليات الفاعلة يف التاريخ الوطني
لليمن رواية محمد الغربي عمران «م�صحف
�أحمر» التي نالها املنع وامل�صادرة والنقد غري
الأدبي والقراءة املنحازة �أو امل�س ��بقة النيات
والت�أويالت.
ي�س ��تفز العنوان قراءة الثابت وال�سكوين
فين�ص ��رف الذه ��ن �إل ��ى الو�ص ��ف «�أحم ��ر»
مل�ص ��حف ال يج ��وز �أن يقارب ��ه كات ��ب به ��ذا
ال�شكل .لكن اجتياز الغالف للمنت يرينا داللة
الت�سمية�.إنه م�ص ��حف تت�آخى على �صفحاته
الديانات ويت�س�أمل �أهلها .فقد حر�ص �صاحبه
على ح�ض ��ور تلك الديان ��ات وكتبها يف جملد
�أراده مرياث ��ا �أو و�ص ��ية مل ��ن �س�ي�رثه معتقدا
عن يقني ب�إمكان و�ض ��رورة التعاي�ش الديني
وتق ّبل الآخر يف محاولة لتحريك الوعي
وحتري ��ره من خوفه �أو رف�ض ��ه للآخر.
وهو بذلك ال يقلل من �ش�أن امل�صحف
بداللته املعروفة.
وال غراب ��ة �أن تك ��ون الرواي ��ة
مث�ي�رة للنقا� ��ش ب�س ��بب الر�ؤي ��ة
الفكري ��ة ل�شخ�ص ��يتها الذي يريد
الكات ��ب �أن يو�ص ��ل م ��ن خالل ��ه
وجه ��ة نظره عن وح ��دة الأديان
ونبذ التع�ص ��ب والتكفري ،ولكن
اخلي ��ال ال�س ��ردي يف الرواي ��ة
يتقاط ��ع زمني ��ا وفنيا مع الرغب ��ة يف التوثيق
وا�س ��تعرا�ض تاري ��خ اليم ��ن احلدي ��ث ع�ب�ر
�أب ��رز مفا�ص ��له ،وال�ص ��راعات ال�سيا�س ��ية
واالجتماعي ��ة الت ��ي �ش ��هدها من ��ذ عق ��د
ال�سبعينيات.
ال ميكن قراءة الرواية دون فك الرتميز
الذي يلف عنا�صرها ومن �أبرزها الت�سميات
التي تبد�أ بالعنوان امل�شري �إلى ن�سخة يعتمدها
اجلد «العطوي» مازج ًا يف جملدها ن�سخة من
العهدي ��ن القدمي واجلدي ��د ،بينما يكون ابنه
ت ّبعه ـ املرمز ا�س ��مه م ��ن تاريخ اليمن القدمي
ـ قد اختار الكفاح ال�سيا�س ��ي لتحقيق هدفه،
بعد اعرتا�ض ��ه على الع�س ��ف واال�ستغالل يف
القرية ،وهروبه من �س ��جن ال�شيخ ،ثم تعرفه

على �شخ�ص ��ية غريبة هو ال�شيخ موالنا الذي
ي�ص ��حبه بني الق ��رى ليهتدي �أخ�ي�را لرفاق
�سيا�س ��يني �س ��يتطور عمله معهم لي�ص ��بحوا
م�س� ��ؤولني عن احلكم يف اجلنوب ،ويخو�ضوا
تفا�ص ��يل اخلالفات الدموية بينهم ،ما يدعو
لالعتقاد مبوت تبعه الذي �صار يف ال�صفوف
الأمامية من قياديي ال�س ��لطة لكنه ظل يربز
يف ثناي ��ا ال�س ��رد متخفي ��ا ليالق ��ي زوجت ��ه
�س ��مربية ترمي ��زا لتعا�ض ��د ثورت ��ي اجلنوب
وال�ش ��مال وحلمهم ��ا بالوح ��دة ،وتكون هبات
ال�س ��رد الكث�ي�رة يف الرواي ��ة كفيل ��ة ب�إعادته
ل�صنعاء ولكنه فاقد لوعيه ومدمن ب�سبب ما
القاه خالل حياته.
تُظه ��ر قراءة الرواية حر�ص كاتبها على
معاجلة ع ��دة مو�ض ��وعات مهمة ومت�ش ��ابكة
يف تاري ��خ وطن ��ه ولك ��ن ذل ��ك
اقت�ض ��ى متدد احلبكة
الرئي�س ��ية للرواي ��ة
لتغ ��دو حب ��كات ذات
اجتاه ��ات متع ��ددة
عل ��ى م�س ��توى الأحداث
وال�شخ�صيات ولكنها تلتم
ح ��ول احلبك ��ة الرئي�س ��ية
كنق ��اط ممت ��دة يف خ ��ط
واحد.
كم ��ا �أن الروائ ��ي اعتمد
لإي�ص ��ال الوقائ ��ع ،تقني ��ة
الر�س ��ائل التي تكتبها �سمربية البنها حنظلة
وال ت�ص ��له لأنه ��ا ال تبعثه ��ا -فكان ��ت راويامختل ��ط الهوي ��ة :تكتب مذك ��رات �أو يوميات
ك�ش ��هادة على �أحداث ترويها بكونها �س ��اردا
خارجي ��ا ،وترويه ��ا �ض ��منيا لأنها ت�س ��رد ما
تعي�ش من تفا�صيلها ،وتقلبات ح�ضور زوجها
وغيابه وانغما�س ��ها يف ال�سيا�س ��ة وبحثها عن
اجلد وال ��زوج يف مغامرات خطرية ،وكذلك
تقل ��ب طب ��اع ابنه ��ا الذي يع ��ود من درا�س ��ة
الطب يف العراق مت�ش ��دد ًا تكفريي ًا يحاول �أن
يفر�ض عليها ما يرى �أنه ال�صحيح دينيا من
وجهة نظره املت�ش ��ددة فك�أنه مل يزدد بالتعلم
والدرا�سة الطبية �إال جهال وتطرفا.وال تروق

دراسات

بهذا التدرج من الرتميز
�إىل الواقعية والتوثيق
لأحداث الوطن يف �أدق
مراحل حياته وحتوالته
تتنوع مرائي الرواية
وم�شاهدها

حاول الغربي عمران
الإحاطة بالريف كون
ال�شخ�صيات تتنقل ذاهبة
وعائدة �إليه هروبا �أو
مقاومة �أو عي�شا عادي ًا.

24
العدد الرابع عشر شتاء 2012

له ممار�سات �أمه و�س ��لوكها فريف�ض الإقامة
معه ��ا ويهج ��ر البي ��ت نهائيا لتنته ��ي الرواية
بوع ��د عودته �أو حلم انتظ ��اره ..الذي ال يبدو
ان ��ه ممك ��ن التحق ��ق احتكام ��ا �إل ��ى التعقيد
ال�ش ��ديد الذي طال حياة الأ�س ��رة والت�شظي
العنيف مل�صائر �أفرادها وانعكا�س التبا�سات
حلم احلرية و واقع القمع على تلك امل�ص ��ائر
الفردية.
وبهذا التدرج م ��ن الرتميز �إلى الواقعية
والتوثيق لأحداث الوطن يف �أدق مراحل حياته
وحتوالت ��ه تتن ��وع مرائي الرواية وم�ش ��اهدها
التي �س ��يظل الكالم عليها مف�ص�ل�ا �ضرورة
نقدي ��ة لأنها تث�ي�ر عدة �إ�ش ��كاليات و�أ�س ��ئلة
قراءة منها:
 �ص ��لة الرواي ��ة بالتاريخ ،فه ��ي مل تعدمعر�ض ��ا للحدث بتتابعه اخلارج ��ي ودالالته
املعروف ��ة �أو نتائجه ،و�إمنا ه ��ي وجود حدثي
منعك� ��س عل ��ى وع ��ي الف ��رد �أو ًال وحيات ��ه
وم�صريه .وقد جنح الغربي عمران يف �إيجاد
تلك ال�صلة مبا ال يجعل الرواية كبنية �سردية
خا�ص ��ة تخ�سر فنيتها ل�ص ��الح وجود احلدث
التاريخ ��ي .بعب ��ارة �أخ ��رى �أ�ص ��بح احل ��دث
التاريخي واقعة �أو فعال �س ��رديا نتعرف عليه
ال بت�سل�س ��له الزمني �أو دالالت ��ه الوطنية قدر
ا�ستعرا�ض ��ه ع�ب�ر وعي الأف ��راد ذاتهم .ومن
خالل حياتهم ال�شخ�صية واليومية.
 و مم ��ا تث�ي�ره الرواية� :ص ��لة اخليايلَ
باحلداثي فاخليال هنا ي�شتغل بقوة وحت�صل
ب�س ��بب ذلك كمية من التح ��والت واملفاج�آت
الت ��ي ال ينبئ بها ال�س ��ياق فت�س ��هم يف تغريب
احلدث �أو ت�س ��اعد يف �إمكان ت�ص ��وره واقع ًا،
رغم ان�ش ��غال الرواية بر�صد فرتات مف�صلية
يف حياة اليمن املعا�ص ��ر مثل الكفاح امل�س ��لح
�ض ��د املحتلني يف عدن واجلنوب اليمني وهو
الأم ��ر ال ��ذي توقف عن ��ده الروائ ��ي اكث من
�س ��واه كون الأب املختفي كان �ض ��من اخلاليا
الأول ��ى للمقاوم ��ة املدني ��ة �ض ��د اال�س ��تعمار
الربيطاين.
 وعي ال�شخ�ص ��يات و�إم ��كان تعبريهمعن مثل تل ��ك الأحداث مبا قدموه يف الرواية

من ت�ص ��ورات تف ��وق قدراته ��م .وتلك �إحدى
م�ش ��كالت اخلطاب الروائي اجلديد املتميز
باحلر� ��ص على عر� ��ض �إ�ش ��كاليات متقاطعة
ومتفرعة رغم ات�ص ��الها ببع�ضها �أو وجودها
املرتاب ��ط واملهيمن عل ��ى الوعي وال�ض ��اغط
على حياة الأفراد وم�صائرهم وعالقاتهم.
 الت�س ��ميات تزي ��د التغري ��ب واجل ��والفانتازي� :سمريبة �إحالة �إلى �سبتمرب ال�شهر
ال ��ذي جتولت اليمن يف جزئها ال�ش ��مايل من
حك ��م الإمام ��ة �إل ��ى اجلمهورية.وتبعة املثري
للذاكرة ليمنية التاريخية وحنظلة املعرب عن
م�أ�ساة حياتية واخزة ومرة كاحلنظل .وذلك
يعك� ��س وعي الكاتب با�س�ت�راتيجية الت�س ��مية
و�أهميتها يف حتقيق برنامج ال�سرد.
ً
ميك ��ن �أن نع ��د الرواية عمال مقلق� �ا �أو
م�س ��تفز ًا ي�ؤدي دور ًا �إيجابي ًا يف �إثارة الأ�سئلة
والوعي بالتحوالت؛ تلك التي جهدت الرواية
�أن تكد�سها متتابعة بغرائبية �أحيان ًا .حتوالت
تك�شف الزيف يف الطبائع غالبا ،لكنها تتوقف
عن ��د دالالتها :الثوريون املتلون ��ون واملتدينون
املنافق ��ون والأغني ��اء اجلهل ��ة واحل ��كام
الظامل ��ون وال�س ��جانون الغ�ل�اظ وال�ض ��حايا
ال�ضعاف .وعلى م�ستوى املكان حاول الغربي
عم ��ران الإحاطة بالريف كون ال�شخ�ص ��يات
تتنق ��ل ذاهبة وعائدة �إليه هروب ��ا �أو مقاومة
�أو عي�ش ��ا عادي� � ًا .الأر�ض اجل ��رداء واملخابئ
ال�ص ��حراوية واملدن والقرى .وعلى م�س ��توى
الأمكنة الداخلية ا�س ��تثمر الو�ص ��ف لتج�سيد
الع ��ادات املنا�س ��بة للح ��دث غالب ��ا كو�ص ��ف
املقاه ��ي وجمال� ��س القات والغ ��رف والبيوت
والدكاكني والكهوف واملخابئ وغريها.
تدخ ��ل الرواي ��ة �ش� ��أن املنت ��ج الروائ ��ي
اجلدي ��د يف مناط ��ق كانت م ��ن املمنوعات �أو
امل�سكوت عنه اجتماعيا كالعالقات املثلية بني
الن�س ��اء كما بني الرجال ،وتناق�ش ب�إ�س ��هاب
الأث ��ر ال ��ذي يرتك ��ه الف ��راق عل ��ى امل�ش ��اعر
واحلاج ��ات اجل�س ��دية للم ��ر�أة كما ت�ص ��فها
بنف�س ��ها ك�ساردة ف�ض�ل�ا عن محاولة الكاتب
الغو� ��ص يف وع ��ي وواق ��ع الطبق ��ات املمغيبة
اجتماعي ��ا فيتن ��اول الظلم والفق ��ر والتمييز

دراسات
كما ي�سلط �ض ��وء الو�صف على التخلف الذي
يلف االرياف وي�س ��مح با�ض ��طهاد االن�سان او
ا�ستغالله.
(حممد الغربي عمران :م�صحف
�أحمر ،من�شورات ريا�ض الري�س،
بريوت)2010،

-5-

املده�ش يف الرواية
القائمة على تناوب
الأ�صوات هو ا�ستثمار
الكاتبة للمونولوجات
التي تقدمها ال�شخ�صيات
والتي تتناوب ال�رسد
وتكمل كثري ًا من
الأحداث

حافظت الروائية على
النمو احلدثي متوازيا مع
النمو يف الوعي ذاته لدى
ال�شخ�صيات و�سارت بهم
نحو اختيار م�صائرهم
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الرواي ��ة الأولى للكاتبة ب�ش ��رى املقطري
«خل ��ف ال�ش ��م�س» متثل النموذج مل ��ا بيناه يف
املدخل حول االهتمام باملو�ض ��وع ال�سيا�س ��ي
وانعكا�س ��ه من خ�ل�ال الأف ��راد �ض ��من تنوع
امل�ش ��كالت الت ��ي تقدمه ��ا الرواي ��ة اليمني ��ة
اجلدي ��دة ،فه ��ي تتناول هم� � ًا �سيا�س ��يا عرب
ثالث ��ة �أ�ص ��وات تتن ��اوب ال�س ��رد
الذاتي ،وتقت�سم م�س ��احة الرواية
يف ح�ضور متزامن ال يرتك ف�سحة
بينها؛ لأنها �-أي ال�شخ�صيات–
تلت ��م حول ح ��دث واح ��د وتراه
م ��ن جهات متنوع ��ة ومختلفة،
وهي :يو�سف� :أ�ستاذ ومنا�ضل
يحب ��ط به ��روب رفاق ��ه
ووقوع ��ه يف االعتق ��ال ث ��م
مر�ض ��ه النف�س ��ي ومكوث ��ه
يف م�ست�ش ��فى الأمرا� ��ض
العقلية –بني �إخوته املر�ضى-
كما يق ��ول :م�س�ت�رجعا �أح ��داث الوحدة بني
ال�ش ��طرين اليمني�ي�ن وم ��ا قبله ��ا وبعده ��ا،
ويحيى :الع�س ��كري الذي يحر�س يو�س ��ف بعد
�أن يحارب ويهرب ليبقى يف امل�ست�شفى يراقب
يو�س ��ف وي�س ��جل حتركاته وينمو وعيه لي�س�أل
ويحاول احل�صول على يقني خارج القناعات
الت ��ي حركته وهو جندي مطيع ،وزوجته التي
يتدرج وعيها �أي�ضا عرب رف�ضها له وتفكريها
يف م�س ��تقبل وطنه ��ا وقراءته ��ا وجلوئها �إلى
الكتابة كدواء ين�صحها به طبيبها .واملده�ش
يف الرواية القائمة على تناوب الأ�ص ��وات هو
ا�س ��تثمار الكاتبة للمونولوج ��ات التي تقدمها
ال�شخ�ص ��يات والتي تتن ��اوب ال�س ��رد وتكمل
كث�ي�ر ًا من الأح ��داث التي تب ��د�أ يف تداعيات

�شخ�صية �أخرى غالبا ولكن من وجهة نظرها
هي وانطالقا من وعيها وقناعتها ...والتقنية
املميزة تت�ضح يف ا�ستبطان املقطري لأعماق
رجل بذاكرة ميزقها اجلنون وال�سجن لكنها
تر�ص ��د ع�ب�ر وعي ��ه وبتلقائي ��ة �آ�س ��رة كل ما
حوله� .أي�ض ًا «املروحة تطن يف �أذين كالذبابة
وتغر�س فر�شاتها احلديدية يف ر�أ�سي �أتابعها
بعين ��ي وترتخي قزحيتي وتتم ��دد ك�أين �أطفو
على �سطح العامل مدججا باحل�شود.»...
وق ��د حافظ ��ت املقط ��ري عل ��ى النم ��و
احلدث ��ي متوازي ��ا م ��ع النم ��و يف الوع ��ي
ذات ��ه ل ��دى ال�شخ�ص ��يات و�س ��ارت بهم نحو
اختيار م�ص ��ائرهم :يو�س ��ف متبل ��دا بجنونه
وهذيانات ��ه و�أمله م ��ن خيانة رفاق ��ه وتعذيبه
عل ��ى يد �س ��جانيه وركون ��ه �إلى غي ��اب العقل
يف رفق ��ة �إخوته املجان�ي�ن ،واجلندي
يحي ��ى ال ��ذي يحر�س ��ه يف
امل�ست�ش ��فى وق ��د تلخ� ��ص
عذابه وتركز يوم االحتفال
بعيد الن�ص ��ر فتقدم �ص ��وب
ال�ش ��يخ املت�ص ��در للحف ��ل
مي�ش ��ي ليقرتب من ��ه ولينتهي
لأنه ��م ع ��دوه م ��ن اخل�ص ��وم
الذين ير�ص ��دهم املخربون� .أما
الزوج ��ة فقد انتهت بال�س ��رطان
ال ��ذي �أكل رحمه ��ا وا�ض ��طرت
للتخل� ��ص من ��ه يف م�ست�ش ��فيات
م�ص ��ر و�ألقت كل �أوراقها وفحو�صها يف النيل
ور�ض ��يت مبا ه ��ي فيه :امر�أة ب�ل�ا رحم وبال
م�س ��تقبل �أي�ض� � ًا حيث تخلت ع ��ن مخطوطة
روايته ��ا عن الأح ��داث التي �ش ��هدتها اليمن
يف ح ��رب ع ��ام  1994و�ألقتها يف مي ��اه النيل
تعبري ًا عن ال جدوى الكتابة �إزاء العنت الذي
نالها والحقها عرب حياة �أبيها �أو �سريته التي
تتك�ش ��ف لها ب�ي�ن �أوراقه فهو منا�ض ��ل قدمي
خابت �أحالمه بنظام ا�شرتاكي عادل وتخلى
عنه ��ا ليم ��وت يف تع ��ز ويرتك خيب ��ات كثرية
للزوجة والأ�س ��رة ،وتتلقاه ��ا البنت �أكرث من
�سواها لأنها توا�صل احللم بالعدالة واحلرية
واال�شرتاكية التي مات دون �أن يراها.

دراسات

ال�شجن الذي يلف
الرواية وا�ضح يف لغتها
وعتباتها فالرمزية التي
انطوى عليها العنوان
(خلف ال�شم�س) ت�ضعنا يف
�إطار توقع ما وراء غيابها
الذي يرمز لظالم اجلنون
وال�سجن والقلق والعي�ش
بال م�ستقبل ل�شخ�صيات
الرواية
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نالح ��ظ هن ��ا ان�ض ��باط الأ�ص ��وات التي
تتناوب ال�س ��رد واحتاللها م�ساحات مت�ساوية
م ��ا يولد �إيقاعا عذبا رغم فداحة وم�أ�س ��اوية
الأحداث و�أفعال ال�سرد.
ي�ص ��ور ال�س ��رد الروائ ��ي هن ��ا حالة من
الثب ��ات �أو ًال ،فيو�س ��ف جمن ��ون و�س ��جني،
ويحي ��ى جن ��دي قل ��ق ال�ض ��مري وم�ت�ردد ًا،
والزوجة �ش ��اكية من احلي ��ف وحاملة بالكتابة
�ش ��فاء ملر�ض ��ها .فتق ��ول �إن «الكتاب ��ه ع�ل�اج
�س ��ري ننف ��ذه بينن ��ا وب�ي�ن �أنف�س ��نا»؛ ولك ��ن
التداعي ��ات واال�س�ت�رجاعات �أعطت ال�س ��رد
ديناميكيته و�س ��اعدت على بناء �ش ��كل روائي
يقوم عل ��ى تناوب الأ�ص ��ول الثالثة ولكن من
نق ��اط متعددة ذهابا وغياب ��ا لإجناز برنامج
ال�س ��رد املتمثل بالرف�ض ملا جرى �سيا�سيا يف
اليمن بعد الوحدة وا�س�ت�رجاع �أو�ضاعه قبلها
ال�سيما من وجهة نظر الثوريني الذين �أرادوا
ا�س ��تكمال التجربة اجلنوبي ��ة ولكنهم خابوا
وانكف�أت �أحالمهم فقد فر الرفاق ،كما يقول
يو�س ��ف يف �أح ��د هذيانات ��ه ،وترك ��وه جلنونه
وتداعياته احلرة هذه وال�سجن يف امل�ست�شفى
بع ��د لي ��ايل التعذي ��ب النت ��زاع االعرتاف ��ات
بينم ��ا تقيم ذاكرت ��ه يف حا�ض ��ر ملتب�س يعد
في ��ه زم�ل�اء امل�ست�ش ��فى من املجان�ي�ن �إخوته
ويخاطب «�س ��امل» م�س� ��ؤوله احلزب ��ي الأخري
مبونولوجات مطولة ت�ستذكر انتماءه وكفاحه
وهرب ��ه لتع ��ز ث ��م اعتقال ��ه وجنون ��ه و�ص ��لته
باملمر�ض ��ة ث ��م باحلار� ��س يحي ��ى ونهايته يف
اال�ستعرا�ض الذي ي�ؤخذ له مع املجانني.
«مل �أعرف �أن هذا الي�س ��اري �س ��يقودين
�إل ��ى نهايت ��ي .كنت �أبح ��ث عن قائد �ص ��غري
يقودين �إلى خرابي� ..س ��معت ما يقول الرجل
�س ��امل بحر�ص القروي على النفاذ من �أ�س ��ر
الكلمات �إلى واقع �أ�ش ��د ا�ض ��طرابا مما كنت
�أحلم».
ال�ش ��جن ال ��ذي يل ��ف الرواي ��ة وا�ض ��ح
يف لغته ��ا وعتباته ��ا فالرمزي ��ة الت ��ي انطوى
عليه ��ا العن ��وان (خل ��ف ال�ش ��م�س) ت�ض ��عنا
يف �إط ��ار توق ��ع م ��ا وراء غيابها ال ��ذي يرمز
لظ�ل�ام اجلن ��ون وال�س ��جن والقل ��ق والعي�ش

بال م�س ��تقبل ل�شخ�ص ��يات الرواي ��ة ،وهو ما
يو�ضحه قول يو�س ��ف يخاطب االخرين« :هل
�أنت ��م مثل ��ي حياتك ��م الآن خل ��ف ال�ش ��م�س؟»
والت�أكي ��د على العم ��ل..« :حتى ال متر احلياة
وترتكك ��م خلفه ��ا� .»...إن ��ه ي�س ��تمد من عدم
الذاكرة وت�شوي�ش ��ها خزينا من ال�س ��رد ي�أخذ
م�ص ��داقيته م ��ن املنط ��ق الداخل ��ي للعمل ال
من فح�ص ال�شخ�ص ��ية مبوا�ص ��فات اخلارج
كالق ��ول �إن نوب ��ات اجلنون وال�س ��جن �أفادت
يو�س ��ف القدرة عل ��ى التذكر ،فم ��ا لديه من
�أبع ��اد يف ر�س ��م الكاتبة له ت�س ��مح مبثل تلك
التداعي ��ات الت ��ي تت�أجج فيها ذاكرة يو�س ��ف
حد القول�« :أبحث يف ر�أ�سي يف خزانة ..ت�أتي
ال�ص ��ور باخلبل والهدوء الذي �أ�صبحت عليه
جوه عن ذلك الوجه القدمي� ..أ�ش ��عر بالتعب
و�أن ��ام� ..أغم�ض ��ت عين ��ي وه ��د�أت �أنفا�س ��ي
ونظ ��رت �إل ��ى ظلمت ��ي وذكريات ��ي .م ��زق يا
�إخوتي مزق �صور و�أ�سماء».
كم ��ا �أن املداخ ��ل الأخ ��رى كاالقتبا� ��س
والإهداء متثل موجهات قراءة �أخرى تع�ض ��د
داللة ال�سرد فاملقتطف الأول من �سيوران هو:
«من تلك البالد التي كانت لنا ومل تعد لأحد»
ترميز موجز مل ��ا حل بالبالد عقب االحرتاب
والن ��زاع ال�سيا�س ��ي ال ��ذي ت� ��ؤرخ ل ��ه الرواية
�ض ��مني ًا .يل ��ي ذلك اعت ��ذار توجه ��ه الكاتبة
لأنه ��ا ت�س ��تعيد م�أ�س ��اة حقيقي ��ة فت ��ح جراح
الآخري ��ن ولأنه ��ا تكت ��ب ع ��ن «الرج ��ل الذي
�ض ��يعته احلرب ..الرجل الذي مل ي�س�أل عنه
�أحد .الرجل الذي مل نعرف عنه �أي �شيء...
ه ��ا �أنا �أح ��اول �أ�س ��طرته من جدي ��د تخليدا
ل�ض ��ياعه ..و�ض ��ياع جي ��ل ب�أكمل ��ه ..جيل مل
ي�ؤمن ب�أن�صاف احللول لذا مازال يدفع حياته
ثمن ��ا لقناعاته ..له ولكل املخفيني ق�س ��را يف
ذمة البغ�ض .»...وبذا تكتمل موجهات قراءة
عمل املقطري ،ويكون القارئ قد ت�سلم داللة
العمل وانهمك يف فك �شيفراته التي تنجزها
تقني ��ة تداخل الأ�ص ��وات وتناوبها يف ال�س ��رد
بتوقيت مميز ومن�ض ��بط لغة و�إيقاعا وحوارا
داخليا معمقا.
(ب�شرى املقطري :خلف ال�شم�س،

دراسات
املركز الثقايف العربي ،بريوت)2012 ،
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احلكايات املتناثرة كتناثر
الن�ساء يف الرواية تعد
مبجملها وعلى م�ستوى
الداللة �رصخات
احتجاج على معاناة املر�أة
مب�ستويات خمتلفة
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ت�س ��تثمر الكاتب ��ة نادي ��ة الكوكب ��اين يف
روايته ��ا «عقي�ل�ات»( )2009طبيعة احلكي
ال�ش ��هرزادي� ،أي ال�س ��رد القائم على تناوب
�أكرث من �ساردة وجتميع عدة حبكات تلتم بني
يدي ال�س ��اردة الأ�سا�سية وهي راوية م�شاركة
يف احل ��دث ،وتتعل ��ق بعقيالت �أو �ص ��ديقات
تعر�ض الكاتبة عرب �سرد �إحدى ال�شخ�صيات
مظاملهن وما يقع عليه ��ن من تهمي�ش وعنف
وج ��ور يف جمتم ��ع ي�ص ��نع الرج ��ال خطاب ��ه
الذكوري وتطي ��ع املر�أة نوامي�س ��ه او تتعر�ض
للإحباط والف�ش ��ل والعزلة .وهذا ما يح�صل
للعقيالت املتعددات اللواتي تعر�ض ال�ساردة
الأول ��ى م ��ا جرى له ��ن ع�ب�ر مذكرات
�س ��اردة ثاني ��ة هي «ج ��ود الت ��اج» التي
حتك ��ي عنهن مواقف و�أحداثا ت�ش ��كل
حياتهن وم�ص ��ائرهن املتناثرة على
�ص ��فحات الرواية والتي تق ��ول �إنها
اكت�ش ��فت بعد كتابته ��ا �أنها واحدة
منه ��ن و�أن كل قارئة تع ��رف �أنها
�إحداهن �أي�ضا؛ فاملذكرات وخط
الرواية العام يريان عر�ض حياة
عامة ال خا�ص ��ة تعم ��م على كل
�ش ��ريحة الن�س ��اء �أو الن ��ون كما
تق ��ول .واحلكاي ��ات املتناثرة كتناثر الن�س ��اء
يف الرواي ��ة تع ��د مبجمله ��ا وعل ��ى م�س ��توى
الداللة �ص ��رخات احتجاج على معاناة املر�أة
مب�س ��تويات مختلفة وجل� ��أت الكاتبة لتقريب
الأحداث م ��ن واقع املر�أة اليمني ��ة �إلى تقنية
مبتك ��رة تتلخ�ص با�س ��تخدام جمت ��ز�أ ون�ص
منقول من كاتبات مينيات و�شاعرات لتفتتح
به ف�صول الرواية و�أق�سامها.
لك ��ن مرتكز الرواي ��ة ونواتها ال�س ��ردية
تلخ�صها مفردة العنوان (عقيالت) املتبوعة
يف الغالف الداخلي بعالمة تعجب �س ��نحاول
ت�أوي ��ل داللته ��ا؛ فهو عنوان مذك ��رات «جود»
التي ترتكها للكاتبة «الراوية الأولى» لتقر�أها
�أثن ��اء �إقامته ��ا عندها هربا من م�ض ��ايقات

الأهل.
ولكن مفردة «عقيالت» ت�أخذ ال�س ��اردة
لت�أمل الداللة؛ فالعاقلة هي من تعقل ل�سانها
ع ��ن ال ��كالم ،والعقيل ��ة ه ��ي زوج ��ة كرمي ��ة
تت�س�ت�ر من الرجال فك�أنها معتقلة يف خدرها
�أو حبي�س ��ة كونه ��ا عقيل ��ة .ومن هنا تت�ض ��ح
ا�س ��تباقيا ر�ؤية الكاتبة ،فق ��د �أعانها العنوان
عل ��ى تلخي� ��ص تلك الر�ؤي ��ة ،فما الن�س ��اء �إال
معتق�ل�ات و ممنوعات محجورات يف �أجنحة
ي�ش ��رف عليها وي�ص ��ممها الرجال .وذلك ما
ت�ؤك ��ده عتبة �أخرى بعنوان «قبل البدء» وفيها
ت�ص ��رح الراوية ب�أنها قررت �أن تكتب الن�ساء
كله ��ن وهي معه ��ن لأنهن جميعا مت�ش ��ابهات
وهي تري ��د البحث عما يحرر امل ��ر�أة �أو يغري
و�ض ��عها يف جمتمع ت�ص ��فه ب�أنه «متار�س فيه
ح ��ق الو�ص ��اية عل ��ى الآخ ��ر».
والراوي ��ة املوافق ��ة
�أو املطابق ��ة للكاتب ��ة
مت�ض ��ي لتحقي ��ق ذلك
�أي النيابة عن الن�ساءوالبح ��ث ع ��ن التغي�ي�ر-
�إل ��ى عر� ��ض احلكاي ��ات
وربطه ��ا لت�ش ��كل �سل�س ��لة
عذاب ��ات لعقي�ل�ات يعانني
وحي ��دات لك ��ن �إمكاني ��ة
جمعه ��ن تتكفل به امل�ص ��ائر
التي قررتها ال�ساردة لهن.
تتح ��دث «ج ��ود» ع ��ن الن�س ��اء كله ��ن
بح ��روف �أولى تب ��د�أ بالنون دائم ��ا لكنها هي
نف�سها ت�ص ��بح مو�ضوعا لل�سرد عرب ال�ساردة
الأولى (رو�ض ��ة) .وتقع الرواية ،ب�سبب تعدد
الن�س ��اء واملظامل والأو�ض ��اع اخلا�صة باملر�أة
و�أ�س ��رتها ،يف املحذور نف�سه الذي تعاين منه
�أغلب املكتبات الروائية املعا�ص ��رة يف اليمن،
وه ��و احلر�ص عل ��ى جمع عدة م�ش ��كالت يف
خط ��اب واحد ترته ��ل ب�س ��ببه الرواية وتتمد
�أفقيا مبا ال ي�س ��اعد على منوه ��ا العمودي �أو
ت�سل�س ��لها الداخلي وفق منطق ال�س ��رد .فهنا
تعال ��ج الكوكباين م�ش ��كالت ع ��دة مثل تعدد
الزوجات وم�ش ��اكل امل ��ر�أة الثاني ��ة ،والأوالد

دراسات

ال غرابة �أن تكون الرواية
م�شظاة بهذا ال�شكل ما
دامت ت�ستق�صي حكايات
العقيالت وهمومهن
املوزعة رغم الرابط الذي
يجمعها وي�شكل خط ًا
�رسدي ًا م�شرتكا يف�ضي �إىل
نهايات ميكن تعميمها

تتمتع الرواية ب�إتقان
طيب للعبة ال�رسد ور�سم
ال�شخ�صيات والتزامن
الذي يربر التنقل بني
امل�صائر والتنوع يف
احلاالت
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املولدي ��ن �أي املختلطة �أ�ص ��ولهم ب�أعراق غري
عربية تقت�ضي بح�سب خطاب املجتمع وتراتبه
تهمي�شهم وعزل حيواتهم عن املجتمع ،واملر�أة
الأجنبية وجودها يف املجتمع� .أوروبية نا�ش ��زة
ع ��ن الن�س ��اء املك ��ررات �أو �إثيوبي ��ة تخ ��دم يف
بيوت املو�سرين بذل ومهانة ،وكذلك احلجاب
واللث ��ام والنقاب ودالالت فر�ض ��ه على البنات
مبكرا من قبل الأ�س ��رة �أو با�شرتاطات الزوج
م ��ن بعد ،وعمل امل ��ر�أة ورف�ض املجتمع لذلك،
العنو�س ��ة واحل ��ب والط�ل�اق ،وال ��زواج املبكر
و�آثاره النف�سية واجل�سدية ،ووالدة البنات غري
املرحب بها يف الأ�س ��رة ،ال�سيا�س ��ة والتبدالت
املف�ص ��لية يف البلد،العن ��ف �ض ��د امل ��ر�أة
وازدواجي ��ة املتعلم�ي�ن واملثقفني ب�ي�ن التقاليد
املوروث ��ة وم ��ا ي�ؤمن ��ون ب ��ه وب�ي�ن نظرياته ��م
ومماراته ��م التي تلتق ��ي �أحيانا مب ��ا يقوم به
اجلهلة واملتخلفون �ضد املر�أة ،كل ذلك ب�سرد
متوتر تك�ش ��فه اللغة العنيف ��ة وكرثة الإطارات
والأغلفة التي حتيط بال�سرد بل تقطع جريانه
غالبا :اقتبا�سات ،عناوين ،وقفات� ،شهادات،
مالحق ،عتبات �أولى (�إه ��داءات ،متهيدات،
ت�ض ��مينات) ويح ��ف به ��ذا كله رغب ��ة الكاتبة
بالإيحاء بالتطابق بينها وال�شخ�ص ��يات ،فثمة
مهند�س ��ة ات�ص ��االت ومعماري ��ة مول ��ودة عام
زمن درا�س ��ة رو�ض ��ة املولودة قب ��ل عامني من
قيام اجلمهورية كما تخربها الأم كما تعر�ض
م ��ن الذكري ��ات وزمي�ل�ات الدرا�س ��ة و�أماكن
العي�ش ما يقربها من الكاتبة بح�س ��ب �سريتها
املن�شورة.
تتمت ��ع الرواية ب�إتقان طيب للعبة ال�س ��رد
ور�س ��م ال�شخ�ص ��يات والتزام ��ن ال ��ذي يربر
التنق ��ل ب�ي�ن امل�ص ��ائر والتن ��وع يف احل ��االت،
رغم ما ر�صدناه من امتثال للرغبة الذاتية �أو
النيات امل�سبقة املعروفة بق�صد الكاتبة وذلك
ما �أدى �إلى م�ض ��اعفة طاقة الرد حيث راحت
«رو�ض ��ة» بدوره ��ا تكت ��ب رواية عن املو�ض ��وع
ذات ��ه وتتحدد النهاية مب�ص�ي�رها فقط فتقرر
االلتحاق بولديها ،وال�س ��فر هربا من م�ش ��روع
والده ��ا لتزويجها ثاني ��ة من طليقه ��ا لت�أمني
�صفقاته التجارية وم�صاحله .وبهذا الطريان

خ ��ارج الأر�ض التي ت ��رى �أنها لي�س ��ت جديرة
بالعي�ش بل تبدو وك�أنها �سجن كبري كما تقول،
حت ��ل الكاتبة م�ش ��كلة امل ��ر�أة باله ��روب بعيدا
رغم �إمكان قراءة م�ص�ي�ر «رو�ضة» ب�أنه رف�ض
للواقع ومترد على اختيار الأ�سرة.
فنيا ت�ستفيد نادية الكوكباين من خربتها
ال�س ��ابقة يف كتاب ��ة الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة ول ��ذا
تتقطع طرق ال�سرد و�سبله وتتوزع احلبكة كما
ر�أينا على مقاطع متناثرة ت�س ��تعر�ض بع�ض ��ها
حيوات ن�ساء معانيات من زواجهن �أو �أ�سرهن
قب ��ل ال ��زواج وال غراب ��ة �أن تك ��ون الرواي ��ة
م�ش ��ظاة به ��ذا ال�ش ��كل م ��ا دامت ت�ستق�ص ��ي
حكاي ��ات العقي�ل�ات وهمومه ��ن املوزعة رغم
الراب ��ط الذي يجمعها وي�ش ��كل خط ًا �س ��ردي ًا
م�ش�ت�ركا يف�ض ��ي �إلى نهايات ميكن تعميمها.
والكاتب ��ة تعل ��ن عن ذل ��ك يف عمله ��ا متفاوتة
بني عد م�ص ��ائر وحي ��اة الن�س ��اء واحدة وبني
االحتف ��اظ بخ�صو�ص ��ية كل منه ��ن ،م ��ا يتيح
تربير اختيارات «جود» مثال يف رف�ض الزواج،
وكذل ��ك يف اختيار «رو�ض ��ة» الهرب بالطريان
بعيدا عن ال�سجن الكبري الذي ر�سمت �صورته
من الطائرة.
ك�ث�رة الإط ��ارات والتعليق ��ات واملالح ��ق
والهوام� ��ش جعل ��ت العم ��ل يغ ��رق يف ر�ؤي ��ة
بانورامي ��ة حلي ��اة امل ��ر�أة وتن ��وع م�ش ��كالتها،
ولكنه ��ا �أ�س ��همت يف تق ��دمي �س ��رد ر�ش ��يق ال
تثقل ��ه الأبح ��اث �أو الإ�س ��هاب ف ��كان العم ��ل
مونولوج ��ا مط ��وال افتقدنا �ص ��وت الرجل فيه
فهو مق�ص ��ى بدوره ومعرو�ض ه ��و ووعيه عرب
ت�صورات ال�ساردات العقيالت� ،أما معتقليهن
ف�أق�ص ��تهم الكاتب ��ة لأنهم مرفو�ض ��ون .ذلك
�إق�ص ��اء مقاب ��ل قامت ب ��ه الكاتبة اخلا�ض ��عة
لر�ؤي ��ة يحركها الوعي بال ��دور النوعي للمر�أة
ووظيفته ��ا املتغرية يف احلي ��اة ورف�ض املهمة
التي ح�ص ��رها بها الذكور ،ولكن قد نلم�س يف
بع�ض الفقرات رف�ض ��ا للرجل ال ينم عن حوار
معه ،بل عن رف�ض كلي ال مييز رجال عن �آخر؛
لأن الرج ��ال كلهم كما تقول هكذا «ال يعتربون
املر�أة �ش ��ريكا م�س ��اويا لهم يف الرغبة» ،ورمبا
ي�ب�رر هذا الر�أي ما وجدناه من غياب �ص ��ورة

دراسات
الرجل املقربة ال ال�ص ��ورة النمطية التي تربر
كارهيت ��ه من قبل الن�س ��اء العقي�ل�ات ورف�ض
العالق ��ة مع ��ه �أي�ض� � ًا �أو اخل ��وف منه ��ا كم ��ا
يح�ص ��ل لـ«ج ��ود» ح�ي�ن يطلبها حبيب �س ��ابق
ه ��و ابن عمه ��ا لتك ��ون زوجة ثاني ��ة ،والغريب
�أن «رو�ضة» الن�س ��وية بوعيها تن�صحها بقبوله
متنا�س ��ية �أنه رجل �أي�ض� � ًا ممن حكمت عليهم
بالرف�ض والإدانة ،وتن�س ��ى �أي�ض ��ا �أنها بذلك
ت�ب�رر اختيار املر�أة لتكون زوجة ثانية بح�س ��ب
التقاليد املوروثة!
توجه الرواية قارئها �إذن لتلقي اعتقادات
ّ
ع ��دة ل�ص ��الح ر�ؤي ��ة الكاتب ��ة االجتماعي ��ة
والثقافية و�إح�سا�س ��ها ب�ضرورة التغيري ،مهما
ب ��دا من �ض ��عف يف لغته ��ا �أحيانا �أو مبا�ش ��رة
تقربه ��ا من النهج الواقع ��ي اجلانح للمطابقة
يف متثي ��ل الأح ��داث و�أفع ��ال ال�س ��رد .وكان
اختيار الن�ص ��و�ص قد الن�س ��وية كفوا�صل بني
مقاطع الرواية قد �أك�سب العمل �إيقاعا �شعريا
تتن ��اوب فيه الأ�ص ��وات ومتر ب�س ��رعة ال تثقل
عل ��ى قارئه ��ا وال تقتحم عليه جري ��ان قراءته
�أي�ضا.
(نادية الكوكباين :عقيالت ،مركز
عبادي للن�شر� ،صنعاء)2009 ،

خامتة

تبني لنا من التطبيقات ال�س ��ابقة وقراءة
الرواي ��ات ال�س ��ت -الت ��ي ت�ش ��اركها اله ��دف
والأ�س ��لوب �أعم ��ال �أخ ��رى ال يت�س ��ع املج ��ال
لدرا�س ��تها هنا� -أن الرواية اليمنية املعا�صرة
مبنحاه ��ا التحديث ��ي ق ��د �أفادت م ��ن تقنيات
و�أ�س ��لوبيات كث�ي�رة� ،أ�ض ��افت خلطابه ��ا م ��ا
يقربها من قارئها وع�ص ��رها مع ًا؛ فال تكتفي
بامل�ش ��كالت التقليدية للفرد رج�ل ً�ا �أو امر�أة،
وال تخيفها التابوهات واملمنوعات وال حتد من
جر�أة مواجهتها للمجتمع وثوابته ،كما ال تلتزم
بنهج �سردي واحد بل تتقدم عرب تقنيات عدة
ر�أيناها من خالل اال�س ��تعرا�ض ال�س ��ابق وهو
ما ي�ص ��وت ل�ص ��الح حداثته ��ا �أ�س ��لوبيا وتنوع
�أدواته ��ا ومعاجلاتها وتقدمه ��ا يف الر�ؤية التي
تعهد ببلورتها كتاب وكاتبات الأعمال الأخرية
يف العقدين املا�ضيني.
(�أع ��د البحث للم�س ��اهمة يف ندوة جملة
«العرب ��ي» ،لك ��ن الباحث مل ي�س ��تطع تقدميه
لع ��دم و�ص ��ول ت�أ�ش�ي�رة دخول ��ه للكوي ��ت رغم
دعوته ر�سمي ًا من املجلة).

الرواية اليمنية املعا�رصة
مبنحاها التحديثي �أفادت
من تقنيات و�أ�سلوبيات
كثرية� ،أ�ضافت خلطابها ما
يقربها من قارئها وع�رصها
مع ًا

29
العدد الرابع عشر شتاء 2012

دراسات

ق��راءة ف��ي كت��اب «صدم��ة الحج��ارة»
د .علي �سعود عطية

ا�ست�شهادات الدكتور
املقالح ت�سوق �أدلة متعددة
على نظريته عن �شعر
االنتفا�ضة وحيويته
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 باحث من اليمن.

للدكت ��ور عب ��د العزيز المقال ��ح نظرية
في �ش ��عر االنتفا�ض ��ة ...مقارن ًا ب�شعر حرب
حزيران (1967م) .فبينما ت�شكل االنتفا�ضة
بداية جديدة وكافية لو�ض ��ع ال�ش ��اعر ،ومن
ثم لو�ض ��ع ال�ش ��عر ،في حالة انبعاثية قادرة
عل ��ى تج ��اوز الخل ��ل ،واال�س ��تعداد الرتي ��اد
�آفاق جديدة ت�س ��توعب وه ��ج التغير الراهن
وحيويت ��ه وغناه ..ف�إن �ش ��عراء نك�س ��ة 1967
كانت ق�ص ��ائدهم تعبير ًا و�صفي ًا �ساذج ًا عن
�أثر المفاج�أة ،ولي�س عن �أثر الحدث الكبير.
ا�ست�شهادات الدكتور المقالح ت�سوق �أدلة
متع ��ددة على نظريته عن �ش ��عر االنتفا�ض ��ة
وحيويته؛ فهذا حاتم ال�ص ��كر ،و�ش ��عره من
�أوائل اال�س ��تجابات ال�ش ��عرية لالنتفا�ض ��ة،
يقول في ق�ص ��يدته «حجر االنتفا�ض ��ة» هذا
المقطع الذي يفي�ض بالغنائية واال�س ��تخدام
البارع للأ�سطورة:
كان الرهان على حجر
�أن يطلع الطوفان من طفل ر�أى
ملك ًا بال ثوب

ف�صاح ..و�أ�شعل النار في غاب
تيب�س
واندثر.
كان الرهان على حجر
فا�ضت به الأرحام دهر ًا في المنافي
ثم وارته التراب
ف�أزاح �شاهده ..و�سار يحرر
الأعمى
ويمنحه الب�صر.
�أما �سعدي يو�س ��ف –ال�شاعر ال�سيا�سي
وال�سيا�س ��ي ال�ش ��اعر ،كم ��ا ي�ص ��فه الدكتور
المقال ��ح -فهو ي�ض ��ع ي ��ده دائم ًا عل ��ى �أهم
�أ�س ��رار الق�ص ��يدة ال�سيا�س ��ية �أو الن�ضالية،
فيقول عن االنتفا�ضة:
رايات «يحيى» ثوبك المنخوب
بالطلقات
«يحيى» في المخيم
يرفع الأر�ض التي احتقنت
ويدحوها ويبرئها ويقذفها

دراسات
بوجه النار
«يحيى» ينبت الأحجار
يجعل من �سواعدنا مقاليع النبوة
من �أ�صابعنا دم الثوار.
وال�ش ��اعر مم ��دوح ع ��دوان يتحدث عن
االنتفا�ض ��ة �ض ��من حالتي ��ن اثنتي ��ن :الحالة
الأولى مفردة جامدة:
هذا زمان من حجر
والماء في الأنهار قد �أ�ضحى حجر...
�أم ��ا الحال ��ة الثاني ��ة فه ��ي مف ��ردة حية
تتحرك فيها ومعها عزة الإن�سان وكرامته:
�إن �شئت �أن تحيا عزيز ًا
كن حجر
واحمل حجر
وا�ضرب حجر!...
لك ��ن الق�ص ��يدة التي ت�ض ��ع ال�ش ��عر في
مواجه ��ة الخراف ��ة ،الق�ص ��يدة الت ��ي �أثارت
�ض ��غينة المحتلي ��ن «الإ�س ��رائيليين» وحق ��د
نقاده ��م ،وجعلت �إ�س ��حاق �ش ��امير يقول في
الكني�ست بحقد مرير�« :إنها ق�صيدة خرقاء،
ل�ش ��اعر م�ش ��بوه»(!) ه ��ي ق�ص ��يدة محم ��ود
دروي� ��ش «عابرون في كالم عاب ��ر» ،وهي من
الق�ص ��ائد الت ��ي احت�ض ��نت االنتفا�ض ��ة ف ��ي
�أيامها الأولى ،وهي ت�ش ��كل �صورة من �أخطر
ال�ص ��ور ل�ش ��عر المقاومة في اللغ ��ة العربية:
و�ض ��وحها الغام� ��ض ،وب�س ��اطتها التعبيرية:
وهي تريد �أن تقول بب�ساطة� ،إن �شعبنا تحرك
وبلغ درجة الثورة ال�شاملة:
اخرجوا من �أر�ضنا،
من ب ِّرنا ،من بحرنا،
من قمحنا ،من ملحنا ،من جرحنا...
من كل �شيء ،واخرجوا
من ذكريات الذاكرة
�أيها المارون بين الكلمات العابرة.

وعندما يتناول الدكتور المقالح ق�صيدة
«ا�ست�س ��قاء» لل�ش ��اعر �أحمد دحبور ،بالنقد،
ف�إنه يعتبره ��ا من �أجمل الق�ص ��ائد الغنائية
ف ��ي ال�ش ��عر العربي الحدي ��ث ،بم ��ا يترقرق
بين �س ��طورها من �إيقاع ت�شكلت عنا�صره من
التركيب ال�ص ��وتي للف ��ظ وال ��وزن والقافية:
الحج ��ارة المط ��ر اليومي يهطل عل ��ى ر�ؤو�س
الأعداء التي ت�شتاق �إلى مطر �آخر:
يا مطر!
لك هذا العط�ش الأخاذ بيت
فلماذا ال تفيء؟!
نحن لم نبخل علينا يا مطر
بل جعلنا حجر الأر�ض ربيع ًا في
يدينا
فاختطف حب�سك
وا�ستك�شف �سحاباتك
ولت� ِأت �إلينا
ه َو ذا ف�صل الحجر
طار في الأفق الحجر
�شع في النور حجر...
نحن لم ن�ستقبل ال�صيف ك�سالى

الق�صيدة التي ت�ضع ال�شعر
يف مواجهة اخلرافة ،وقال
عنها �إ�سحاق �شامري بحق:
«�إنها ق�صيدة خرقاء ل�شاعر
م�شبوه» هي ق�صيدة حممود
دروي�ش «عابرون يف كالم
عابر»
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�أم ��ا ق�ص ��يدة �س ��ميح القا�س ��م ع ��ن
االنتفا�ض ��ة فهي تت�سم بما تت�س ��م به ق�صائد
�س ��ميح القا�س ��م ع ��ادة :الغنائية م ��ع البنية
الإيقاعي ��ة العالي ��ة ...فه ��ي تخت ��زن كميات
هائلة من االنفعال ،ولذلك ترف�ض ما ي�س ��مى

الكثافة والغمو�ض ،ويهمها �أن تبقى ق�ص ��يدة
ن�ض ��الية تعبر عن �ش ��يء معلوم ،وعن ق�ضية
محددة وا�ضحة:
تقدموا تقدموا!
جهنم
فوقكم
كل �سماء
ُ
جهنم
وكل �أر�ض فوقكم ُ
تقدموا!
يموت منا الطفل وال�شيخ
ي�ست�سلم
وال
ُ
وت�سقط الأم على �أبنائها القتلى
ت�ست�سلم...
وال
ُ
تقدموا!
بناقالت جندكم
وراجمات حقدكم
وهددوا
و�شردوا
ويتموا
وهدموا...
لن تك�سروا �أعماقنا
لن تهزموا �أ�شواقنا
مبرم...
نحن ق�ضاء ُ

دراسات
َ
فتعال
َ
وتعال
وت�شبه يا مطر
بالحجر!

«�صدمة االنتفا�ضة» يظل
�أما ال�ش ��اعر عز الدين منا�ص ��رة فت�ش ��كل
من الكتب النقدية القليلة
التي حاولت �أن تقرتب من ذكري ��ات الطفول ��ة دور ًا مركزي� � ًا ف ��ي تجربت ��ه
ال�ش ��عرية ،فه ��و عندم ��ا يتح ��دث ع ��ن الطفولة
�شعر االنتفا�ضة
يتحدث عنها ب�سعادة ،رغم �أنه يكون قد تحدث
عن عذابات الطفولة! فهو عندما يقول:
�أحاول �أن �أم�سك البحر من
خ�صره القرمزي
�أراه كذلك؛ لكنه ي�شتهي �أن
يكون ربيع ًا
لكي يعجب الآخرين.
بطيء بريدك يا وطني والر�سائل
ال ت�صل العا�شقين
وكانت نجوم النوار�س تمل�ؤني
غبطة ،والنجوم
م�سافرة قرب �شم�س الأ�صيل...
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ي�أت ��ي رد ًا غي ��ر مبا�ش ��ر عل ��ى م ��ن يق ��ول
لل�ش ��اعر :حدثن ��ا عن الوط ��ن بعد انتفا�ض ��ته،
«كانت االنتفا�ضة بداية وحدثنا عن طفولتك فيه؛ في �إطار الحديث عن
الأطفال الذين يتول ��ون الآن مهمات الدفاع عن
جديدة وكافية لو�ضع
هذا الوطن.
ال�شاعر ،ومن ثم لو�ضع
وال تكتم ��ل �ص ��ورة الحج ��ر و�أبع ��اد م�آث ��ره
ال�شعر ،يف حالة انبعاثية المادي ��ة والمعنوية على االنتفا�ض ��ة �أو ًال ،وعلى
الأم ��ة العربي ��ة ثاني� � ًا ،ما ل ��م نجتزئ ال�س ��طور
قادرة على جتاوز اخللل،
التالي ��ة م ��ن ق�ص ��يدة ال�ش ��اعر في�ص ��ل خليل،
واال�ستعداد الجتياب �آفاق
وي�ص ��فه الدكتور المقالح ب�أنه من �أبدع مقاطع
جديدة ت�ستوعب وهج
الق�ص ��يدة؛ �إذ يتحول ال�شاعر نف�سه �إلى حجر،
يهوي ويع ��دو في عي ��ون الزحام ،الت ��ي ما يكاد
التغري الراهن وحيويته
ي�ستقر في �س ��وادها حتى تنطبق وتنام ،لماذا؟
وغناه»
ربما كان المعنى في بطن الحجر!
و�أ�سير مزدحم ًا ب�آخر �صرخة..
وحدي
ً
ومنفردا ،فيمحوني الزحام
�أعلو �إليه حمامة تهوي
32
و�أعدو في �سواد عيونه حجراً
فيخبر �أنني �أهوي
و�أني في �سواد عيونه حجر
ويطبقها...

ينام!
ويختم الناقد الدكتور المقالح درا�سته عن
�شعر االنتفا�ضة بهذا التقييم الذي يقول فيه �إن
�ش ��عر االنتفا�ض ��ة الجدير باالهتمام واالنت�ساب
�إلى االنتفا�ض ��ة؛ هو هذا الذي يلتقي �ش ��يء من
�سحره ب�ش ��يء من �سحر الحجر� ،أو بالأ�صح من
�سحر االنتفا�ضة؛ لأن �سحر الأ�شياء هو القا�سم
الم�ش ��ترك فيم ��ا بينه ��ا ،وال �ش ��ك �أن درا�س ��ة
ق�ص ��ائد االنتفا�ضة ،وا�س ��تخال�ص خ�صائ�صها
الفني ��ة من خ�ل�ال ه ��ذا المنظ ��ور� ،س ��يوفران
للق ��ارئ قاع ��دة علمية دقيقة وجذري ��ة للتفريق
بين ال�ش ��عر ال ��ذي يتجاوب م ��ع توقعاتنا ويبعث
الرع�شة في النفو�س ،وبين النظم الذي ال معنى
له وال ت�أثير.
وبع ��د ،ف� ��إن كت ��اب «�ص ��دمة االنتفا�ض ��ة»
يظ ��ل -فيما نعل ��م -من الكتب النقدي ��ة القليلة
الت ��ي حاول ��ت �أن تقترب من �ش ��عر االنتفا�ض ��ة
الن�ض ��الي ،وتعالجه بهذه النظرة المو�ض ��وعية،
وتكت�ش ��ف فيه �ش ��يئ ًا غير قليل من الأ�صالة التي
ميزته نوعي ًا وفني ًا عما �سبقه من �شعر المواقف
الوطني ��ة والقومية ،مثل حرب حزيران ،وجعلته
يرقى بال�شعر العربي الن�ضالي �إلى �آفاق جديدة
تتناغم مع �أ�ص ��الة االنتفا�ضة وتفردها وتميزها
ف ��ي تاريخنا العربي المعا�ص ��ر .يق ��ول الدكتور
المقال ��ح« :لق ��د اختار ال�ش ��اعر العرب ��ي -منذ
هزيم ��ة حزي ��ران� -أ�س ��لوب الخطاب ��ة والوعظ
وال�ض ��جيج ،وجعلت الق�صيدة منذ ذلك الحين
ت�س ��ير في م�س ��ارب موح�ش ��ة ال تف�ض ��ي �إال �إلى
م�صير مجهول وفاجع وموغل في تحقير ال�شعر
والذات .وكانت االنتفا�ضة بداية جديدة وكافية
لو�ض ��ع ال�شاعر ،ومن ثم لو�ضع ال�شعر ،في حالة
انبعاثي ��ة قادرة على تجاوز الخلل ،واال�س ��تعداد
الجتي ��اب �آف ��اق جديدة ت�س ��توعب وه ��ج التغير
الراهن وحيويته وغناه ،وكان في مقدورها �-أي
االنتفا�ض ��ة -تفجير مكامن الكتاب ��ة الإبداعية
ل ��دى الإن�س ��ان العرب ��ي ،رج�ل ً�ا �أو ام ��ر�أة .ولم
يكن بع�ض هذا ال�ش ��عر الذي انبثق عن التفجير
القومي -الإن�س ��اني ،و�أجاد التعبير عنه ،دفاع ًا
عن الحق الفل�س ��طيني ،بقدر ما كان دفاع ًا عن
ال�شعر ذاته ،بعد �أن �أ�صابته الهزائم المتالحقة
باالنحدار وال�ضجيج الخامد».

دراسات

ق��راءة إيقاعي��ة لقصي��دة «راقص��ة التنغ��و»
للشاعر الدكتور عبد اهلل الفيفي

�أ .د� .صربي م�سلم

لي� ��س ثم ��ة �إيقاع �ش ��عري �أن�س ��ب من بح ��ر «الخبب»
وتفعيلته ال�س ��ريعة الق�ص ��يرة (فعلن) لق�ص ��يدة «راق�ص ��ة
التنغ ��و» لل�ش ��اعر ال�س ��عودي الدكت ��ور عب ��د اهلل ب ��ن �أحم ��د
الفيفي ،المن�ش ��ورة في �ص ��حيفة «المدينة» بتاريخ /4 /19
1433هـ ،الموافق 2012 / 3 /21م .ولكي ي�ض ��في ال�ش ��اعر
عل ��ى الق�ص ��يدة ب�ص ��مته الإيقاعي ��ة ف�إن ��ه يخت ��م تفعيالت
«الخبب» الأربع في ال�ش ��طر الثاني بتفعيل ��ة الخبب المرفلة
(فعالن)؛ وك�أن هذه التفعيلة المرفلة و�س ��ادة ت�ستقر عليها
التفعي�ل�ات التي ت�س ��بقها ،ف�ض�ل�ا عن ك�س ��ر رتاب ��ة الإيقاع
الراق�ص ال�س ��ريع لتفعيلة «الخبب» .ومثل ذلك تماما يمكن
�أن يقال ب�ش� ��أن انتقاء قافية الراء ال�س ��اكنة ،التي ت�ض ��يف،
بترددها وبالتكرار الكامن فيها وا�ستقرارها عبر الت�سكين،
تنغيما م�ضافا �إلى البيت ال�شعري داخل الق�صيدة.
ت�أمل ا�ستهاللة الق�صيدة:
�أَ ْغمِ ْ�ض َع ْي َن ْي َكَ ،ت َع َال َن ِط ْير
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 ناقد و�أكادميي من العراق.

في َغ ْي ٍم في � ْإغ َما ِء َح ِر ْي ْر
غاف
َ�ش َّال ٍل ِمنْ ِع ْط ٍر ٍ
َ
َ
َ
َ
ال �ش ْي َء ل ُه ِب ُر�ؤ َاي ن ِظ ْي ْر
هَ َت َف ْت� ..أَ َخ َذتْ ِبيَدِ ْي ..هَ َّيا،
هَ َّال لل َّر ْق ِ�ص د ََع ْوتَ �أَ ِث ْي ْر؟
فنغم� ��ض �أعينن ��ا ا�س ��تجابة لهذا العال ��م الحريري
ال ��ذي تدعونا اال�س ��تهاللة �إل ��ى �أن ننغمر فيه مع ال�ش ��اعر،
ال�س ��يما �أن الن�ص ين�س ��ب هذه اال�س ��تهاللة �إلى حوار بد�أته
راق�ص ��ة التنغو ،م�س ��تدعيا �أ�ص ��داء الأ�س ��لوب الق�ص�ص ��ي
وقدرت ��ه الفائق ��ة عل ��ى الت�ش ��ويق� .إذ ننتظ ��ر ما �س ��يحدثه
خطاب راق�ص ��ة التنغو من ت�أثير على ال�شاعر ،الذي يردف
ا�ستهاللته بقوله:
َك َبقايا ِمنْ ُف ْر َ�سانٍ في
َ�ص ْدر ِْي وعلى َك ِت َف َّي ت َِ�س ْي ْر
َ�ض َّج ْتَ ،ك َّال! ال �أَ ْل َوانَ ،

دراسات

عبداهلل الفيفي

ير�سي ال�شاعر قاعدة
ملفهومه الرا�سخ يف
ذهنه عن املر�أة ،وهو
مفهوم ذو طابع �إن�ساين
ور�ؤية حميمة ذات
جذور موغلة يف تاريخ
الإن�سان
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ال ُم ْو ِ�س ْي َقىْ ..اغ ِت ْي َل ال َت ْع ِب ْي ْر
ال �أُ ْح ِ�سنُ هذا ال َّر ْق َ�ص �أنا
َوم َعار ُِك في َقدَ َم َّي َت ُد ْو ْر
ال �أَ ْدر ِْي ما َر ْق ُ�ص ال َّت ْن ُغ ْو
�أو حتى ما َر ْق ُ�ص ال ُع ْ�ص ُف ْو ْر
فننده� ��ش مع راق�ص ��ة التنغو من رد فعل
ال�ش ��اعر ،وهو ما ق�صده من ا�س ��تثارة الده�شة
تمهيدا لت�أ�سي�س جديد يتبناه ،وعلى النحو الذي
و�ص ��فه في �أبياته ال�س ��ابقة ،وك�أن ال�ش ��اعر هنا
ير�سم �ص ��ورة �آدم جديد ال ين�صاع لنداء حوائه
هذه المرة ،وفي �إطار هذا الإيقاع المن�ساب من
تدفق تفعيلة «الخبب» الراق�صة.
وال يكتف ��ي ال�ش ��اعر بهذا الإيقاع ،الذي
يمك ��ن �أن ي�ص ��طلح علي ��ه بالإيق ��اع الخارجي،
و�أعن ��ي ب ��ه تفعيلة «الخب ��ب» وقافية ال ��راء ،بل
يردف ��ه ب�إيقاع �آخر ينبع م ��ن داخل الن�ص يكون
بطانة �إيقاعية م�ضافة تخلق مزيدا من الت�شكيل
النغم ��ي للق�ص ��يدة .ت�أم ��ل توال ��ي النون ��ات في
«�ش�ل�ال من عطر غاف»؛ �إذ يتكرر �صوت النون
�أربع مرات في �شطر واحد� ،أو تتابع حرف الهاء
في «هتف ��ت ...هيا ،هال» الداع ��ي �إلى الحركة
باتجاه هدف راق�ص ��ة التنغو� ،أو تكرار الالءات
في «كال ،ال �ألوان ،ال مو�س ��يقى ...ال �أح�س ��ن...
ال �أدري» ،ذل ��ك التكرار ال ��ذي يكر�س الجانبين
الداللي والإيقاعي على حد �سواء.
وتهد�أ نبرة ال�شاعر في المقطع ال�شعري
الالحق الذي يقول فيه:
يا َ�س ِّيدَ ِت ْيُ ،م ْور ِْي ِف ْي ِك،

والأَ ْر ُ�ض د َِع ْيها ِف َّي َت ُم ْو ْر
الك ْي ِر ْ�ستَا ِلي (م)
هذا ال َق ْ�ص ُر ِ
ٌ
َ
َ
ني ُ
وخ ُ�ص ْو ْر
ف
غ
ا
ر
ف
َ
ٌّ
«ال�س ْي ِل ْي ُك ْونَ » ِج َرا ٌر
و ُن ُه ْو ُد ِّ
َ
َ
ُ
الج ْم ُه ْو ْر
�
أ
م
ظ
ي
و
ر
ت
ال
ِْ ْ َ ُ
وقواري ُر َّ
العاري
ال�ش َب ِق
ْ
ْ
َ
داح على َ�ش َف ِة ال َمخْ ُم ْو ْر
ن
ت
ُ
َح َم َل ْت ُن َط َف ال َّز ْي ِت الأُ ْو َلى
ِمنْ َق ْل ِب ال ِّنف ِْط �إلى ال َّت ُّن ْو ْر
َل َه ٌبُ ،ب ْركانٌ ،ال َعق َْل،
ُ
ُ
ْ
والنا�س ُط ُي ْو ْر
وى
ك
ل
ق
فال َع
ُ
والإن�سانُ الأَ ْعدَ ى �أَ َبدً ا
إن�سان ،الأَ ْد َعى لل ُّز ْو ْر
لل ِ
حيث يبد�أ ال�ش ��اعر بالك�شف عن دخيلة
نف�س ��ه وقناعات ��ه بم ��ا ي ��رى ،مبتدئ ��ا بخطاب ��ه
لراق�ص ��ة التنغو «يا �س ��يدتي» تمهي ��دا لخطابه
الم�ض ��اد داللي ��ا لخطاب راق�ص ��ة التنغ ��و .بعد
ذلك ير�س ��ي ال�ش ��اعر قاعدة لمفهومه الرا�سخ
ف ��ي ذهن ��ه عن الم ��ر�أة ،وه ��و مفه ��وم ذو طابع
�إن�س ��اني ور�ؤي ��ة حميم ��ة ذات ج ��ذور موغلة في
تاريخ الإن�سان .ت�أمل قوله:
يا َللأُ ْن َثى! َك ْم َ�شادَتْ ِمنْ
ُمدُنٍ ! و َل َك ْم هَ دَّتْ ِمنْ ُد ْو ْر!
يا َللأُ ْن َثى؛ الأُ ِّم ،الأُخْ ِت ،الـ
ُح ِّب ،ال َك ْن ِز ،ال َم ْع َنى ال َم ْه ُد ْو ْر!
َك ْم َع َّزتْ ِمنْ �أُ َم ٍم بالأُ ْنـ
وع ُ�ص ْو ْر!
ـثى! َك ْم َذ َّل ْت ِح َق ٌب ُ

دراسات

ال�شاعر �أَم َي َل �إىل �ضفة
راق�صة التنغو ،وك�أنه
اقتنع بخطابها ،وعرب عن
ذلك ب�أن عر�ض على قارئه
نقي�ضني اثنني

يك�شف ال�شاعر عن مهاده
الثقايف الغزير دفاعا عن
املر�أة التي ابتُزت عرب
التاريخ الإن�ساين
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يا
راق�صتي! الأُ ْن َثى� :أَ ْمنٌ
ْ
ٌ
وع ُب ْو ْر
و�سال ٌم� ،أو َج ْي�ش ُ
َ
وع َل ْيـ
ُك ُّل الدُّنيا الأُ ْن َثىَ ،
ها ُك ُّل الأُخْ َرى َ�س ْو َف َت ُد ْو ْر
َمنْ قال« :الأُ ْن َثى �شيطانٌ»؟!
ال�شيطان هُ َو ال َم ْغ ُر ْو ْر
فابنُ
ِ
َمنْ َ
قال «المر�أ ُة عا ٌر» فهـ
ُ
َو َو ِل ْي ُد ال َعارِ� ،أتاك َيخ ْو ْر
ويت�س ��امى ال�ش ��اعر ب�ص ��ورة الأنث ��ى حين
يقول:
المر�أ ُة َم ْن ِز َل ٌة ُع ْليا
إن�سان و َب ْينَ ال ُّن ْو ْر
َب ْينَ ال ِ
اب ،وا ْبـ
ُوئِدَ تْ في َب ْح ِر ِغ َي ٍ
ً
ـ ُت َّزتْ د ََجال في َب ِّر ُح ُ�ض ْو ْر
وم ��رة �أخ ��رى ي�س ��تثير �أنغاما م�ض ��افة
منبعثة من الق�صيدة ذاتها في تكراره للألفاظ:
الأنثى ،ال�شيطان ،المر�أة ،الإن�سان ،كم ،وحرف
النداء يا .وه ��و قد يجان�س بي ��ن الألفاظ .ومن
نمط الجنا�س الناق�ص في «الأعدى والأدعى».
ويك�شف ال�شاعر عن مهاده الثقافي الغزير
دفاع ��ا ع ��ن الم ��ر�أة التي اب ُت ��زت عب ��ر التاريخ
الإن�ساني ،وكما عبر الن�ص عن هذا ،ت�أمل قوله:
أندريا�س
َ�س ْل « َل ْي َلى» ُلو �
َ
ُ
ما ذن ُب ُهما �إنْ ُجنَّ ُ�صق ْو ْر؟!
َمنْ ُك ُّل المر�أ ِة �صيدُهُ ُم
َ
ْ
ُ
ِج ْن ً�سا� ،أو ُملك يَدٍ  ،و َبخ ْو ْر
وال�سـ
ُم ْذ « َق ْي ٍ�س» حتى « ِنت َْ�شه» ُّ
ُ
ْو ُط َّ
ال�ضار ِْي َب ْر ٌق َم ْ�سط ْو ْر
يحكي «زاراد�شت»
وكذا
ْ
ْ
في َج ْه ٍل ِن ْ�س ِب ٍّي َم�ش ُه ْو ْر
آدم� ،أو
َك َت ُبواِ :ه َي َح َّي ُة � َ
قا ُلواَ :م ْوتُ ال َّر ُج ِل ال َم ْغ ُد ْو ْر
وي�ؤكد ال�شاعر ر�ؤيته الإن�سانية هذه بما
يراه من �أن الكائن الب�ش ��ري واحد� ،س ��واء �أكان
ذك ��را �أم �أنثى ،مع ا�س ��تثماره الواع ��ي لإيقاعية
التكرار:
�أُ ْن َثى َذ َك ٌر َذ َك ٌر �أُ ْن َثى...
ال َف ْر َق�َ ،ضحايا هُ ْم و ُن ُذ ْو ْر
ويختم ال�ش ��اعر ق�ص ��يدته ب�أن يعود �إلى
حي ��ث بد�أ ،وبحرك ��ة دائرية تب ��د�أ بتلك الدعوة
ال�سافرة �إلى رق�ص روحي �سام وتنتهي به ،وفي
�أجواء هذا المفهوم الناب�ض للمر�أة:

ال ُت ْغمِ ْ�ض َع ْي ًنا ،وا ْفت َْح ِب ْي
�م�س َنه ��اراً،
ف ��ي ال�ش � ِ
َج َّن َة ُح ْو ْر
قالتَ -ر ْق َ�ص ال َّت ْنغ ْوُوار ُق ْ�ص
ْ
ْبي ُم ْلت َِح ًما و ِبال َم ْح ُظ ْو ْر
َت َر َ«م ْر َي َم» في َع ْي ِن ْي ت َْ�ص ُح ْو
َ
و»خديج� � َة» ِم ��نْ
َ�ش َفت ََّي َت ُف ْو ْر
َ
فالمر�أ ُة َم ْعدِ ُن َك الأ ْر َقى
َ
َ
َ
و ِب َم ْعدِ ِن ��ك الأ ْرق ��ى
َ�س َت ُث ْو ْر
َ
َ
فيكون ال�ش ��اعر �أم َيل �إلى �ض ��فة راق�صة
التنغ ��و ،وك�أنه اقتنع بخطابه ��ا ،وعبر عن ذلك
ب�أن عر�ض على قارئه نقي�ضين اثنين� .أوحى لنا
في بدء الق�صيدة ب�أنه ال�ضد؛ بيد �أنه تبنى ر�ؤية
بطلة الق�ص ��يدة في خاتمتها ،فهي� ،أي راق�صة
التنغو ،من �ص ��نع يدي ال�ش ��اعر ،وق ��د بث فيها
الحي ��اة و�أنطقه ��ا بما يالئ ��م ر�ؤيته الإن�س ��انية،
و�أف ��كاره الناب�ض ��ة عن الم ��ر�أة الإن�س ��انة ،ومن
منظور �ش ��اعر مره ��ف ،ومثقف م�س ��تنير� ،أطر
�أف ��كاره عن المر�أة ف ��ي �إطار يقترب من ن�س ��ق
الق�ص ��يدة الق�ص�ص ��ية ذات الطاب ��ع ال�ش ��يق،
وانتق ��ى لها مه ��ادا �إيقاعيا وثي ��را يالئم طبيعة
الق�صيدة ومو�ضوعها ،وانطلق في رحاب الرمز
الف�س ��يح ك ��ي يعبر عن �أف ��كاره �ش ��عرا ين�أى عن
المبا�شرة والو�ضوح ال�شديدين.

دراسات

اس��تنطاق الن��ص المس��تتر ف��ي رواي��ة :
«ام��رأة  ..ولك��ن»
زيد الفقيه

مدخل
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للوهل ��ة الأول ��ى قد يثي ��ر عنوان ه ��ذه الدرا�س ��ة في ذهن
الق ��ارئ الكري ��م الت�س ��ا�ؤل التالي :لم ��اذا ا�س ��تنطاق الن�ص؟
ولماذا الم�ستتر؟
وف ��ي هذه الحال ال بد �أن ن�ش ��ير �إلى �أن ا�س ��تنطاق الن�ص
يعني تكلم ال َّن� ��ص؛ لكن الفارق بين ا�س ��تنطاق الن�ص وتكلمه
من وجهة نظرنا� -أن اال�س ��تنطاق ُيعم ��ل القارىء في الن�صوالحيل الت�أويلية،
بتحاور ديالكتيكي ي�شوبه �شيء من المخاتلة ِ
والمعار�ضة والم�ضادَّة؛ وتكلم الن�ص هو التوافق معه ،والإقرار
والحيل
بمنطوقه ،دون الحاجة �إلى �إعمال �ش ��يء من المخاتلة ِ
الت�أويلية �أو اللغوية.
�أم ��ا الم�س ��تتر ف�ل��أن �س ��مة التم ُّن ��ع والتحفظ عن ك�ش ��ف
المفاتن بكل �ص ��ورها ،الج�س ��دية والن�ص ��ية والجمالية� ،سمة
محبب ��ة ف ��ي ثقافتن ��ا العربية ،تزي ��د من جم ��ال المخفي عند
طالبه ،كما تزيد ا�ش ��تياق طالبه �إليه ،فمفاتن الن�ص ال يمكن
�أن َت ْك ِ�ش � َ�ف لك عن مكنونها م ��رة واحدة� ،أو في لحظة واحدة؛
لكنها كال�ض ��رع ي ��در باالمتراء ويجف بالت ��رك والإهمال عند
ابن خلدون( .)1ومن هنا ذهبنا �إلى عنونة الدرا�سة با�ستنطاق
الن�ص الم�س ��تتر؛ لأن المخفي غير الظاهر ،يك�ش ��ف عنه هذا
 ناقد من اليمن.

اال�ستنطاق والمثابرة فيه وال�صبر عليه؛ �إذ لم تعد الدرا�سات
النقدية الحديثة مكتفية بق ��راءة الن�ص الظاهر ،بل تجاوزته
�إل ��ى الن�ص الم�س ��تتر �أو الم�ض ��مر .وقد طفق النق ��اد في هذا
الزم ��ن يخ�ص ��فون غم ��ار الدرا�س ��ات الجدي ��دة ،الت ��ي تُعنى
با�س ��تنطاق الن�ص وت َكلُّمه ولغته ومحاورت ��ه ،وذلك من خالل
الإ�ش ��ارات الوام�ض ��ة والتكوينات الج�س ��دية التي تع ��د رموز ًا
يوظفها ال ُكتَّاب للتعبير عن الأم ��ل تارة والإخفاق تارة �أخرى.
لعلي �أحاول في ه ��ذا المبحث �أن �أحمِ ل القارئ الكريم �إلى ما
ذهبت �إليه الروائية لمياء يحيى الإرياني ،في روايتها الحائزة
على جائ ��زة الدكتور عبدالعزيز المقال ��ح ،من خالل توظيف
حالة الإعاقة في ال�شخ�صية الرئي�سة (�آمنة).
وقبل االقتراب من الك�ش ��ف عن هذا التوظيف ل�شخ�صية
البطلة ،التي �س ��تفتح لن ��ا الباب للدخول �إلى الن�ص الم�س ��تتر
في الرواية� ،س� ��أع ِّرج على تو�ض ��يح الفرق بين الن�ص الظاهر
والن�ص الم�ستتر.
الن� ��ص الظاهر ه ��و الن�ص الملف ��وظ الذي ن ��راه بالعين
الناظ ��رة� .أما الن�ص الم�س ��تتر فهو الن�ص الم� ��ؤ َّول الذي نراه
بالعين المب�ص ��رة؛ بمعنى �أن الن� ��ص الظاهر هو الذي يعرف
معناه القارئ العام ،والن�ص الم�س ��تتر هو الذي ُت َو ِّلدُه القراءة
الت�أويلية للن�ص الظاهر ،ومن َّثم «يمكنني ت�ص ُّور الن�ص ب�شكله

دراسات
الب�ص ��ري المر�س ��وم بالكلم ��ات ال يعن ��ي �ش ��يئ ًا
غير �ص ��ورته الب�ص ��رية ،و�أن ثقافة القارئ هي
الت ��ي تُو ِّلد معانيه ودالالت ��ه ،من خالل مخزونه
القرائ ��ي عبر �س ��نوات العم ��ر� ،أو م ��ا يمكن �أن
ن�س ��ميه الت�ش ُّكل المعرفي الذي ينمو مع الإن�سان
خالل تراكم ذخيرته المعرفية والثقافية .ومن
هنا يجوز لنا القول� :إن فهم الن�ص يعتمد كثير ًا
عل ��ى ثقافة الق ��ارئ ال ��ذي ي ��وازي الكاتب ،بل
قد يتف ��وق عليه»( .)2هذه الر�ؤي ��ة تُولد في ذهن
القارئ ال�س�ؤال التالي:

ما هو الن�ص؟

حينئ ��ذٍ تك ��ون الإجابة �أن الن� ��ص هو �أنت،
ب ��كل مكونات ��ك ،الفكري ��ة والأيديولوجي ��ة،
والبيئي ��ة .وه ��ذا يجرن ��ا �إل ��ى النظ ��ر �إلى ن�ص
ال ��كالم الإبداعي -عل ��ى الأقل -م ��ن زاوية �أ َّنه
مقعر
ناعم �شف ٍ
َّاف ٍ
مج َّرد مر�آة� ،أو مج َّرد ٍ
�سطح ٍ
ب�شكل � ٍّآلي -لون �أو
�أو
ٍ
محدب ،يعك�س �-أو ي�ش ��ف ٍ
الماهوي الجاهز َّ
لل�ش ��يء
�ش ��كل �أو ظ ّل الوج ��ود
ّ
�أو َّ
المتمرئي فيه �أو خالله؛
لل�ش ��خ�ص �أو للو�ضع
ّ
لأن الأ�ص ��ل ف ��ي الم ��ر�آة ـ �أو فيم ��ا حال ��ه (م ��ن
الن�ص ��و�ص) حال المر�آة �أو حال هذه الأ�س ��طح
ـ �أنها عبارة عن �أ�ش ��ياء جام ��دة (فاقدة للحياة
وللحيوية) ،في حين �أن ال َّن�ص ،وبخا�ص ��ة ن�ص
حي وحيويٍّ ،
ال ��كالم الإبداعي ،عبارة عن كالم ٍّ
مفتوح على المتعدِّ د والالنهائي(.)3
االقتراب من الن�ص واال�ستئنا�س بمعطياته
تفتح �آفاق هذا اال�س ��تنطاق الن�صي الذي يحتم
عليك �إ�شراع نوافذ القراءة بكل معطياتها لأجل
احتواء الن�ص وا�ستيعاب ما �أمكن من معطياته
الن�ص ��ية ،ب ��دءا بالعتب ��ة الت ��ي تفت ��ح �أ�ش ��رعة
التحليق في ف�ضائه.

العــتــبة

ن�ص الكالم الإبداعي
جمرد مر�آة حمدبة �أو مقعرة
تعك�س لون �أو �شكل �أو
ظل الوجود املاهوي اجلاهز
املتمرئى فيها �أو خاللها

العتبات مفاتيح �أو
مداخل يلج عربها املتلقي
�إىل الن�ص ،وقد بنى
من خاللها ت�صوراته
وتوقعاته عنه ،فتقوم
بتوجيه قراءته
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«امر�أة ..ولكن»!!...
ت�ش ��كل عتب ��ة الن� ��ص الناف ��ذة الم�ض ��يئة
لمناك ��ب الن� ��ص و�إحداثياته التي م ��ن خاللها
ي�س ��تطيع الباحث ا�س ��تغوار الن�ص وا�ستنطاقه؛
�إذ ت�شكل عتبات الن�ص مدخ ًال لقراءته ،وج�سر ًا
للعبور �إليه ،حيث يغدو الن�ص بدون هذه العتبات
قلعة م�س ��ورة ومح�ص ��نة ،وعالم ًا مغلق ًا ي�صعب
اقتحامه .وهكذا ت�ص ��بح العتب ��ات مفاتيح تلك

القالع ومداخل يلج المتلقي عبرها �إلى الن�ص،
وقد بنى م ��ن خاللها ت�ص ��وراته وتوقعاته عنه،
فتقوم بتوجي ��ه قراءته( .)4وبالع ��ودة �إلى العتبة
الأولى والنظ ��ر �إلى معمارها نج ��د �أن الروائية
لم ت�ض ��عها للزين ��ة؛ فـ«جنيت» يح ��ذر من مغبة
و�ض ��ع الت�ص ��دير للزينة ،بل �إنها خطة لمالءمة
الدالل ��ة( .)5ولأن المر�أة ترمز للأر�ض والحياة،
والخ�صوبة ،فقد ذهبت الروائية لعنونة الرواية
بذل ��ك ،من �أج ��ل �أن تتحدث عن ه ��ذه المعاني
مجتمعة في عملها الإبداعي ،فالمعمار الن�صي
للعتب ��ة « :ام ��ر�أة ..ولكن »!!...ل ��م يبتك الن�ص
عنه ��ا ،بل كان مح ��ور ارت ��كازه ،فـ«ام ��ر�أة» في
الن� ��ص المنظور ه ��ي المر�أة الت ��ي نراها ماثلة
بينن ��ا ،ب�ص ��فاتها المنظ ��ورة ،لكن الم ��ر�أة في
الن�ص الم�ستتر هي الوطن.
العتب ��ة (العن ��وان) تكون ��ت م ��ن خم� ��س
�إحداثي ��ات� ،إحداثيتي ��ن ب�ص ��ريتين ،وث�ل�اث
كتابي ��ة؛ الأُولتان تمثلتا بلوح ��ة الغالف المك َّونة
من �ص ��ورة امر�أة مو�شحة بال�ستارة ،وهو الن�ص
المنظ ��ور �أو الظاه ��ر� ،أم ��ا الم�س ��تتر فهو الذي
يرمز ف ��ي ثقافتن ��ا المحلية اليمني ��ة �إلى تراث
الم ��ر�أة اليمني ��ة� ،إذ تُعد «المالب� ��س هوية لي�س
للفرد فح�سب ،بل للمجتمعات �أي�ض ًا؛ ذلك لأنها
عالمة م ��ن العالم ��ات ذات الدالل ��ة المفتوحة
معرفي� � ًا وثقافي� � ًا؛ فه ��ي دلي ��ل عل ��ى عاداته ��ا
وتقاليده ��ا وثقافته ��ا وح�ض ��ارتها وحاالته ��ا
االقت�ص ��ادية ،وه ��ي جزء م ��ن الت ��راث الثابت
والمتغي ��ر عل ��ى م ��ر الع�ص ��ور والأزمن ��ة»(،)6
والمنزل ال�ص ��نعاني الذي يرم ��ز لعراقة وقدم
الح�ضارة اليمنية ،والأُخ ْر بـ «امر�أة ..ولكن.»...
عند ت�ش ��ريح هذه التيم ��ات �أو الإحداثيات
الثالث ،المتمثلة بالعنوان ،نجد الداللة الرامزة
فيه ��ا عل ��ى الم�س ��تويين ،المنظ ��ور والم�س ��تتر:
«ام ��ر�أة» (ظاه ��ر) = وط ��ن م�س ��تتر»...« ،
(ظاهر) = ت�س ��ا�ؤل (�ض ��ع ما يخطر في خلدك
عن الوطن :ذا �س ��يادة ،محتل ،قوي� ،ض ��عيف،
ُحر ،مرتهن� ...إلخ) م�س ��تتر« ،ولكن» (ظاهر)
= ا�س ��تثناء �س ��لبي للت�س ��ا�ؤل المتمثل بالفراغ،
�إذ تت�ض ��ح هنا لعبة اللغة الرام ��زة التي هي في
الأ�سا�س مفاتيح الن�ص الظاهر والم�ستتر الذي
�س ��ندلف �إل ��ى ا�س ��تنطاقه ف ��ي هذه الدرا�س ��ة.
«فالعنوان �إذن عالمة و�إعالن ي�ضعهما الم�ؤلف

دراسات

العنوان من وجهة نظر
�سيميائية ميثل ب�ؤرة
االنفتاح على الن�ص
بكل منظوماته القرائية
وعالماته التفاعلية

من �أجل تعليم كتابه وو�س ��مه ب�س ��مة �أو �سمات
تدل على جن�سه وتحدد مو�ضوعه ووجهته»(.)7
فالعنوان من وجهة نظر �س ��يميائية يمثل ب�ؤرة
االنفتاح على الن�ص ب ��كل منظوماته القرائية
وعالماته التفاعلية« .وهكذا ي�ص ��بح للعنوان
كينون ��ة لغوي ��ة له ��ا ا�س ��تقاللها م ��ن جان ��ب،
فيمكن عده حينذاك عالمة يتمثل فيها �صراع
المنظومات في الن�ص ،ليبرز ال�ص ��وت الذي
ي�ش ��كلها� ،سواء �أكان �ص ��وت الم�ؤلف �أم �صوت
ال ��راوي �أم �ص ��وت �إحدى ال�شخ�ص ��يات ،ومن
جانب �آخ ��ر هناك عالقة تفاعلي ��ة بينه وبين
الن�ص»( .)8ومن هذا المنطلق تزودت الكاتبة
به ��ذه المفاتي ��ح الت ��ي عمل ��ت عل ��ى ولوجه ��ا
الن�ص ��ي ال ��ذي نحاول فتح
�إلى هذا الف�ض ��اء ِّ
مغاليقه في هذه الدرا�سة المتوا�ضعة.

الأ�سماء المفاتيح

داللة الأ�سماء:
«زين ��ب» الخادم ��ة �أم «�آمن ��ة» = حال ��ة
الفقر.
«�آمن ��ة» م ��ن الأمان ،و�ص ��فتها «عرجاء»،
وهي التيمة الأولى في العنوان = الوطن.
«�سارة» من ال�سرور� ،صديقتها = الجوار
�أو الآخر.
«�أحمد» الحبيب = الأمل �أو الم�س ��تقبل،
يتجدد هذا الأمل ح�سب مراحل العمر.

تخوم الن�ص
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تفتتح الرواية بنف ��ي التماثل عن غيرها،
وه ��ي الحال ��ة الت ��ي عا�ش ��تها اليم ��ن قديم ��ا
وتعي�ش ��ها الي ��وم دون غيره ��ا؛ م ��ن التخل ��ف
والت�أخر و ...و...
«ل�ست مثل كل الن�ساء ...ولم �أكن بالأم�س
�أبد ًا مثل كل الفتيات»(.)9
حالة اليمن دوم ًا مختلفة؛ ففي الع�ص ��ور
الما�ض ��ية كانت غي ��ر كل الدول ف ��ي تقدُّمها
وتطورها ،في نف�س الوقت الذي كانت البلدان
ترزح تحت وط� ��أة التخلف ،كانت اليمن ترفل
في تق ��دم وازده ��ار .حين ت�ص ��دمك الكاتبة
به ��ذا ال ُمفتتح في الرواية� ،إنما تريد �أن تذود
عنك ذبالة الت�س ��ليم برواية �س ��هلة ومي�س ��ورة
الق ��راءة .فللوهل ��ة الأول ��ى للق ��راءة تعتقد �أن

العمل �س ��هل ومي�سور؛ لكن مع تعدد القراءات
ت�ستطيع الو�صول �إلى الن�ص الم�ستتر ،وهو ما
تخفيه تلك الألفاظ المي�س ��ورة داخل الن�ص.
ففي مطالع ع�ش ��رة تخوم (مقاطع) من بداية
الرواي ��ة تتحدث «�آمن ��ة» (الوطن) عن حالها
في �صيغ متباينة ومتعددة هي على التوالي:
 «ل�ست مثل كل الن�ساء». «مازلت اليوم �أقف في المكان ذاته». «�أرجعتني �إلى حيث �أقف». «اليوم و�أنا �أتجول في �أروقة ذاكرتي». «تتعبني ذاكرتي ف�أتدحرج �إلى جوانبهاالأخرى».
 «�أدرك ��ت تمام ًا لماذا حاولت القا�ص ��ة�إعفائي من ق�صة الحب تلك».
 «ه ��ل ب�إمكاني �أن �أ�س ��ترد الآن بالذاتكل ما خزنته في الذاكرة منذ زمن طفولتي».
 «تعيدني القا�ص ��ة �إلى �س ��ردي لذاكرة�إعاقتي».
 «دخلن ��ا بي ��ت �س ��ارة ،مبا�ش ��رة �إل ��ىالديوان».
 «ل�س ��ت �أدري ك ��م كان ��ت الأي ��ام التيانق�ضت على تلك الفترة»(.)10
بالنظ ��ر �إلى تل ��ك التخوم الن�ص ��ية نجد
�أنه ��ا ل ��م ت ُ
َخل م ��ن حديث عن ال ��ذات في كل
حاالته ��ا المحزن ��ة ،وه ��ي الأعم .وق ��د ُبدئت
وانته ��ت ه ��ذه التخوم الن�ص ��ية بنف ��ي الحال
وا�س ��تنكاره (ل�س ��ت)؛ هذه الحيرة التي ُّ
تحف
ه ��ذا الوطن ال ��ذي يئنُّ تحت وط� ��أة الجهل ال
يج ��د من يغيثه م ��ن جور �أهل ��ه .وترتبط هذه
المطال ��ع بحالة البطل ��ة التي ت�ص ��ور مراحل
تقلب الزمن عليها في جمل قد تكون �ص ��غيرة
�أو كبيرة لكنها تعد حوافز ن�صية تدفع القارئ
�إلى ا�س ��تنطاق الن�ص الم�ستتر .فالرواية «تعد
غر�ض� � ًا  ،themeوكل غر� ��ض يت�أل ��ف م ��ن
وحدات غر�ض ��ية كب ��رى ،وهذه �أي�ض� � ًا تت�ألف
من وحدات غر�ض ��ية �صغرى بحيث تكون غير
قابل ��ة للتجزيء ،وه ��ذه الوحدات ال�ص ��غيرة
ه ��ي الجمل التي يت�ألف منها الحكي .و ُي�س� � ِّمي
«توما�شوم�س ��كي» ه ��ذه الوحدات ال�ص ��غيرة:
حواف ��ز ،وهكذا تك ��ون كل جملة تت�ض� � َّمن في
العمق حافز ًا خا�ص� � ًا به ��ا «( .)11فالجمل التي
بد�أت به ��ا تلك التخ ��وم الن�ص ��ية ال تخلو من
حديث ع ��ن الذات الإن�س ��انية لبطل ��ة الرواية

دراسات

مع تعدد القراءات
ت�ستطيع الو�صول �إىل
الن�ص امل�سترت ،وهو ما
تخفيه تلك الألفاظ
املي�سورة داخل الن�ص
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التي ترم ��ز للوطن ف ��ي كل مراحلها وحاالتها
الأليمة والمفرحة ،وتحت هذه التخوم تختبئ
حالة الوطن في الن�ص الم�ستتر.
«مازلت الي ��وم �أقف في الم ��كان ذاته...
�أرتدي «�س ��تارتي» ذاته ��ا ،ب�ألوانه ��ا الحمراء
والزرق ��اء ،الت ��ي �ص ��دعتها ح ��رارة ال�ش ��م�س
و�أترب ��ة الطرقات� .أ�ش ��د لثامي عل ��ى وجهي.
وال �أن�س ��ى في كل مرة قب ��ل خروجي من داري
لبيع الخبز على ر�ص ��يف ال�ش ��ارع ،ال �أن�سى �أن
�أنظر ف ��ي الم ��ر�آة لأتلقف فجيعت ��ي الدائمة،
فمالمحي مازالت كما هي»(.)12
يت�أم ��ل القارئ للوهلة الأول ��ى في قراءته
الظاهرة للن�ص �أن ثمة و�ص ��ف ًا تقليدي ًا لحالة
«�آمنة» ،تل ��ك الفتاة المعاق ��ة الطامحة ،وهي
تح ��اول الخروج م ��ن تلك الدهالي ��ز المظلمة
الت ��ي �أثقلته ��ا الحي ��اة بكلكله ��ا .لك ��ن الن�ص
الم�س ��تتر فيم ��ا نحن ب�ص ��دد درا�س ��ته يوحي
بالكثي ��ر م ��ن الإح ��االت والرموز والو�ص ��ف،
�إذ نج ��د ف ��ي ه ��ذا الن� ��ص الماث ��ل �أن «�آمنة»
ه ��ي اليمن ،وهي م ��ن الأمان ،ومن ث � َّ�م ف�إنها
تتح ��دث عن نف�س ��ها ،فهي تق ��ر ب�أنه ��ا اليوم
لم تتق ��دم منذ عقود خلتُ ،رغ ��م الثورة التي
ق ��ام بها ال�ش ��عب منذ واحد وخم�س ��ين عاما،
ب ��ل ربم ��ا كان هن ��اك تراج ��ع في م�س ��تويات
متع ��ددة من �ش� ��ؤون الحي ��اة؛ فال�س ��تارة التي
ترتديها ترم ��ز لتراثنا الذي تن ��اذره الراقون
بغير تنب ��ه لأهميته وكيفية الحفاظ عليه ثرو ًة
ح�ض ��اري ًة واقت�صادي ًة ،فداللة ال�ستارة ال تقف
ف ��ي مدلولها عند حد ال� �زَّي واللون في الن�ص
الظاه ��ر ،ب ��ل ت�ش ��كل المالب�س عالم ��ات لها
دالالته ��ا الرمزية ،كونها �ش ��يفرات ت�س ��توقف
المتلقي ،وت�ؤثر فيه ،ويقوم بتفكيكها والتو�صل
م ��ن خالله ��ا �إل ��ى مجموع ��ة م ��ن الت�أويالت.
وي ��رى روالن بارت �أن للمالب�س �-إ�ض ��افة �إلى
الجان ��ب النفع ��ي -منظوم ��ة �إ�ش ��ارية ،ف�إنها
�أي�ض ��ا لغة تعني �شيئا ما� ،سواء �أكانت منفردة
�أم مركب ��ة( .)13فح ��رارة ال�ش ��م�س و�أترب ��ة
الطرقات التي �ص� � َّدعت ذل ��ك التراث ما هي
�إال �إ�ش ��ارات ل�س ��وء التعامل مع ه ��ذا الموروث
الح�ض ��اري الذي ل ��م نبقه محفوظ ًا م�ص ��ان ًا
في مراقده .هذا التعامل غير الح�ض ��اري مع
تراثنا يجعل هذا الوطن َخ ِج ًال منك�س ��ر ًا �أمام
الآخر ،وقد ع َّبرت عنه الكاتبة في �شدِّ لثامها

ل�س ��تر وجهه ��ا والنظر في الم ��ر�آة حين تريد
الخروج عل ��ى الآخر� .ألي�س هذا التواري خلف
خيباتن ��ا يرمز �إليه الن�ص م ��ن خالل الإعاقة
التي ي�ش ��ير �إليها الن�ص ب�أنها نوع ُم ْ�ستَج ٌد من
الجمال؟! فال�ص ��ورة الج�س ��دية الظاهرة في
الن�ص ال تعك�س نف�س ��ها َح ْرفي� � ًا على المتلقي،
بل �إن رمزية «الأ�ش ��كال والدالئل المر�س ��ومة
والمن�س ��وجة تعك� ��س م�س ��تويات ذل ��ك الطابع
وتلك التعالقات ،كما تبقى مت�صلة في داللتها
بو�ضعية الج�سد وممار�سته الواقعية ومبادالته
الرمزي ��ة داخ ��ل الف�ض ��اء الطبيع ��ي �أثن ��اء
ممار�سة الفن»( .)14هذه الرمزية التي َح ِجفت
الن�ص الم�س ��تتر الدال على هذا ال�ض ��رب من
تكل ��م الن�ص تتي ��ح للمتلق ��ي �أن ُيناطق الن�ص
ف ��ي بع ��ده الت�أويل ��ي و�إتاحة الفر�ص ��ة للمجاز
للتحرك ب�ش ��كل تطوري Development
داخل م�س ��احة الن�ص بتخومها المتعددة وفق
معطيات �س ��يميائية ال تحد من ح�ضور الن�ص
ع ��ن مخاطبة الآخر ،ومن َّثم ف�إن للرواية حق
«ح�ض ��ورها وحريتها بو�صفها م�ساحة حوارية
مثالي ��ة ،تتب ��دى ك�أح ��د �أه ��م فنون التوا�ص ��ل
الح�ضاري ومحاورة الآخر»(.)15
الوق ��وف لمح ��اورة ال ��ذات والغو� ��ص في
�أغ ��وار النف�س يعيد �إلي ��ك االعتراف -و�إن مع
نف�س ��ك -بما تخبئه عن غي ��رك .لذلك كانت
«�آمن ��ة» تحر� ��ص عل ��ى النظر في الم ��ر�آة؛ «ال
�أن�س ��ى �أن �أنظر ف ��ي المر�آة لأتلق ��ف فجيعتي
الدائم ��ة ،فمالمحي مازالت كم ��ا هي!» .هذه
المطارحة الم�س ��طحة مع الن� ��ص ال تفيد في
�أدبيته �إال من خالل الن�ص الم�ستتر؛ �إذ يو�ضح
الن� ��ص المختبئ �أن الوط ��ن يعترف بقبح فئة
م ��ن �أهل ��ه وتخلفهم ممث�ل�ا ب ��ه ،فالوطن ال
يمك ��ن �أن يكت�س ��ب هذه ال�ص ��فة �إال من بع�ض
�أهل ��ه� ،أو م ��ن يطلق عليه ال�ص ��فات ال�س ��يئة،
مثل :العرجاء؛ «كان بالإمكان �أن تكون الحياة
�أ�س ��هل معها ل ��وال المحيطون ب ��ي الذين كانوا
دائم� � ًا يلقبونن ��ي بالعرجاء»( .)16هذه ال�س ��مة
العدواني ��ة التي تتلب�س الأ�ش ��خا�ص هي �س ��مة
�س ��ائدة في المجتمعات المتخلفة؛ �إذ تن�ش ��غل
هذه المجتمعات بم ��ا لي�س مهم ًا .فالحياة في
غياب �سيا�س ��ة الت�س� � ُّيد والمثالبة تكون �أ�سهل
و�أجمل .ه ��ذا المحيط الذي جع ��ل �أكبر همه
�أن يحاف ��ظ على تخلف هذا الجار ،حتى يظل

دراسات

ال�صورة اجل�سدية
الظاهرة يف الن�ص ال
تعك�س نف�سها َح ْرفي ًا
على املتلقي ،بل �إن رمزية
«الأ�شكال والدالئل
املر�سومة واملن�سوجة
تعك�س م�ستويات ذلك
الطابع وتلك التعالقات،
كما تبقى مت�صلة يف
داللتها بو�ضعية اجل�سد
وممار�سته الواقعية
ومبادالته الرمزية داخل
الف�ضاء الطبيعي �أثناء
ممار�سة الفن»

40
العدد الرابع عشر شتاء 2012

هو ال�س ��يد ،هو الن�س ��خة الم�ش ��وهة لتفكيرنا.
فـ»�آمنة» ،هذا الوطن الم�شوه الذي لم ي�ستطع
اجتثاث مر�ض ��ه المزمن عبر �س ��نوات طويلة،
تلخ�ص �سبب البقاء على هذه الحال بالعبارة
ال�س ��ابقة ف ��ي الن�ص الظاهر؛ لك ��ن هل كانت
ه ��ذه الح ��ال نتيج ��ة حتمي ��ة لإرادت ��ه؟ �أم �أن
«�آمنة» كانت تطمح �إلى تغيير هذه الحال؟
«كن ��ت �أت ��وق �أن يتح ��رر ج�س ��دي م ��ن
عج ��زه ...كن ��ت بحاجة �إلى حرية ا�س ��تثنائية
تف ��وق حري ��ات كل الب�ش ��ر ،حت ��ى �أرى الدنيا
بعي ��ون �أخرى .ربما كنت �س� ��أرك�ض وال �أتوقف
عن الرك�ض حتى �أ�ص ��ل �إلى الي ��وم الآخر من
العمر»( .)17ه ��ذا الطموح الذي لي�س له حدود
وكان ��ت تحمله «�آمنة» م ��ا كان �إال طموح �أهلها
الذي ��ن «حمل ��وا الر�ؤو�س على الأك ��ف ومزقوا
وج ��ه( ...التخلف) .فـ»�آمن ��ه» هنا هي «هند»
ف ��ي ق�ص ��ة «الغول» لمحم ��د عبدالول ��ي ،التي
�ص ��ارعت الغول وقتلته وانت�ص ��رت عليه .وهي
امتداد لرمزية ال�صراع بين :الحق والباطل،
الخي ��ر وال�ش ��ر ،وكل المت�ض ��ادات ف ��ي ه ��ذه
الحياة ،مع التغير الزمكاني .هذا اال�ستنطاق
ال ��ذي يحثن ��ا الن�ص من خالله يفت ��ح لنا �أفق
قراءته دون قي ��ود� ،إذ تفي� ��ض مناغاة الن�ص
ومحاورت ��ه بم ��ا ر�س ��مه كات ��ب الن� ��ص �أثن ��اء
الكتابة ،وما لم ير�س ��مه ف ��ي مخيلته؛ وحينئذٍ
ي�ص ��بح الن� ��ص الناط ��ق كالن�ص ال�ص ��امت؛
فاللوحة ال�ص ��امتة تحدثك بلغت ��ك وثقافتك،
وبق ��در محاورتك له ��ا تعك�س ثقافت ��ك �إليك،
لأنها كالمر�آة ،تعك�سك �أنت ،لكن بلغة غيرك.
ه ��ذا ال�ض ��رب م ��ن مح ��اورة الن� ��ص تتعقب
ا�س ��تنطاقه ،لأن �سمة اال�س ��تنطاق تعد �أ�سا�س
ماهي ��ة الأدبي ��ة وال�ش ��عرية والن�ص ��ية ،لأنه ��ا
تع ��د �أعم و�أ�ش ��مل ،وربما �أدق ف ��ي داللتها من
�أي م�ص ��طلح �آخ ��ر م ��ن تلك الم�ص ��طلحات؛
�إذ التكلمي ��ة ف ��ي نظ ��ر �أ .د .عبدالوا�س ��ع
الحميري �س ��مة انفتاح �ش ��امل يمك ��ن البحث
عنه ��ا وتحليلها �أو الك�ش ��ف ع ��ن تجلياتها في
كل ن�ص ��و�ص ال ��كالم دون ا�س ��تثناء( .)18هذا
التقاط ��ع الذي ح�ص ��ل بين الطم ��وح والواقع
عك�س نف�س ��ه على حالة «�آمنة» وظلت حبي�س ��ة
هذه الإعاقة ،والإعاقة في الن�ص الم�ستتر هي
الجهل والتخلف.
الروائي ��ة ل ��م تقف ف ��ي ن�ص ��ها عند هذا

الح ��د من ت�ش ��خي�ص حال ��ة بلده ��ا المتدهور
والمتخلف ،ب ��ل لقد ذهبت �إلى �أبعد من هذا،
وهو التو�س ��ل بالآخر واالرتهان ل ��ه� ،إذ تكالب
عليه ��ا الب�ؤ�س والمر� ��ض والفقر ،مم ��ا دفعها
للج ��وء �إلى الآخ ��ر ،الذي رمزت له بـ»�س ��ارة»
وم ��ن يدور ف ��ي فلكها ،وباتت ال ت�س ��تطيع فعل
�ش ��يء �إال بهذا الآخ ��ر ،تنتظر عطاءه حتى في
الم�أكل والم�شرب و ،...و ...وهذا ما عزز ق َّوة
الآخر و�أ�ضعف «�آمنة» وجلته الكاتبة بالقول:
أردت يا �أمي ،فقط اطلبي من
«ـ متى م ��ا � ِ
والدة �سارة ال�سماح لي بالذهاب مع �سارة �إلى
المدر�سة.
ـ ي ��ا ابنتي المدر�س ��ة لي�س ��ت لن ��ا ،وماذا
�سي�ض ��يف لك التعليم؟! ف�أن ��ت لن تكوني �أكثر
م ��ن خادم ��ة في البي ��ت الكبير ...كم ��ا �أني ال
�أ�ستطيع �أن �أخبرها ب�أنك ت�ضعين نف�سك مقام
�س ��ارة ،هذا جنون! �أن�س ��ي المو�ض ��وع نهائي ًا،
و�س� ��أبد�أ من الغد �أعلمك م ��ا ينفعك �أكثر من
التعلي ��م»( .)19ه ��ذا الإح�س ��ا�س بالدوني ��ة عن
الآخر كان يقف خلف كثير من عثرات بالدنا.
الن�ص الب�صري لم يو�ضح في معطاه القرائي
الأول بغي ��ة الكاتب ��ة م ��ن الن�ص؛ لك ��ن الن�ص
الم�س ��تتر الذي ذهبت �إليه هذه الدرا�س ��ة في
ر�ؤيتها الت�أويلية ت ُِلزم الباحث ا�ستنطاق الن�ص
ح�س ��ب ر�ؤي ��ة �أفالط ��ون� :إن الناق ��د هو الأب
الذي تحتاج �إليه الكلمة المكتوبة ق�صد وقاية
نف�سها �ضد م�ساوئ القراءة ،فالن�ص المكتوب
ذاته يخل ��ق الحاج َة �إلى ال�ش ��رح ،ففي الن�ص
ح�ص ��ر لطم ��وح ه ��ذه الفت ��اة ال�ش ��ابة «�آمنة»
ب� ��أن غاي ��ة طموحها ي�ص ��ل �إلى ح ��د الخدمة
عند الآخ ��ر ،وهذا �إجحاف في ح ��ق الأوطان
وال�ش ��عوب ،وق ��د بات ه ��ذا الطم ��وح محرم ًا
للو�صول �إلى الت�ساوي بالآخر.
�إن المنتفعي ��ن م ��ن الآخر ال ي�س ��تطيعون
الحديث ع ��ن مثل هذا الطم ��وح ،كما ورد في
الن� ��ص ،لذلك تخ�ض ��عه الدرا�س ��ة -مجاز ًا-
للداللة على الخ�ض ��وع ل�ش ��يءٍ ما� ،أو التو ُّله به
�أو تبجيل ��ه بكيفي ��ة ُمبالغ فيها .ه ��ذا المنحى
ذهبت �إليه �أي�ض� � ًا مدر�س ��ة التحليل النف�سي،
عندم ��ا �أقرت ب� ��أن الإن�س ��ان كثير ًا م ��ا يوجه
م�ش ��اعره �إلى �ش ��يء مادي م ��ا ،يحيطه بهالة
من التبجي ��ل ،ويحدث ذلك ب�س ��بب مجموعة
م ��ن العلل ،منه ��ا :طول كب ��ت الرغبات ،مما

دراسات

الن�ص ي�شي بالكثري من
الإحاالت التي ترتبط
بالراهن الوطني يف العامل
العربي عامة ،واليمن
خا�صة
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يجعل النزعات الحبي�س ��ة تتحول �إلى ما كانت
عليه؛ فتج�س ��يد الإعالء في تعلق المرء ب�شيء
ما ،مما ي�ست�س ��يغه المجتمع( .)20هذا التبجيل
تج�س ��ده الكاتبة في الن�ص من خالل ارتباط
ِّ
�أم «�آمنة» بالعمل في بيت �أم «�س ��ارة» و�إ�ضفاء
جلباب القدا�س ��ة على هذه الأ�س ��رة ،وال�ش ��بع
بقناع ��ة الخ�ض ��وع والتبجي ��ل للف ��رد ،وه ��ذا
المفه ��وم ال ��ذي ي�س ��ود الو�س ��ط المتخلف في
مجتمعاتنا العربية.
«تلثم ��ت للم ��رة الأولى ف ��ي حياتي هكذا!
لأنني كبرت ،و�أ�ص ��بحت في الثانية ع�شرة!...
و�إن كنت �أ�ش ��عر �أني ل�ست م�ضطرة في الواقع
�إلى ه ��ذا اللث ��ام ،فل�س ��ت بحاجة �إل ��ى �إعاقة
جدي ��دة تحج ��ب عن ��ي اله ��واء والق ��درة على
التنف� ��س والحي ��اة ،لك ��ن �أمي �أ�ص ��رت ،فكنت
�أرتدي لثامي فوق حجابي المدر�س ��ي الأبي�ض
و�أنزع ��ه فور و�ص ��ولي المدر�س ��ة وارتديه عند
العودة»(.)21
هذا الن�ص في بعده الم�س ��تتر ي�ش ��خ�ص
الحالة العربية ،بخا�صة في جزيرتنا العربية،
�إذ ت�سير ال�شعوب بعك�س رغباتها ،فاللثام هنا
ت ��واري ب ��ه الكاتب ��ة الإرهاب ،لأن م ��ن يخفي
لقبح فيه� ،أو �إخفائه ل�س ��بب
وجهه �إنما ُيخ ِّبئه ٍ
م ��ا يك ��ون قبيح� � ًا ،فاللث ��ام لمجرد الو�ص ��ول
�إل ��ى �س ��ن معين ��ة كالجريم ��ة الت ��ي يرتكبه ��ا
�ص ��احبها ،لأن ��ه ينتم ��ي �إل ��ى جماع ��ة معينة،
ولي�س ل�س ��بب �آخر ،و�إن كان هذا المجرم غير
مقتن ��ع بجريمت ��ه ،ولك ��ن لإثبات ال ��والء لهذه
الجماعة ،فهذه الطاعة ل�ل��أم غير المنطقية
خ ��ارج قناعة الفرد ال تختلف كثير ًا عن طاعة
المجرم لجماعته� ،أو المجرمين لأ�س ��يادهم،
�أو البل ��دان لجيرانها� ،أو الفقير للغني� ...إلخ.
ه ��ذه العالق ��ات الم�ص ��نوعة بالزي ��ف خلقت
عالم� � ًا يتح�س ���س تفا�ص ��يل غي ��ره ك�أن ��ه تحت
عد�س ��ة متحرك ��ة �ص ��نعها ال ��راوي« .ومن ثم
ف� ��إن طريقة بن ��اء ه ��ذا العالم الم�ص ��ور كله
ب ��كل جزئيات ��ه وهيئات ��ه و�ألوانه تت�ش ��كل تبع ًا
ل�شكل هذه العد�س ��ة الرا�صدة ولونها وزاويتها
وموقعها»( .)22من ه ��ذه العالقات االنتفاعية
في الن� ��ص عالق ��ة الأم ب�أم «�س ��ارة» وعالقة
«�آمن ��ة» بـ»�س ��ارة» .هذه العالق ��ات االنتفاعية
غير ال�ص ��ادقة لم ت�صنع تقدم ًا بين طرفيها،
�س ��واء على م�ستوى الأفراد �أم البلدان .يج�سد

الن� ��ص هذه العالق ��ة خالل المرحل ��ة الثانية
م ��ن حياة بطلة الرواية «�آمنة» التي انتهت بها
�إلى بائعة خبز -رغم عالقتها الطويلة ب�أ�سرة
«�س ��ارة» -والت ��ي كان ب�إمكانها �أن ت�ص ��نع لها
م�ستقب ًال �أف�ضال مما �آلت �إليه.
«وب ��د�أت المرحل ��ة الجدي ��دة م ��ن
حيات ��ي ،والت ��ي �س ��تنتهي بي بائع ��ة خبز على
قارع ��ة الطريق� ،أ�س ��تجدي نقود الم�ش ��ترين
وم�شاعرهم الم�ستحيلة»(.)23
الن�ص ي�ش ��ي بالكثير م ��ن الإحاالت التي
ترتب ��ط بالراه ��ن الوطني في العال ��م العربي
عام ��ة ،واليم ��ن خا�ص ��ة ،فالطم ��وح القوم ��ي
وال�سعي في �سبيل الو�صول �إلى مبتغيات عالية
ر�س ��مها المواطن العربي في منت�صف القرن
الما�ض ��ي �إبان الثورات العربي ��ة ،باتت بعيدة
المن ��ال ،بل �إنه لم ي�س ��تقر على ذل ��ك الحال
ال ��ذي لم يع ��د يج ��ده �إال من خ�ل�ال الأحالم
الجميلة ،التي َي ْند ُر �أن تزاوره يقظ ًا ونائم ًا.
�إن و�ضع هذا الن�ص على ال�صفحة  88في
الن�ص ��ف الأخير من الرواية ُب َع ْيد � 26ص ��فحة
من منت�ص ��ف الرواية لي�ض ��ع م�ؤ�ش ��ر ًا تحولي ًا
خطي ��ر ًا في م�س ��ار حياة «�آمنة» ف ��ي المرحلة
القادم ��ة ،تنحدر انحدار ًا خطي ��ر ًا ،تبد�أ هذا
االنحدار بترك المدر�س ��ة ،بمعنى �أنها قررت
التخل ��ي ع ��ن المعرف ��ة ،والأخ ��ذ بمعاييرها،
والتمتر� ��س بالتخل ��ف ،ال ��ذي كان كفي�ل ً�ا
ب�إي�صالها �إلى �أح�ضان النمور الجائعة .هكذا
خاطبني الن�ص؛ «فبين ما قاله الن�ص وما لم
يقله -م ��ن جهة -وما يريد قول ��ه وما ال يريد
قوله -من جهة �أخرى -ج�س� � ٌر تتو�س ��طه اللغة
التي يتطل ��ب فهم منطوقها �أحيان ًا ا�س ��تدعاء
الالمنطوق»( ،)24الذي ظل الأجدر في ك�ش ��ف
م�ضان الن�ص والو�صول بالقراءة �إلى مبتغاها
الداللي .ولم يق ��ف الن�ص عند هذا الحد من
مناطقت ��ه للق ��ارئ ،ب ��ل لق ��د َ�ش ْ�ش� � َق َل كلماته
ومعانية ب�ش ��كل دقيق ،ف�أثار ف�ض ��ول الك�ش ��ف
عن �أ�س ��رارها� ،إذ تبد�أ العالق ��ة بين المقروء
والق ��ارئ تغازلي ��ة� ،إغوائية تح ��رك الكوامن
الناق�ص ��ة ف ��ي ذات القارئ ،فيندف ��ع مداعب ًا
الظاهر الن�صي حتى ي�ش � ُّ�ف عن كل العنا�صر
التي اقت�ضته .ولن تغري القارئ كل الن�صو�ص؛
ولكن تتخ َّير ن�ص� � ًا بعينه لمداعبته ،كا�ش ��تهاء
المرء ج�سد ًا ن�س ��وي ًا دون �آخر ،وهذا يعني �أن

دراسات

لقد و�ضعت الروائية
يف ن�صها مالمح هذا
الزمن املاثل �أمامنا ،بكل
جمالياته �-إن وجدت-
وت�شوهاته
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ذلك الج�س ��د ُي ُ
كمل البنية الن�س ��وية الناق�صة
ف ��ي ذات المرء كما تبدو له ،الدوال الن�ص ��ية
تُكمل البنى الناق�ص ��ة في ذه ��ن القارئ(.)25
ه ��ذه ال ��دوال الن�ص ��ية تذه ��ب بالكاتب ��ة �إلى
و�ض ��ع مقارباته ��ا التنا�ص ��ية للمقارن ��ة بينها
وبي ��ن الآخ ��ر م ��ن خالل ا�س ��تقدام الما�ض ��ي
الح�ض ��اري لـ»�آمن ��ة» والآخر «ق ��وت» الخادمة
ف ��ي ال�ص ��فحات  ،107 - 104حي ��ث ت�ض ��ع
الكاتبة في مفارقات �سيا�س ��ية يك�شفها الن�ص
الم�س ��تتر مالمح يومية يعي�شها الو�ضع العربي
الراه ��ن� ،إذ تب ��رر الكاتب ��ة على ل�س ��ان �آمنة
�سبب ت�أخرها وتراجعها عن التطور والتقدم،
ب�س ��بب تركها للعمل بمقت�ضيات المعرفة التي
ت� ��ؤدي -حتما� -إلى تقدم ال�ش ��عوب وتطورها؛
«وجودي على هذا الر�صيف كان نتيجة حتمية
لقراري ترك المدر�س ��ة ،وعلى هذا الر�صيف
اكت�ش ��فت تفاهة الحياة»( .)26حين و�صلت �إلى
ذلك الر�ص ��يف قابلت «ق ��وت» وتعرفت عليها
وهي تبيع الهوى على هذا الر�ص ��يف الوا�س ��ع،
وم ��ن خالله ��ا تعرف ��ت عل ��ى �أولئ ��ك الأبن ��اء
غي ��ر ال�ش ��رعيين لـ»ق ��وت» .ه ��ذه المفارقات
الح�ض ��ارية تج�س ��دها م ��ن خ�ل�ال الحدي ��ث
الذي دار بينهما على هذا الر�ص ��يف ،و»قوت»
تدعوه ��ا في مخاتالت كالمية �إلى �أن ت�س ��لك
نف� ��س الدرب الذي ت�س ��لكه ه ��ي ،وترك العمل
ال�ش ��ريف :بي ��ع الخبز؛ لك ��ن «�آمن ��ة» ترف�ض
ذل ��ك وت�ؤكد على التم�س ��ك بمبدئه ��ا« :الذي
�آلمني �أكثر من كالمها �أنها تقارب بين قدري
وقدره ��ا ...وك�أن كل م ��ا م ��ر ف ��ي حياتي فقد
معناه وتحول �إلى فو�ضى ومفاهيم بعيدة� ...أو
ل�ست بنت مدار�س؟!»(.)27
هذه الإ�ش ��ارة ف ��ي �س� ��ؤالها التعجبي �إلى
التعل ��م في الن� ��ص الم�س ��تتر �إنما ي�ش ��ير �إلى
الما�ض ��ي الح�ض ��اري لـ»�آمنة» ،لذلك ال يمكن
�أن ترم ��ي كل ذل ��ك الإرث وتنزلق �إلى ال�س ��ير
في طريق «قوت» .ه ��ذه الرمزية التي وظفتها
الكاتب ��ة للمقارن ��ة بي ��ن و�ض ��عين ح�ض ��اريين
مختلفي ��ن -و�إن كان االنف�ل�ات الحا�ص ��ل في
الوط ��ن جعله عر�ض ��ة لكل �أ�ص ��حاب النفو�س
ال�ض ��عيفة من بائعي العهر ال�سيا�س ��ي -ت�ض ��ع
الق ��ارئ �أم ��ام ت�س ��ا�ؤالت ح�ض ��ارية عدي ��دة
تكون الحافز الرتفاع الأ�ش ��خا�ص �إلى م�ستوى
تل ��ك العظم ��ة للوط ��ن� ،إذ ب ��ات الترمي ��ز في

العم ��ل الأدب ��ي مفتاح ًا لقراءة �أو�س ��ع و�أعمق.
فال�شخ�ص ��ية المر َّم ��زة ف ��ي الن� ��ص يمكن �أن
نميزه ��ا بو�س ��اطة الإحال ��ة المع ِّين ��ة للهوي ��ة.
والرم ��وز الذاتية هنا تختلف عن باقي الرموز
في كونها تعتمد على الذوات �أنف�س ��ها بالنظر
�إلى الآخر� ،ض ��من منظومة ال�س ��رد الحكائي
ف ��ي مفهومه الثقافي ال�ش ��عبي ،التي تخ�ض ��ع
في �أحيانٍ كثيرة -للإدراكات الفردية ،فهي�ش ��عورية بالمرتبة الأول ��ى ،وتعتمد على مدى
الق ��درة على التوا�ص ��ل م ��ع الآخ ��ر .كل ذلك
يعتم ��د عل ��ى المو�س ��وعة المعرفي ��ة للفرد في
�إط ��ار المعرفة الكلي ��ة للمجتمع ال ��ذي ينتمي
�إليه الفرد(.)28
الأم ��ل ف ��ي الرواي ��ة ه ��و الوق ��ود اليومي
الرئي�س للحياة .ولكن حين يغتال ذلك الحبيب
تقت ��ل مع ��ه كل نب�ض ��اتها .والكاتبة ف ��ي الثلث
الأخي ��ر من الرواي ��ة �أرادت �أن ت�ض ��ع محاذير
االنزالق في هاوية الجه ��ل والتخلف ،منطلقة
من م�أ�ساة حرب 94م التي قتلت الأمل في نف�س
«�آمنة» وكل اليمنيين في الو�ص ��ول �إلى م�صاف
ال ��دول المتقدمة والم�س ��تقرة .في هذا الجزء
م ��ن الرواية ،وه ��و المرحلة الثاني ��ة من حياة
«�آمن ��ة» لم تعد حياتها مطمئن ��ة كما كانت في
المرحلة الأولى ،وهو انعكا�س للتحول ال�س ��لبي
من حياة الوطن المعفَّرة بالدم؛ «وجهك �أحمد
كان ملطخ� � ًا بال ��دم والت ��راب ...وقلب ��ي كان
متعفر ًا بالموت و�أ�شالء الحياة ،مالمحك التي
�أحببتها كانت مته�ش ��مة ...يا اهلل كيف ت َْ�س ِر ُق
�رح الحياة؟!!( .)29ب ��ل �إن محموالت
ُ
الحرب ف � َ
الن� ��ص تخالف نوامي� ��س الك ��ون القائمة على
المقولة :من رحم الموت تولد الحياة ،فالموت
لي� ��س موت فرد و�إنما موت الحي ��اة ذاتها ،لأن
«�أحمد» ف ��ي الن�ص ال يمثل نف�س ��ه فرد ًا ،لكنه
يمثل الأمل في الداللة الن�ص ��ية للرواية ،الذي
ب ��ه تحي ��ى الأم ��م� .إنه ف ��ي تقديري ق ��د اتخذ
�س ��بيله ف ��ي الن�ص �س ��رب ًا للداللة على ت�ش ��بث
«�آمنة» به في �سبيل خروجها من حالة الإعاقة
التي ُبلي ��ت بها �إلى حالة خو� ��ض غمار الحياة
بتجاعيده ��ا ،ومن ث � َّ�م «ال يمك ��ن لأي خطاب
حكائ ��ي كيفما كان نوعه �أن يحتفظ بخا�ص ��ية
�صيغية مح�ض ��ة ،تجعله ي�س ��تقل عن غيره من
الخطاب ��ات»( ،)30لق ��د و�ض ��عت الروائي ��ة ف ��ي
ن�ص ��ها مالمح ه ��ذا الزم ��ن الماث ��ل �أمامنا،

دراسات
بكل جمالياته �-إن وجدت -وت�ش ��وهاته�« .إنها
وثيقة �إبداعية فنية و�ص ��ورة ح�س ��ية تج�سيدية
لمعان ��اة»( .)31الوط ��ن ،التي نبع ��ت من داخل
ال�شخ�ص ��ية التي مثلتها �شخ�صية «�آمنة» ،بكل
تفا�ص ��يل حياته ��ا المترع ��ة بالإعاق ��ة ،والتي
كانت هي المحور الرئي� ��س الذي جعل الكاتبة
ت�س ��قط كل مكنونات الن�ص الداللية على هذا

الت�ش ��وه َ
الخلقي في ج�سد بطلة الن�ص .الن�ص
مازال فيه احتماالت كثيرة للقراءة؛ لم يتناول
الباحث �س ��وى واحدة منه ��ا ،ي�أمل �أن يكون قد
وقف على ب�ض ��ع تالبي ��ب الن�ص ،ف�إن �أ�ص ��اب
فه ��ذا ف�ض ��ل م ��ن اهلل ،و�إن لم ي�ص ��ب فيكفيه
�ش ��رف المحاولة ،راجي ًا التوفيق له ولغيره من
البحاثة.

الهوام�ش
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م�ؤمتر ُعمان الأول لل�سرد ،كتاب دبي ال�سابع وال�سبعون ،فرباير 2013م� ،ص.24
( )16امر�أة ..ولكن� ،...ص.18
( )17امر�أة ..ولكن� ،...ص.19
( )18انظر :عبدالوا�سع احلمريي :يف �أفق الكالم ،وتكلم الن�ص ،مرجع �سابق� ،ص.210
( )19امر�أة ..ولكن� ،...ص.62
( )20انظر :د .حامت بن التهامي الفطنا�سي ،ال�سرد و�أ�سئلة الكينونة ،مرجع �سابق� ،ص.290
( )21امر�أة ..ولكن� ،...ص.77
( )22د�.آمنة يو�سف :تهجني االجتاه يف �سرد ما بعد احلداثة ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت ط2012 ،1م� ،ص.23
( )23امر�أة ..ولكن� ،...ص.88
( )24رمزي عبد القادر :اللغة واملعنى :مقاربات يف فل�سفة اللغة ،الدار العربية للعلوم نا�شرون ومن�شورات االختالف ،بريوت -اجلزائر ،ط،1
2010م� ،ص.140
( )25انظر :د� .سعيد كموين� :إغواء الت�أويل وا�ستدراج الن�ص ال�شعري بالتحليل النحوي ،املركز الثقايف العربي ،الدار البي�ضاء ،ط2011 ،1م،
�ص.7
( )26امر�أة ..ولكن� ،...ص. 104
( )27نف�سه� ،ص.107
( )28انظر :عائ�شة الدرمكي ،مرجع �سابق� ،ص.106
( )29امر�أة ..ولكن� ،...ص.128
ال�سرد ،التبئري ،املركز الثقايف العربي ،الدار البي�ضاء ،ط2005 ،4م� ،ص.203
(� )30سعيد يقطني :حتليل اخلطاب الروائي :الزمنَّ ،
( )31د� .إبراهيم �أبوطالب :امر�أة :ولكن :امل�أ�ساة والإعاقة حني تكون امر�أة ،جملة «الرافد» ,العدد ،190 ,يونيو 2013م� ،ص.8,

دراسات

وحده��ا الأ�سئل��ة ال�ساذج��ة ه��ي الأ�سئل��ة الهام��ة فع ً
�لا .تلك
الأ�سئل��ة التي تبق��ى دون جواب� .إن �س���ؤا ًال دون جواب حاجز
ال طرق��ات بعده .وبطريق��ة �أخرى :الأ�سئل��ة التي تبقى دون
ج��واب هي الت��ي ت�شري �إىل ح��دود الإمكان��ات الإن�سانية ،وهي
التي تر�سم وجودنا.

ميالن كونديرا
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نصوص

نصوص شعرية
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 ارتعا�شات �شتائية مل �أخاطب �سوى الليل يف ح�ضرموت عن وم�ضات الفجر القادم �آن للورد ِة� ...أن تنمو!.. جنان حنايا ق�صائد جبلية وبحرية منتع�شة بكت يف مناخة عبد الهادي اخل�ضر ..قافلة اخلري لأنها عدن� ٌالتوج�س
أمل طـــاعنٌ يف
ُّ
 ن�صان ق�صيدة ال تبحث عن ا�سم الأ�شواق امل�سافرة -املر�آة

نصوص

ارتعاش��ات ش��تائية
عبد العزيز املقالح

كنت في �سالف الوقت
�أهوى ال�شتاء
و�أع�شق فيه �ضبابي َة اللون
مهل
�سح َر الغيوم التي تتمدد فوق الجبال على ٍ
في زمان الطفولة
كنت �إذا جاء كانون
�أزرع في ال�سطح ثلج ًا
من الماء،
ثم �أل ّونه و�أحط عليه
زهور ًا
و�أحمله في الغداة
�إلى المدر�س ْة.
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ُ
الجمال الذي كان،
لم يعد لل�شتاء
بل �صار ذئب ًا
ّ
يع�ض الأ�صابع والقدمين
وي�سري �إلى القلب
�أيا ُم ُه كالحاتٌ
ليالي ِه عاب�س ٌة
لي�س فيها �شعا ٌع
وال نجم ٌة ت�ؤن�س الروح
زمن كالرماد
في ٍ



نصوص
وفي لحظة من �سواد
ال�سواد.
داكنٌ هو وج ُه ال�شتاء
ووج ُه المدين ِة،
داكن ٌة لغة الكائنات
رمادي ٌة هي �ساعا ُت ُه
غيوم ب ِه
ال َ
ال �سماء
نجوم معلق ٍة
وال من ٍ
�أو ف�ضاءٍ
خ�صوم على دربه المتجمد
ال
َ
ال �أ�صدقاء.
في �أول الليل
في �آخر الليل،
بينهما-يتنا�سل حزني
ويورق في عتمة تتجمد فيها
�شرايين روحي
على �شجر ال�صمت
يحترق الوقتُ
ت�شتوي الكلمات
على ناره الباردة.
وفي �آخر الليل
حين تنام البيوت
وي�صحو الفراغ
يراودني ال�شوق للنا�س
�أ�شعر �أني وحي ٌد وحي ٌد
و�أن الوجود ا�ستوى م�سرحاً
للوطاويط
تعبث في كل زاوي ٍة
وتطارد في ق�سو ٍة
كل �أمني ٍة �شاردةْ.







47
العدد الرابع عشر شتاء 2012

نصوص

ل��م أخاطب س��وى اللي��ل ف��ي حضرم��وت
جودت فخر الدين

-1رحلتان ِ�إلى ح�ضرموتَ ،
�صحو ْين:
تطوفان ِبي بني ْ
كاملنام.
�صحو ٍ قد ٍمي ،و� َآخ َر ملت ِب�س ٍ
ْ
ْ
رحلتان،
ُ
ال�سيول،
هجر ْت ُه
تطريان ِبي فوق وادي ال�سيول ِالذي َ
وحامت ُ
الكالم.
تولول فيه طيو ُر
ْ
ْ

-2-
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رحلتان ِ�إلى ح�ضرموتَ ،
هما يقظتان ِتطوفان ِبي يف حنايا الظالم،
تطريان ِبي فوق �أر�ض الن ُب ّوات،

العدد الرابع عشر شتاء 2012

 �شاعر من لبنان.

نصوص
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الفتي،
تلك التي
ْ
اندثرت يف الزمان ِ ِّ
ُغمغم يف م ْهدها.
وتلك التي ال تزال ت ُ
رحلتان ِهما يقظتان ِ...
ال�س ْيل،
وكم كان من ُح ُلم ٍقد تفت َّح يف ح�ضرموتَ مع َّ
ذاك الذي مل ي ُع ْد من قرونٍ ،
يظ ُّل امر�ؤ القي�س ِ ْيدعو ُه ،لك ّن ُه ال يعودُ،
�إذ ًا يقظتان ِهما:
بعدها يقظ ُة الي�أ�س،
ال�س ْيل ،من ِ
يقظ ُة ّ
نحو �أم�س ٍبعيد ٍيط ُري به ال�شع ُر،
�أوالهما ْ
�أوالهما جتع ُل الي� َأ�س ْ
يطفو ْ
أطاح ب ِه املا ُء،
كجذع ٍ� َ
�أ ْدعو �إذ ًا ح�ضرموتَ ،
ال�س ْي ُل،
و�أق�ص ُد ك َّل البالد ِالتي بات ُيخْ ط ُئها ّ
�أم�شي �إلى ح�ضرموتَ ،
فال يلتقيني �سوى الليل،
لك ّن ُه لي�س َ
ليل امرئ القي�س،
بل هو لي ٌل جديدٌ،
ولي�س ل ُه لغ ٌة كي �أخاط َبهُ...
الظالم.
رحلتان ِتطوفان ِبي يف حنايا
ْ

نصوص

رحلتان،
ولي�س على الدرب ِ�إال الردى وا ُ
طام.
حل ْ

-3�أيا �صاح َب َّي ِقفا!
هل � ُ
أقول « ِقفا»؟
�صاحباي هنالك يف ح�ضرموتَ جديدان،
َ
ال يقفان ِوال مي�شيان،
جديدان ِم ْثلي،
يقودُهما ح َل ٌك �صاع ٌد يف ال�سماء ِاخلرافية ِاجلاثي ْة.
هل � ُ
أقول ِقفا؟
ُ
تتك�س ُر يف حقْل ِر�ؤيتنا،
والظالل التي ّ
هي نحن الثالثة...
تتك�س ُر �أي�ض ًا،
ر�ؤيتُنا ّ
وتخبو �صدىً م ْن َهك ًا يتهاوى على ز ْرقة ٍنائيةْ.
ال � ُ
أقول ِقفا،
أقول ُ
بل � ُ
انظرا:
ت َريا �ش َفق ًا جاثم ًا،
َ
والقمم العالي ْة.
يخط ُف ال�س ْه َل ،وال�سف َْح،
َ

-4-
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أخاطب �سوى الليل ِيف ح�ضرموتَ ،
مل � ْ
ُ
وليل امرئ القي�س ِناء ٍ ...وناء ٍ ...وين�أى
أخاطب لي ًال هو البح ُر،
� ُ
ميوج،
بح ُر العناء ِالذي ال ُ
أخاطب لي ًال ...ولي�س ل ُه لغ ٌة.
� ُ
ال�س ُمراتُ هنالك يف ح�ضرموتَ ،
تذب ُل َّ
وما كان ُي ْدر ُكها يف الزمان ِ ُ
ال�شج ْر.
ذبول َ
تذب ُل الآنَ ،
باتت ُ
تخاف من الليل،
ْ
لتدخ َلهُ،
ولي�ست
فيه،
لتخرج
لي�ست
ْ
َ
ال�س َم ْر.
باب
هو
لها،
أو
�
ُ،
ه
ل
لتفتح باب ًا
�أو َ
ُ َّ
أخاطب لي ًال
ال�س ُمراتُ ُ � ...
تذب ُل َّ
ولي�س �سوى الليل ِيف ح�ضرموتَ ،

نصوص
ولي�س ل ُه لغ ٌة كي � َ
أقول «انجْ َ ل».
كيف �أخْ طو،
درب �إلى «ح ْو َم ِل».
وقد �ضا َع يف الأر�ض ِ ٌ
ال�س ُمراتُ  ،و ُيق ُ
ال�س َم ْر.
ــفل ُ
باب َّ
تذبــ ُل َّ
والدروب ت�ضي ُع وتخبو،
ُ
فتمت ُّد فوق ال ِقـفار ِبال ل ْهفة ٍ�أو َ
حذ ْر.
أخاطب �سوى الليل ِيف ح�ضرموتَ ،
مل � ْ
� ُ
أقول �إذ ًا ح�ضرموتَ ،
و�أق�ص ُد ك َّل البالد ِالتي بات يوث ُقها ُ
الليل...
ال�س ْي ُل ،يوث ُقها ُ
الليل،
ُيخط ُئها ّ
الريح؟
ماذا �إذ ًا ُ
تن�سج ُ
ما من جنوب ٍوال �شم�أل ِ.
تتحد ُّث عن ُم ْدبر ٍيف امل�سافات ِ�أو ُم ْق ِبل ِ.
كيف يل �أنْ �أف ِّر َق بني ال�صدى وال�صدى يف لهاث ِاملدى،
�أنْ �أكـونَ الهــوى يف مهاوي الردى؟
كيف يل؟
أخاطب �سوى الليل،
مل � ْ
لك ّنها ح�ضرموتُ تُل ِّو ُح يل.
كيف �أخْ طو
درب �إلى «ح ْومل ِ».
وقد �ضا َع يف الأر�ض ِ ٌ

-5�أال �أيها اللي ُل،
هل كنتَ � ْأ�شفَقَ من ق ْب ُل؟
هل �أنت ته َر ُم؟
�أم ت�ستحي ُل مع الوقت ِ�أقوى و� َ
أطول؟
كيف �أخاط ُب َك الآنَ ؟
جنوم َك،
ل�ستُ �أرى جنم ًة من ِ
ال�ص ْبح ِيف ح�ضرموتَ ،
�أبحثُ عن جنمة ِ ُّ
و�أق�ص ُد َّ
ال�ص ْب ُح...
راح ُ
يخدعها ُّ
كل البالد ِالتي َ
ال�ص ْب ُح ُ�ص ْب ٌح.
ال �أنت لي ٌل ،وال ُّ
ــومْ ،
ــك ْ
ك�أ ّن َ
وتطوي النها ْر.
تطوي النج َ
ثم تنــ�ش ُر �أ�شـرع َة الي�أ�س ِفوق ال ِقفا ْر.
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نصوص

ع��ن ومض��ات الفج��ر الق��ادم
ح�سن �أحمد اللوزي

الليل ركام قد ي�صحو من جور ركام
ما دمنا نر�سف يف الأغالل
ال نرعى حرمات الأرحام
جترفنا �صوالت النزعات العدوانية
ومتاهات الأوهام
ونرى �أنف�سنا يف العر�ض املف�ضوح
كخمائر طبخت يف فرن بارد
ي�سخر من �صرعتها �شفق الآمال
وي�سوق خطاها اخلوف املحتال.
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 �شاعر من اليمن.



نصوص

ونرى الأمة من �أق�صى املاء �إلى املاء
ترق�ص عارية فوق حبال القيم املذبوحة
وعلى انقا�ض احللم املهدور؟!
يرع�شها اجلوع ..اجلهل ..اخلبث الأعمى
تخذلها عوملة احلمى
وعذاب احليوان امل�سعور.



تطبق �أنياب الظلمات على في�ض النور
كي حتمي الأ�شباح املنت�شرة
تتقلب �ضاحكة فوق رمال البغ�ضاء؟!
وتكركر للريح ال�صفراء
وتف�صل رايات ت�صبغها بربيق الألوان ال�شوهاء!!
لوجوه الأقطار امل�ستلبة
كي تبدو مغرية يف خزي احللبة؟!



تزدحم على طرق الأمة �صور االنقاق
و�شباك ال�صيد املن�صوبة للقطر الأول ..والثاين
لن ينجو �أحد من هذا املنخف�ض اجلاين
القا�صي مثل الداين
مثل ق�ضاء مكتوب يف خرق الرايات
تلك املهرتئة يف الأفق املغلق
فوق �سوار عوجاء!
تلك الواقفة بال �ساقني
والناظرة بال عينني
حتر�سها الفئران
والأ�سلحة الفا�سدة اخلر�ساء!
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من يوقف �إزهاق الأرواح
ونزيف دماءامل�ستلبني
و�ضياع القدرات املنهوبة؟!
ماذا �سي�ضيف املت�شائم يف و�صف احلالة؟!
ال ت�سعفه الكلمات املعتلة
وعقول الفزاعات املختلة!!

نصوص
ما ق�صة هذا اال�ضمحالل
وال�سقطة ما بني حرام وحالل؟!
ال ا�س�أل عن �سوء الأحوال
ا�س�أل عن موت الروح
وذبح م�صري الأجيال!!
يا وطن ال�ضاد وكل حروف العلة
قد تذبل كل الأزهار
ومتوت جميع الأ�شجار
لكن الأنواء تبيح �س�ؤا ًال �آخر:
هل ييب�س من داخله جذع النخلة؟!





مطلوب �أنت ملع�صرة النفي الوح�شية
وحاالت الرتوي�ض الأممية
يف معمعة امليديا املك�شوفة
وعلى جممرة الرتهيب ونار الإرهاب
وحروب التمزيق الأهلية!!
وتالحقك الأ�شباح كمطرود من جنتهم!!
من خارطة املدنية!!
خارج حقل احلرية
وجداول ن�صر حقوق الإن�سان
كي تبقى الب�صمات امل�سبية عارية
حتكي ما خلفه الأموات!!
ومخازي الهامات املحنية!!
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هل �أنت الإبن العاق لعوملة ال ترحم؟!
هل تخل�س جلدك� ..أم تتحمم؟!
احذر بطر الغفالت
وزيف اخليالء
حتى ال تغرق يف برك الدم!!
تختلف حروب الع�صر
وا�سرار القوة والقهر
ومفاتيح الن�صر!!





نصوص
هل حتت�ضر الأمة � ْأم تتح�ضر؟!
من يدري ما الأمر؟!



ودكاكني الع�صر مكد�سة بال�سلع ال�شتى
�أحالم الأحياء ..وخيبات املوتى
وبذور الأخيلة اخل�ضراء!!
وب�شارات احلرية بالن�سبة مل�صري الإن�سان
هل �أذكر ح�سرات ال�شهداء؟!
�أظهر �شرر ًا من غي�ض احلق
و�صدق اللهب املختار!
حتى ال يهميك ال�صمت
�أو ي�أكلك الإع�صار
وادخل يف وهج النور
فالهمة قد تذوي ..والأمل يبور
واحللم املتهادي يف الر�أ�س املرفوع
ال ميلك م�سرى يف غري ف�ضاء احلرية!!





لن تركع امتنا للقهر ..وال جلنون الإمالء
وف�صول الد َّوامات الهوجاء
وربيع �صراع الإخوة يف ن�صر الأعداء
�سرتيهم حكمة يقظتها وكما ال�ضاد ت�شاء
وكما النخل ي�شاء
و�ستطفئ نريان الفو�ضى الهدامة
وبكاء مواخري الأيام الرمداء
لرنى الأر�ض العربية يف عر�س احلرية
ناه�ضة من عمق ال�صحراء!!
ال حتتاج نبي ًا
ي�شعلها جوع الفقراء
والنا�س الأحرار الب�سطاء!!
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نصوص

لل��وردة  ...أن تنم��و!..
آن
ِ
�سيد �أحمد احلردلو

َ
كيف للورد ِة �أن تنمو
النيل
ي
أن
�
ر
وللع�صفو
ِ
�شرب في ِ
َ َ
رمل الفراتْ ؟!
وللطفل ِة �أن تلهو على ِ
َ
كيف ي�أتي ال�شع ُر وال ِع�شقُ
الح�سنُ للدنيا
أتي
وي� ُ
ُ
وتختال الحياةْ؟!
َفتَزدَانُ ..
َ
إن�سان
كيف لل ِ
�أنْ َي ْ�س َعى..
بالحل ِو..
وللحلو ِة �أن ت َ
َحلم ُ
ُ
ال�سالم؟!
أر�ض
ل
ول
ْ
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هللَ -ي َن ْام
العالم
كيف هذا
العربي -با ِ
ُ
ُّ
ُ
زن...
بينما يجثو على قارع ِة الحـُ ِ
ُم َهان ًا..
ومُدَ ان ًا..
 �شاعر و�سيا�سي من ال�سودان.

-1-

نصوص
ومالم؟!
ْ
ُ
والعدل �سجينٌ -كيف
ُ
�صبح ال َعدل..
ُي ُ
أنام؟!
ُمتاح ًا لل ْ

-2-

لي�س َ�ش ْرع ًا
َ
ُ
َّ
�أن يظل الظ ُلم في وطني..
الظالم.
وال هذا
ْ
زه َر،
�آن �أنْ ُي ِ
وللنا�س،
بالنا�س
ِ
ِ
ال�سالم.
أر�ض،
على ال ِ
ْ
�آن للورد ِة �أن تنمو...
النيل..
في
ي�شرب
ولل ُع�صفو ِر �أن
ِ
رم ِل ال ُفراتْ .
وللطفل ِة �أن تلهو على َ
�آنَ �أنْ تزهو..
ُ
وتختال الحياةْ.

-3-
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نصوص

جن��انحناي��ا
حممد جرب احلربي
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قد يجد الليل مالءتَه
وال�صبح عباءته
والطير كفايته في كفن ال�صحراء
وال تجد الن�شوة
غير ال�شم�س
وغير الهم�س
وغير الباب المغلق.
ماذا لو ي�صرخن على البواب؟!
الذهب
وماذا لو يطلبن هوا ًء عو�ض
ِ
البارد
الالهبة؟!
وال�شم�س ِ
وماذا لو يغمرهن الفي�ض جنانَ
حنايا؟!
ماذا لو يتدلى �شجر
�أو يتج ّلى مطر؟!
ماذا لو يتظللن في �أيديهن
من الح ّنا؟!
قد تجد الن�سوة معنى للن�سوة
وال�ساعات المهملة
ومبنى...
في الأفعال ...وفي الأ�سماء!!
 �شاعر من ال�سعودية.

نصوص

قصائد جبلية وبحرية منتعشة

بكت في مناخة
فتحي �أبو الن�صر

«تعريف»

ليل تهامة ال يراني  ..ليل �صنعاء يع�ضني ككلب .

�أوبئة لطيفة[

�ش ��وارع المدين ��ة تتوه ��ج وتتلظ ��ى  ..التباين ��ات
الطبقي ��ة ته ��ز ذيله ��ا ككلب ..ح�ش ��ود م ��ن التائهين
..ح�ش ��ود من المتوهمين ..للعدالة االجتماعية �أوبئة
لطيف ��ة  ..للإ�س ��فلت �أن يراق ��ب الم�ش ��هد بحيوي ��ة
وان�س ��جام وبال ارتب ��اك  ..المفارقة المغرية في هذا
كل ��ه نظرات ��ي الثقيلة وذهول ��ي الداكن وكع ��ك العيد
الموحو�ش مثلي .

]

فحوى االرتباك الحلو [

والع ��دم ومحاذي ��ر ال�سيا�س ��ة والحني ��ن الم�س ��تقبلي
ال�ص ��عب  ..ب�أ�ص ��الة الأوهام المده�شة كغثيان ماهر
المحبة على ال ��دوام ..بتحديقات مركزة على فحوى
االرتباك الحلو فقط ..ب�أعالي البوح المنفلت لغرائز
�إن�س ��انية وحيوانية غام�ضة ال ترو�ض ب�سهولة  ..ب�إرث
االنف�ص ��ام الق�س ��ري الحمي ��م كعالج �أخي ��ر للتوازن
ال�ضروري الذي ال يطاق  ..باال�ستهالك غير المر�شد
للن�س ��يان وباالتفاق على �ض ��رورة توفي ��ر هذه الطاقة
الإ�ستراتيجية من الآن و�صاعد ًا  ..بهذيانات عقالنية
بارع ��ة الخيب ��ة بالطبع لكنه ��ا �أكثر م ��ن يذكرنا الآن
ب�ألفتن ��ا المفقودة كما بعاطفة ذل ��ك الملحد الغريب
الذي جن واختفى عن ديالكتي ��ك وميتافيزيق �أيامنا
المت�ش ��عبة �إل ��ى الآب ��د بينما كان �أ�س ��مى م ��ن عرفنا
ابتهاج� � ًا وحزن ًا وانتح ��ار ًا يومي ًا و �أعم ��ق معرفة منا
جميع ًا بروعة اهلل وبروعة الإن�س ��ان وبروعة ال�شيطان
كذلك .

مناخة  :مدينة فوق ال�سحاب تقع على طريق �صنعاء احلديدة.
 �شاعر من اليمن.
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بتعا�س ��ات هائم ��ة  ..بحاالت هو� ��س مفاجئة في
رتابة الهواج�س  ..ب�أغان طيبة و�شعثاء وذات ت�صوف
وو�س ��وا�س قهري..بق�ص ��ائد لئيمة كجنيات مثاليات
 ..ب�أ�ص ��دقاء ظرفاء كمجد الوح�ش ��ة  ..ب�أخبار وطن
]فرح موارب[
مخبول ومتغطر�س يكتظ بمنافيه  ..بليل ثقيل يتحرر
حزني �س ��يد الأر� ��ض حزني يواجهكم ب�أنف�س ��كم
بخف ��ة من فكرة اللي ��ل الثقيل كلم ��ا �أودعناه حكايات
الطفول ��ة والأح�ل�ام والتهك ��م م ��ن فكرت ��ي الوج ��ود حزن ��ي الخط�أ الفا�ض ��ل ج ��د ًا حزني �س�ل�ام وحروب

نصوص

حزني �شر الخير وخير ال�شر �أي�ض ًا
كبظر
حزني المطمئن م ��ن كل فزع حزني الذي ٍ
�روم لم يلعقه �أح ��د منذ انف�ل�ات �آدم وحواء �إلى
حزن ��ي الداهية حزني المخب ��ول حزني العظيم مح � ٍ
ق�صيدتي هذه بمنتهى فرحهم طبعاً
حزني التافه
حزن ��ي بح� � ٍ�س �إن�س ��اني وحيوان ��ي ومالئك ��ي
]مراهنة[
و�شيطاني و�إلهي
يراهن ��ون بالعب ��ث كل ��ه ..يم ��ز الأف ��ق ليمون ��ة
حزن ��ي المتط ��رف والمحاي ��د والالمبال ��ي مع ًا
حزن ��ي كحرا�س ال�س ��جن وك�س ��جناء يهرب ��ون حزني �أرواحهم  .يبكون �إلى الداخل .يم�س ��كون بالبعيد من
طرف ذيله  ..ي�س ��هرون ك�أنهم �شوكة العالم الأخيرة.
كمارك�سي متدين وكمت�صوف خليع
حزن ��ي الم�ش ��هور وم ��ع ذل ��ك ل ��م اعرف ب ��ه �إال ي�ص ��نفهم البح ��ر كع�ش ��اق �أو كمجرمي ��ن ال ف ��رق..
لكنهم �أ�ش ��قاء تعبي  ،ومع ًا نتقا�س ��م مباهج الأحالم
عبركم و بال�صدفة
حزن ��ي الهمج ��ي حزن ��ي الراق ��ي حزن ��ي الوقح ومكائدها بال�ضرورة .
حزني الخجول للغاية
]ن�سيان[
حزني الجبان الذي يجر�ؤ وال�شجاع الذي يخاف
ن�س ��يت عوائ ��ي ف ��ي �ش ��رودك الجبلي ..ن�س ��يت
حزني المعرفي المجنون والقا�س ��ي الرقيق لكنه
حزني الذي اعتز به �أكثر من �أي �شيء في هذا العالم ب�سمتك داخلي ك�شباك مفتوح يطل على البحر !.
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نصوص

عب��د اله��ادي الخض��ر ..قافل��ة الخي��ر
حم�سن خ�رصوف

هو الحزن
فاتحة الدمع ي�سكبه القلب
              في رغبة للبكاء.

 �شاعر من اليمن.

()2
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هو الوجع المتوقد
                جمرا
ي�صيب الح�شا
دون ردع
فيثخن فيه
يفجر هول الفجيعة
          يا �صاحبي
حين يعلن �أنك
       غادرتنا
         فج�أة
�أيها المتعبد في قبلة الع�شق
               للوطن
               الخير
        للفقراء.

()1

نصوص

هو القلب،
هذا الم�سيكين
ما جهده
حين يجتاحه نب�أ الموت
ي�سطو على ب�ضعة منه
               في ق�سوة
غير �أن يتوجع �أكثر،
         يبكي �أكثر،
        ي�صبر �أكثر،
        تلبية للبكاء؟!
هو ال�صبر
ما غيره
�أتمناه
رفقا بقلبي
هذا الذي ت�ستبيح المواجع
�                      أيامه
                    ولياليه
              ت�سكنه عنوة
            رغم في�ض العناء
                       المع�ش�ش فيه!
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هو البوح
بل�سم جرحي
        جروحي
�ألوذ به
حين تن�أى الم�سافة
         بين الرجاء
         وعاقبة ال�صبر،
ح�صنا �ألوذ به
حينما يفقد ال�صبر
�              صبره
يك�سحه �ألم الفقد
يعجز عن ن�صرتي.
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�أيهذي الذي يتربع في القلب؟!
                             مهال!
�أما خلته كيف يغد َو حين تغادره؟

()3

()4

()5

()6

نصوص
من ي�ؤان�سه وح�شة القهر
   في زمن الظالمين؟
                 ومن
يتقدم ركب المحبين للب ِّر
في زمن �صار لل�شر فيه
منابر عالية ال�صوت
              ذائعة؟
كيف يا �صاحبي؟
كيف تظفر بالخلد وحدك؟
تتركني في فيافي الفراق؟
�أتجهل �أ ّني �س�أ�شتاق حتما �إليك،
بدوني؟!
و�أنك لن ت�ستريح َ
فماذا �إذن؟!
هو اهلل ربي الذي
�أتو�سله العون
في محنتي و�شقائي
بفقدك يا تو�أمي
لي�س لي من معين �سواه
يبارك رغبتنا في اللقاء.
�صنعاء ،في 2012 / 3/ 23م

()7
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نصوص

ألنها عدن
�سو�سن العريقي
ي�ستيقظ الملح في دمي
ويئن بحرك في �صوتي
فتنتفخ �ضحكاتي الحارقة
كخبز «الطاوة» في ال�سواد العري�ض.
كمل �أبو الليم»
لن « ُي ِّ
وال طعم «الخمير» في «حوافي عدن»
والأ�سئلة التي ت�أكل جلدي
�س�أغلف بها ورقة «التُم ُبل»
و�أربط قلبي ب�إحكام
بكذبة بي�ضاء كاملة الندم.

64

يقولون �إنني في �صنعاء
كيف..
و�أمواجك تغ�سل وجعي كل �صباح
و�أحالمي التي �أح�شوها بزبدة رمالك
تظل ذهبية
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 �شاعرة من اليمن.





نصوص

رغم ثقوب التكفير في ر�أ�سي؟!
�س�أفت�ش قراطي�س الذاكرة
و�أتورط مع �صديقتي زرينة
بتعلم الجمباز
من دون علم �أبي
�ستف�ضحني رائحة «الفوفل»
والرق�صة الهندية في غابة �صوتي
و�أنا في مكاني
�أرك�ض� ...أرك�ض...
من �صراخ �أبي وهو يخترق حاجز القلب
ومازلت حتى اليوم
�أرك�ض في المخيلة
كلما تورطت في الحلم.



الطاوة :ال�صاج الذي يطهى فيه الخبز.
كمل �أبو الليم :عبارة تتردد في عدن وتطلق على ال�شيء المجاني الذي انتهى.
الخمير :نوع من الخبز المحلى والمحمر في الزيت على �شكل دوائر.
التمب ��ل :ورقة خ�ض ��راء من �ش ��جرة التمبل تح�ش ��ى بجوز الهند وال�س ��كر ومادة عطري ��ة ملونة وفوفل
مب�شور.
الفوف ��ل :ثم ��رة دائرية ت�ش ��به جوز الطيب ،يتم ب�ش ��رها وغم�س ��ها في مادة عطرية مح�ل�اة ،لها رائحة
نفاذة.
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نصوص

ٌ
التوجس
أمل
ٌ
طـــاعن في ُّ
حممد م�شهور
ُ
ل�ست إ� ّال امتداد ًا
ِ
الكئيب
الم�ساء
لهذا
ِ
أ�نا ا أل ُ
تكد�س في رئة العُ مر
زرق المُ ُ
لي�س لي
َ
من ح�صادِ الدقائقِ
الوجع
إ� ّال ْ
لي�س لي
َ
غير ماءِ الق�صيدةِ
ُ
أ� ُ
�سكبُ ُه في النوافذِ
ُ
ُ
أ
ُع�ش َب القحوان بنافذتي.
كي ي ِ
�س�س هذي الجراح
أ� َتح ُ
عمى يُف ِّت ُ�ش عن وجههِ
ك أ� ً
ُ
ُ
ِّ
كبالدٍ تفت�ش عن ذاتها
فوف القنابلِ .
في ُك ِ
ي�سرِ ُقني من
راب الم�سافةِ
ِ
�ضفاف الحياةِ ُغ ُ
ُره ُقني أ� ٌ
ـــاعنٌ
مل ط في التوجُّ ِ�س
ي ِ
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�سيدتي..
َ
انتظارك
�شطر
ِ
كيف لي أ�ن أُ� ّيممَ َ
الحنينُ
َ
على وجعي
حين يهُ ُّب
و أ�نا مُ ٌ
ثقل بالك آ�بة؟
 �شاعر من اليمن.

نصوص

نصان
�سريين ح�سن 

فنجاين ال ُيقر�أ

مائة فنجان �إال واحد قد انك�سرت
في يد القارئة ال�شمطاء
ق ّلبت بين كفيها قدري
مزجته ب�إ�صبعها الم�شقوق
تمتمت ل�شياطين الفنجان
قالت بغرور:
فنجانك ال ُيقر�أ!
ارحلي!
ِ
هربتُ بفنجاني نحو المجهول
و�سدته يد م�شعوذ القرية
ت�أمله ،وبابت�سامة �أعاد لي فنجاني المك�سور.

رئة ال ت�صلح �إال للحرف

 �شاعرة من اليمن.
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�إني �أتنف�س حرف ًا �أبله
ُيغرقني في ُلجة الع�شق
يحرقني
ُيبع ِثر �أجزائي
رئتي مملوءة بحبر �أ�سمر
تنزف على �سفح الحب
ِ
يزيح حرفي عني حياء الزهور
ويتوجني على عر�ش الألم
يحو�صلني
يقطع عني هواء الب ّرية
وكقطعة �أ�سفنج
�أجري خلف الحبر الأ�سمر.

نصوص

قصيدة ال تبحث عن اسم
خالد العب�سي
�صالح لأن يخطر في الذهن  -كان بريئا
ك ُّل �شيءٍ
ٍ
ك ّل �شيء
نفهم تفا�صيلها
تلك البراء ُة العذرا ُء لم يعد بو�سعنا الآن �أن َ
دجنَ الإن�سان ك ّل �شيء لنف�سه حين اختر َع «جناية الت�سمية».
ّ
كانت الأنهار تتد ّفق بحرية
حينما �أطلقَ الإن�سانُ عليها ا�س ًما ق ّيدها.
تنت�صب ب�شموخ �آخر
الجبال كانت
ُ
ّ
با�سم لم تتطلع �إلى المزيد.
حينما ح�ص َرها الإن�سانُ ٍ
المحيطات كانت �أكثر �إبداعا في تم ّوجها
م�ستها الأ�سما ُء فتغ ّيرت نظراتُها للأفق.
ّ
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حتى ال�صف ُر كان له �أمنية وحيدة
�أن يظ ّل قيمة ُمهملة و�أن َ
يعي�ش حياته مختلفا.
َ
اغتال ك ّل ذلك
الإن�سانُ
�أ�س ّر ال�صفر لأرقام كثيرة �أنه لم يعد يفكر �إال في خانة االنتحار
�صفر وح�سب
يحتم ُل �أننا الآن نتداول ُجث َة ٍ
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 �شاعر من اليمن.

نصوص

بجرم الت�سمية هو الإن�سان
الكائن ال ُمدان ُ
على غ ّر ٍة ا�ستبقَ من حوله بغد ِر الت�سمية
ولو �أ ّنه �سالم الأ�شياء ولم ِيك ْد بها
لكان بو�سعه �أن يقول اليوم ومن دون التل ّوث بالمجاز:
� ُ
أهطل ول�ستُ مطرا
أهب وما كنتُ ريحا
� ُّ
�أتغ ّي ُم من دون �أن �أكون �سماء
أغم�ض ال�سرقات
لكنه �س ّم َم بالت�سمية َمن حوله وظف َر ب� ِ
فبحير ُة الغاب ِة ال تعرف لذة ال�سباحة
والأقنعة ال تدرك ُمتعة التن ّكر
والوردة محرومة من فهم العطر
والمر�آة تعجز �أن تنظر �إلى نف�سها �أمام مر�آة �أخرى.
�أ ّما بعد:
فقد تكون هذه الق�صيدة �أي�ضا ابتدرت قارئها بت�سمي ٍة ما.
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نصوص

األشواق المسافرة
�سليم �شجاع

()1
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�سيل من �أ�شواقي ت�سافر
لأغلى الأحباب
�أت�ساءل كيف �أنا بالأم�س؟
�أبحث عن كلمات عتاب
واليوم لم �أجد ما ي�سعفني
من كلمات ...للإعجاب
ماذا ع�ساي �أن �أكتب؟! ماذا؟!
في و�صف رحاب
هي حلم جميل زاورنا
وتال�شى �سريع ًا ...عنا غاب
ما عدت �أذكره �سوى طيف
و�أخ�شى يتحول
وهم ًا ...و�سراب
لكني فعال �أذكرها
في قلبي جعلت
لها محراب
ماذا وال�شوق لها يرحل
ويعود مليئ ًا بالإعجاب؟!
 �شاعر من اليمن.

نصوص
بعد لم ت�سعفني الكلمات
ف�أ�شواقي ال يكفيها كتاب
�أنا من زمن لم �أكتب
عن حلمي...
عن �شوقي المن�ساب
و�أحاول دوم ًا �أخمده
واليوم �أراه �سال وذاب
هل لي �أن �أجمعه� ...أحفظه
كي ال يجعلني
�أ�صير تراب؟!
لكني ما عدت �أالقيه
قد فقد الوعي
فارقني وغاب
ل�ست �أنا طفال يلعب
وكذا ال �أدري ما الأ�سباب
جعلتني �أهذي
و�أ�صيح ب�أعلى �صوتي:
رحاب!
ولك ما �شئت �أن تهدي
لفراغي� ...أي جواب.

()2
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نقترب كثير ًا من لغة الحب
ويحا�صرنا الخوف
من المجهول
نكبت �أحالم ًا وردية
ون�سافر في مدن المعقول
ونعود ن�س�أل �أنف�سنا
عواطفنا حق ًا �ستزول
ونعي�ش –ب�سواها� -أحيان ًا
والإح�سا�س غدا معزول
مازلت �أ�سافر و�أ�سافر
و�أ�سافر في مدن المجهول
�أت�ساءل �أ�شواقي لك رحلت
عرفت للقلب مكان و�صول؟
ال �إني �أراها قد تاهت
وامتزجت بكالم مع�سول
و�أخاف من البوح بها
قد ال تلقى رد ًا وقبول
لكني رغما عني
�س�أنطقها...
ما دمت �أنا
عنها م�س�ؤول

نصوص

فال�شعر يحمل �آفاق ًا
تتجاوز �آفاق المعقول
�س�أقول �أحبك و�أحبك
�أكررها
وال�صوت خجول
و�أ�س�أل نف�سي :لماذا خجول؟
فالبوح بال�شعر مجاز
ما �شئت به �أف�صح و�أقول.

()3
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مازلت �أ�سافر وكلماتي
تتجاوز ما يبدو المحظور
ولك ال تنتهي الكلمات
�س�أكتبها �أيام ًا و�شهور
وهل لي الآن ب�أن �أ�صفك
و�أنا من �صوتك م�سرور
وبعد ما عرفت �سوى عينيك
�أ�سرتني
جعلتني م�سحور
هل ذا حق ًا يكفيني؟
نبع الإلهام
يناديني
�أ�ستر�سل
فلديك بحور
ف�أجيبه :مازلت بريئ ًا
فيقول :الحب له د�ستور
فيه يكثر فن الممكن
معه نرحل من دون �شعور
لأعود �إليك بلغة الحب
وفي يدي �أحمل
بع�ض زهور
�أهديك معها قبالتي
تجر�أت
لكني مجبور
فبحور ال�شعر الغزلية
فيها بحر يدعى المعذور
ومن حاول �أن يغرف منه
ي�صبح معذور ًا معذور...

نصوص

()4

و�أعود لفاتنتي و�أعود
�أتخيل ما تحوي من �أ�سرار
مازلت حق ًا �أجهلها
وغد ًا �سيزيح الحب �ستار
يبدي ما تخفي من �آيات
ولها �أكتب �أ�سمى الأ�شعار
فلكل قانون يحكمه
ولي�س لمن خالفه �أعذار
�إال الحب يا �سيدتي
لم يقبل قانونا
ولأمره الكل غدا محتار
وق�ضاة الكون ب�أجمعهم
تنحوا عنه...
ف�ضوا الجل�سات
بغير قرار
فهال ترافعت عني
لتفكي عني كل ح�صار
قولي ما �شئت �أو اعتذري
ف�أمامك يو�ضع
كل خيار.

()5

يوم اللقيا متى ي�أتي
لأخمد نيران الأ�شواق؟!
�ألقاك و�ألقى �أحالمي
�أتذكرما قال الع�شاق
�أن الفرقة هم وعناء
والأجمل لحظات عناق
تن�سينا �آالم الما�ضي
نهم�س بالفرح من الأعماق
نردد �ألحان ًا يعزفها
القلب على الوتر الخفاق.
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نصوص

المرآة
�إىل عبدالرحمن الغابري
توفيق القباطي

لو تتعرف اليمن على نف�سها
في المر�آة التي �صنعتها �أنت
ر�صدتَ االخ�ضرار وال�صحارى
و�أيت ما ًء في تلك الموا�ضيع واللوحات
وفي قلبك ال َمحب الوام�ض كالكاميرا
�أو المتدفق مثل الومي�ض
�أيها الفنان
�صنعت للم�ساكن والأبواب والنوافذ
حكايا و�أحاديث �أليفة
وعامرة بالحنين.
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لم ت�صور ال�شمو�س والظالل
بل والغيوم �أي�ض ًا
وجراحات الفالحين
والغدران والجداول والغابات
والجبال
�أح�س�ست بجراحات الع�صافير
والمياه والنا�س
لذلك �صنعت من حبك وغنائك
تلك ال�صور واللوحات
َ
وحدك ر�أيتَ دموع الفالحين ودموع ال�سماء
فر�سمت تلك العيون
الدافقة بالحب والأ�سى.

نصوص

سؤال الكتابة
إلى أين وصل الربيع العربي؟ وما هي األسباب
والعوامل التي أدت إلى تعثره؟
سؤال يجيب عليه األدباء الشباب:
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 وجدي الأهدل نادية الكوكباين منى �صفوان زيد الفقيه وليد دماج فتحي �أبو الن�صر حميي الدين جرمة �أحمد الزراعي عبد القادر �صربي يحيى احلمادي عمار الزريقي عمار النجار �أحمد ال�سالمي -منري طالل

سؤال الكتابة

بغض النظر عن مصدر التس��مية «الربيع العربي» وكيف شاعت وأصبحت متداولة عربي ًا وعالمي ًا ،فإن ما حدث كان
مبش��راً بربي��ع عربي ثوري بعد عقود من الركود والالمباالة .ومهما تكن النتيج��ة فقد ألقى ربيع عام  2011حجراً
كبيراً في بحيرة العرب اآلسنة ،وما تزال موجات التغيير غير قابلة للتوقف.
وهنا مجموعة من آراء المبدعين الشبان حول ذلك الربيع الذي يراه بعضهم مغدوراً ويراه آخرون منتصراً)(.

إلى أين وصل الربيع العربي؟ وما هي األسباب والعوامل
التي أدت إلى تعثره؟
المثقف العربي خارج الثورات

وجدي الأهدل

ما حدث يف دول الربيع
العربي هو نتيجة حتمية
لتطور و�سائل االت�صال
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الربي ��ع العرب ��ي هو نقلة ف ��ي الزمان ،لقد
�أح ��دث الربيع العرب ��ي قطع ًا حاد ًا مع ال�ش ��كل
القدي ��م للأنظم ��ة العربي ��ة ،بحي ��ث �أ�ص ��بحت
القب�ض ��ة البولي�س ��ية عل ��ى ال�ش ��عوب �أم ��ر ًا من
الما�ض ��ي .الث ��ورة الحقيقية نابعة من و�س ��ائل
الإع�ل�ام واالنترنت ،الجيل العربي ال�ش ��اب لم
يع ��د يحمل وال ًء مطلق ًا لنظام الحكم المحلي..
لق ��د تغي ��رت نظرته �إلى ال�س ��لطة و�إل ��ى الأبد.
تظهر اليوم �س ��لطات �ض ��خمة عاب ��رة للحدود،
ذات نزعة تحررية لم يعد ب�إمكان �أي نظام في
الأر�ض �أن يقف في وجهها .يحظى مث ًال مارك
زوكربي ��رغ ،م�ؤ�س ���س مملكة الفي�س ��بوك بدولة
افترا�ضية يزيد عدد �سكانها عن �ستمائة مليون
ن�س ��مة ،وهم ي�ش ��كلون مجتمع ًا عالمي ًا منظم ًا،
تعاوني ًا ،وذا قدرة فائقة على الت�أثير.
فيم ��ا يتعل ��ق بت�أثي ��ر الربي ��ع العرب ��ي على
الثقاف ��ة ،ف�إنن ��ا بحاج ��ة �إل ��ى م ��ا بي ��ن 10 -5
�سنوات حتى نتبين الت�أثيرات ب�شقيها الإيجابي
وال�س ��لبي .هن ��اك كالم كثي ��ر ع ��ن التي ��ارات
الإ�س�ل�امية التي و�ص ��لت لل�س ��لطة وقد تفر�ض
�أجندته ��ا الثقافية ،ولكنني �أرى �أن هذا هو نوع
من التح ��دي الإيجاب ��ي الذي ي�س ��اعد الثقافة
الحديث ��ة عل ��ى النم ��و بق ��وة ،و�أن ت�س ��تمد من
موقعه ��ا المناوئ روح ًا جدي ��دة؛ �إذ كلما عب�س
الظ�ل�ام ظه ��رت �أهمية ال�ش ��علة الت ��ي يحملها

 ترتيب الإجابات ح�سب و�صولها �إلى املجلة.

المثقف.
الحديث عن تعث ��ر الربيع العربي ال يحمل
�أي معن ��ى .هل يمكن القول �إن البث الف�ض ��ائي
متعثر؟! �أو �أن ال�ش ��بكة العنكبوتية خاطئة؟! ما
حدث في دول الربي ��ع العربي هو نتيجة حتمية
لتطور و�سائل االت�صال.
�أم ��ا المثقف العربي فل ��م يكن داخل هذه
الثورة ،وال�س ��بب بب�س ��اطة �أن معظم المثقفين
لي�س ��وا على دراية كافية بالتعامل مع الو�سائط
التكنولوجية البالغ ��ة الحداثة ،وهناك العديد
من الأدباء مث ًال لي�س له �صفحة على الفي�سبوك،
ولم ي�س ��بق ل ��ه �أن غرد في موق ��ع «تويتر» ،و�أنا
واحد منهم .كما �أن ر�سائل ( )smsوالبريد
الإليكتروني وغيرها م ��ن عجائب التكنولوجيا
بدا �أن الجيل ال�ش ��اب يحكم ال�س ��يطرة عليها،
وي�س ��تغلها خي ��ر ا�س ��تغالل .و�أم ��ا الجيل الذي
فات ��ه تعلم ا�س ��تخدام ه ��ذه التكنولوجي ��ا ف�إنه
ل ��م يتمكن م ��ن �ص ��نع الأحداث ،و�إنم ��ا اكتفى
بمواكبته ��ا .وبعد �أن �ص ��عدت بع� ��ض الأحزاب
�إل ��ى ال�س ��لطة ،وات�ض ��حت الطبقة ال�سيا�س ��ية
الجديدة ،ف�إن المثقف كان الخا�سر الأكبر من
هذه التغييرات ال�سيا�س ��ية العا�ص ��فة ،وتراجع
دوره كثي ��ر ًا ،وبات مهم�ش� � ًا ومق�ص ��ي ًا؛ لأنه في
زم ��ن الث ��ورات يخف ��ت �ص ��وت الأدب ،ويعل ��و
الزعيق الفج لل�سيا�سة.

سؤال الكتابة

صدامات صحية نحو الحرية
�إلى �أين و�صل الربيع العربي؟
ف ��ي اعتق ��ادي �أن الربيع العربي و�ص ��ل
�إل ��ى �إثب ��ات ال ��ذات بع ��د ت�ض ��حيات كبي ��رة
ب�ش ��رية ومادية ،وهو الآن في مرحلة ت�أ�سي�س
مبادئ وقيم �ش ��املة في �شتى المجاالت .وما
يح ��دث الآن ف ��ي معظم دول الربي ��ع العربي
من ا�ض ��طرابات عل ��ى كافة الأ�ص ��عدة لي�س
�إال نتيج ��ة لمحاول ��ة تر�س ��يخ ه ��ذه المبادئ،
التي تعتم ��د بالدرجة الأولى على ال�ش ��فافية
ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية.
�أه��م مالم��ح التغيي��ر الثقاف��ي الت��ي
تمت؟
لم يحدث تغيير ثقافي كبير ن�ستطيع �أن
نلم�س ��ه في كل ما هو مقروء وم�سموع ومرئي
ثقافيا �أو حتى نلم�س ��ه عل ��ى �أر�ض الواقع من
التطبي ��ق .فمازالت الرقاب ��ة على الحريات،
وتكفي ��ر ال ُكت ��اب والكاتب ��ات ،وتقيي ��د حرية
ال�ص ��حفيين ،موج ��ودة� ،إ�ض ��افة �إل ��ى عدم
اختم ��ار �أفكار المبدعين ع ��ن كيفية التعبير
عن الربيع العربي �أو الم�ساهمة الثقافية في
كيفية التعبير عنه.
م ��ا ن�س ��تطيع �أن نلم�س ��ه ه ��و التغيي ��ر
الثقاف ��ي في بنية مجتمع ��ات الربيع العربي،
ومحاولة ت�أكيد الهويات الإثنية على الم�ستوى
المذهبي الديني والهوية المجتمعية الخا�صة
ل ��كل منه ��ا ،وهي التي ن�ض ��حت لل�س ��طح في
مجتمع ��ات الربيع العربي و�س ��مح لها هام�ش
التعبي ��ر والحرية بذلك ،رغ ��م ما تعانيه من
�ص ��دامات .وهذه من وجهة نظري �صدامات
�صحية �ستنتهي بالحرية وت�أكيد مبد�أ القبول
بالآخ ��ر وف ��ق منظوم ��ة مجتمعي ��ة ثقافي ��ة
يحميها القانون.

هل تعثر الربي��ع العربي؟ وما هي
الأ�سباب التي �أدت �إلى ذلك؟
نعم تعثر؛ وهناك �سببان في اعتقادي:
ال�س ��بب الأول ه ��و ع ��دم فه ��م طبيع ��ة
التغيي ��ر وم�س ��اراته ف ��ي مجتمع ��ات الربي ��ع
العربي ،نتيجة ارتفاع ن�س ��بة الأمية ،و�أي�ض ��ا
�ض ��عف م�س ��توى الوعي ف ��ي كيفي ��ة التعامل
م ��ع ه ��ذا التغيي ��ر ال ��ذي ين�س ��ف المنظومة
ال�س ��ابقة لعدم �أهليتها ولف�س ��ادها وطغيانها
الذي عانت منه تلك ال�شعوب وبناء منظومة
جدي ��دة في �ش ��تى المجاالت تتطل ��ب الكثير
من الجهد لتر�سيخها في الأذهان �أوال وعلى
م�ستوى الممار�سات على �أر�ض الواقع ثانيا.
ال�س ��بب الثاني هو ف�شل النخب المثقفة
ف ��ي �أن تق ��ود م�س ��يرة التغيير على م�س ��توى
الفك ��ر و�إع ��ادة البن ��اء القيم ��ي والأخالق ��ي
كم ��ا فعلت النخب المثقف ��ة على مر التاريخ،
�إ�ضافة �إلى تن�صلها من توجيه م�سار ال�شباب
للنهو� ��ض بقي ��ادات تق ��ود عملي ��ة التغيي ��ر.
و�س� ��ؤال �أحاول الإجابة عليه عندما �أفكر في
تعثر الربي ��ع العربي خا�ص بال�ش ��باب الذين
قادوا هذا التغيير عن عدم ظهور قيادة لهم
في كل دول الربيع العربي.

ف�شلت النخب املثقفة يف
قيادة م�سرية التغيري على
م�ستوى الفكر والبناء
القيمي والأخالقي
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كيف تعام��ل المثقف والأديب العربي
مع حركات التغيير الراهنة؟
تعام ��ل المثق ��ف والأدي ��ب العرب ��ي
ب�إيجابية كاملة ،وتحمل م�س� ��ؤولية الفر�ص ��ة
الت ��ي يجب �أن ي�س ��تغلها ليثبت نف�س ��ه وي�ؤكد
عل ��ى قناعاته التي مار�س ��ها طيل ��ة الفترات
ال�سابقة في كتاباته و�أطروحاته المختلفة في
�أعماله� ،سواء على م�س ��توى ال�سرد �أو ال�شعر
�أو حتى الكتابة ال�صحفية.

نادية الكوكباين

سؤال الكتابة
البع�ض تفاعل ب�شكل �سريع و�أنتج ن�صو�صا
�إبداعية موازية لزخ ��م التغيير .وكل ما اطلعت
عليه رائع وثري في م�ضمونه .والبع�ض في طور
اختمار الأفكار وتحديد الر�ؤى الم�ستقبلية لتلك
الأعمال.
ه ��ذا ال يمنع �أن هن ��اك البع�ض من الأدباء
والمثقفي ��ن م ��ن الذين ل ��م ي�س ��توعبوا التغيير
و�أهميت ��ه و�أرادوا �أن ت�س ��ير الأم ��ور وف ��ق م ��ا

يري ��دون ،ال وف ��ق م ��ا ي�س ��تجد م ��ن الأحداث،
خا�ص ��ة في اختالف م�س ��توى قبول المجتمعات
له ��ذا التغيي ��ر .بمعن ��ى �أن التغيي ��ر ال يمكن �أن
يك ��ون جاهز ًا كما نريد؛ ولك ��ن علينا �أن نكافح
لن�صل لما نريد .وهذا الكفاح لي�س �سهال؛ لأنه
مواجه ��ة بي ��ن كل ما ه ��و مختلف للو�ص ��ول �إلى
المزي ��د من االختالف الذي يحيا تحت �س ��قفه
الجميع.

ثقافة جديدة أكثر تمرداً

منى �صفوان

78

�أنا م ��ن المتفائلين ،الذي ��ن يمكنهم �أن
ينتظروا ع�ش ��ر �س ��نوات �أخ ��رى لر�ؤية نتيجة
الث ��ورات وتغي ��ر الخارط ��ة ال�سيا�س ��ية ف ��ي
المنطق ��ة العربي ��ة ...لأن الثورات ال�ش ��عبية
تحت ��اج �إلى تغيير اجتماع ��ي داعم لها ولي�س
فقط تغيير �سيا�س ��ي فوقي ...من هنا الربيع
العرب ��ي حق ��ق �أول ه ��دف وهو ك�س ��ر حاجز
ال�صمت...
التغي ��ر الثقاف ��ي مرتب ��ط باالجتماعي.
البني ��ة الثقافي ��ة �ش ��كلتها طريق ��ة الحك ��م
ال�سيا�سية ،وحتى طريقة التعبير ت�أثرت بها،
واليوم تخلق ثقافة جديدة �أكثر تمرد ًا وحرية
وتحتاج وقتها لتت�شكل.
تعث ��ر الربيع لي� ��س �إال دليل ا�ص ��طدامه
بكل العوامل الت ��ي من �أجلها قامت الثورات.
�إن ��ه يح ��ارب التبعية للخ ��ارج وفر� ��ض ر�ؤية
ا�ستعمارية وتبعية اقت�صادية ،ويواجه تحدي
الخ�ض ��وع وتحدي الحكم الع�س ��كري وتحدي
الدول ��ة الدينية من �أجل الو�ص ��ول لل�س ��يادة
واال�س ��تقالل مع ��ا� .أم ��ا بالن�س ��بة للمثق ��ف
العرب ��ي ف�أعتق ��د �أنه ت�أك ��د �أن ��ه كان معزوال

عن الواقع .الثورات ب�س ��رعتها �أده�شته ،لكن
انتم ��اءه الوطني جعله ينخرط فيها �س ��ريعا.
ال ��ذي انخ ��رط كت ��ب لنف�س ��ه عم ��را ثقافيا
جديدا ،والذي انزوى و�شكك توقف.

ت�أكد للمثقف العربي �أنه
كان معزو ًال عن الواقع،
لكن انتماءه الوطني
جعله ينخرط يف الثورة
بعد �أن �أده�شته �رسعتها
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ربيع في طور التكوين

زيد الفقيه

ما يزال الربيع العربي
ي�ساقط �أوراق ال�سيا�سة،
والأزهار البديلة التي
كان يطمح �إليها املواطن
العربي مل تنبت بعد
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حي ��ن خرج ��ت ال�ش ��عوب العربي ��ة �إل ��ى
�ش ��وارع الم ��دن للمطالبة ب�إ�س ��قاط الأنظمة
العربية ،خرجت عازمة على هدم كل ما كان
�س ��يئ ًا في دوالي ��ب الأنظمة ال�س ��ابقة ،وخلق
عالم جديد يختلف عن �س ��ابقه ،منطلقا من
�أه ��داف ال�ش ��عوب الت ��ي بذل ��ت �أرواحها من
�أجل ه ��ذا التغيير ،ففي بالدن ��ا اليمن خرج
ال�ش ��باب الم�س ��تقل �إلى ال�ش ��وارع ف ��ي �أيامه
الأولى يطالب بمطالب حقوقية ،منها التعليم
المجان ��ي في الجامع ��ات اليمنية الحكومية،
والم�ساواة في فر�ص العمل وتوفيرها ،وتهيئة
البيئة المنا�س ��بة لخلق فر� ��ص عمل متكافئة
لل�شباب ،والق�ضاء على الف�ساد ،وغيرها من
المطالب .وحين اعتبر الحاكم ذلك خروج ًا
ع ��ن اللياق ��ة النمطي ��ة لطاعت ��ه وواجه ذلك
بالقمع وال�ص ��لف الع�س ��كري .حينئذٍ تحولت
تلك المطالب من مطالب الإ�ص�ل�اح في بنية
النظام �إلى مطالب ترحيل النظام .ولم يكن
ال�ش ��باب ي ��درك �أن ثمة ق ��وى -هي جزء من
النظام الفا�سدـ مترب�ص ��ة لالنق�ضا�ض على
الحك ��م ،لم يك ��ن لها ه ��دف �إال تعزيز مزيد
من تحقيق م�ص ��الحها ال�شخ�ص ��ية .من هنا
ت�ضمخ الم�شهد العربي في ال�سنوات الأخيرة
ب�أخب ��ار الربي ��ع العربي الذي م ��ا يزال حتى
اللحظة في طور التكوي ��ن ،وهذا التكوين ما
تزال مالمحه م�ش ��وهة حتى الآن ،بل �إن ثمة
مالم � َ�ح مخيبة لطموحات ال�ش ��عوب العربية
الت ��ي خرجت ور�ؤو�س ��ها عل ��ى الأكف بهدف
التغيير الجذري لنمط الحكم العربي ،الذي
لب� ��س عب ��اءة الجمهوريات في ظاه ��ره لكنه
ف ��ي باطن ��ه حك ��م دكتات ��وري مت�س ��لط يريد
حكم ال�ش ��عوب ح�س ��ب هواه ال ح�سب النظم
والقواني ��ن الت ��ي بموجبها كان لل�ش ��عوب حق
انتخاب ُر�ؤ�س ��ائها ،والت ��ي كان الم�أمول منها
�أن تنت�ص ��ر لل�ش ��عوب ال للأف ��راد .وفي ثنايا

الحدي ��ث ع ��ن الربي ��ع العربي تكم ��ن حرقة
في ال�ص ��در لخيبة الأمل الت ��ي ُمني بها هذا
الربي ��ع� ،إن جاز ت�س ��ميته بالربيع .فالحديث
عنه يفتح نافذ ًة لل�ش ��جن ف ��ي قلب المواطن
العربي الذي كان ي�أمل تغيير الو�ض ��ع العربي
القائ ��م .وفي ظن ��ي �أن الربيع يم ��ر بمرحلة
والدة متع�س ��رة ،لم ي�ستطع هذا المخا�ض �أن
ي�أتين ��ا بمولود جديد ن�ستب�ش ��ر به خير ًا ،ولم
ي�س ��لم العال ��م العربي م ��ن �ألم ال ��والدة التي
�أثقل ��ت كاهل ��ه وت�س ��ببت بمزيد م ��ن معاناة
�شعوبنا العربية.
لعل ث ��ورات الربي ��ع العربي ف ��ي الوطن
كله ت�ش ��به �س ��ابقتها م ��ن الث ��ورات التي كان
هدفها الرئي�س ��ي تغيير الحاكم وو�ضع حاكم
�آخ ��ر بدي ��ل عن ��ه ،دون التركيز عل ��ى تغيير
نمط التفكير العرب ��ي وتحرره من كل عوالق
التخل ��ف ،والعم ��ل على �إحداث ث ��ورة ثقافية
بالدرج ��ة الأول ��ى ،تكون هي الكفيل ��ة بتغيير
بني ��ة التكوين االجتماعي و�أ�س ��اليب تفكيره،
وتكون �أي�ض ًا ال�ضامن الحقيقي لم�سار �سيادة
النظ ��ام والقان ��ون ،فتغيي ��ر تفكير ال�ش ��عوب
و�إع ��ادة �ص ��ناعته من جديد �أه ��م بكثير من
�ص ��عود الف�ض ��اء ،كما قال الزعيم ال�ص ��يني
(ماوت�س ��ي تون ��غ) حي ��ن ُ�س ��ئل عقب �ص ��عود
رو�سيا و�أمريكا الف�ضاء :ماذا فعلت ال�صين؟
�أج ��اب :لقد عملت ال�ص ��ين ما ه ��و �أهم من
طل ��وع الف�ض ��اء ،وهو �إع ��ادة تربية ال�ش ��عب
ال�ص ��يني م ��ن جدي ��د؛ فق ��د كان المواط ��ن
ال�ص ��يني يبي ��ع ابنه من �أجل قيم ��ة الأفيون.
والع ��رب لي�س له ��م مخرج مما ه ��م عليه �إال
�أن يع ��اد تربية ه ��ذه ال�ش ��عوب المتخلفة من
جديد ،ويعاد النظر ف ��ي المكون االجتماعي
المتخلف ،فالربيع العربي لم تن�ض ��ج مالمح
التغيي ��ر الثقافي واالجتماع ��ي الذي جاء به،
لك ��ن هناك مالمح �أولية للتغيير ال�سيا�س ��ي،

سؤال الكتابة

�ساهم املثقف والأديب
العربي يف هذه الثورات؛
ولكن م�ساهمته كانت
م�ساهمة �صوتية ،من
خالل الكتابة والر�ؤى
التي يطرحها؛ لكن مل
يكن �رشيك ًا يف �صنع
القرار الثوري العربي
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لكن ��ي �أرى �أن هذا التغيير ال�سيا�س ��ي ي�س ��ير
�إلى الأ�س ��و�أ ،فالدكتاتوري ��ة الدينية المتمثلة
ب�س ��لطة الكني�سة تلوح مالمحها في �أفق هذا
الربي ��ع العرب ��ي ،و�إذا نظرن ��ا �إلى ال�ص ��عيد
العرب ��ي نجد �أن ع ��دد ًا من م�ش ��اريع الثقافة
العربية قد اختف ��ت ،مثل «كتاب في جريدة»
الذي كان م�ش ��روع ًا عربي ًا بامتياز� .أما على
ال�ص ��عيد المحل ��ي فق ��د اختف ��ت كثي ��ر من
المناب ��ر الثقافي ��ة مث ��ل المالح ��ق الثقافية
في ال�ص ��حف الر�س ��مية مثل« :ملحق الثورة
الثقاف ��ي» ،و�ص ��حيفة «الثقافي ��ة» ،وكذل ��ك
اختف ��ى ع ��دد م ��ن البرام ��ج الثقافي ��ة م ��ن
الخارط ��ة البرامجي ��ة للقن ��وات الف�ض ��ائية
الر�س ��مية ل ��دول الربي ��ع العرب ��ي ومنه ��ا
الف�ض ��ائية اليمني ��ة ،وه ��ذا م�ؤ�ش ��ر لمالمح
الثقافة القادمة على الم�ستوى المنظور.
حتى الآن مايزال الربيع العربي ي�ساقط
�أوراق ال�سيا�س ��ة ،والأزه ��ار البديلة التي كان
يطمح �إليها المواط ��ن العربي لم تنبت بعد،
ولع ��ل �أ�س ��باب ذلك تع ��ود �إلى �أن ال�سيا�س ��ي
الذي يطمح �إلى الو�ص ��ول �إلى ال�س ��لطة على
�أكتاف غيره قد ركب موجة التغيير وا�ستطاع
م ��ن خالل الكم الب�ش ��ري الأم ��ي الذي يتكئ
عليه �أن يت�صدر هذا الم�شهد؛ لأن الكيف في
العال ��م العربي قليل ون ��ادر ،وهذا الكيف في
نظري ه ��و الذي كان المح ��رك لثورة الربيع
العرب ��ي؛ لك ��ن ج ��اء �س ��يل الجه ��ل الجارف
و�ألقى بالكيف على ر�ص ��يف الم�ش ��هد و�س ��ار
ف ��ي طري ��ق ال�ص ��عود �إل ��ى الحك ��م ،ولذلك
ج ��اء الربيع العربي مخيب� � ًا لآمال الجماهير
العربية التي هتفت ب�إ�س ��قاط النظام ،وهذا
ال�ش ��عار يعن ��ي �أن تتغير كل مالم ��ح الأنظمة

العربي ��ة �إل ��ى الأرقى والأح�س ��ن ،ولكن الذي
ح�ص ��ل �أن هذا التغير جاء مغاير ًا لما يطمح
�إلي ��ه المواط ��ن العرب ��ي؛ �س ��اعد عل ��ى ذلك
عوامل الوفرة الدينية في �ص ��فوف ال�ش ��عوب
العربي ��ة الت ��ي تتلب� ��س بالدي ��ن دون الر�ؤي ��ة
العميق ��ة ل ��ه .المثق ��ف العربي عن�ص ��ر غير
فاع ��ل وغير مفيد في نظ ��ر الأنظمة العربية
ب�شكل عام ،ال�س ��ابقة والالحقة ،ولذلك فقد
هم�شته الأنظمة ال�سابقة ،وجعلت منه �صوت ًا
متحفي ًا تعر�ض ��ه في منابره ��ا الثقافية كنوع
م ��ن تكمل ��ة البر�س ��تيج ال�سيا�س ��ي ،وتخرجه
عن ��د الحاجة التي تخدم م�ص ��الحها؛ لذلك
ظ ��ل المثقف كذل ��ك حتى �أثناء ث ��ورة الربيع
العربي .لقد �ساهم المثقف والأديب العربي
في ه ��ذه الث ��ورات؛ ولك ��ن م�س ��اهمته كانت
م�ساهمة �ص ��وتية ،من خالل الكتابة والر�ؤى
التي يطرحها؛ لكن لم يكن �ش ��ريك ًا في �صنع
الق ��رار الثوري العربي .ول ��و كان المثقف قد
ت�صدر القرار الثوري الختلف الو�ضع العربي
اختالف� � ًا جذري� � ُا ،ونبتت �أزهار ه ��ذا الربيع
ال ��ذي ت�ش ��رئب �إليه �أنظ ��ار المواطن العربي
داخ ��ل هذا الوط ��ن الكبير وخارج ��ه ونتيجة
لذل ��ك الغياب للمثق ��ف جاء الربي ��ع العربي
معوق ًا وم�شوه ًا؛ لأنه قائم على ر�ؤية انتهازية
ترك ��ز على تغيي ��ر الأ�ش ��خا�ص وال تركز على
تغيي ��ر الفك ��ر ،كما �أ�س ��لفنا .وف ��ي اعتقادي
�أن الربي ��ع العربي لو كان ربيع� � ًا ثقافيا لكان
�أجدى و�أنفع لل�ش ��عوب؛ لكن م ��ا يزال الوقت
متاح� � ًا لأن ي�ؤث ��ر المثقف في حرك ��ة التغيير
العربي والعمل عليه �إذا لم ي�ست�سلم المثقف
العربي النتهاك ال�سيا�سي.
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الثورة الثقافية عامل حاسم وفعل مستمر

وليد دماج

لقد ت�صارع النا�س ثقافي ًا
مثلما ت�صارعوا �سيا�سي ًا،
بل �إن الكثري من ال�شواهد
الثقافية تنازعتها
الأطراف املت�صارعة
لتمثلها ولتكون رمز ًا لها
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�إلى �أين و�صل الربيع العربي؟
�أظن �أن ما ي�س ��مى بالربي ��ع العربي يمر
الآن بمنعط ��ف خطي ��ر ،و�إن كان قد �أدى �إلى
�ص ��راع اجتماع ��ي ظاه ��ر وغير ظاه ��ر بين
بع�ض القوى االجتماعية التي حاولت التمرد
على واقعها �ض ��د تلك القوى التي تمكنت من
الهيمنة وال�سيطرة على مقدرات البالد.
ثورة الربيع العربي ب ��د�أت ب�إحراق بائع
متج ��ول (البوعزي ��زي) لنف�س ��ه� .إذن ه ��ي
ثورة اجتماعية بامتي ��از ،هويتها كذلك ،و�إن
ح ��اول البع�ض الخروج بها عن هذا الم�س ��ار
االجتماع ��ي لتو�س ��يع دوائ ��ر الح�ض ��ور ف ��ي
الث ��ورة ،و�أنا �أظن �أن هذا التو�س ��يع هو عامل
�س ��لبي عل ��ى الث ��ورة �أكثر من ��ه �إيجابي ��ا� ،إذ
مكن كل القوى المهيمن ��ة من اقتحام الثورة
واالنحراف بها عن ذلك الم�سار االجتماعي.
ما هي �أهم مالمح التغيير الثقافية
التي تمت؟
المالحظ �أن هن ��اك معالم لثورة قيمية
ثقافي ��ة تح ��اول التج ��ذر تتمثل ف ��ي مقاومة
ال�س ��ائد وانت ��زاع فتي ��ل الخ ��وف م ��ن قلوب
الكثير من النا�س .لقد ت�صارع النا�س ثقافيا
مثلم ��ا ت�ص ��ارعوا �سيا�س ��يا ،ب ��ل �إن الكثي ��ر
م ��ن ال�ش ��واهد الثقافية تنازعته ��ا الأطراف
المت�ص ��ارعة لتمثله ��ا ولتك ��ون رم ��ز ًا له ��ا.
الغناء مثال مثل ظاهرة في ذلك ،و�أ�ص ��بحت
الأط ��راف المت�ص ��ارعة تتمث ��ل الأغان ��ي
الوطنية ،القديمة منه ��ا �أو التي �أبدعت �أيام
الث ��ورات .هن ��اك الكثير من القي ��م الثقافية
انغر�س ��ت �أيام الثورة ،و�ص ��ار ب�إمكان النا�س
�أي ي�ش ��عروا بقيم ��ة تمرده ��م على ال�س ��ائد،
و�إن ظ ��ل للقي ��م الثقافية التقليدي ��ة -بحكم
عاطفيته ��ا وقربه ��ا م ��ن قل ��وب الكثي ��ر من
النا�س -قوتها التي ال ي�ستهان بها؛ لذا ف�إنني
�أرى �أن الثورة الثقافية هي العامل الحا�س ��م

في ثورات الربيع العرب ��ي ،و�أن المعركة هنا
مازالت م�س ��تمرة ،وبح�سم نتيجتها �سيح�سم
م�صير ثورات الربيع.
القي ��م الثقافية الحداثية لها �أي�ض ��ا قوة
كبيرة تدعمها التطورات التكنولوجية الهائلة
في و�سائل االت�صاالت والتوا�صل االجتماعي.
لذا فالمعركة هنا �ستكون غاية في ال�ضراوة،
وال يمكن لأحد �أن يتنب�أ بنتيجتها.
هل تعثر الربي��ع العربي؟ وما هي
العوامل والأ�سباب التي �أدت �إلى ذلك؟
ال يمكن الجزم ه ��ل تعثر الربيع العربي
ف ��ي الوق ��ت الراه ��ن؛ ذل ��ك �أن الوق ��ت ف ��ي
ظني م ��ازال مبكرا عل ��ى مثل ه ��ذا الحكم،
فم ��ازال ف ��ي الجعب ��ة الكثي ��ر ،ومازال ��ت
تداعيات الث ��ورة تنبئ بالكثير من الأحداث،
ومازال ال�ص ��راع على �أ�ش ��ده بي ��ن الأطراف
المت�ص ��ارعة ،و�إن بد�أت تت�ض ��ح تغيرات في
خارطة القوى المتحالف ��ة ،وهو �أمر طبيعي؛
لأن اال�ص ��طفافات التي مثل ��ت قاعدة للثورة
بد�أت في تغليب م�ص ��الحها ال�سيا�س ��ية على
م�ص ��الحها الثوري ��ة ،وب ��د�أت تح ��اول ر� ��ص
�ص ��فوفها االجتماعي ��ة وال�سيا�س ��ية ،وبد�أت
تغل ��ب توجهاته ��ا ال�سيا�س ��ية والأيدلوجي ��ة.
ل ��ذا ف�إنن ��ي �أرى �أن ال�ص ��راع �سي�س ��تمر بعد
�أن تترا� ��ص القوى ب�ش ��كل مختل ��ف ،وبحيث
تظه ��ر على الأر� ��ض االختالف ��ات بين بع�ض
القوى الت ��ي كانت �إلى فت ��رة قريبة متحالفة
والتقاربات بين بع�ض القوى التي كان بع�ضها
مختلفا ومت�صارعا �إلى فترة قريبة �أي�ض ًا.
كي��ف تعام��ل الأدي��ب والمثق��ف
العربي مع حركات التغيير الراهنة؟
�أعتق ��د �أن الحرك ��ة الأدبي ��ة والثقافي ��ة
ف ��ي الوطن العرب ��ي ،وفي اليمن خ�صو�ص ��ا،
انق�سمت -كما هو حال المجتمع -حيال هذه
الث ��ورات ،و�إن كان الأغلبي ��ة ،خ�صو�ص ��ا في
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مل يكن للمثقفني الأثر
املطلوب يف تلك الثورات؛
ب�سبب ت�شتتهم وتوهانهم
وا�ستغرابهم حلدوث
ثورات مل يتوقعوها ومل
يح�سبوا لها ح�ساب ًا

بدايات الثورات ،مع الربي ��ع العربي� ،إلى �أن
ب ��د�أ يطغى المد الدين ��ي على مخرجات تلك
الثورات ،فغ َّير الكثير من المثقفين مواقفهم.
وب�شكل عام لم يكن للمثقفين الأثر المطلوب
في تلك الثورات؛ ب�س ��بب ت�ش ��تتهم وتوهانهم

وا�ستغرابهم لحدوث ثورات لم يتوقعوها ولم
يح�س ��بوا لها ح�ساب ًا .لقد كانت ثورات الربيع
العرب ��ي مفاجئ ��ة لل�سيا�س ��يين؛ ولكنها كانت
مفاجئة ب�ش ��كل �أكبر للمثقفين ،فلم يتمكنوا
من التعامل معها التعامل الالزم.

مجنون أخير يغني في العراء

فتحي �أبو الن�صر
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تتخف ��ف الكتاب ��ة م ��ن �أعب ��اء الخ ��وف
والالج ��دوى ،لتق ��اوم �أعب ��اء الخ ��وف
والالجدوى.
وتحت ��ل الث ��ورة م ��كان ال�ص ��دارة ف ��ي
ذواتن ��ا؛ لكنه ��ا ف ��ي الوق ��ت نف�س ��ه تالحقنا
باللعنات .على �أن ال�ش ��عر والواقع ي�ش ��تركان
ف ��ي التفا�ص ��يل التي ت� ��ؤدي �إلى خ ��رق العقل
بالمعنى العاطفي للكلمة!
ولع ��ل الكتاب ��ة مجن ��ون �أخي ��ر يغني في
الع ��راء ،بينم ��ا ال يمكنن ��ا تجاهل الوح�ش ��ية
والقبح �إال بالكتابة.
فق ��ط :لنحاف ��ظ عل ��ى نق ��اوة وجودن ��ا
الذات ��ي بالأح�ل�ام .و�أح�س ��ب �أن الأح�ل�ام
�ش ��جاعتنا الوجودي ��ة الكافية الت ��ي تخترقنا
باتجاه الم�ستقبل القريب دائم ًا.
وحي ��ث الخذالنات ه ��ي الأكثر �ش ��يوعاً
الآن� ،إال �أننا نجر�ؤ عل ��ى تجاوز الم�آزق رغم
كل الخذالنات.
والحا�ص ��ل �أنه �ص ��راع جدلي ،في حين
�أنه لي�س �ص ��راع ًا بين �شر مطلق وخير مطلق

مث ًال.
كذلك ف�إن ال�سيا�سة حتمية ،حتى ونحن
نتعالى عليها بالفن.
ويبق ��ى واج ��ب الف ��ن اخت ��راق الأعماق
بجدارة رفرفاته النوعية كفن.

لنحافظ على نقاوة
وجودنا الذاتي بالأحالم
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ربيع أفضى إلى أكثر من خريف

حميي الدين جرمة

الثقافة كما �أراها اليوم
برافعة و�ستارة امل�ؤ�س�سة
الر�سمية مل ت�شهد يف
اليمن انحدار ًا كما
ت�شهده اليوم
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الربيع العربي و�صل �إلى طريق م�سدود،
و�أف�ضى �إلى �أكثر من خريف ومرحلة ت�ساقط
لمنظوم ��ات؛ لكن ��ه -ب�ص ��رف النظ ��ر ع ��ن
التقاطع ��ات ال�سيا�س ��ية �أو النفعي ��ات حوله-
ا�س ��تطاع �أن يحدث زل ��زاال ويرمي ب�أكثر من
حج ��ر في بركة الأ�س ��ئلة العربي ��ة التي بقيت
راكدة .ولو لم يكن من بين ت�أثيراته �سوى �أنه
�أخذ في التدرج باتجاه ك�س ��ر حواجز الخوف
و�أنماط تفكير كانت ثابتة ,وال يزال بع�ض ��ها
ي ��راوح مكانها في تكري�س �أ�ص ��نام �سيا�س ��ية
وثقافية ب�صور �شتى.
كان الطبيع ��ي �أن تبرز �س ��مات ومالمح
للتغيي ��ر الثقاف ��ي؛ لك ��ن ذلك لم يت ��م ,حتى
بن�س ��ب متفاوت ��ة ,في غير بل ��د عربي حدثت
في ��ه خ�ض ��ات� .ص ��حيح �أن هن ��اك نخب� � ًا قد
تكون �أعادت النظر في �أمور بعينها و�أ�س ��ئلة,
وم�ش ��اهد كثي ��رة؛ لك ��ن المثق ��ف الع�ض ��وي
بر�أي ��ي اليوم غدا هو ال�ش ��عوب؛ لكنها تحتاج
�إل ��ى مختب ��رات وع ��ي ور�ؤى تح ��ول نزقه ��ا
ومطالبه ��ا المثالي ��ة �إل ��ى م�ؤ�س�س ��ة ,وت�أثي ��ر
متحول من ال�ش ��ارع العام �إل ��ى الر�أي العام,
وقد ظهرت بع�ض الأ�سئلة من نوع البحث عن
ا�ستراتيجيات وطنية للثقافة ,وهي الحاجات
ور�ؤى راهنة وعالقة ما تزال كحيرة و�ش ��رود
ذهني.
غي ��ر �أن عوامل بعينها �أبقت -وال تزال-
على عدم تجاوز �أنماط النظر �إلى التغيير من
وجهة �أو زاوية الثقاف ��ة هنا �أو هناك ,وذلك
ب�س ��بب �أن الثقافة كمفهوم ،في بلداننا ,بقي
مرتهنا للمنظور الر�س ��مي للثقاف ��ة وت�أطيره
وف ��ق م�ص ��الح �ض ��يقة وم�س ��تبدة ,كر�س ��ت
نمطيتها كما يراها ال�سيا�سيون.
�إال �أن مالم ��ح ثقافي ��ة و�إبداعية �أخذت
تت�ش ��كل و�إن ب�شكل بطيء في �صورة جماعات
في الفن والت�شكيل والفوتوغرافيا ,وخيارات
جمالي ��ة �أخ ��رى ف ��ي الإب ��داع بمجاالت ��ه

المختلفة ,تبقي على م�ؤ�س�سية الإبداع والفن
ف ��ي خي ��ارات الأ�ش ��خا�ص� ,أو من يمار�س ��ون
الكتابة كفعل حرية ,وبعيدا عن الت�ص ��ورات
الم�س ��بقة �أو الجاهزة لأنماط ال�ش ��عبوية� ،أو
المكوث في خانة الت�أرث ��ة وتكري�س المجتمع
الفلكلوري.
غي ��ر �أن الثقافة كما �أراها اليوم برافعة
و�س ��تارة الم�ؤ�س�س ��ة الر�س ��مية ل ��م ت�ش ��هد
ف ��ي اليم ��ن كم ��ا �أرى انح ��دارا كما ت�ش ��هده
الي ��وم ,وذل ��ك ب�س ��بب تعث ��ر �أ�س ��ئلة الثقافة
والحري ��ة وقيم ��ة الفرد �أو المجتم ��ع بينهما؛
وذلك ب�س ��بب دخول الأ�ص ��وليات ال�سيا�س ��ية
و�إمالءاتها و�س ��لفية معاييرها و�ص ��يغها التي
تريد كم ��ا يبدو �أن تتفرد بت�ش ��ريعات كارثية
�ستعود وباال على المجتمع ب�صورة عامة.
هن ��اك �ص ��نفان م ��ن المثقفي ��ن ،الأول
كان م ��ع مد التغيير ولم ينكف ��ئ في التفاعل
م ��ع الث ��ورات �أو الربي ��ع ،والآخ ��ر كان ��ت ل ��ه
خي ��ارات براجماتي ��ة وتخ ��وف راج ��ف م ��ن
تعر�ض م�ص ��الحه �إلى اال�ستهداف رغم �أنها
م�ص ��الح ال تمثل �سوى اله�شا�شة على م�ستوى
و�صعيد تجاربها المكر�سة والفالتة بخطابها
ونفعيته ��ا ،وق ��د ت ��م التعام ��ل بي ��ن راف� ��ض
لح ��ركات التغيي ��ر ب�ص ��ورة مبا�ش ��رة وغي ��ر
مبا�شرة ,مع نوع من الدبلوما�سية �أو التحوط
اللفظي ,حيثما ت�ستدعي الم�صلحة ,كمتردد
ال يزال يت�أرجح بين تبرئة نف�س ��ه ومرتكزات
وعي ��ه عل ��ى نفعيات �س ��البة مع متراك ��م �أثر
مرحلة �س ��ابقة ,وبي ��ن من يت�ص ��ارع والجوع
فم ًا لفم ,متحيزا �إل ��ى فعل التغيير البطيء،
ومثالية الفعل الثقافي الذي ال يتحقق� ,سوى
على �صعيد التجريب �أو الكتابة ،كفعل حرية،
عبر �إنتاج �أ�س ��ئلة الكتابة من خاللها ,وتوليد
خي ��ارات للخ ��روج �إل ��ى قناع ��ات �إبداعية �أو
جمالية خا�ص ��ة قد تكون ل�صيقة بتجربة� ،أو
محاولة على الطريق.
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لعبة االنقضاض على التغيير

�أحمد الزراعي

ثورات الربيع العربي
جاءت يف حلظة م�أزقية
لت�رسب احلرائق واللهب يف
ق�ش الف�ساد الذي راكمته
الأنظمة العربية
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ث ��ورات الربيع العرب ��ي جاءت في لحظة
م�أزقي ��ة لت�س ��رب الحرائ ��ق والله ��ب في ق�ش
الف�ساد الذي راكمته الأنظمة العربية.
�إن �أنظمة الت�س ��لط بد�أت تحت�ضر؛ لكن
�أدوات ال�س ��يطرة للمترب ��ول اال�س ��تعماري
�أخرجت ما في جعبتها من بدائل لمحا�صرة
هذا التحول ال�سو�سيولوجي الفذ وتحويله عن
مجراه� .إنها لعبة راكمت خبرة االنق�ض ��ا�ض
على كل تحول!
لق ��د ق ��ام بالث ��ورة فتي ��ة مثل ��ت هبتهم
االلتح ��ام المبا�ش ��ر ب�أ�س ��ئلة التح ��ول ال ��ذي
جا�ش ف ��ي العقل من انهيار المعنى الحقيقي
لث ��ورة الخم�س ��ينيات ف ��ي الوط ��ن العرب ��ي.
لق ��د ب ��د�أت ال�ش ��رارة من «�س ��يدي ب ��و زيد»
م ��ن تون�س الخ�ض ��راء ،فقد �أ�ش ��عل محمد بو
عزيزي ج�سده الفتي لك�أنه حاول بفاعلية �أن
يحث الكون على فهم م�أزق ال�ش ��باب العربي

ال ��ذي يحتج على الخراب الذي و�ص ��لت �إليه
الأنظم ��ة؛ ولكن الف�س ��اد والترهل ف ��ي �أبنية
النظم كان قد و�صل �إلى الحافة.
�إن العقب ��ات مازال ��ت بفعل م ��ا تراكم،
بفع ��ل االختالل في منظوم ��ة القيم ومعايير
ال�سلوك التي �أثرت في عمق الوعي الجمعي.
�إن التح ��ول ف ��ي مج ��رى التاريخ ق ��د حدث،
و�س ��وف يم�ض ��ي �إلى غايته؛ لأن ال�شعوب قد
رفعت عقيرتها و�س ��وف تم�ضي لنيل الحقوق
ورفع راية العدالة و�إ�سقاط الت�سلط والعقبات
الوهمي ��ة كالطائفي ��ة والنزع ��ات التي تفرق
بين المجتمعات ،لبناء دولة العدالة والحرية
والم�س ��اواة ،و�إ�س ��قاط ال ��دور ال ��ذي تلعب ��ه
القوى اال�س ��تبدادية للحفاظ على م�صالحها
القائم ��ة على االرتباط بق ��وى الهيمنة ،وفتح
�آف ��اق البناء الفاعل ف ��ي كل مجاالت الحياة
ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية.
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ربيع في أنصاف وطن وربما في أرباع...

عبد القادر �صربي

مل ي�ستطع املثقف �أن يقود
ال�شارع واكتفى بلعب
الدور الرديف والبطولة
امل�ساندة
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الربي ��ع كلم ��ة ال يعرفها معظ ��م العرب،
فع ��رب الجزي ��رة العربي ��ة وكذل ��ك ع ��رب
ال�صحراء الأفريقية الممتدة من غرب م�صر
وحتى موريتانيا يعي�ش ��ون في مناخ �صحراوي
قا� ��س .وبالرغم م ��ن المناط ��ق القليلة التي
يظه ��ر فيه ��ا الربي ��ع (مناخيا) ف ��ي الوطن
لعرب ��ي �إال �أن كلمة الربي ��ع مجازيا اجتاحت
معظ ��م �آماله و�أحالمه ،ذل ��ك �أن جو المناخ
ال�سيا�س ��ي ال�س ��ائد في المنطقة العربية كان
وما يزال جو اال�ستبداد واالنفراد بالحكم.
بالن�س ��بة ل ��ي �شخ�ص ��ي ًا كان ل ��ي مزاج
خا� ��ص م ��ن ه ��ذا الربي ��ع المزع ��وم ور�ؤي ��ة
ت�شا�ؤمية ن�شرتها في �أكثر من مقال وق�صيدة
ب ��ل �إن م�س ��رحية «ال�ش ��حاذ والبح ��ر» ،التي
كتبتها في ع ��ام  1994عن بحر يترك مكانه
للنا� ��س في�س ��تبدون في ا�س ��تغالل الأر�ض ثم
يع ��ود ليغطيه ��م جميعا ،كان ��ت كناية عن �أن
الديمقراطي ��ات الممنوح ��ة هب ��ة ق ��د تلتهم
�ش ��عوبها م ��ا ل ��م تك ��ن نابع ��ة م ��ن ثقافتهم
فالحرية ال تمنح بل تنتزع.
في مقال ن�ش ��رته قبل انتخابات م�ص ��ر
بعن ��وان «وطن الخيب ��ة» تحدثت عن االنتقال
ف ��ي ذلك البل ��د م ��ن ديكتاتورية الف ��رد �إلى
ديكتاتوري ��ة الجماع ��ة وه ��ذا نت ��اج طبيع ��ي
للف ��راغ الذي ح ��دث ف ��ي ال�س ��لطة فالنخب
الديماجوجية الجاهل ��ة التي كانت وما تزال
تحكم عندما �شعرت باقتراب نهايتها قفزت
�إلى ال�ش ��ارع واختلطت بالجماهير المتطلعة
�إلى التغيي ��ر ولكن من غير حيل ��ة ،فدعمتها
(لوج�س ��تيا) ب�أموالها الملوثة و�سادت عملية
«حي ��ا بهم» كبي ��رة وعندما نجح ��ت الثورات
في �إزاح ��ة الديكتاتوري ��ات الفردية تحالفت
النخ ��ب الديماجوجي ��ة م ��ع الجماع ��ات
المنظم ��ة العاب ��رة للأوط ��ان والمتعط�ش ��ة
لل�س ��لطة و�ش ��كلت ديكتاتوري ��ة جدي ��دة يت ��م

بموجبها تقا�سم المال وال�سلطة الآن.
وف ��ي اعتق ��ادي �أن النخ ��ب المثقفة هي
الت ��ي تتحم ��ل الإخفاق الكبير الذي ح�ص ��ل،
وه ��ذا يقودن ��ا للإجاب ��ة على ال�س� ��ؤال :كيف
تعام ��ل المثقف والأدي ��ب العربي مع حركات
التغيير الراهنة؟
كان عل ��ى المثق ��ف �أن ينتب ��ه �إلى الخلل
الكبي ��ر الذي يكتنف عملي ��ة التغيير الهائجة
التي هبت رياحها من جهات مجهولة مناخيا
وكان علي ��ه �أن يتنب ��ه �إل ��ى التح ��والت الت ��ي
تح ��دث و�إل ��ى االختراق ��ات المنظم ��ة وغير
المنظمة لل�شارع العربي لكن المثقف ونظرا
للعزل ��ة الطويلة التي ُفر�ض ��ت عليه �أحيان ًا �أو
و�ض ��ع نف�س ��ه فيها �أحيان ًا �أخرى ،لم ي�ستطع
�أن يق ��ود ال�ش ��ارع ويعم ��ل عل ��ى بل ��ورة وخلق
قي ��ادات �ش ��عبية و«كاريزمي ��ة» تك ��ون مهيئة
لخو� ��ض غم ��ار المناف�س ��ة ،بل اكتف ��ى بلعب
ال ��دور الردي ��ف والبطول ��ة الم�س ��اندة حتى
وجد نف�س ��ه مع ��زوال من جديد ب ��ل ومالحقا
بفت ��اوى التكفي ��ر والإق�ص ��اء ،وه ��ذا يعيدنا
�إلى �ش ��كل وم�ض ��مون التغيي ��ر الثقافي الذي
حدث (ال�س� ��ؤال الثاني) فلقد بقي الخطاب
الثقاف ��ي انفعاليا وخلى من الفكر والفل�س ��فة
العميقتين  ،فمن تمجيد �ش ��باب و�أ�ش ��خا�ص
قاموا بت�ض ��حيات ج�س ��يمة �إل ��ى البحث عن
تمجيد �آخري ��ن يتطلعون �إل ��ى تحقيق طموح
ف ��ردي وجماعي وم ��ع خطاب مت�ش ��نج مكبل
بال�شتم واالنتقام من النخب الحاكمة �سابقا
انته ��ى الحال �إلى �أن فق ��د الخطاب الثقافي
�أه ��م مالمحه التي كانت �س ��ائدة قبل الربيع
وتراجع ��ت ق�ض ��ية الع ��رب الجوهري ��ة وهي
الق�ض ��ية الفل�س ��طينية لي�ص ��بح الخط ��اب
ال�س ��ائد بال مالمح كالطعام بال ملح .انظر
مثال �إلى الق�ضايا الخالفية الكبيرة ال�سائدة
حالي ًا :ر�ض ��اع الكبير زواج ال�صغيرات جهاد

سؤال الكتابة
النكاح �ش ��كل الفيدرالي ��ات القادمة بد ًال من
التفكير في �أ�شكال جديدة لالندماج ...الخ.
�أما �س� ��ؤال تعثر الربيع العربي فيما دله
�س� ��ؤال :هل الثورة نجحت؟ كان هذا ال�س�ؤال

اال�س ��تفزازي مكتوبا على �أح ��د الجدران في
القاه ��رة فلم ي ��دم طويال حتى توق ��ف �أحد
المارة وكتب :ب�أمارة �أيه؟

مشاركة واضحة للتيارات واألنماط الثقافية الجديدة

يحيى احلمادي

هنالك حركات ثورية
�شبابية قوية قد ت�ؤدي
يف املجمل لت�شذيب قوى
العمل ال�سيا�سي ودفعها
لإنتاج مناذج جديدة
تتعاي�ش مع بع�ضها
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الربي ��ع العربي بد�أ حرك َت� � ُه التغييرية بكل
ت�أكي ��د ,هنالك الكثي ��ر من العث ��رات والعوائق
واج َهت� � ُه ومازال ��ت ُتواج� � ُه َم� � َّد ُه الثوري؛
الت ��ي َ
لكنها باعتقادي طبيعية نتيجة لأجواء ال�ض ��غط
ال�سيا�س ��ي الت ��ي كان ��ت وال تزال ت�س ��ود الوطن
تنا�س ��ين الدور ال�س ��لبي الذي
العرب ��ي ،غي ��ر ُم ِ
تلعبه القوى الإقليمية والدولية التي تحاول �شد
حركة التغيير في اتجاهات مختلفة.
معال ��م التغيي ��ر الثقافي ��ة للربي ��ع العربي
كثيرة ومت�شعبة ،و�أهمها من وجهة نظري:
 دخ ��ول تي ��ارات ثقافية �ش ��ابة �ش ��اركتبفعالية وانفتاح في �ص ��ياغة الم�ش ��هد الثقافي
وال�سيا�سي لدول الربيع العربي.
 ظه ��ور �أنم ��اط ثقافي ��ة جدي ��دة متعددةللتعبي ��ر مث ��ل الأغني ��ة الوطني ��ة والجماهيرية
خا�صة في م�صر واليمن.
 ظه ��ور م ��ا ي�س ��مى بال�ص ��حافيينالمتطوعي ��ن وه ��م �ش ��باب يمار�س ��ون عم ��ل
ال�ص ��حافي من الميدان وينقلون ما يوثقون ِمن
�أخبار و�ص ��ور �إلى مختلف الو�سائط الإعالمية
الحديثة.
 ظه ��ور وانت�ش ��ار و�س ��ائل االت�ص ��الاالجتماعي ودورها الكبير في الحراك الثوري.
 ب ��روز العديد م ��ن المواه ��ب والطاقاتالإبداعي ��ة المغم ��ورة للكثي ��ر م ��ن المبدعي ��ن
الذين لم ُي�سمع بهم قبل انطالق ثورات الربيع
العربي.
الربي ��ع العرب ��ي وحت ��ى اليوم ال ن�س ��تطيع
الحكم عليه �أنه تعثر �أو انتك�س كلي ًا ،لكنه يواجه
الكثي ��ر م ��ن ال�ص ��عوبات الخارجي ��ة ،و�أحيان� � ًا
الداخلي ��ة متمثل ��ة بالأنظم ��ة ال�س ��ابقة َومن ال

يزال في �ص ��فها ,وم ��ن �ص ��راعات �أيديولوجية
لق ��وى الثورة وخا�ص ��ة المواجهات بي ��ن القوى
الليبرالية والدينية.
هذه المواجهات قد ت�س ��تمر لب�ضع �سنين،
لك ��نْ وبنهاية المط ��اف هنالك ح ��ركات ثورية
�ش ��بابية قوي ��ة قد ت� ��ؤدي في المجمل لت�ش ��ذيب
ق ��وى العم ��ل ال�سيا�س ��ي ودفعها لإنت ��اج نماذج
جديدة تتعاي�ش مع بع�ضها ,وفي دول �أخرى قد
ت�سوء الأمور و ُت�ضطر �شعوب هذه الدول لإقامة
و�إ�شعال ثورات �أخرى ت�صحيحية.
َت َعا ُم� � ُل الأدي ��ب والمثقف ف ��ي دول الربيع
العربي في كثير م ��ن الأحيان لم يكن قيادي ًا �أو
ريادي ًا يمكنه �أن ي�ؤثر ويت�أثر مبا�ش ��رة بالحدث
وي�س ��اهم ف ��ي ت�ش ��كيل مخرجاته لكنه انق�س ��م
وللأ�سف �إلى ثالثة �أق�سام:
ق�س ��م غير م�ؤدل ��ج وهذا بر�أي ��ي كان يغ ّرد
خارج ال�سرب ،لأنه لم ينطو تحت مظلة حزبية
تتبناه وتتفاعل مع نتاجه.
ً
وق�س ��م �آخر كان تابعا لقوى �إما تقليدية �أو
جديدة ولم يكن بال�ض ��رورة منحاز ًا �إلى وطنه
بقدر انحيازه لمرجعيته الدينية �أو الحزبية.
والق�س ��م الأخي ��ر بق ��ي متفرج� � ًا ومترقب ًا
للنهاية التي �ستت�شكل ليقوم على �إثرها باختيار
َمن ينتمي �إلى ركبه ويقف في �صفه ,وال غرابة
�أن يك ��ون هذا هو حال المثق ��ف والأديب الذي
ُمو ِر� � َ�س بحقه ف ��ي المراح ��ل ال�س ��ابقة للربيع
العربي �أ�ش ��د �أن ��واع التهمي�ش والإق�ص ��اء حتى
�أ�ص ��بح يرى ويدرك بكل يقي ��ن �أن دوره ال يعدو
�أن يك ��ون كمالي ًا غير ذي ج ��دوى ،رغم �أنه هو
َمن ح� �دّد ور�س ��م مالمح ه ��ذه الث ��ورات وقاد
مواكبها.

سؤال الكتابة

وعي األجيال لن يجعل الثورة مسرحية لتبادل األدوار

عمار الزريقي

مثلت الو�سائط اجلديدة يف
التلفاز واجلوال واالنرتنت
و�سائل بديلة عن
الو�سائل التقليدية بل
و�أكرث فعالية منها
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الثورة كائن ال يقبل التروي�ض ،وال يجدي
معه التخدي ��ر الم�ؤقت ،وال تعوق ��ه الحواجز،
وال يملك ال�سائ�س حيلة �أمامه �سوى االن�صياع
لإرادته .هك ��ذا بد�أ الربيع العربي في فجاءته
وعنفوان ��ه وحيويت ��ه ،كما �ش ��اهدنا في تون�س
وبعده ��ا م�ص ��ر ث ��م ليبي ��ا رغم وج ��ود بع�ض
المتغيرات التي كان لها �أثر في م�سار التغيير
في كل بلد ،وتبدو هذه المتغيرات �أكثر تعقيدًا
في الم�شهد اليمني لت�صل �إلى �أق�صى درجات
التعقيد في الم�شهد ال�سوري.
كان ��ت هناك حاج ��ة ملح ��ة للتغيير على
كافة الأ�ص ��عدة ،وكانت الثورات العربية تمثل
�إنق ��اذا للبلدان من حالة التدهور الم�س ��تمرة
التي تت�ص ��اعد فيها معدالت النمو ال�س ��كاني
والبطال ��ة والفق ��ر والف�س ��اد وغيره ��ا مقابل
انخفا� ��ض م�ؤ�ش ��رات التنمي ��ة وغي ��اب الأمن
و�س ��وء الخدم ��ات و�ض ��عف الدول ��ة المركزية
التي ان�ش ��غلت ع ��ن وظائفها الأ�سا�س ��ية بخلق
الأزم ��ات واالنته ��اكات الحقوقي ��ة وت�ش ��ديد
الرقابة عل ��ى الحراك الثقاف ��ي وفتح عيونها
وا�س ��عة على �أق�ل�ام وكامي ��رات ال�ص ��حافة،
و�أ�ص ��رت �أن تدير الب�ل�اد ب�أدوات خرجت عن
الخدم ��ة قبل نهاي ��ة الألفية الثاني ��ة جاهلة �أو
متجاهل ��ة �أبجديات المن ��اخ الجديد الذي لم
يعد �س ��قفه محكوم ًا بالرقابة في ظل الف�ضاء
المفت ��وح ،وق ��د مثلت الو�س ��ائط الجديدة في
التلف ��از والجوال واالنترنت و�س ��ائل بديلة عن
الو�س ��ائل التقليدي ��ة ب ��ل و�أكثر فعالي ��ة منها،
وكان ��ت الم�س ��مار الأخي ��ر ف ��ي نع� ��ش �أنظمة
ل ��م تكن تعل ��م �أن الجي ��ل الذي �أمامها �ص ��ار
ي�ستخدم «الكيبورد» بدال من القلم ،والمدونة
بدال من ال�ص ��حيفة الورقية ،والفي�سبوك بدال
من الم�س ��يرات ،واليوتيوب ب ��دال من التلفاز،
و�أن الكاميرات لم تعد حكر ًا على ال�صحفيين
بع ��د �أن �ص ��ارت عد�س ��ة الهاتف الج ��وال في
�أيدي الأطفال.
هذا الحراك التفاعلي ال�ش ��امل مع حالة
ال�س ��خط المجتمع ��ي م ��ن �أداء الم�ؤ�س�س ��ات
الر�س ��مية� ،أدى �إل ��ى رف ��ع م�س ��توى الوع ��ي

ب�أهمي ��ة �إنقاذ بلدان ُيرمى �ش ��بابها بالعمالة
لأنه ��م ي ��رون م ��ا ال ي ��راه ال�سا�س ��ة ،ويق ��ال
بح َّم ��ى ال�ض ��نك» لأنه ��م
عنه ��م «م�ص ��ابون ُ
َّ
�شخ�صوا �أمرا�ض الأنظمة العمياء المترهلة،
ويتعر�ض ��ون لأب�ش ��ع �أعمال العن ��ف والبلطجة
والإره ��اب المنظم من قبل ما ي�س ��مى مجاز ًا
بـ«الأمن» لأنهم طالب ��وا بحقوقهم في الحياة
والكرامة والحرية وعب ��روا عن �إرادة التغيير
ب�سلمية تامة.
ل ��م يك ��ن �إ�س ��قاط الأنظم ��ة ه ��و اله ��دف
الوحي ��د للثورة ،بل للإنقاذ ،لتب ��د�أ بعده عملية
التغيي ��ر ال ��ذي ال يمك ��ن �أن يت�أت ��ى دون ثم ��ن،
�ص ��حيح �أن الهوة بين الواقع والتطلعات كبيرة
ول�سنا را�ضين عن الوتيرة التي ت�سير بها عملية
التغيير ،ولكن من غير المنطقي �أن نحكم بتعثر
حراك الربيع العربي بهذه ال�سرعة ،وخ�صو�صا
�إذا �أخذن ��ا في االعتبار حج ��م التركة الباهظة
التي خلفتها الأنظمة ال�سابقة بكل مكوناتها من
�س ��لطة ومعار�ضة وقوى اقت�ص ��ادية واجتماعية
وغيره ��ا ،ه ��ذه المكون ��ات التي ان�ص ��هرت في
واق ��ع ما بعد الثورة لكنها لم ت�س ��توعب التغيير
كم ��ا ينبغي ،وكثير منها م ��ا زال يتعامل بعقلية
الما�ض ��ي ،وهذا ال يعفينا من ح�س ��ابات الثورة
الم�ض ��ادة ،فالمعار�ض ��ة �ص ��عدت لتم�س ��ك
بالأدوات الت ��ي كانت بيد الأنظم ��ة المخلوعة،
والأخي ��رة نزلت �إلى ال�ش ��ارع لت�س ��تخدم نف�س
�آليات المعار�ضة �سابق ًا.
لكننا نتفاءل في وعي الأجيال فال يمكن
و�ص ��ف ح ��راك الربيع العربي مثل م�س ��رحية
تب ��ادل �أدوار ،ولو لم يكن لهذا الحراك �إال �أن
ك�سر ال�صنمية ال�سيا�سية المتمثلة في الحزب
الواحد /الف ��رد الواحد /الأ�س ��رة الواحدة،
وكبح م�ساعي التوريث و�أنع�ش المجتمع وخلق
العبي ��ن جدد ف ��ي ال�س ��احة و�إن ل ��م يمكنهم
م ��ن عجل ��ة الأنظمة الجدي ��دة ،فهم في طور
الكم ��ون و الت�أهيل لقي ��ادة مرحلة قادمة من
التغيير ،وهناك ال�ش ��ارع ال ��ذي يراقب بحذر
و�ش ��جاعة �أكث ��ر الآن ولم يعد ذل ��ك المراقب
ال�صامت.

سؤال الكتابة

صراع مكشوف ومباشر مع قوى الظالم

عمار النجار

�شارك املثقفون بحما�س
كبري يف ثورات الربيع
العربي� ،إال �أن البع�ض
منهم تراجع �أثناء الثورة
�أو بعدها بكثري من اخليبة
وال�شعور بالالجدوى
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ف ��ي المرحل ��ة الت ��ي �س ��بقت ث ��ورات الربيع
العربي ا�ش ��تركت المجتمعات العربية في �سمتين
بارزتي ��ن كان لهم ��ا ت�أثي ��ر بال ��غ عل ��ى الثقاف ��ة
والم�ؤ�س�سات الثقافية:
�أوالهم ��ا :الأنظم ��ة ال�سيا�س ��ية القمعي ��ة،
المتوج�سة من كل جديد ومغاير ،والمترب�صة ب�أي
بادرة تغرد خارج منطق ال�س ��لطة ال�سيا�س ��ية بما
�أنتجته من خطابات و�أدوات ثقافية و�أيديولوجيات
معتلة وديمقراطيات وهمية خالية من �أي م�ضمون
ي�سمح بالتعددية النوعية وحرية التعبير والتفكير.
وال�س ��مة الثانية تمثل ��ت بالثقاف ��ة التقليدية
ال�س ��ائدة بم ��ا تكر� ��س فيه ��ا م ��ن تحيز ما�ض ��وي
وجم ��ود نابذ للتغيي ��ر وانكفاء �أعم ��ى على الذات
راف� ��ض للثقافات الأخرى وغير منفتح على التنوع
واالختالف.
ف ��ي ظ ��ل ه ��ذا الح�ص ��ار ال�س ��لطوي والهوة
المجتمعية �س ��لك خط ��اب المثقف والم�ؤ�س�س ��ات
الثقافية في م�سلك وعر مليء بالعوائق.
لق ��د نتج عن هذا الو�ض ��ع تراجع كبير لدور
المثقف وم�ؤ�س�س ��ات الثقافة الم�ستقلة في �إحداث
ت�أثير ملمو�س في الواقع االجتماعي .وهذا التراجع
للدور الثقافي �سمح لقوى التخلف و�أدوات الظالم
بالمزيد من التمدد في العقل العربي وال�س ��يطرة
على �ص ��ورة الم�س ��تقبل ،ع�ل�اوة على ما �ش ��وهته
هذه الق ��وى البربرية من الت�ص ��ورات والمفاهيم
والقيم ،وما �أزالته من التراث والفلكلور والتاريخ،
وم ��ا حجبت ��ه م ��ن الفن وم ��ن الجمال في خ�ض ��م
الحياة االجتماعية وفي جوهر الإن�سان.
لق ��د �ش ��ارك المثقف ��ون بحما� ��س كبي ��ر في
ثورات الربيع العربي� ،إال �أن البع�ض منهم تراجع
�أثن ��اء الثورة �أو بعدها بكثير من الخيبة وال�ش ��عور
بالالج ��دوى ،نظ ��ر ًا لم ��ا تخلل هذه الث ��ورات من
تالع ��ب بين قوى التخل ��ف محلي ��ا و�إقليمي ًا وقوى
اال�ستغالل على الم�ستوى الدولي.
ولن �أ�سهب بالحديث عما تخلل ثورات الربيع
من �ش ��روخ مدم ��رة ل�ص ��ورة الم�س ��تقبل الجديد
والدولة المدني ��ة و�أفكار الحرية واالنعتاق؛ فرغم
الم�شهد المربك لهذه الثورات الذي �أظهر الكثير

م ��ن االنف�ص ��ام م ��ن خالل تبن ��ي �ص ��ورة محيرة
للم�س ��تقبل ت�س ��تمد م�ش ��روعها من الما�ضي ومن
الم�ش ��روع الأ�ص ��ولي تحديدا؛ �إال �أن هذه الثورات
ل ��م تتحي ��ز تمام ��ا له ��ذا اال�س ��تغراق المخي ��ف،
ب ��ل تركت فجوة منا�س ��بة م ��ن الحري ��ة للمثقفين
وللم�ؤ�س�س ��ات الثقافي ��ة لإعادة النظر ف ��ي الر�ؤى
والخط ��اب والبرامج وا�س ��تغالل م�س ��افة الحرية
الم�ؤقتة لح�شر مبادرات تقدمية لإدارة الم�ستقبل
في خ�ض ��م الأطروحات التي المتناو�ش ��ة تطرحها
خطابات ومرجعيات مختلفة ل�صياغة التغيير.
�إن �ص ��راع المثقف الأ�سا�سي كان ملتحم ًا مع
الظالمية .وكان ��ت �أنظمة ما قب ��ل الربيع العربي
ت�ش ��ارك ف ��ي �إدارة هذا ال�ص ��راع دون �أن تت�ض ��ح
انحيازاته ��ا لجه ��ة محددة منها ،ب ��ل كانت تتلون
بتل ��ون المنافع واالحتياج ال�سيا�س ��ي المرحلي� .إال
�أن الثقافة عموم ًا قد ان�س ��حقت كثيرا تحت وط�أة
التحال ��ف المخي ��ف للقوى المتخلفة م ��ع الأنظمة
اال�ستبدادية.
�إن �صورة الم�ستقبل بالن�سبة للثقافة ال تختلف
كثي ��ر ًا عن �ص ��ورة الما�ض ��ي ،ماعدا �أن ال�ص ��راع
مع قوى الظالم �س ��يكون مك�ش ��وف ًا ومبا�شر ًا ،ومع
جهة واح ��دة ،هي الأنظمة الحاكمة التي �س ��تكون
هي ذاتها القوى الأ�ص ��ولية المتطرفة ،و�سي�ضطر
المجتمع لالنحياز �إلى �أحد الطرفين� ،إما خطاب
الحري ��ة والحداثة الذي يحمله المثقفون �أو القمع
والتخلف الذي يحمله الم�شروع الأ�صولي الحاكم.
حين يحكم الأ�ص ��وليون ف�إنهم ملزمون �أمام
ال�ش ��عوب بتقدي ��م حل ��ول ناجع ��ة لك ��م هائ ��ل من
م�ش ��كالت الواق ��ع؛ لكن تكر�س ��هم عب ��ر تاريخهم
في خط ��اب وهمي ا�س ��تعادي قائم عل ��ى المنطق
الجدلي ال�سف�س ��طائي لن يزيد الواقع �إال �س ��وء ًا،
وه ��ي فر�ص ��ة مالئم ��ة للمثقفي ��ن والم�ؤ�س�س ��ات
الثقافية للإم�ساك بزمام التغيير من جديد ،رغم
ما �س ��يعانونه من ا�ستمرار القمع وخطاب التكفير
في المرحلة القادمة� ،إال �إنني �أرجح �أنها �س ��تكون
مرحلة انحياز �شعبي تام للخطاب الجديد.
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تكرار توطين الديكتاتورية بآالت حديثة

�أحمد ال�سالمي

هناك تغريات ثقافية
طالت الوعي والتفكري
لدى النخبة؛ لكن �أثرها
يتطلب وقت ًا لينعك�س
على الكتابات النظرية
والفكرية وعلى
الن�صو�ص الإبداعية
وخمتلف �أ�شكال الفنون
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تخل�ص ��ت بع� ��ض الأقط ��ار العربي ��ة من
حكامه ��ا المزمنين الذين انحرفوا بالأنظمة
الجمهوري ��ة �إل ��ى النظام الف ��ردي والعائلي.
لك ��ن عل ��ى الم�س ��توى ال�سيا�س ��ي و�ص ��ل بن ��ا
الربي ��ع العرب ��ي ف ��ي اللحظ ��ة الراهن ��ة �إلى
محطة االت�س ��اق م ��ع التخلف الكام ��ن ،ومع
ما نح ��ن عليه بالفع ��ل؛ كمجتمع ��ات ال تزال
عالق ��ة في ما�ض له �أ�س ��ئلته القديمة التي لم
تح�سم �إجاباتها بعد .كما لم تفلح انتفا�ضات
الجماهي ��ر ف ��ي �أن تتحول �إل ��ى رافعة لإعادة
�ص ��ياغة العق ��ل ال�سيا�س ��ي العرب ��ي وتقديم
�إجابات لتلك الأ�س ��ئلة ،وفي مقدمتها �س� ��ؤال
الدولة والمواطنة ،وما يت�ص ��ل بهذه الثنائية
من ت�ص ��ورات و�آليات موروثة ال تزال توا�صل
الهيمنة على الح ��كام والمحكومين مع ًا� ،إلى
ح ��د �أن ال�س ��لطات التي �ص ��عدت �إلى الحكم
عل ��ى �أكتاف الجماهير ال�ش ��ابة ،التي حلمت
بالتغيير ،راحت تبرر لنف�س ��ها تكرار توطين
الدكتاتوري ��ة تح ��ت عناوي ��ن قديم ��ة ،و�إن
كانت ت�س ��تخدم �آلي ��ات جدي ��دة .و�أعني هنا
الجماع ��ات والح ��ركات الت ��ي انهمك ��ت منذ
عقود في ت�س ��يي�س الدين وتديين ال�سيا�س ��ة؛
�إذ بالإ�ضافة �إلى اختطافها لثمار انتفا�ضات
«الربي ��ع العربي» وم�ص ��ادرتها حق المجتمع
بكل �أطيافه في �صياغة العقد االجتماعي لما
بعد التحوالت الأخيرة ،ها هي تعزز اتكاءها
على ال�ش ��رعية الثورية الطازجة بم�ش ��روعية
ديني ��ة تنه�ض على فه ��م �أحادي و�إق�ص ��ائي
وطائفي للدين.
�أم ��ا �أهم مالم ��ح التغيي ��ر الثقافي التي
تم ��ت فيمكن القول �إن هناك تغيرات ثقافية
طال ��ت الوع ��ي والتفكي ��ر لدى النخب ��ة؛ لكن
�أثره ��ا يتطلب وقت� � ًا لينعك�س عل ��ى الكتابات
النظرية والفكرية وعلى الن�صو�ص الإبداعية

ومختلف �أ�ش ��كال الفنون ،فيما ت�ش ��رب عامة
النا�س التحرر من الخوف ومن �سطوة القمع
الذي كانت الأنظمة تت�س ��لح ب ��ه في مواجهة
و�إذالل ال�شعوب.
و�أرى �أن �ص ��دمة الربي ��ع العرب ��ي
�ست�ؤ�س ���س منظور ًا ثقافي� � ًا يدفع �إلى مراجعة
بع�ض اليقينيات ال�س ��ابقة الت ��ي كانت تجعل
محددات الفع ��ل الثقاف ��ي والإبداعي تتوغل
ف ��ي التماه ��ي م ��ع ا�ش ��تغاالت ذهني ��ة بحتة
جعل ��ت المثقف يتحول �إل ��ى كائن غير معني
بالخيب ��ات واالنتكا�س ��ات الت ��ي يرك ��د فيه ��ا
مجتمعه.
�إال �أن و�س ��ائل الإع�ل�ام وال�س ��ينما على
وجه التحديد �ستكون م�ؤهلة �أكثر و�أ�سرع من
�أي ف ��ن �آخر لإنجاز مقارب ��ات جديدة تنفتح
على ما ظل م�ؤج ًال �أو محرم ًا ،بينما �سيحتاج
المعط ��ى الثقاف ��ي المكتوب �إل ��ى مرور زمن
كاف الختمار الر�ؤى و�إن�ضاجها.
وفي المح�صلة النهائية �سيجد الم�شتغل
بالثقاف ��ة �أنه �أمام ا�س ��تحقاق مواجهة الهوة
ال�سحيقة التي تف�صل بين الواقع وبين حداثة
عربية لها منجزها النظري والجمالي لكنها
غير م�س ��نودة بخطابات �أخرى وممار�س ��ات
موازية لها.
تعثر الربيع العربي والأ�سباب والعوامل
التي �أدت �إلى ذلك هناك م�ؤ�ش ��رات انتكا�س
للآم ��ال الت ��ي كان ��ت مرجوة م ��ن تفاعالت
الربي ��ع العرب ��ي ومقدماته .لك ��ن التحوالت
المف�ص ��لية ف ��ي المجتمع ��ات تظ ��ل بحاج ��ة
لم�ض ��ي فترة من الزمن لك ��ي تنجح �أو لتعلن
ف�شلها .و�س ��يكون علينا االنتظار للحكم على
مدى تعثر التغيير ف ��ي دول الربيع العربي �أو
تقدم خطواته .و�أظن �أن �أ�سباب التعثر تتعلق
با�س ��تمرار هيمنة �أجيال �سيا�س ��ات الما�ضي
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مواجهة الهوة ال�سحيقة
التي تف�صل بني الواقع
وبني حداثة عربية
لها منجزها النظري
واجلمايل لكنها غري
م�سنودة بخطابات �أخرى
وممار�سات موازية لها

عل ��ى ه ��ذه المرحلة الت ��ي كانت تتطل ��ب وعي ًا
متحرر ًا من ح�س ��ابات الق ��وى والأحزاب التي
ت�ضع كل همها في اقت�سام غنائم ال�سلطة.
كي ��ف تعام ��ل المثق ��ف والأدي ��ب العربي
مع ح ��ركات التغيي ��ر الراهن ��ة ،فقد ا�س ��تعاد
المثق ��ف والأدي ��ب العرب ��ي حيويت ��ه و�إيمان ��ه
بفاعلي ��ة ال�ش ��ارع؛ رغم �أن لحظ ��ات الحما�س
الأولى الت ��ي رافقت اندالع غ�ض ��ب الجماهير
تراجع ��ت ل ��دى البع� ��ض ،وبخا�ص ��ة عندم ��ا

ت�صدرت التيارات التقليدية وال�سلفية الحدث
الذي حمل �ش ��عار التغيير؛ ثم �أ�صبح الت�أ�صيل
له ��ذا التغيي ��ر يم�ض ��ي باتج ��اه التناق� ��ض مع
وع ��ي المثق ��ف ور�ؤيت ��ه المتجاوزة لت�ص ��ورات
الجماعات الراديكالية الت ��ي باتت تعتقد �أنها
تم ��ر بمرحلة التمكين لم�ش ��روعها ال�سيا�س ��ي
المناه�ض للحريات ولبديهيات ال�سيا�س ��ة في
هذا الع�صر.

الربيع ولد ميتاً والثورة سُرقت

منري طالل
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ان�ض ��ممت �إلى حرك ��ة التغيي ��ر المطالبة
ب�إ�س ��قاط الأنظم ��ة الرجعي ��ة المتخلف ��ة حيث
ا�س ��تقلت من قي ��ادة الم�ؤتم ��ر ال�ش ��عبي العام
كنائ ��ب لرئي� ��س الدائرة الثقافية مع الأ�س ��تاذ
�شائف الح�س ��يني رئي�س الدائرة لنخلي دائرة
كامل ��ة ف ��ي الم�ؤتم ��ر عندم ��ا ب ��د�أت الحرك ��ة
االحتجاجي ��ة ال�ش ��بابية الت ��ي ب ��د�أت ب�ش ��كل
مطال ��ب لحقوق م�س ��لوبة وتط ��ورت �إثر دخول
الأح ��زاب ورجال ال�سيا�س ��ة وزعم ��اء القبائل
والمتنفذين الذين فقدوا م�ص ��الحهم �أو كانوا
على و�ش ��ك فقدانها ب�سبب تخلي ر�أ�س النظام
ال�سيا�س ��ي ال�س ��ابق عن مجموعة من �أن�صاره
ل�ص ��الح �أبنائه الذين كبروا و�صاروا يناف�سون
كبار القادة على مقدرات البالد االقت�ص ��ادية
وعلى النفوذ ،كما كان التالعب الذي مار�س ��ه
النظام بالم�س ��ائل الطائفية ول ��د نقمة كبيرة
بي ��ن النا�س� ،س ��واء �أكان الجماعات ال�س ��لفية
�أو ال�ش ��يعية كالحوث ��ي ،وع ��دم ح ��ل ق�ض ��ايا
المظالم للمتعاقدين والم�سرحين من الخدمة
الع�س ��كرية �أج ��ج الم�س� ��ألة و�ض ��اعفها �إهمال
ح ��ل ق�ض ��ايا الأرا�ض ��ي المغت�ص ��بة بالمناطق
الجنوبي ��ة ،كما �أن ت�س ��اهل النظام في ق�ض ��ية
ال�س ��يادة الوطنية وال�سماح للطيران الأمريكي

�ض ��رب ق ��رى وبل ��دات يمني ��ة بع ��ذر مكافحة
الإرهاب وتوقيع اتفاقية الحدود مع ال�س ��عودية
والتن ��ازل عن ع�س ��ير ونجران والرب ��ع الخالي
دون فائ ��دة تذك ��ر لل�ش ��عب اليمني ول ��د نقمة
هائل ��ة لدى جموع ال�ش ��عب و�س ��اهم في الثورة
الت ��ي وئدت بالمه ��د عندما ت�ص ��دى لقيادتها
�أعدا�ؤها من الفا�س ��دين� ...إن �أ�س ��باب الثورة
ف ��ي اليمن والوطن العرب ��ي الكبير كثيرة ،فلم
يك ��ن �إح ��راق محم ��د البوعزيزي ف ��ي جنوب
تون�س ال�س ��بب الرئي�س ��ي للث ��ورات فيما عرف
الحقا با�س ��م الربيع العربي ،فقد كانت هناك
جملة من الأ�سباب لحدوث الثورات في البالد
العربية ،ولعل �أهمها:
 تزييف وعي ال�ش ��عب العربي من خاللديمقراطي ��ة مزيفة غي ��ر مكتمل ��ة والذي مثل
�أق�ص ��ى �أن ��واع اال�س ��تبداد ال�سيا�س ��ي وتغييب
الآخر.
 ح�ص ��ر ال�س ��لطة في نخب حاكمة �سواء�أ�سرة �أو حزب �أو ع�سكر وعدم القبول بالتداول
ال�سلمي لل�سلطة.
 اال�ض ��طهاد والتنكي ��ل بالخ�ص ��وموالمعار�ضين ال�سيا�سيين.
 -الف�ساد المالي والإداري الم�ست�شري في
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كل الم�ؤ�س�س ��ات التابعة للبالد العربية وتف�شي
الر�شوة والو�ساطة والمح�سوبية.
 انت�شار الفقر والبطالة بين ن�سبة كبيرةمن ال�سكان.
 تزعزع هيبة الدولة و�ض ��عف �سيطرتهاعلى بع� ��ض المناطق لتن�ش� ��أ تنظيمات مناوئة
في م�أمن من الدولة.
 اختالل تطبيق القانون �أف�س ��ح المجاللحركات التمرد والع�صيان.
 �إهمال �شريحة ال�شباب والمتعلمين منخطط الحكومات وتوفير �سبل الحياة الكريمة
لهم وعدم ا�س ��تيعابهم �ضمن القرار ال�سيا�سي
ليكونوا �ص ��انعين لواقعهم عو�ض� � ًا عن تركهم
يعان ��ون اال�ض ��طهاد والإق�ص ��اء م ��ن قبل تلك
الحكومات.
 م�شاريع التوريث في الأنظمة الجمهورية�أججت الغ�ض ��ب ال�ش ��عبي عندما �شعر ال�شعب
العرب ��ي ب�أنه قطعة �أث ��اث يو ّرثها الحاكم البنه
دون �أن يكون لل�شعب فر�صة لالختيار.
 ظهور فجوة عميق ��ة بين طبقة الفقراءالت ��ي ت�ش ��مل �أغلبي ��ة ال�ش ��عب وقل ��ة قليلة من
الأغني ��اء الذي ��ن ينعم ��ون بخي ��رات الب�ل�اد
وتال�ش ��ي وج ��ود الطبقة الو�س ��طى ول ��د نقمة
عامة.
 انع ��دام الفر� ��ص المتكافئة ف ��ي العملوالحي ��اة ب�س ��بب تف�ش ��ي ظواه ��ر الو�س ��اطة
والمح�سوبية.



م�شاريع التوريث يف
الأنظمة اجلمهورية
�أججت الغ�ضب ال�شعبي
عندما �شعر ال�شعب
العربي ب�أنه قطعة �أثاث
يو ّرثها احلاكم البنه

تعرث الربيع العربي
ب�سبب �صعود التيارات
الإ�سالمية الأ�صولية
التي مار�ست نف�س القمع
الذي كان واقعا عليها من
الأنظمة ال�سابقة
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الربي ��ع العرب ��ي ولد ف ��ي �أغل ��ب الأقطار
العربية ميت ��ا .هذا هو تو�ص ��يفي له بعد مرور
نح ��و عامي ��ن على ثورة اليا�س ��مين ف ��ي تون�س
والتي مثلت الدحرج ��ة الأولى لكرة الثلج التي
اجتاح ��ت كل م ��ن وق ��ف �أمامها م ��ن الأنظمة
الم�س ��تبدة .الربيع العرب ��ي وق�ض ��ية التح ��ول
الديمقراط ��ي للأنظمة �أي�ض� � ًا تعثر هذا الأمر
ب�سبب �ص ��عود التيارات الإ�س�ل�امية الأ�صولية
التي مار�س ��ت نف� ��س القم ��ع ال ��ذي كان واقعا
عليه ��ا م ��ن الأنظمة ال�س ��ابقة ،ليظه ��ر للعلن
الخ ��وف من نفوذ ه ��ذه التيارات المتع�ص ��بة،
فق ��د �أدت ث ��ورات الربيع العرب ��ي �إلى اختالل
�أمن ��ي خطير ا�س ��تغلته الجماعات الإ�س�ل�امية

ال�س ��لفية الت ��ي تبن ��ت فك ��ر تنظي ��م القاع ��دة
الجهادي ،ففي بالدنا تح ��ول تنظيم القاعدة
لما يقارب ال�سنة �إلى دولة في محافظات �أبين
ولحج و�شبوة وم�أرب ،وفي ليبيا والجزائر �أخذ
تنظيم القاعدة يزحف نحو الأقطار الأفريقية
المجاورة ،كت�ش ��اد والنيج ��ر ونيجيريا ومالي،
وظه ��رت ق ��وة ال�س ��لفيين ف ��ي م�ص ��ر وتون�س
وليبيا ب�ش ��كل غير م�س ��بوق ،وه ��م تيار يرف�ض
الديمقراطية ويكفر كل من يقلد الغرب .وهنا
تبرز الق�ض ��ية الطائفية التي برزت مع ثورات
الربيع العربي وال�ص ��راع ال�سني ال�شيعي ،ففي
�س ��وريا دعمت الحركات الإ�سالمية الم�سلحة
لقل ��ب نظ ��ام الحكم بدع ��وى �أن ��ه علماني من
جهة ويرتكز على الأقلية العلوية المدعومة من
�إيران ،ليدور على �أر�ض �س ��وريا �ص ��راع مرير
ت�شرد ب�سببه نحو �سبعة ماليين �سوري ،وازداد
ال�ص ��راع ت�أجج ًا بدخول ح ��زب اهلل والحر�س
الثوري الإيراني لدعم النظام ال�سوري ليرتدي
النزاع �صبغة طائفية ر�سمية وهو ما يطيل �أمد
ال�ص ��راع ويجعله ي�أخذ �أبعاد ًا �إقليمية ودولية،
فقد ارتبط ال�ص ��راع في �س ��وريا بتنازع رو�سي
�إيران ��ي من جهة و�أمريك ��ي �أوروبي ومن معهم
دول الخليج العربي من جهة �أخرى.
ونف�س الو�ض ��ع بالن�س ��بة لمملكة البحرين
م ��ع ف ��ارق �أن الجي� ��ش ال�س ��عودي �أحك ��م
ال�س ��يطرة ليح ��ول دون قي ��ام ث ��ورة �أهلي ��ة
�ض ��د العائلة الحاكم ��ة والأقلية ال�س ��نية؛ لكن
يبق ��ى الو�ض ��ع م�ض ��طرب ًا وقاب�ل ً�ا لالنفج ��ار.
وف ��ي اليمن ظهر �أي�ض� � ًا نزاع مذهبي �س�ل�الي
مقي ��ت مدعوم م ��ن ال ��دول الإقليمي ��ة متمثلة
بتركي ��ا ال�س ��نية و�إيران ال�ش ��يعية ،واكت�ش ��فت
ع�شرات من ال�س ��فن محملة بمختلف الأ�سلحة
المتطورة لتغ ��ذي الأطراف المتنازعة لتتحول
اليم ��ن �إل ��ى �س ��احة �ص ��راع لمختل ��ف �أجهزة
اال�س ��تخبارات الأمريكي ��ة والغربي ��ة والتركية
والرو�سية والإيرانية وال�سعودية ،ليدخل اليمن
في مرحلة عدم اال�س ��تقرار .وعندما �سيطرت
الق ��وى الغربية على الو�ض ��ع في �ص ��نعاء عبر
دعم النظام ال�سيا�سي قامت �إيران وحلفا�ؤها
ب�إ�ش ��عال ني ��ران الفتن ��ة الطائفي ��ة ب�أق�ص ��ى
ال�ش ��مال ودعمت قبائل موالية لها بالإ�ض ��افة
�إل ��ى تي ��ارات انف�ص ��الية بالح ��راك الجنوبي
وظهر دعم لوج�ستي للجماعات ال�سلفية خالل
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دخلنا يف دوامة ال�رصاع
املذهبي ال�سني ال�شيعي
و�أ�صيبت التيارات
الفكرية التقدمية يف
البداية بالذهول

ما عرف بحرب دماج حتى �أ�ص ��بح الو�ضع في
اليم ��ن قاب ًال لالنفجار ب�أي لحظ ��ة وهو حاليا
خا�ض ��ع لتقا�س ��م الأطراف الدولية الم�صالح
فيما بينها وهو ما يجعل الهدنة بين الأطراف
المت�صارعة باليمن ه�شة للغاية.
الربي ��ع العربي ق�س ��م العرب �إل ��ى كتلتين
وف ��ق �أجن ��دة طائفي ��ة مرتكزة على ال�ص ��راع
ال�س ��ني ال�ش ��يعي ووفق التحالفات الدولية مع
رو�س ��يا وال�ص ��ين ودول الغ ��رب ف ��ازداد عدد
القواع ��د الع�س ��كرية الأمريكي ��ة والبريطانية
والفرن�س ��ية بالمنطق ��ة العربي ��ة وانت�ش ��رت
ال�سفن الحربية للدول العظمى في خليج عدن
بع ��ذر مكافحة القر�ص ��نة وفي البح ��ر الأحمر
والمحيط الهندي حتى �أن الدول المت�ص ��ارعة
رو�س ��يا وحلفاءها ك�إيران �أر�سلوا �سفن ًا حربية
وكذل ��ك كل م ��ن �أمري ��كا وبريطانيا وفرن�س ��ا
و�إيطاليا وتركيا بينما الأمر قائم على اقت�سام
ثروات الأمم وال�شعوب الفقيرة.
�إن ما �سمي بالربيع العربي ما هو �إال تزوير
وبهت ��ان ،فقد �س ��رقت الث ��ورات وه ��ي بالمهد
�ض ��من التحال ��ف الغرب ��ي م ��ع التي ��ار الديني
الممث ��ل بالإخ ��وان الم�س ��لمين الذي ��ن تعاملوا
ببراجماتي ��ة للو�ص ��ول �إل ��ى �أهدافه ��م بحكم
عدد من الأقط ��ار العربية ليدخلوا في تحالف
مع الغرب �ض ��د الدول العربي ��ة المدعومة من
�إيران ورو�سيا وال�صين �ضمن �أجندة ال�صراع
عل ��ى الثروات والنفوذ وهن ��ا يمكن �أن نالحظ
ب� ��أن الربيع المزعوم لم يمنح ال�ش ��عب العربي
الأم ��ن واال�س ��تقرار والديمقراطية ،و�أنه �ش ��ق
وحدة الأنظمة وال�شعب العربي.

اندفع مثقفون عرب
ليقاتلوا �ضمن الأجندة
الطائفية دون �أن يدركوا

التغيير الثقاف ��ي الذي حدث عقب ثورات
حقيقة ال�رصاع وم�صالح
الربيع العربي قد يتمثل بتالقي جميع التيارات
الدول الكربى
م ��ن �أجل الث ��ورة و�إح ��داث تغيي ��ر حقيقي في
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المجتمع العربي من �أق�صى الي�سار المارك�سي
م ��رورا بالقوميي ��ن وانتها ًء بالتيار الإ�س�ل�امي
الإخواني وال�س ��لفي وال�شيعي ،لكن بعد �سقوط
الأنظم ��ة الدكتاتوري ��ة ع ��ادت خالفاته ��م
العقائدية و�س ��عت التيارات الإ�س�ل�امية الأكثر
تنظيما �إلى ال�سيطرة و�إلغاء الآخر من الحياة
ال�سيا�س ��ية ،وتط ��ور الأمر �إلى الت�ض ��ييق على
ال�ش ��عب بفر� ��ض مفاهيم تل ��ك التي ��ارات في

الحي ��اة اليومي ��ة كفر� ��ض النق ��اب والحجاب
وتكفي ��ر الآخ ��ر ودخلن ��ا ف ��ي دوامة ال�ص ��راع
المذهبي ال�س ��ني ال�شيعي و�أ�ص ��يبت التيارات
الفكري ��ة التقدمي ��ة في البداي ��ة بالذهول فلم
ت�س ��تطع مواجه ��ة جحاف ��ل التيار الإ�س�ل�امي
الذي ��ن لج� ��ؤا �إلى العن ��ف المف ��رط لإلغاء كل
مظاه ��ر الحياة المدنية ال�س ��ابقة بدعوى �أنها
بدع وتقليد للغرب الكافر وحاليا بد�أ المثقفون
والمفكرون ي�س ��توعبون ما ح ��دث على الأر�ض
العربية خالل ثورات الربيع العربي لتنك�ش ��ف
العدي ��د م ��ن الم�س ��ائل الخطي ��رة كالتحالف
ال�س ��ري بي ��ن التي ��ار الإ�س�ل�امي الإخواني مع
الغرب و�أغرا� ��ض دول الغرب وبالذات �أمريكا
من ه ��ذا التحالف وكي ��ف ا�س ��تثمرته لتخيف
�أتباعه ��ا م ��ن ال ��دول الأوروبي ��ة م ��ن الخط ��ر
الإ�س�ل�امي القادم على ح ��دود �أوروبا بل وزرع
المخ ��اوف م ��ن الجالي ��ات الإ�س�ل�امية هناك
ليحي ��وا المخ ��اوف م ��ن الح ��روب ال�ص ��ليبية
ويح�ص ��لوا على تمديد لبقاء قواعدهم هناك
و�ض ��مان دعم الدول الأوروبية للإ�س ��تراتيجية
الأميركية لحماية الغرب من الخطر الإ�سالمي
ومع بالغ الأ�س ��ف اندفع مثقفون عرب ليقاتلوا
�ض ��من الأجن ��دة الطائفي ��ة دون �أن يدرك ��وا
حقيق ��ة ال�ص ��راع وم�ص ��الح ال ��دول الكب ��رى
فيم ��ا يج ��ري لتتح ��ول ال�س ��احة الثقافي ��ة �إلى
�ساحة �ص ��راع مخيفة لأنها تتكلم با�سم العقل
والفك ��ر وتنظر للبط� ��ش والبط� ��ش الآخر ولم
يفل ��ح �إال �أولئ ��ك الذين اجتنبوا الفتنة و�س ��عوا
�إلى الم�ص ��الحة الوطني ��ة على قاعدة ال غالب
وال مغل ��وب في �س ��بيل تحقيق العي� ��ش الكريم
والتخل� ��ص من ثقاف ��ة الكراهية الت ��ي يحاول
البع� ��ض زراعتها ،لكن هذا ال�ص ��وت ما يزال
�ضعيف ًا ومق�صي ًا من الحياة العامة التي �سيطر
عليها وتقا�س ��مها المثقفون المح�س ��وبون على
الأطراف المتنازعة.



م ��ن الم�ؤك ��د بعد ال ��ذي قلته �س ��ابقا ب�أن
الربي ��ع العربي ق ��د تعثر بل انه ول ��د كما قلت
ميتا وك�أن حال �أمتنا العربية كما قال ال�شاعر:
كالم�س ��تجير من الرم�ض ��اء بالنار .ولعل �أهم
الأ�سباب لهذه النتيجة تتمثل في:
� -س ��يطرة �أط ��راف مدعوم ��ة م ��ن ق ��وى
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�إقليمية ودولية تهدف �إلى �إق�ص ��اء الخ�ص ��وم
والني ��ل منهم وعدم ال�س ��ماح بعمل م�ص ��الحة
وطنية حقيقية ت�س ��توعب الخ�ص ��وم الموالين
لأطراف دولية �أخرى.
 ع ��دم القب ��ول بالتعددي ��ة ال�سيا�س ��يةوالطائفي ��ة و�إن ��كار حق ��وق الآخ ��ر
خا�ص ��ة ل ��دى التي ��ارات الإ�س�ل�امية.
 اخت�ل�اف الم�ص ��الح الدولي ��ة بي ��ن ال ��دولالكب ��رى وع ��دم ثباته ��ا لتتح ��ول �إلى تقا�س ��م
الم�ص ��الح ولو �ض ��حى ه ��ذا الط ��رف �أو ذاك
بم�صالح حلفائه المحليين.
 التدخل الخارجي لدعم بع�ض التياراتالمح�س ��وبة على الأنظمة ال�س ��ابقة التي كونت
نخب� � ًا ارتبط ��ت م�ص ��الحها بم�ص ��الح الدول
الكب ��رى لتفر� ��ض تل ��ك التي ��ارات والأح ��زاب
والأ�ش ��خا�ص لت�ض ��من �س ��يطرتها ال�سيا�س ��ية
والثقافية واالقت�صادية.
 ال�ص ��راع الدولي عل ��ى مناطق الثرواتوالنف ��وذ �أدى �إل ��ى ا�ش ��تعال ال�ص ��راع عل ��ى
م�س ��احات هائل ��ة و�أت ��اح لبع� ��ض التنظيم ��ات
مناخ ًا منا�سب ًا لغر�س �أفكارها المتطرفة وقمع
الفكر الم�ستنير.
 دخ ��ول البالد العربية ف ��ي نزاع طائفي�سني �شيعي ق�سم ال�شعب العربي ومزق وحدته
وتما�س ��كه مم ��ا يب�ش ��ر بدخ ��ول المنطق ��ة في
حروب طائفية لأمد طويل.
 ظه ��ور ثقاف ��ة الكراهية و�إن ��كار الآخرحت ��ى تم تهجي ��ر العرب م ��ن �أبن ��اء الديانات
الأخ ��رى كال�ص ��ابئة والن�ص ��ارى واليهود من
مواطنه ��م وكيل الته ��م لهم بالعمال ��ة والوالء
للأجنبي.

 – 4ظ ��ن الكثي ��ر م ��ن المثقفي ��ن ب� ��أن
عجلة التاريخ والح�ض ��ارة �س ��وف تعود للعرب
ويم�س ��كون بمقالي ��د الأمور وتتحق ��ق وحدتهم
عندم ��ا ث ��ار ال�ش ��عب العربي في تون� ��س وليبيا
وم�ص ��ر واليم ��ن و�س ��وريا والأردن والع ��راق
لكن خ ��اب ظنهم عندم ��ا �س ��يطرت التيارات
الإ�س�ل�امية المتطرفة على الم�شهد ال�سيا�سي
وجعل ��ت البع�ض يحن للأنظم ��ة القديمة التي
كانت تتمت ��ع بالقوة وال�ش ��كيمة ليتحقق الأمن
واال�س ��تقرار وذل ��ك �إث ��ر الفو�ض ��ى العارم ��ة
التي �ش ��هدتها المنطقة واالخت�ل�االت الأمنية
وانت�ش ��ار الأ�س ��لحة والملي�ش ��يات الم�س ��لحة
ودخ ��ول المنطق ��ة ف ��ي دوام ��ة �ص ��راع مري ��ر
بدع ��م من ال ��دول الكب ��رى المت�ص ��ارعة على
النف ��وذ والث ��روة ظل المثق ��ف العربي مذهوال
لفت ��رة طويل ��ة من الزم ��ن وتم زجه ف ��ي �أتون
ال�ص ��راع الطائف ��ي الق ��ذر ولم ين�أَ بنف�س ��ه �إال
ع ��دد محدود من المثقفي ��ن لكنهم ال يتمتعون
بنفوذ مادي �أو �إعالمي لأن القوى المت�صارعة
خ�ص�ص ��ت كل �إمكانياتها من �صحف وقنوات
�إعالمي ��ة للنيل من الآخر وكان المثقفون وقود
الح ��رب الإعالمية ومنظريه ��ا وقد حدث فرز
مخي ��ف لم يرح ��م �أح ��د ًا ومن لم ين�ض ��م �إلى
�إحدى القوتين �ض ��اع بالزح ��ام ولم يلتفت �إلى
ر�أيه ال�صدمة التي حدثت للمثقفين في ع�صر
ال�شبكة العنكبوتية و�إعالم الف�ضائيات الكبرى
جعلتهم غير م�ستوعبين لمجريات الأمور لأنه
ال يوجد قوى وطنية �ش ��ريفة وم�ستقلة تنظمهم
وتق ��دم �آراءهم و�أفكارهم للنا�س عبر و�س ��ائل
�إعالم وطنية م�ستقلة ال ي�شوبها �شائبة.

ال�رصاع الدويل على
مناطق الرثوات والنفوذ
�أدى �إىل ا�شتعال ال�رصاع
على م�ساحات هائلة
و�أتاح لبع�ض التنظيمات
مناخ ًا منا�سب ًا لغر�س
�أفكارها املتطرفة وقمع
الفكر امل�ستنري.

ال�صدمة التي حدثت
للمثقفني يف ع�رص ال�شبكة
العنكبوتية و�إعالم
الف�ضائيات الكربى
جعلتهم غري م�ستوعبني
ملجريات الأمور
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تخ ّيل �أنك ع�شت يف عامل لي�س فيه مرايا .كنت �ستحلم بوجهك،
كنت �ستتخيله كنوع من االنعكا�س اخلارجي ملا هو داخلك .بعد
ذل��ك ،افرت���ض �أنهم و�ضعوا �أمام��ك مر�آة و�أن��ت يف الأربعني من
كنت �سرتى وجه�� ًا غريب ًا متام ًاَ .
عم��رك .تخ ّيل جزعكَ .
وكنت
�ستفهم ب�صورة جل ّية ما ترف�ض الإقرار به :وجهك لي�س � َ
أنت.

ميالن كونديرا
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نصوص سردية

موت جثة
همدان زيد دماج

يق ��ال �إن المدي ��ر الع ��ام ل�ش ��ركتنا ،قب ��ل �أن يم ��وت من ��ذ
�س ��نتين ،كان �شخ�صية غام�ض ��ة ال تحظى بنف�س ال�شهرة التي
لها اليوم؛ لكن انجازاته بعد ذلك ،منذ �أن بد�أ حياته الجديدة
كجثة محنط ��ة ،جعلته واحد ًا من �أهم مدراء �ش ��ركات الفحم
في البالد ،بل وفي الإقليم كله .وعلى الرغم من �أن ن�ش ��اطاته
االجتماعية خارج العمل �أ�ص ��بحت نادرة� ،إال �أن �ش ��عبيته كانت
تزداد يوم ًا بعد يوم ،فقد نذر الفائ�ض من حياته للعمل ،وكر�س
كل جهوده في �سبيل ابتكار �أ�ساليب جديدة وع�صرية في �إنتاج
وت�صدير الفحم الوطني.
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كان ��ت الجثة ف ��ي معظم الأيام تبدو رطب ��ة وحارة ،كما لو
�أنه ��ا خرجت للت ��و من حمام تركي ...ي�أتي بها �س ��ائقه العجوز
كل �صباح �إلى مقر ال�شركة قبل �أن يحملها اثنان من الموظفين
الذين تم التعاقد معهما خ�صي�ص� � ًا لهذا الغر�ض ،وي�ض ��عانها
برفق فوق كر�س ��ي مكتبه الفاخر ،ليب ��د�أ برنامج عمله اليومي
المنتظم بكل حيوية ون�شاط...
يكون عادة في ا�ستقبال جثة المدير العام �سكرتيرة مكتبه
الح�س ��ناء التي تم التعاقد معها بعد �صفقة رابحة مع المتحف
الوطن ��ي للمومي ��ات� ،إل ��ى جانب م�ست�ش ��ار ال�ش ��ركة الأ�س ��تاذ

عب ��د الهادي ال ��ذي كان يت�أكد ،ف ��ي البدء ،م ��ن درجة حرارة
المكيف قبل �أن ي�ض ��ع بع�ض الملفات �أمام المدير �آمر ًا الجميع
باالن�ص ��راف .يحدث هذا كل �ص ��باح بعد �أن يكون العم قا�سم
قد و�ض ��ع على مكتب المدير العام �أ�صي�ص زهور يانعة ،وكوب
الن�س ��كافيه بنكهته الذهبية قليلة الكافي ��ن ،وبرائحتها الزكية
التي يعبق بها المكتب طوال اليوم ،بل وجميع مكاتب ال�ش ��ركة
بع ��د �أن �ص ��در التعمي ��م الإداري الأخي ��ر بجعله ��ا الم�ش ��روب
الر�سمي والوحيد في ال�شركة.



كانت الجثة �ض ��خمة لكنها متنا�سقة ،بوجه �سمين مترهل
الوجنات ،تراقب زوارها وموظفيها بمهابة �ص ��امتة من خالل
نظارته ��ا ال�س ��وداء مارك ��ة «كاري ��را» الت ��ي �أهداه ��ا له ��ا �أحد
�أ�ص ��دقائها من ال�س ��فراء الأجان ��ب .لم تكن ت�ص ��در عنها �أية
رائح ��ة كريهة ،بل �إن الذين يح�ض ��ون بفر�ص ��ة االقتراب منها
ي�ؤك ��دون �أنه ��م عادة ما ي�ش ��تمون روائ ��ح عطو ٍر غالي ��ة الثمن.
تلب�س بدلة ر�س ��مية بم ��اركات عالمية ،يتنا�س ��ق لونها مع لوني
ُ
ربط ��ة العنق والحذاء الالم ��ع غالي الثمن ول ��ون القمي�ص ذو
الأكمام الطويلة ب�أزرارها الذهبية .حتى هاتفها الذكي ،الذي
ال ت�س ��تعمله كثير ًا ،كان ُيغلف كل �ص ��باح بلون منا�س ��ب للبدلة.

نصوص سردية
كانت الجثة باخت�ص ��ار نموذج ًا للأناق ��ة الباذخة ،يكاد من
فرط �أناقتها �أن ت�ضاهي تماثيل فترينات معار�ض المالب�س
الراقية� .أما �ش ��عرها الكثيف ،الذي غزته بع�ض م�س ��احات
متفرقة من ال�ش ��عر الأبي�ض ،فكان منا�سب ًا للعمر الذي مات
به �صاحبها� :شاب ًا في ال�ساد�سة وال�ستين من العمر.



عندم ��ا ينتهي المدير العام م ��ن عمله اليومي في تمام
الثانية ع�ش ��رة وربع ي�أتي الموظفان ليحمالنه �إلى ال�سيارة،
وما �أن ت�ستقر الجثة على الكر�سي الخلفي حتى يقوم �سائقه
برب ��ط حزام الأم ��ان عليها و�إغالق الب ��اب ب�إحكام ،قبل �أن
ينطلق بال�سيارة عائد ًا بها �إلى المنزل.



تعد �ش ��ركتنا واح ��دة من �أكب ��ر ال�ش ��ركات الرائدة في
الوط ��ن .وعل ��ى الرغم م ��ن �أن بالدنا لم تكن في الما�ض ��ي
تعتمد على الفحم كم�ص ��در للإنتاج� ،إال �أنها في ال�س ��نوات
القليلة الما�ض ��ية �أ�ص ��بحت واحدة من �أهم دول الإقليم في
�ص ��ناعته وت�ص ��ديره ،جاعلة من الفحم �أحد �أهم مواردها
المالية وعن�صر ًا مهم ًا في اقت�صادها الوطني.
ك ��م �أ�ش ��عر باالفتخار و�أن ��ا �أ�ش ��اهد منتجات �ش ��ركتنا
الوطنية وهي تت�ص ��در لوحة الإعالنات ال�ضخمة في ميدان
التحرير وال�ش ��وارع التجارية الكب ��رى! �أو عندما تظهر على
�ص ��فحات ال�صحف والمجالت ،خا�ص ��ة في تلك الإعالنات
الملون ��ة التي تظهر على ورق م�ص ��قول وفاخر ،ويظهر فيها
المدير الع ��ام ،وقد عك�س ��ت نظارته ال�س ��وداء غالية الثمن
�ص ��ورة الجائزة الدولية لت�ص ��دير الفحم التي ح�صل عليها
م�ؤخ ��ر ًا� .أم ��ا عندم ��ا تظهر �إعالنات �ش ��ركتنا على �شا�ش ��ة
القن ��اة الوطني ��ة الأول ��ى� ،أو �شا�ش ��ات القن ��وات الف�ض ��ائية
ال�ص ��ديقة ،فلكم �أن تتخيلوا مقدار �س ��عادتي واعتزازي...
يلت�ص ��ق وجهي ب�شا�ش ��ة التلفزيون ،وال ا�س ��تطيع �أن �أم�سك
نف�سي من ذرف الدموع كالعادة ،خا�صة عندما ا�سمع ن�شيد
�ش ��ركتنا الر�سمي في نهاية الإعالن بمو�س ��يقاه ال�سيمفونية
الرائعة ،و�صوت كورال ال�شباب ال�شجي ي�صدح�« :أمة رائدة،
تحت راية فحمنا الوطني».





في االجتماع ال�ش ��هري لم ��دراء الإدارات� ،أحر�ص على
�أن يك ��ون مظه ��ري �أنيق� � ًا ،لهذا �أق ��وم با�س ��تعارة بدلة �أخي
الزرق ��اء و�أتوجه باكر ًا كعادتي �إل ��ى العمل لأكون في مكتبي
قبل و�ص ��ول الأ�س ��تاذ �أمين ،مدير �إدارتنا ،الذي يده�ش ��ني
ع ��ادة ب�أناقت ��ه ،خا�ص ��ة في هذا الي ��وم ،الذي يتو�س ��ط فيه
المدي ��ر العام الطاولة البي�ض ��اوية الكبيرة ،وبين �أ�ص ��بعين
في كفه الأي�س ��ر يمكث بوقار �س ��يجار كوبي فاخ ��ر .بجانبه
تمام ًا على اليمين يجل�س الأ�س ��تاذ عبد الهادي ،بينما يتوزع
الم ��دراء ببدالته ��م الأنيق ��ة على جانب ��ي الطاولة .ي�س ��تمع
المدي ��ر العام باهتمام لجدول �أعم ��ال االجتماع الذي يلقيه
مقرر االجتماعات ،وب�إ�شارات مختلفة من يده اليمنى ،التي
يرفعها برفق الأ�ستاذ عبد الهادي ،ي�صدر توجيهاته ب�سرعة
فائقة قبل �أن ينف�ض االجتماع.



ل ��م يكن عبد الرزاق �شخ�ص ��ية متذمرة على الإطالق،
حتى ل ��و �أراد �أن يتذمر فلن ي�س ��تطيع ،وهك ��ذا عا�ش حياته
�س ��عيد ًا دون �أن ي�ألو جهد ًا ليعرف �سبب ًا لهذه ال�سعادة .منذ
�أن توظ ��ف �أول م ��رة في ال�ش ��ركة كحار�س مدني قبل ع�ش ��ر
�سنوات� ،إلى �أن ترقى و�أ�صبح رئي�س ًا لق�سم الترتيب والأر�شفة
الداخلية ال�ش ��هر الما�ض ��ي ،لم يتذمر مرة واحدة� ،أو يقدم
�شكوى من �أي نوع .فخالل �سنوات عمله ،كان ي�شعر بالر�ضا
التام وهو يقوم بما يوكل �إليه من قبل ر�ؤ�س ��اءه المبا�شرين،
ب ��ل �أن ��ه لم ي�س ��تطع ف ��ي ي ��وم م ��ن الأي ��ام �أن يفه ��م لماذا
يتذم ��ر بع�ض الموظفي ��ن والمدراء في ال�ش ��ركة� ،أو يرفعون
ال�ش ��كاوى من حين �إلى �آخر؟ بالت�أكيد لم ي�ش ��اركهم �أي ًا من
اجتماعاتهم �أو اعت�صاماتهم االحتجاجية التي كان ي�صفها
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يقال �أن �أحد �أهم �أ�سباب نجاح مديرنا العام هو مهارته
الكبي ��رة ف ��ي توزيع �أعم ��ال ال�ش ��ركة على المتخ�ص�ص ��ين،
واختي ��اره ك ��وادر ذات كف ��اءة عالي ��ة كم�ست�ش ��ارين ل ��ه،
و�إعطائه ��م �ص�ل�احيات تنفيذي ��ة كبيرة ،كان على ر�أ�س ��هم
الأ�س ��تاذ عبد الهادي الذي ا�س ��تطاع بخبرته الطويلة ر�سم
�سيا�س ��ات ال�ش ��ركة بنج ��اح .يق ��ال �أي�ض� � ًا �أن الأ�س ��تاذ عبد

الهادي هو مهند�س و�س ��ائل التوا�ص ��ل الحديث ��ة بين المدير
الع ��ام وبقي ��ة الموظفين في ال�ش ��ركة .في الب ��دء كان الأمر
�ص ��عب ًا ،فقد كانت تنق�صنا المهارات الالزمة لفهم الأوامر
الت ��ي ت�ص ��درها جثة المدي ��ر العام� ،أو التوا�ص ��ل ال�ش ��فهي
معها؛ لكننا ،بعد عدد من الدورات التدريبية الخا�صة برفع
القدرات الذهنية التي �أقامها الأ�س ��تاذ عبد الهادي بنف�سه،
�أ�ص ��بحنا نعرف تمام ًا كيفية التوا�ص ��ل الإداري الحديث مع
المدير العام .التوا�صل هذا يحدث طبع ًا بم�ساعدة الأ�ستاذ
عبد الهادي الذي يقوم مث�ل ً�ا برفع يد المدير العام اليمنى
والتلوي ��ح بها م ��رة واحدة لك ��ي نفهم اعترا�ض ��ه� ،أو مرتين
لنفه ��م موافقته� ،أو و�ض ��ع يده الي�س ��رى على �ص ��دره لنفهم
انته ��اء االجتم ��اع ،وهكذا .نعم� ...أ�ص ��بح الأمر �س ��ه ًال �إلى
الحد الذي �أ�ص ��بحنا نحن ،مع مرور الوقت ،ن�س ��تخدم هذه
اللغة الإدارية الحديثة في ما بيننا بطالقة.

نصوص سردية
مديره المبا�ش ��ر الأ�س ��تاذ �أمين بالخيانة غير المبررة .كان
ه ��ذا في الما�ض ��ي� ،أما الآن فالحمد هلل ،ل ��م يعد هناك �أي
اجتماعات �أو اعت�ص ��امات من �أي نوع ،فقد ا�ستطاع المدير
العام خالل العامين الما�ض ��يين ،بحنكته ودهائه وم�ساعدة
المخل�صين من مدراء الإدارات ،وموظفي ال�ش�ؤون المالية،
كثير من عنا�ص ��ر الفو�ضى والتذمر؛
من تنقية ال�ش ��ركة من ٍ
تل ��ك العنا�ص ��ر التي ،كما و�ص ��فها المدير الع ��ام في �إحدى
االجتماع ��ات العام ��ة ،ال عمل لها �س ��وى االنتق ��اد ومحاولة
عرقلة �سير الإنتاج المت�صاعد لل�شركة.
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لب�ستُ بدلة �أخي الزرقاء ،وت�أنقت بربطة عنق منا�سبة،
وو�ص ��لت �إلى ال�ش ��ركة مبك ��ر ًا ،فاليوم كان موع ��د االجتماع
ال�ش ��هري .عندم ��ا دخل ��ت باب ال�ش ��ركة الرئي�س ��ي الحظت
�ص ��مت ًا مريب ًا يل ��ف المكان! لم �أجد �أي ًا من حرا�س ال�ش ��ركة
المدنيي ��ن في مكان ��ه! ...انتابني قلق مبهم� ...ص ��عدت �إلى
الدور الأول متوج�س� � ًا بعد �أن الحظت �أن موكيت ال�س ��لم كان
مبت ًال ب�شكل ملفت للنظر ...كانت المكاتب والممرات خالية
تمام ًا ،وكانت �أر�ضيتها مبتلة �أي�ض ًا“ ...غريب ،”!...حدثت
نف�س ��ي ونظرت �إلى �س ��اعتي الرقمية لأت�أك ��د من الوقت .لم
�أكن مبكر ًا �أكثر من الالزم! �أ�صخت ال�سمع ...كان بالإمكان
�س ��ماع �ص ��وت بكاء في الأعلى� .ص ��عدت ال�س ��لم �إل ��ى الدور
الثاني ،حيث مكت ��ب المدير العام ،فهالني ما ر�أيت! وجدت
الحرا� ��س المدنيي ��ن وع ��دد ًا م ��ن الموظفين بينه ��م مدراء
ال�ش� ��ؤون المالية يقفون بحزن وا�ض ��ح خ ��ارج مكتب المدير
الع ��ام .كان هن ��اك �أي�ض� � ًا العم قا�س ��م ،بيده ك ��وب القهوة
الذهبي ��ة بدون كافيين الخا�ص ��ة بالمدير العام ،والأ�س ��تاذ
�أمي ��ن ،مديري المبا�ش ��ر حفظ ��ه اهلل ،والموظف ��ان اللذان
يقوم ��ان بحمل جثة المدير العام كل �ص ��باح ...كانوا جميع ًا
هن ��اك ،مط�أطئ ��ي الر�ؤو� ��س ،يجه�ش ��ون بالب ��كاء ،دموعهم
ت�سيل بغزارة مكونة �شالالت �صغيرة �أغرقت موكيت �أر�ضية
ال�ش ��ركة .عند باب مكت ��ب المدير العام كان الأ�س ��تاذ عبد
الهادي واقف ًا ب�شموخ ،يم�سح بمنديله الأنيق نظارته الطبية،
محاو ًال �إخفاء دموعه التي �سالت بغزارة على وجنتيه وبللت
ثياب ��ه تمام ًا ...من داخل المكتب كان بالإمكان �س ��ماع بكاء
ال�س ��كرتيرة الح�س ��ناء بو�ض ��وح م ��ن بي ��ن ب ��كاء الموظفات
الأخري ��ات اللوات ��ي اجتمعن حوله ��ا في حلقة �ص ��اخبة من

العوي ��ل .م ��اذا حدث يا ترى؟! �س� ��ألت نف�س ��ي بتوج�س؛ لكن
لم تمر �س ��وى ث ��وانٍ قليلة حتى ا�س ��تطاع عقلي ال�ص ��غير �أن
يدرك فاجعة ما ح�ص ��ل! لقد مات المدير العام مرة �أخرى،
بعد �س ��نتين فقط من موته الأول! ه ��ل يمكن �أن يحدث هذا
حق ًا؟! المعروف �أن خب ��راء تحنيط مدراء العموم �أكدوا �أن
جثة مديرنا العام كانت �ص ��الحة للحياة والعمل لمدة �س ��بع
�س ��نوات على الأقل ...كيف ماتت الجثة بهذه ال�س ��رعة؟! يا
لهول الفاجعة! كيف �س ��نعي�ش بعده؟! وماذا �س ��يكون م�صير
ال�شركة ،وم�صيرنا؟!
وبينم ��ا كنت م�أخوذ ًا بهذه الأ�س ��ئلة الحظت �أن الجميع
كان ��وا يرت ��دون مالب�س �س ��وداء .حينه ��ا ت�أكدتُ من �ص ��حة
هواج�س ��ي و�ش ��كوكي ،ونظرت بف ��زع �إلى مالب�س ��ي الزاهية
الألوان ،ف�شعرت بالإحراج ال�شديد ،ثم ما لبثتُ �أن �أح�س�ستُ
بغ�صة في حلقي ،وبد�أت معدتي ت�ضطرب كما لو �أنها ابتلعت
حجر ًا ثقي ًال� ...شعرتُ ب�ص ��عوبة في التنف�س ،ورويد ًا رويد ًا
انقطعت �أنفا�سي تمام ًا ...كنتُ �أموتُ دون �شك ...فنب�ضات
ْ
قلبي توقفت ،وال�ض ��وء بد�أ يتال�شى من حولي ،وعقلي بد�أت
�نجت �أع�صابي ...حاولت ال�صراخ
تغزوه ظلم ٌة باردة ...ت�ش � ْ
دون جدوى ...وما ه ��ي �إال لحظات حتى فقدت وعيي تماماً
قبل �أن �أ�ستيقظ من النوم مرعوب ًا ...كنتُ �ألهث في فرا�شي
المبت ��ل بالدم ��وع وبالع ��رق ،وكان حلق ��ي جاف� � ًا ،و�ش ��فتاي
ترتع�ش ��ان ...رك�ضتُ �إلى الحمام وغ�سلتُ وجهي مرار ًا بماء
الحنفية البارد ...نظرتُ في المر�آة ...كان وجهي �ش ��احب ًا،
دموع غزي ��رة ...بعد لحظات
وعين ��اي مرهقتين م ��ن ذرف ٍ
�مت عميق ا�س ��تطعت �أن �أهدئ من روعي ،وعاد تنف�س ��ي
�ص � ٍ
�إل ��ى انتظام ��ه ...لق ��د كان كابو�س� � ًا ...بل الكابو�س نف�س ��ه
لليوم الثالث على التوالي! جمعتُ �شتات نف�سي الم�ضطربة،
و�ش ��ربتُ من م ��اء الحنفية البارد ،وتنف�س ��تُ ال�ص ��عداء...
“ال بد �أن �أذهب �إلى طبيب نف�ساني ،”!...حدثت نف�سي،
وغ�س ��لتُ وجهي مرة �أخرى قبل �أن �أعود �إلى �سريري منهك ًا،
تجول في ذهني �أفكا ٌر �س ��وداء �أ�ستطعت بجهد من طردها،
وانتع�ش ��ت �آمال ��ي من جديد ،فم ��ا تزال جث ��ة مديرنا العام
على قيد الحياة ،وغد ًا �س ��يكون يوم عمل جديد في ال�شركة،
لنوا�ص ��ل م�ش ��وار نج ��اح وتطوي ��ر �ش ��ركة فحمن ��ا الوطن ��ي
الغالية ...نعم كل �ش ��يء على ما يرام ...حدثت نف�س ��ي قبل
�أن يغالبني النعا�س و�أغرق في النوم مرة �أخرى.
�شيفلد 2012 -
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البيدق األخير
�سمري عبد الفتاح

*

قا�ص وروائي من اليمن.
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لم يعد �س ��واه م ��ن القطع البي�ض ��اء على رقعة ال�ش ��طرنج
بج ��وار الملك الأبي�ض .كان �س ��اكن ًا طوال اللعب ��ة ،يتابع بهدوء
تحركات قطع ال�ش ��طرنج البي�ضاء وال�س ��وداء .تابع في البداية
ب�ضجر حركات القطع المختلفة على الرقعة المربعة .ثم �أخذ
يركز اهتمامه على القطع البي�ضاء التي تحمل نف�س لونه .تابع
الوزير الأبي�ض الذي �س ��قط بفخ ن�ص ��بته له القطع ال�س ��وداء،
وال ��ذي من بعده ته ��اوت القالع البي�ض ��اء ،ثم نفق الح�ص ��ان
الأبي� ��ض الجميل ،وتم �أ�س ��ر الفيل قبل �أن يت ��م نقله �إلى خارج
اللوحة ،وفي حركة ع�شوائية مات من تبقى من الجنود ال�سبعة
مع الفيل الآخر ،وهو الآن وحيد مع الملك الأبي�ض يواجه قطع
ال�شطرنج ال�سوداء.
نظ ��ر به ��دوء �إلى الرقع ��ة الممت ��دة حتى نهاي ��ة الطاولة،
وتفح�ص المربعات ال�سوداء والبي�ضاء والقطع التي تقف عليها
ببطء وعناية .كان هناك على بعد �أربع خطوات ح�ص ��ان �أ�سود
جامح ي�س ��تعد لي�سحقه تحت حوافره .وفي الناحية اليمنى فيل
�أ�س ��ود ي�ش ��حذ نابيه بهدوء ،فالمعركة �ش ��به منتهي ��ة .والوزير
الأ�س ��ود من بعي ��د يراقب تح ��ركات المل ��ك الأبي� ��ض بانتظار
الخط ��وة الأخي ��رة ،ويكاد ال يح� ��س بالبيدق الأبي� ��ض المجاور
للملك .والقلعة ال�سوداء ت�سيطر على ال�صف الذي ي�سبق موقع
الح�ص ��ان ،منتظ ��رة �أدنى حرك ��ة من البيدق .وملك ��ه الأبي�ض
يقف مرتبك ًا وهو ي�شعر �أنها لحظاته الأخيرة.

الخطة التي ارت�س ��مت معالمها في البداية للقطع البي�ضاء
كانت وا�ضحة وقوية .تحرك قوي على الجهة اليمنى عن طريق
الفيل الأي�س ��ر والح�ص ��ان وثالثة من البيادق .ثم فتح ثغرة في
المنت�ص ��ف ليتق ��دم الوزير وتلح ��ق به �إحدى القالع لي�س ��يطر
على ال�ص ��ف الرابع من اللوحة ويقدم الدعم للقطع البي�ض ��اء
في الجه ��ة اليمنى .وبعد ازدياد ال�ض ��غط على الجانب الأيمن
عن طريق الفيل الآخر ،و�أثناء ان�شغال الخ�صم ب�صد الهجوم،
يتوغل الح�ص ��ان الآخر من الجهة الي�س ��رى ،بدعم من القلعة
الثاني ��ة ،ليكمل حلقة الكما�ش ��ة على القطع ال�س ��وداء ،لي�س ��هل
بذلك ا�صطياد الملك الأ�سود.
في �أول ربع �ساعة كان الفيل الأبي�ض قد احتل موقع ًا هاماً
مهد للح�ص ��ان الأبي�ض لي�س ��تقر في النقطة البي�ض ��اء القريبة
من القلعة ال�س ��وداء .و�ش ��يئ ًا ف�ش ��يئا المنت�ص ��ف بد�أ ينفتح مع
توجيه الخ�صم لقواته �إلى الجهة اليمنى .الوزير الأبي�ض تقدم
ولحقت به القلعة البي�ض ��اء ،والح�ص ��يلة ثالثة جنود وح�صان
وقلع ��ة فقدهم الخ�ص ��م الذي تراج ��ع �أكثر للدفاع مع و�ص ��ول
الفيل الأبي�ض �إلى نقطة �سوداء على بعد عدة نقاط من الملك
في الجهة اليمنى ،وبجواره وقف الح�صان ليغلق الجهة اليمنى
تمام ًا على الخ�صم.
وبهدوء ت�سلل الح�ص ��ان الأبي�ض �إلى الجهة الي�سرى بادئ ًا
الهجوم النهائي؛ لكن القطع البي�ض ��اء اختفت من فوق اللوحة
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تدريجي ًا ولم يتبق �سواه والملك.
التف ��اف الوزي ��ر الأ�س ��ود من المنت�ص ��ف والتح ��ام الفيل
الأ�س ��ود م ��ع الح�ص ��ان الأبي� ��ض كان بداية النهاي ��ة؛ فقد كان
الهجوم مباغت ًا وغير متوقع ،فالوزير الأ�سود كان �شبه محا�صر
ف ��ي نقط ��ة يحتاج فيها �إل ��ى تحريك عدد م ��ن القطع ليتحرك
بحري ��ة؛ لكن بيدق� � ًا �أبي�ض واح ��د ًا تقدم خط ��وة للأمام وفتح
الطريق للفيل الأ�سود الذي اندفع باتجاه الح�صان الأبي�ض في
الجهة الي�س ��رى ،وفتح ثغرة ليتقدم الوزير الأ�س ��ود للمنت�صف
ليحا�ص ��ر القط ��ع البي�ض ��اء المتقدمة ،والوزي ��ر الأبي�ض الذي
تخل ��ى عن موقعه -وه ��و يحاول �إنقاذ الح�ص ��ان وباقي �أجزاء
الخطة� -سقط بفخ في النقطة ال�سوداء �آخر ال�صف الثالث...
وانهارت القطع البي�ضاء بعد �أن ُقطع عليها طريق العودة.
�أخ ��ذ البي ��دق نف�س� � ًا عميق� � ًا ومد ي ��ده بخنجره الق�ص ��ير
للأمام بتحدٍّ وا�ض ��ح ،فاللعبة ل ��م تنته بعد وعليهم �أو ًال تجاوزه
قبل كل �شيء.
نظر �إلى الح�صان الأ�سود المترب�ص به ،وابت�سم ب�سخرية
وهو يراه يرفع قائمتيه الأماميتين:
«ال �شك �أنهم يعتقدون �أنني فري�سة �سهلة!».
حرك ��ة خفيفة حدثت خلفه قطعت علي ��ه خواطره وجعلته
يلتف ��ت ب�س ��رعة .كان المل ��ك على و�ش ��ك التح ��رك نحو نقطة
الموت .فتراجع البيدق حتى الم�س ��ت قدماه قدمي الملك .ومع
دفء قدمي البيدق تنا�س ��ى الملك الخط ��وة االنتحارية وتقدم
عو�ض� � ًا عنه ��ا خطوة للأم ��ام حتى �ص ��ار بجانبه ليح� ��س �أكثر
بدفء البيدق الأخير.
عندم ��ا تم �ص ��نع البيدق كان اله ��دف �أن يكون عبارة عن
لعب ��ة متطورة بحد ذات ��ه ،بحيث تم ت�ص ��ميمه كمقاتل حربي،
وزود بع ��دد من التقني ��ات المتقدمة ،وكذل ��ك بثالثة �أنواع من
الخناجر ،وم�سد�س داخل جيب �سري في قاعته ،بالإ�ضافة �إلى
منظوم ��ة متكاملة من الدوائر المنطقية التي تجعله يت�ص ��رف
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وفق الظروف التي يواجهها.
تحرك الوزير الأ�س ��ود بعدما �أدرك �أن اللحظة قد حانت.
ت�ص ��بب الع ��رق من المل ��ك عندما لمح الم�ش ��نقة بي ��د الوزير
وه ��ي ال تحت ��اج لتطبق على عنقه �س ��وى �أن يرميه ��ا باتجاهه.
ع ��اد الملك خط ��وة لل ��وراء باحث ًا ع ��ن طريق لله ��روب ،بينما
لمع ��ت عينا البيدق ،فقد حانت اللحظة لتنفيذ خطته ،فهو قد
در�س الأمر جيد ًا ،فمع تحرك الوزير الأ�س ��ود �سيقفز خطوتين
للأم ��ام ويغم ��د الخنجر في �ص ��در الوزي ��ر ،ثم يمي ��ل للخلف
ويخرج الم�س ��د�س ويطلق طلقتين في ر�أ�س الح�صان ،ثم قفزة
�أخ ��رى وطلق ��ة على الملك الأ�س ��ود ال ��ذي يختفي ف ��ي الزاوية
وتنتهي المعركة.
كان هن ��اك خياران �أمام البي ��دق :الأول :خطة االقتحام،
والآخ ��ر :ت�ش ��غيل مح ��ركات طيران ��ه الداخلي ��ة و�أخ ��ذ الملك
واله ��روب من ف ��وق اللوحة �إلى نقطة �آمنة ،ث ��م تجميع القوات
والهج ��وم م ��ن جدي ��د .كان الخيار الأول �ص ��عب ًا؛ لك ��ن الخيار
الثاني ال يتفق مع القواني ��ن التي الحظها البيدق طوال اللعبة.
فمع بداية المعركة كانت حركة قطع ال�شطرنج غريبة وعجيبة
بالن�س ��بة لجن ��دي محت ��رف مثله؛ لكنه �س ��رعان م ��ا �أدرك �أن
هن ��اك قواعد وقواني ��ن مرتبطة به ��ذه المعرك ��ة؛ لذلك وقف
بهدوء يراقب ويدر�س الحركات المختلفة .وقبل �سقوط القلعة
البي�ضاء الثانية كان ما يزال يعتبر نف�سه خارج المعركة .وبعد
�سحق الفيل بد�أ بت�شغيل برنامج الطوارئ ودرا�سة الو�ضع .ومع
�س ��قوط الجندي الأبي�ض ال�س ��ابع كانت خطة االقتحام جاهزة
للتنفي ��ذ .وم ��ع حركة الوزير الأ�س ��ود الأخي ��رة -باتجاه الملك
الأبي�ض -حان وقت التنفيذ.
فج�أة دفع المل ��ك الأبي�ض البيدق خطوة للأمام ليك�س ��ب
خط ��وة قب ��ل النهاية .ولم تفارق الده�ش ��ة البيدق وهو ي�س ��قط
تحت �أقدام الح�ص ��ان الأ�سود ،وازداد لعاب الوزير الأ�سود مع
�أ�صوات عظام البيدق وهي تتحطم.
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خيانة ..على الهواء!
منى احلمودي

*

قا�صة من االمارات.

هي..
مازالت تنتظر .تنقب عن وجهها في المرايا المبعثرة في
البيت .تمزق وجوه الخيبات التي ت�س ��ترق النظر �إليها حانقة،
غا�ضبة ،يائ�سة ...عا�شقة!
تح�شر نف�سها في �ألف �س�ؤال .تنقب عن الأجوبة الم�ستترة
خلف الغيوب .تتبعثر ب�ص ��مت ،لت�س ��تفيق على �صخب طفليها.
ت�ضمهما بحنان .ت�ستلقي بجانبهما على فرا�شهما .تحكي لهما
الحكايات ذاتها .ت�شرد ب�صمت قاتل ،حتى يناما ،وتهرب �إلى
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هو..
تمت ِل ُئ جيوب كلماته بمالمح مبهمة .ترك�ض الهموم خلفه
كال�ض ��باع الجائع ��ة ،تنه�ش ما بق ��ي لديه من �أم ��ل .يخرج من
البيت بوجه غائم .يقود �سيارته ويهيم في ال�شوارع بال وجهة.
يت�أم ��ل بعقل �ش ��رود �أرتال ال�س ��يارات الزاحف ��ة والأنفا�س
و�ص ��خب الباعة على الطرقات المهترئ ��ة التي ال تنتهي .دراما
رتيب ��ة تتال�ش ��ى خلف ��ه ،وتمت�ص الم ��دن حنقها من ال�ض ��جيج
والهموم و�أل�سنة الدخان المتنا�سلة من البيوت المترا�صة.
يدخ ��ن �س ��يجارته ،ويوا�ص ��ل الم�س ��ير مح�ش ��ور ًا في علبة
ال�ص ��فيح .ه ��رب م ��ن كل �ش ��يء حوله ،وه ��رول في ال�ش ��وارع
العري�ض ��ة ال�ص ��ماء ،يختلي ب�ص ��مته في رقعة مهج ��ورة �أمام
�ش ��اطئ �أ ِلفهُ .خرج من �سيارته ،م�ش ��ى بال هدى تجاه البحر.
تنف�س ب�ص ��عوبة ،ورطوب ��ة البحر تغمره وتزيد �س ��كراته �ألم ًا.
ح ��دق ب�أ�ض ��واء المدين ��ة المنعك�س ��ة عل ��ى �ص ��فحات البح ��ر
ال�س ��اكنة .ت�أم ��ل كي ��ف تدعك تلك الم ��دن الحانقة مالب�س ��ها
المرقعة لتتخل�ص من نتانة الأ�س ��ماء العالقة في تالبيبها �أمد ًا
بعيد ًا�َ .شعر لوهلة �أنه عبء� ...أنه ال �شيء!
يفت ��ح ذراعي ��ه للهواء .يغم� ��ض عينيه .يحلق ف ��ي خياالته
بعي ��د ًا :ليت !...وليت ...!...يدميه قيد ال َّد ْين الكبير ،والراتب
القليل ،وم�صاريف البيت ال�صغير ،وخيبات زوجته المتواترة.
الحلم الذي تمنته .تكويه
ي�ش ��عر �أنه خذلها .ي�ش ��عر �أنه لم يكن ُ

�أح�ل�ام طفلي ��ه« :ر�ؤى» و»ج ��واد» .تخنقه «لو» ،تزيد الح�س ��رة
ح�س ��رات .يعيد تقليب م�شواره اليومي للبحث عن عمل �إ�ضافي
ي�سد به حاجته وحاجة �أ�سرته ال�صغيرة؛ ولكن ...بال جدوى!
يحتاج لقلب يكنف �ص ��قيع �ألم ��ه ،لقمقم يخرج من البحر
فج�أة ليحقق �أمانيه الكبيرة لعائلته ال�ص ��غيرة؛ لكن ال�شواطئ
خر�س ��اء ،والمدن مازالت تغ�س ��ل �أثوابها المرقعة من دنا�س ��ة
النه ��ار .يعود �إلى �س ��يارته .يج ُّر وراءه ذيول الخيب ��ة ،و�أمانيه
ال�صفراء تت�ساقط من �أ�شجار القدر.
يدي ��ر المذياع ،يبحث عن �أغنية �س ��اذجة تنف�ض عن قلبه
غب ��ار الهم؛ ولك ��ن تلك المحطات لم ت ��زده �إال هَ م ًا .يتمتم في
داخل ��ه .يغني على �أثير الموج ،و�ص ��وت الراديو المتقطع يزيد
وح�شته.
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�صومعتها .تنتظره خلف النافذة� ،ساعات طويلة .تعود لتجل�س
على �أريكة ال�شوك ،تنظر �إلى �صورته ،تناجيه :ا�شتقت لك! لقد
ت�أخرت على غير عادتك! لكم قلت لك �إني را�ضية .لكم �أكدت
لك �أني �سعيدة! لماذا هربت من عالمي لتعي�ش جحيم خيباتك
بعيدا؟! لكم �أتوق �إليك والبرد يقر�صني والهم يكويني! لكم بت
الليالي و�أنت بعيد تطحن �أنفا�س ��ك في العمل لأجلنا! �آه! �أحتاج
لح�ضنك لأن�سى!...
تبك ��ي بحرق ��ة .تنه�ض من جديد وتت�س ��مر �أم ��ام النافذة
تنتظره .ت�شعر بنجا�سة الوهم تعتريها .تغت�سل بدموعها �أكثر.
تعود لل�ص ��ورة ،تم�س ��كها ،تمطرها بالنظرات الب ��اردة� ...أنت
ال�سبب!
ت�ستلقي على الأريكة .تعيد �شريط ذكرياتها لع�شر �ساعات
م�ض ��ت .تتوقف تت�أمل ما حدث ب�ص ��مت .تنظ ��ر �إليه مجددا.
تقول برع�شة :لقد فقدت �شرفي لأجلك!...
ينه ��ال عليه ��ا الأل ��م .مدير �ش ��هواني ،و�س ��كرتيرة فاتنة!
الجم ��ال كان �س ��بي ًال ..و�ض ��يق ذات الي ��د كان مهد ًا لل�ش ��وك.
ح ��دث ما ح ��دث ،وكان ثمن �ش ��رفها ممه ��ورا بورقة �ص ��غيرة
على مكتبه ��ا ...تبكي ب�ألم! الدنا�س ��ة تطوي روحه ��ا المنهكة،
والذن ��ب ي�أ�س ��رها ب�أغ�ل�ال وقي ��ود دامي ��ة ...فعل ��ت هذا من
�أجلن ��ا ..لنعي�ش ..ليكبر طفالنا ككل الأطفال! هربت ب�أعبائك
بعي ��د ًا ..اعتكف ��ت تح ��ت �أوراق حقي ��رة لتهبنا مبلغ� � ًا زهيد ًا..
بع ��دك كان �ألم ًا ..وته ��ت �أنا ..طالما �أ�ش ��عرتني �أني عبء و�أن
مطالب ��ي كثي ��رة ..مع �أني لم �أكن �أطلب لنف�س ��ي ..بل لراحتك
وطفليك!...
�أ�ش ��عر باالنطفاء ..رغبة داخلي ت�س ��تحثني على الموت..
�إبلي�س يع�ض ��ني لأرحل ب�س�ل�ام ،بعد �أن قطف غيرك �أزهاري!
ال �أري ��د الحي ��اة .م ��ازال ي�س ��اومني ليقطف باق ��ي �أزهاري...
�س ��يمنحني مبلغ ًا جيد ًا ،لندفع ر�سوم مدار�س طفلينا� ...أ�شعر
ب�أن ��ي م�س ��خ ..ب�أني عاه ��رة تتوه في مخ ��ادع الغواي ��ة لأجل �أن
تعي�ش ..خيانة م�شروعة ..لتتحقق �أحالمنا!...
ه�ستيرية �س ��واد تعتريها .تت�سمر من جديد �أمام النافذة.
تنتظر قدرها ،وتتخيل طيفه الذي قد يعود قريبا!...
…
هو..
مازال يقلب قنوات الإذاعة ليعثر على �أي �ش ��يء ي�ستوطن
حف ��ر روحه الغائ ��رة بمثقب الأل ��م .الي�أ�س �س ��رطان يعبث في
خالي ��اه ويتنا�س ��ل ب�س ��رعة ،والبح ��ر جاث ��م على ف ��م المدينة
ب�س�ل�ام ،والرم ��ال تغفو عل ��ى �أنين الأح�ل�ام المنت�ص ��بة على
ج ��ذوع الروح .ي�س ��تقر على برنام ��ج �إذاعي ُو ِ�ض� � َع ليكون بوق ًا
لأنين الب�ش ��ر على الهواء بعد �أن �ضاقت بهم المدن ورحابتها،

و�ض ��اقت �ص ��دورهم ،وفنيت �آماله ��م .ي�س ��تمع لحديثهم و�إلى
حلول االخت�صا�صي .يتهكم على بع�ضهم ،وي�شعر ب�ألم يالم�سه
من ق�ض ��ايا البع�ض الآخر .ت�س ��وده رتابة ال�ص ��مت الجاثم من
جديد .يحدق في ال�س ��ماء المر�ص ��عة بالنجوم ال�صغيرة ،التي
اختب�أت خلف �أ�ض ��واء المدن الجنونية ،ترت�س ��م على �صفحات
الماء �ص ��ورتها ...كم ا�شتقت �إليك! ولكم �أ�شعر بال�سخط على
روحي التي لم ت�س ��تطع �أن تفي ،وعن ج�سدي الذي يكويه �شقاء
العم ��ل ويرف ��ل بجحيم البع ��د عنك! ترت�س ��م في خياله �ص ��ور
زواج ��ه ..و�أحالمهما الكبيرة ،التي ت�ض ��اءلت بعد �أن �أ�ص ��يب
بمر� ��ض مفاجئ كان �س ��بب ًا كافي� � ًا ل ُيطرد من العم ��ل� .أغم�ض
عيني ��ه وهو يتذك ��ر معاناته في البحث عن عم ��ل جديد؛ ولكن
إليك! ولكني �أحتاج
الحياة ال تمنح بقدر ما ت�أخذ .كم ا�ش ��تقت � ِ
له ��ذا الهروب لأم�س ��ح عن وجنتي غبار العم ��ل الكالح ،والمال
القلي ��ل الذي �أظفر به ،ثم غوغائية البحث عن عمل �إ�ض ��افي،
والجلو�س هنا لمداواة الخيبات اليومية...
يقتح ��م عالم ��ه �ص ��وت ب ��ريء عذب جميل ي�ش ��به �ص ��وت
زوجته ،يت�س ��لل من �صوت المذياع المتقطع؛ �صوت امر�أة ت�شكو
من نف�سها .اعتدل وا�ستمع باهتمام.
تبكي بحرقة..ثم تكمل:
«خنت ��ه رغ ��م �أنف ��ي؛ لأ�س ��تطيع توفي ��ر احتياج ��ات البيت
و�أ�سنده� .أ�شعر بالألم لأنه كان ال�سبب لهذا الذنب الجاثم على
�صدري .يهرب من عالمنا ليعمل كالآلة بال توقف ،غير مدرك
كم نحتاجه وكم هو مهم وجوده في البيت� .أ�ش ��عرني �أني عبء
أياد ال تنفك عن قرع
عليه� ،أننا في البيت مجرد �أفواه جائعة ،و� ٍ
�أبواب محفظته الخاوية منت�صف ال�شهر».
ت�صمت ،ثم تكمل:
«�أ�ش ��عر بنجا�سة تعتريني؛ فالبرغم من �أني �سمحت لغيره
�أن يظف ��ر بي ،لم �أجده معي .كانت مج ��رد مجازفة .وكنت �أنا
ال�ضحية.»...
يتخط ��ى كل ال�ش ��وارع الم�ألوفة .ي�ص ��ل �إل ��ى البيت .يفتح
الب ��اب .تندفع في وجهه خفافي�ش الوح�ش ��ة .اندفعت باتجاهه
لتعانقه ،وقبل �أن تُطبق ذراعيها حول رقبته� ،صرخ في وجهها:
«�أنت طالق!!»...
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ف ��ي الآون ��ة الأخيرة اعت ��دتُ �أن �أمكث في البيت ب�ص ��ورة
دائم ��ة؛ لأجدني -كل م�س ��اء -منغر�س ��ا في الزاوي ��ة الغربية
م ��ن غرفة المقيل ،ب�ص ��فتها المكان الدافئ المواجه �ص ��فحة
قر� ��ص ال�ش ��م�س �أط ��ول وقت ممك ��ن .وحيدا �أجل� ��س -هناك-
كنا�س ��ك متعبد ط َّلق الفانية ،و�أقبل على الباقية ،منخرطا في
عال ��م �أحالمه يطارد تخيالته ،بحثا عن حلول يح�س ��بها كفيلة
بالخال�ص.
�أنا �-أي�ض ��ا� -أق�ضي �أوقاتي ب�ص ��ورة �شبه دائمة على هذا
النحو من الت�أمل؛ بيد �أنه في مختتم ذات جل�س ��ة تال�ش ��ت في
�س ��مائي هذه الطقو�س المعتادة؛ لتو�ص ��د في دماغي م�صاريع
التفكير ،وتهوي روحي هابطة من �سماواتها العلوية �إلى جحيم
واقعها المقرف.
في غمرة ذلك الجو الت�أملي الملفوف بال�س ��كون ،المتدثر
بالطم�أنين ��ة ،الملبد بغيم ��ات الخيال ...انفج ��رت من هاتفي
المحمول رنات متالحقة ،تمزق روعة �س ��كون المكان ،وتم�ضغ
طم�أنينت ��ه ،وتعلك غيماته؛ لتتمزق �-إثرها� -ش ��راييني هلعا،
و�أوردتي رعبا من هذا االنفجار المباغت.
فتح ��ت �س ��ماعة هاتف ��ي -بي ��د مرتع�ش ��ة� -أ�س ��تمع �إل ��ى
المت�ص ��ل؛ ف�إذا �ص ��وت �ص ��ارم �ص ��رامة �ص ��وت �أبي وغلظته،
ي�ص ��ب زئيره في �أذني .ت�س ��اقطت كلماته مت�سارعة متداخلة،
لدرجة �أني لم �أ�س ��تطع ا�س ��تيعاب �إال القليل مما تفوه به ...قبل
�أن �أ�ستجمع قواي المنهارة ،وقبل �أن يثوب لي ر�شدي المفقود؛
لأرد عليه.

ا�ستر�س ��ل مزمجرا يق ��ول« :انتهى ال�ش ��هر ،وجاء العيد،
وخال البيت من الم�صروف ،و�أنت تعرف ماذا يجب عليك ،وال
عذر لك» (انتهى).
�أجبته قائال:
 �أبي! حبيبي! ال تقلق! �س ��تكون الأمور بخير ،فقط �أت�سلمالراتب ،و�أر�س ��ل ل ��ك مبلغا محترما في �أقرب فر�ص ��ة ممكنة،
اطمئن!...
لم �أكمل حديثي معه بعد ،حتى اهتز الهاتف في �أذني يرن
مرة ثانية ،وعرفت المت�ص ��ل فورا؛ ب�سبب النغمة المخ�ص�صة
لهذا الرقم� .إنها �أمي .لم �أعطها فر�صة التحدث واندفعتُ �أرد
ب�صوت محبب �إليها:
 �أه�ل ً�ا �أم ��ي! مرحبا! كي ��ف الح ��ال؟ ال تقلقي �أب ��دا! �أنابخي ��ر� .س�أر�س ��ل م�ص ��روفك عل ��ى الفور؛ �أن ��ا مت�أك ��د �أنك في
م�سي�س الحاجة �إليه ،خ�صو�صا بعد انف�صالك عن �أبي �سامحه
اهلل؛ فالراتب لن يت�أخر كثيرا هذه المرة...
وانقطع االت�ص ��ال بيني و�أمي ،لأ�س ��باب تقنية كما ظننت؛
بي ��د �أن الجر� ��س ع ��اود رنين ��ه م ��ن جدي ��د ،وتيقن ��ت �أن �أمي
ا�س ��ت�أنفت االت�ص ��ال ،فتحت �س ��ماعة الهاتف من�صتا ف�سمعت
�صوت الأ�ستاذ ح�سين� ،صديقي ،يقول:
 �آه! �سالم! لن �أطيل ،ف�أنا �أعرف مقدار ان�شغالك؛ ولكناعذرن ��ي! فموعد �س ��داد ق�س ��ط الجمعي ��ة قد ت�أخ ��ر �أكثر مما
ينبغي ،والمبلغ هذه المرة من ن�صيب الأ�ستاذ «�أبو �شنب» ،وهو
-كما تعلم� -س ��ليط الل�س ��ان ،ي�ش ��ك حتى في قدميه ،وال �أريد
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�أن ينالك و�إياي �ش ��يء من �س�ل�اطة ل�سانه �إن ت�أخرت في �سداد
الق�سط...
�أجبت:
 حاال �أ�ستلم المرتب ،و�سيكون بين يديك...وبمجرد �أن �أغلقت ال�سماعة رن جر�س الهاتف ،ف�ضغطت
زر ا�س ��تقبال المكالمة ،فاندلق �إلى �أذني �صوت موح�ش كاد �أن
يثقب طبلة �أذني ا�ضطرني �إلى �أن �أخر�س جر�س الهاتف؛ لأني
�أعرف -ال�ض ��بط -من المت�ص ��ل وماذا يريد ،وم ��ا �إن انتهيت
من �إخرا�س ��ه حتى لمعت �شا�شته م�شيرة �إلى ا�ستالم رنة بعثها
لدي ،تنبهني �أن موعد ت�س ��ليم القر�ض
�إل � َّ�ي الدائن المع ��روف َّ
ق ��د �أزف؛ لق ��د اعت ��اد �أن ينبهني برن ��ة فقط ،ول ��م يحدث �أن
ا�ستبدلها بات�صال.
هززت ر�أ�س ��ي تح�س ��را للتعا�س ��ة الت ��ي تطاردني ،و�أ�س ��فا
لل�ض ��ائقة المالية التي تخنقني ،واندها�شا الجتماع موعد دفع
االلتزام ��ات في �أوق ��ات متزامن ��ة ...ولم �أزد عل ��ى �أن حوقلت
وا�س ��ترجعت عا�ض ��ا �شفتي؛ لأ�س ��رح في تفكير م�شتت .وما �إن
بد�أ يتح�س ���س ظالال ما ،يتفي�ؤه ،حتى مزقته قرعات متوح�ش ��ة
تتوال ��ى على باب غرفتي م�ص ��حوبة ب�ص ��وت متوح�ش وكلمات
نابية تطلب مني فتح الباب� .أفقت مذعورا من ذلك الت�صرف
الهمج ��ي ال ��ذي لم يكت � ِ�ف بال�ص ��راخ وق ��رع الباب فح�س ��ب،
ب ��ل زامن ت�ص ��رفه بمحاولة ج ��ادة القتالع الباب بكل ال�س ��بل
المتوفرة :دفعا باليدين ورف�سا بالرجلين ونطحا بالر�أ�س...
ت�صرف �أحمق انتابني منه الفزع ،حتى خلت كبدي تنخلع
من �ص ��دري رعبا ،وف�ؤادي يتحطم هلعا ،و�أح�ش ��ائي تخرج من
جوفي جزعا ...انهارت �أع�ص ��ابي تماما ،وفقدت القدرة على
اختي ��ار الرد المنا�س ��ب .وانخل ��ع الباب مرتطم ��ا على الأر�ض
قبل �أن �أتخذ تجاهه �أي ت�ص ��رف .واندفع المعتوه -كما �أ�سميه
�س ��را في نف�س ��ي -يلهث كالكلب يطحن �أ�ضرا�سه ..يز�أر ك�أ�سد
مك�ش ��ر ي�ستعد لمهاجمة فري�س ��ة ظهرت �أمامه فج�أة ..مغ�ضبا
يندف ��ع نحوي كجمل هائج يهاجم من حوله ...برز من وجنتيه
ورم على �شكل كرتين عظيمتين منتفختين ح�سبتهما في بادئ
الأمر ناتجتين عن التهابات لثوية �أو وجع في الأ�ضرا�س ..لكن
تبينت فيما بعد �أن فمه كان مح�ش ��وا بعجينة خ�ضراء ،قد �سال
منها لعاب �أخ�ض ��ر مقزز .و�س ��حابة كثيفة من دخان �س ��يجارة
يمت� ��ص دخانه ��ا ب�ش ��راهة تغطي فوه ��ة فمه ..ل ��م يتوقف عن
ال�ص ��راخ مطلقا ،بل ظل ي�سب وي�ش ��تم ،مهددا متوعدا ..وبعد
بره ��ة تعرفت عل ��ى مالمحه فعرفت ��ه ..وهد�أت نف�س ��ي قليال،
و�أم�سيت على كره مني �أالطفه و�أ�سليه و�أداريه عله يهد�أ ..غير
�أنه لم يتوقف...
ما من �شك �أن المرء ال يخ�شى �إال اهلل� ..أما �أنا -و�أ�ستغفر
اهلل -فق ��د كن ��ت �أخ�ش ��ى ه ��ذا الوح� ��ش المفتر� ��س و�أبغ� ��ض
ت�ص ��رفاته الهمجية بغ�ض ��ا ال حدود له ،فما يت�س ��اقط من فمه
ال ي�ص ��ح �أن يطلق علي ��ه كالما البتة ..رجوته �أن ي�ص ��بر قليال

وعقبت�« :س� ��أدفع لك �إيجار البيت حالما �أت�س ��لم المرتب،»...
وزعمت له �أنني ال�س ��بب طبعا في ت�أخر ا�ستالم الراتب ب�سبب
م�ش ��اغل �أخرى ...بررت له خوفا من �أن ي�ستثار ،ثم ال �أ�ستطيع
بع ��د ذلك كبح جماحه ..انحرف راجعا وه ��و يزوي لي ما بين
عينيه غا�ض ��با ..يتوعدني ب�أ�سو�أ العواقب� ،إن لم ي�أت الغد وقد
«بارجته» ،ثم �أردف وعينه تقدح �ش ��ررا ...الح�س ��اب �س ��يكون
ع�سيرا جدا..
ال �أحد هنا ي�شك في جر�أته وعنجهيته ..فالنا�س في حينا
يعرفون �أنه الوحيد الذي ينفذ تهديداته...
في ه ��ذا الجو من التوتر والقل ��ق واالنفعال دخلت زوجتي
الحبيبة تلطف هذا الجو الملبد بالك�آبة ،تم�س ��ح بيدها ظهري
�إلى �أن �س ��كنت نف�س ��ي ،ث ��م جفف ��ت بمنديلها المعط ��ر العرق
المت�ساقط من وجهي ،و�أتبعت ذلك بقبلة �ساخنة على جبيني،
وقبل �أن تن�ص ��رف رمت �إلى حجري بقائمة ملفوفة اخت�صرت
فيها كل ما يحتاجه منزل ي�ضم زوجين وب�ضعة �أطفال ..كانت
تعل ��م تماما وقع ال�ص ��دمة على قلبي ب�س ��بب القائمة ،فلطفت
الموقف بقولها�« :ست�ش ��تري ذلك عندما تت�سلم الراتب �إن �شاء
اهلل» ،ثم ان�صرفت والب�سمة تعلو محياها..
كم ��ا ج ��رت العادة �آخر كل �ش ��هر تق ��دم الأوالد بطلباتهم
مكتوبة .وعلى الفور �أحلت الطلب تحريرا على ظهر الورقة �إلى
المدير المالي (زوجتي بالت�أكي ��د) لإبداء الر�أي ...وهي حيلة
لم �أجربها من قبل ،وكنت �أق�صد من وراء ذلك مماطلتهم �إلى
�أن �أت�س ��لم الراتب ...ربما انطلت عليه ��م الحيلة ..فقد تقبلوا
الأمر بنفو�س را�ض ��ية وان�ص ��رفوا مطمئنين ...في هذا الأثناء
توالت قرعات الباب فتجاهلت ،ورن جر�س التلفون فتغا�ضيت،
وتكررت دقات الباب فتمار�ض ��ت ،ورن الهاتف ف�أغلقته نهائيا
و�أنا �أردد« :لعن اهلل من اخترع الهاتف!».
ف ��ي �ص ��بيحة اليوم التالي غ ��ادرت الغرفة من نافذتها
باكرا� ،أتر�ص ��د طريق المدير ،ممنيا نف�س ��ي �أن �ألقاه فيها� ،أو
في مكتبه على الأقل ..وخاب رجائي ،وا�ضطررت �أن �أزوره في
منزله ،م�ستعينا ب�أحد زمالء العمل المدمنين على مالزمته..
قدمت للمدير الطلب مكتوبا ف�صرخ في وجهي :بيتنا ال�ستراحة
العائلة ولي�س للعمل �أو ا�س ��تقبال الوف ��ود!» ،ثم بحنق كتب على
ظه ��ر الورقة �ش ��يئا لم يلبث �أن قر�أه ب�ص ��وت مرتف ��ع« :اللجنة
التخاذ الالزم»« ،ها يا الزم!» ،فانفجر الحا�ضرون �ضحكا في
وجه ��ي ..دون �أن �أعرف �س ��ببا لذلك ...لم �أتمالك نف�س ��ي من
الغيظ ..ولم يكن بمقدوري التعبير عن هذا الغيظ ب�أي �سبيل،
�سوى �أن �أ�سقط على الأر�ض ميتا ..و�سقطت ميتا بالفعل ..ولم
�أزل ميت ��ا حتى اللحظة ..تتهادى بي �أ�ش ��رعة الخوف في زورق
العتمة..
�شتاء 2010م
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�أحوجتن ��ي الظ ��روف للبحث ع ��ن الهلالت والفل�س ��ات
والقرو�ش هذه الأيام.
منت ��ف الري� ��ش وكن ��ت ذا ريا�ش .متقطع ال�ص ��وت وفي
�صوتي �شجى و�صبابة.
�أي ��ن �إيقاف الت�ش ��غيل؟ نعم ،هن ��ا .اهد�أ �أيه ��ا المكيف
قلي�ل�ا! عطا�س ��ك هذا يزي ��د من قلقي! �ض ��ارب ف ��ي �أرقام
الج ��واالت ,م�ص� � ِّع ٌد النظ ��ر ف ��ي غرفت ��ي �إلى ال�ش ��ارع؛ لعل
حماما زاجال يرفق بر�س ��ال ٍة م ��ن �أميرة! �أو لعل هاتفا يهتف
ال �أ�سمعه!
من �أريده ال يت�ص ��ل ,و�إذا ات�صلت ال يرد ,ومن ال �أريده
ملحاح لجوج.
�ص ��رت �أدور ف ��ي مفح� ��ص قط ��اة .م ��اذا �أع ��رف م ��ن
التدابير التي تبدل قدرا بقدر؟! لو جاء اليوم الموعود و�أنت
تقول ل�ص ��احب البيت :على اهلل! ثم ب�س ��ط �إلي ��ك كلتا يديه
فماذا �ستقول؟ هيا �أنجز ما وعدت!
غريب ��ة هي نف�س ��ي! �أن ��ا في غا�ش ��يتي هذه التي ت�ش ��به
غا�ش ��ية القيام ��ة ,وه ��ي تمنين ��ي بالدكتوراه والذه ��اب �إلى
باري� ��س! �أهي نزعة الحفاظ على البق ��اء؟! �أم �أنها ردة فعل
�أ�شبه بالجنون؟!
كان ��ت لي و�أنا �ص ��غير قط ��ة �أحبها وتحبن ��ي ...وتحب
ناقته ��ا بعيري!! وكنت ال �أغفل �س ��اعة عنها� ،أقوم ب�ش� ��ؤونها

و�أرعاه ��ا فال �أت�أخر ع ��ن موعد طعامها و�ش ��رابها ...هكذا
�س ��خرني اهلل لها! ماذا تريدون؟! وربما في تلك الليلة كانت
في مزاج �سيء �أو جاءها ما يكدر خاطرها مما يعتري �سائر
الب�ش ��ر .كن ��ا نلعب ف ��ي البيت ون�ص ��يح .وكنت �أح�س ��ب �أني
فدخلت وراء خزان ��ة المالب�س وظننتُ �أنها
�ألعب مع قط ��ة.
ْ
عليها
الخروج،
على
تقدر
انح�ش ��رتْ فلم
فاقتحمتُ
فخ�شيتُ
عليها المكان ناه�ض ��ا بعزمات المروءات ..فتحولت القطة
�اي بمخالبها
الوديع ��ة �إل ��ى نم ��ر مفتر�س وه ��وتْ عل ��ى يمن � َ
حتى ا�س ��تيقظ جيراننا من هول ال�ص ��راخ! م ��ا هذا؟! �أهذه
هي الطاق ��ة الخفية التي يقولون عنها؟! ف ��ي تلك الأيام لم
�أك ��ن �أعرف ما الطاقة الخفي ��ة! �أم �أنها نزعة الحفاظ على
البقاء؟!
ذك ��روا ف ��ي الح ��رب العالمي ��ة حدي ��ث مجموع ��ة م ��ن
الأ�س ��رى ،ال يح�ض ��رني ا�س ��م الدول ��ة الآن .ا�س ��تطاع واحد
من الأ�س ��رى �أن ينقل ما يدور في ال�س ��جون والمعتقالت من
تعذيب �إل ��ى العالم بحيل ��ة من الحيل ..تجرد من مالب�س ��ه
و�ألقى بنف�س ��ه بين ج ��رف من تلك التي ي�س ��مونها بالمقابر
الجماعي ��ة ،وبع ��د يومين �أو ثالثة ا�س ��تطاع الح�ص ��ول على
ق ��ارب ..فجن الر�أي الع ��ام من هول ما �س ��مع� .أهي يا ترى
ذات النزعة؟!
الج ��زع ..حال ��ة نف�س ��ية تكت�س ��ح الجهاز الع�ص ��بي في
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الإن�س ��ان ..كالفيرو� ��س ال ��ذي ي�ص ��يب قطع ��ة الموديوم في
الكمبيوت ��ر .تفق ��ده الق ��درة عل ��ى الر�ؤية الدقيق ��ة ,وتفقده
الإح�سا�س بالأمان ,وتدخله في حالة من القتامة التي ي�شعر
فيها ب�أن رئته قد توقفت عن ال�ضخ والبخ.
وكثيرا م ��ا جزعتُ  ,و�إني لأجزع ف ��ي �أحايين كما حكى
اهلل عن الإن�سان{ :و�إذا م�سه ال�شر جزوعا} .حين ال تنتظر
الهالل وال تكلف به ولماذا �أنتظر و�أكلف و�أنا بال عمل؟! كان
أن�سب الأعمال � ّإلي العمل مدققا لغويا في �إحدى دور الفكر..
� ُ
فما �إن بد�أت على راتب زهيد حتى اكت�شفت �أني ل�ست مدققا
لغوي ��ا فح�س ��ب و�إنما �أنا كات ��ب مر ّقع :هنا في ه ��ذه الكتابة
عبارة عليك �أن تكملها من �إن�ش ��ائك ،وهنا �ص ��فحة بحاجة
�إل ��ى �أن تعيد �ص ��ياغتها من �أ�س ��لوبك ،وهنا ت�ص ��وير مطول
بحاج ��ة �إلى اخت�ص ��ار فاعمل فيه من لغت ��ك وتركيباتك...
�ص ��رت كاتبا يعمل بالأجرة لدى كتاب� .أحدهم عملت له في
روايته عمال ال يطم ��ح �إلى مثله من هو �أجدر منه بالكتابة!!
�سهرت الليالي وعملت �س ��حابة نهاري و�أنا �أقدم في ف�صول
روايته و�أ�ؤخر ،و�أعيد ترتيب الأ�شياء و�ألقط م�شهدا من هنا,
و�أ�ض ��يف م ��ن تعابيري وخيالي م�ش ��اهد وح ��وارات هناك..
كان من �ض ��من ما �أ�ضفت هذه ال�صورة الم�ؤلمة التي تحكي
تجربة قوم انقطعت بهم ال�سبيل وهم في �سفر:
ف ��ي هذه اللحظ ��ة التي كان يت ��م التح�ض ��ير فيها لبناء
م�ستقبل جديد كان الموج يهم�س �إلى �سعاد باكيا:
 �أق ��ول لك �ش ��يئا حبيبتي! �أنا لم �أفق ��د الأمل بالعثورعلي ��ك! م ��ازال �أبن ��ا�ؤك ف ��ي انتظ ��ارك ،م ��ازال �أهل ��ك في
انتظارك ،مازال قلبي ..في انتظارك!
تمد يدها دون �أن ت�شعر �إلى الأمام:
 �أيها الزائر الكريم من طيف الأحبة! كيف ا�ستطعت�أن تراني؟! �ألم تمنعك الجاذبية وقوة الطرد؟! �إنني �أي�ض ��ا
في انتظارك..
 �سعاد! �إلى من تتحدثين؟!ليلى قادمة ب�سرعة!
تخفي �س ��عاد وجهه ��ا بيديها؛ لكن عينيه ��ا مغرورقتان
بالدموع!
 �سعاد! �أنا قادمة. ال ،ال ،ال ت�أتي! �أرجوك! �أوه! �أهال �س ��عاد! �أنت هنا و�أن ��ا �أبحث عنك! ما هذاالذي �أراه على وجهك؟!
 ال �شيء. �إنها دموع!! �أمازلت على البكاء؟!تبدو �أمارات الأ�سى على ليلى مت�أثرة بحال �سعاد!
 �أال لي ��ت لي قوة رجل! لمخرت البحر هذا زحفا علىوجهي ..لقطعت الأ�ش ��جار و�ألقيت بنف�سي �إلى زوجي وولدي
ولو على جذع �شجرة!

ت�ض ��م ليلى �س ��عاد �إليها!! يبكيان معا ..ين�سحب الموج
في جالل!!
وال �أعتق ��د �أن �ص ��احب الرواي ��ة هذه �سيغ�ض ��ب �إن عثر
يوما على حديثي هذا؛ فلو كان �صاحب بال لما �أعطاني �ألف
ري ��ال عل ��ى رواية تنبتت من �أع�ص ��ابي ,وتكحلت من �س ��واد
عيني ,و�شربت من ع�صارة �شبابي.
فترك ��تُ العم ��ل في هذه ال ��دار؛ لأني �أحب نف�س ��ي وما
فطرن ��ي اهلل علي ��ه من خي ��ال ووجدان و�ض ��مير حي ..ومن
يحب �أن يبيع قطعا منه غالية ،بثمن �أو بال ثمن؟!
�إن الكتاب ��ة �أل ��م مم�ض وه ٌّم ثقيل ،وه ��ي نار .من يجر�ؤ
عل ��ى التقحم في النار؟! وهي متنف� ��س روحي وفكري ،تثبت
ال ��روح فيه ��ا �أنها م ��ن روح اهلل ،م�ل��أى بالأ�س ��رار والكنوز،
ويجمع الفكر فيها �شتاته المبعثر في تجاويف ال�سنين! وهي
�س ��احة يت�ص ��اول فيها الخيال المحلق في ال�س ��ماوات باحثا
ع ��ن فجر جدي ��د ،والفكر الذي يحترق لين�ض ��ج في مقادير
الحي ��اة ،والعاطفة الوديعة التي تعاني من حرمان المحروم
وك�آب ��ة المكتئب ،وال�ض ��مير الذي يغدو علي ��ه النا�س كل يوم
ب�سهم �أو رمح!
والكتابة لي�س ��ت تعبيرا� .إنها واقع م�ؤلم ن�شط ينبغي �أن
نعي�شه و�أن نتكيف به و�أن نتعاطى معه.
الكتابة مرحلة تتعدى مرحلة اكت�ش ��اف الذات� ،س ��ابقة
له ��ا .وربم ��ا تك ��ون الكتابة عام�ل�ا م�س ��اعدا في اكت�ش ��اف
الإن�سان!
الكتابة هي ال�ش ��يء الوحيد الذي يثبت �أن هناك �إن�سان ًا
يعي�ش على �س ��طح ه ��ذه الأر�ض ،والو�ش ��يجة الفريدة القوية
الت ��ي تربطك بمن حولك في واقعك �أو بمن يعي�ش في مكان
�آخر� ،أو تربطك بمن ي�أتي مت�أخرا عنك.
الكتابة ح�ص ��يلة ما ت�ؤمن به وما تنا�ضل من �أجله ،وهي
النتيجة النهائية لهذا المخزون الذي تحمله في ر�أ�سك.
وما �أ�س ��عد الفالح الذي �ش ��ق التربة بيديه ,و�أنفق فيها
من جهده ,و�أجرى فيها من عرقه ,و�أخذ يتملاّ ها ويتح�س�س
م ��ا فيه ��ا من حي ��اة وخ�ص ��ب ,ك�أن ��ه طبيب يج�س نب�ض ��ات
القل ��وب ،ثم �س ��اعة الح�ص ��اد ي�أت ��ي متهل�ل�ا والأطفال بين
رجليه يت�سابقون ويتقافزون ,وقد طرحت ال�سنابل بين يديه
ثمارها ،والع�ص ��افير تحوم حوله مغ ��ردة تتلو وراءه �أهازيج
الح�صاد� !...أال ما �ألذ طعم النجاح!

رم�ضان 1433هـ
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وحدها هذه العرافة ت�س ��تطيع �أن تف�سر لها عالمها كما
�أخبرتها �ص ��ديقتها ..هكذا �ش ��جعتها قبل �أن تدفعها داخل
الغرفة...
مظلم ��ة تل ��ك الغرف ��ة �إال من �ش ��معة �أ�ض ��اءت منطقة
و�س ��طى تحم ��ل طاول ��ة خ�ش ��بية ومقعدي ��ن قديمي ��ن يحمل
�أحدهما ج�س ��د ًا متكور ًا حول النور� ...ألقت بحمل ج�س ��دها
عل ��ى المقع ��د الف ��ارغ و�أخ ��ذت تح ��دق ف ��ي كومة الج�س ��د
المجهولة المالمح...
�أ�ض ��اءت �ش ��معة �أخرى ،وقالت لها �إن قدرها ال ينق�صه
الظلمة:
ب�أي من هذه الطرق تودين قراءة طالعك؟
�س� ��ألتها بينم ��ا رتب ��ت �أمامه ��ا �أ�س ��لحتها :كوب� � ًا
م ��ن القه ��وة� ،أ�ص ��داف ًا بحري ��ة ،و�أوراق الح ��ظ...
�أ�ش ��ارت �إل ��ى �أوراق الح ��ظ الت ��ي بدت له ��ا �أقل ق�س ��وة من
الأخريات..
طلب ��ت منه ��ا �أن ت�أخ ��ذ ورق ��ة وتهم� ��س ف ��ي ظاهره ��ا
ب�أمنيته ��ا� .أغم�ض ��ت عينيها وهم�س ��ت لظهر الق ��در« :حتى
ف ��ي بي ��ت العراف ��ات ال نمل ��ك الج ��ر�أة �أن نتمن ��ى بعيني ��ن
مفتوحتي ��ن وال نق ��وى عل ��ى النظ ��ر ف ��ي عين ��ي الح ��ظ!«.
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قا�صة من اليمن.

اغتالت �أل ��وان الورقة بذرة ابت�س ��امة كانت قد ب ��د�أت تُزرع
ف ��ي وجه العرافة ...باتت تجاعي ��د وجهها �أكثر عمق ًا وحدة
وارتدت الحيرة مالمحها...
مكتوب على �صخر ٍة خب�أها البحر..
يا �س ��يدتي! قدرك
ٌ
و�أنا عجوز ال �أقوى على الغو�ص.
ل ��م تقنعه ��ا القراءة ،وم ��دت يدها تطل ��ب فك خطوط
راحته ��ا ..فباط ��ن كفه ��ا يعل ��م �أكث ��ر م ��ن تل ��ك الورق ��ة!!!
تفح�صت خطوط يدها وعب�ست...
قام ��ت تنثر جم ��ر ًا على �أر� ��ض الغرف ��ة ..و�أخبرتها �أن
حظها ف ��ي باطن قدميه ��ا ،و�أن الجمر وحده �سي�ص ��هر لها
عقدتها..
هل تقوى على الم�شي فوق هذه الجمرات؟!
�أحرقها الجمر واحترق رفات الما�ض ��ي فارت�س ��م ا�سم
م ��ن نار عل ��ى �أر�ض الغرفة ..لم ت�س ��تطع العج ��وز قراءة ما
كتب بالرغم من قدرتها على القراءة ..ابت�سمت لها وقالت:
ال داعي للحيرة! هي حروف ا�سمه؛ ولكن كما في الأزل
قد ُنق�شت...
غادرتُ الغرفة ...وبدمع العين �أطف�أتْ العرافة ال�شمعة
الأخرى...
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كل �شيء بدا متجهم ًا م�سود ًا ،النا�س ،الأحجار المر�صوفة
بالأزقة ،حتى �شجرة ال�ساج الكبيرة كانت تعتمر ال�سواد ،كانت
هي ال�س ��ماء التي تلقي بو�شاحها الأ�س ��ود على الأر�ض فتجعلها
تفرد �صفحاتها للعزاء الجاثم الآتي من فوقها.
كان ��ت ال�س ��ماء الي ��وم ملب ��دة بالغي ��وم و�ش ��ديدة الظالم
تن ��ذر بعا�ص ��فة ممطرةَ ،خ َل � ْ�ت ال�ش ��وارع والأزقة م ��ن المارة،
خل ��د الجمي ��ع �إلى البيوت ،م ��ا عدا ذلك المت�ش ��رد الذي وقف
على الر�ص ��يف جوار دكان طبيب �أع�ش ��اب عجوز ،كانت ثيابه
المهلهل ��ة الممزقة ،جيب قمي�ص ��ه المخلوع ،وجهه المو�س ��وم
بالب�ؤ�س وال�ضعف.
بدا �شارد ًا بعينيه الزائغتين ،فج�أة توقفت عيناه القلقتان
عل ��ى ذلك الباب المقف ��ل لمطحنة البن القديم ��ة ،كان القفل
يلمع بذلك البريق الباهت ،وبد�أ مع اهتزاز الباب جراء الريح
ال�ش ��ديدة يهت ��ز ،يهتز يمن ��ة وي�س ��رة ...خالجه �ش ��عور غريب
ف�أخذ يد ّوره في ر�أ�سه .ا�شتدت العا�صفة و�أخذت �أطراف ثيابه
المهلهل ��ة وجيبه ين�ش ��د االنطالق والرحيل م ��ع الرياح ،قطرة
المطر التي �س ��قطت على فروة ر�أ�سه �أفزعته ،لقد كان �شارد ًا،
لقد �أيقظته من ال�شرود كما �أيقظته عينا طبيب الأع�شاب وهو
يحاول �إغالق بابه الخ�ش ��بي ،لم ي�أبه لذلك وظل يراقب القفل

*

قا�ص من اليمن.

المت�أرجح جراء الباب المهتز والمهترئ ،كان يعرف �ص ��احب
الطاحون ��ة العجوز ويعرف مطحنة الب ��ن العتيقة ...كان كثير ًا
م ��ا يجل�س ببابه ��ا يراقب عملها ويتحدث مع العجوز ي�س ��ترجع
�أيامه الما�ضية و�أمه تطحن البن بمطحنة الحجر ،ويذهب في
َّ
والمعذبة
حنين �أبدي وحزن قديم غائر مع �أنا�ش ��يدها العذبة
ع ��ن م ��رارة الزم ��ن وق�س ��وة الظل ��م وجرح ال�ض ��عيف ،م�ش ��ى
مط�أطئ� � ًا ر�أ�س ��ه �إلى حيث الباب الخ�ش ��بي للمطحن ��ة ،افتر�ش
الأر�ض وقبع ي�ش ��تم رائحة الب ��ن ويداه تعانق ��ان الثرى المبتل
وغب ��ار البن عند عتبة الباب ،والباب يئز لعله ينتحب وير�س ��ل
ذلك الن�شيد الحميم الذي كانت الأم تن�شده وهي تطحن البن
وه ��و بجوارها ،ولعل القفل يهتز لأنه يبكي ب�ص ��مته الأبدي من
ذلك المهجل الحزين.
يتذ ّكر قريته القابعة على �سفح ذلك الجبل الكبير .يتذ ّكر
�أزقته ��ا وحواريها المترب ��ة .يتذ ّكر �أمه ويتذ ّكر دفء �ص ��درها
ال ��ذي لم يدم ،لق ��د فارقته وذهبت �إلى تح ��ت التراب ،قال له
�أب ��وه�« :إن روح �أمك ذهبت نحو ال�س ��ماء لأنها طيبة� ،ص ��بورة،
تذك ��ر �أب ��اه المقعد ،كان ��ت �أمه بج ��واره ال تفارق ��ه وتعتني به،
تخدم ��ه حد العبد له .لم يدر لم ��اذا ،لماذا كل هذا الرجل لم
يعرف ��ه �إال طريح الفرا�ش؟! لقد تركت ��ه ،تركته للأبد ،ورحلت
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عن ��ه ،لعلها مرتاح ��ة الآن من ذل ��ك العناء ،لكنه ه ��و لم يغير
الأمر �ش ��يئ ًا فيه �سوى ب�ش ��رة خديه مالت لل�سواد ،لكن ا�ستبدل
�أم ��ه ب�أخته التي تكبره بعامين وتق ��وم بخدمته ،لم يدر لماذا!
لعلها و�صية �أمه.
ترك القرية ومازالت كلمات �أبيه تدور في ر�أ�سه :ال عليك
من النا�س يا ُبني واعلم �أنه لن ينفعك �سوى زندك.
ه ��و لم يجد �أي عم ��ل ،لكنه يجيد ال�ص ��مت ،يحمل �أمتعة
النا�س وحاجياتهم ،ي�ساعد البنائين ،يعمل ّ
حطاب ًا� ..أي �شيء.
كان �آخ ��ر ما ر�أى �أخته الكبيرة ت�ش ��يعه بنظراتها الحزينة

د�ست في
من عينيها الغائرتين ووجهها البائ�س ودموعها حين ّ
جيبه نقود ًا .مازال يتذكر �ص ��وتها الذي ي�شبه �صوت �أمه .كان
كثير ًا ما يرجوها �أن تن�ش ��د له «مهج ��ل»(*) وهو وهي يلتحفان
غطاء من ال�ص ��وف حين يذهبان للنوم ،تُ�س ��معه بع�ض� � ًا منها
ويذه ��ب ه ��و في �ص ��مته و�ش ��روده وه ��و يتمن ��ى �أال تتوقف عن
ن�شيدها الحزين.
�إب� -صيف 2006م
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*

املهجل :من �ضروب الأهازيج و�أنا�شيد العمل يف اليمن.
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نوم الجسد وصحوة الروح
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و�أنا جال�س� � ًا القرف�ص ��اء ،في عتمة النف�س ،في امتداد
الليل ...ال �ش ��يء من حولي يوحي ب� ��أن ها هنا حياة� .أظنني
في مثل هكذا حالة ال �شيء مثلي �سوى المقابر!
�أل ��وك ذاكرة معب�أة بالحنين� .أر�ش ��ف دونما ارتواء من
في�ض �ص ��متي� .أغيب في �ش ��رودي ،و�أغو�ص حتى الغياب...
لعل ��ي �آتيها من نافذة الحلم! وهيهات! فها �أنا كمن يريد �أن
يحت�ضن ال�سراب ،الفراغ ،الال �شيء.
�للت .قالت لي� :أنت وحدك من
تمتماتٌ لم �أد ِر كيف ت�س � ْ
يعرف في�ض هذا الحب ،منه �ش ��اخت جفون العين ،وا�ستعر
القلب فزادت به الحاجة �إليك بعد �أن تجاوز به الظم�أ مداه.
كلمات �أحرقت �ضوءها في وجهي وا�شعلتني ندم ًا خلته
كفي ًال ب�أن ُيدخل �إبلي�س الج ّنة لو كان منه.
ال�ص ��مت مرة �أخ ��رى يفي�ض من جنب ��ات النف�س ،يملأ
من حولي الجهات ،المكان� .صمت يزيد عنفوان هذا الليل.
كم تمرغ ��ت بي الذكرى -هكذا قل ��تُ  -ع ِّلي �أرى طيف
وجهك .و�ش ��تان �أن ترى وجه ًا تحمل ��ه �إليك الحقيقة ووجه ًا
ِ
يحمله �إليك الوهم.
عندها كان ظم�أ القلب يزداد ا�ستعارا.
�ص ��وت ثال ��ث� :إنك �إن فعل ��ت ذلك ف�إن ��ك ال تبحث عن
قطرات تر� ��ش بها ظم� ��أك� .إنما �أنت
ه ��دوء النف� ��س �أو عن
ٍ
جب بال قرار ،في�أتيك العط�ش
بذلك تلقي بنف�س ��ك في قعر ٍّ
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من كل مكان ،وما لك من ماء.
تمتمات :يا حبيبي! �إني �أنا �أنت ،ي�س ��لبني الهيام �إليك،
ي�س ��تل قلب ��ي نح ��و واح ��ة الذكريات .نع ��م ،م�ش ��يئة الأقدار
�أكبر من م�ش ��يئة الإن�س ��ان؛ ولكن ذلك بالن�س ��بة لي ال يعني
االنهزام .ما يجعل كل ثانية �س ��ياط جالد تهوي على النف�س
هو هذا الأمل البا�سق حتى ال�سماء ...حتى اللقاء.
ال�ص ��وت الثال ��ث  :هواج� ��س� ...أم ��ا قل ��ت ل ��ك ب�أنه ��ا
هواج�س؟!
قلت مقاطعا� :أو ي�سكن الزيف حوايا النف�س؟!
قال :عليك �أن تبتعد عن فل�سفة الحب� .إنك �إن �أزمعت
�إال �أن تك ��ون ف ��ي مثل هكذا حالة� ،إن ��ك �إن فعلت ذلك� ،إنما
�أن ��ت تحرق ما �ص ��نعت م ��ن عواط ��ف .عليك �أن ت� ��أكل مما
زرعت ،ال مما تهم ب�أن تزرعه.
قلت :ولكنني �أ�شتهيها كما ت�شتهيني! فكيف لي �أن �أفر؟!
نعم ،هي الهواج�س -هكذا �سمعته ي�أخذ في التال�شي-
�سوف تعبث فيك دو ...نم...ا...
�إذا ب�ص ��وت �آخر بدت مالمحه واهي ��ة :يا ...حبيـ.....
بي!
ً
ليتكد�س في �أذني �شيئا ف�شيئا :يا حبيبي �أفق! الوقت قد
ت�أخر على ذهابك �إلى عملك!
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ملك الغبار
وليد احلجاجي 
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عي ��ون بني ��ة ،بي ��وت طيني ��ة قديم ��ة ،غب ��ار يتراق�ص في
الجنبات كال�ش ��ك في �ص ��دور النا�س ،ال�ش ��ك والخوف والريبة
من حالة التوقف الغريبة لقرية الرمل التي لم يتغير فيها �شيء
منذ زمن بعيد �إال رحيل النا�س عنها هم�س ًا.
بئ ��ر القري ��ة المك�ش ��وفة ،طري ��ق الحمير ال�ض ��يق الوعر،
المدر�س ��ة البعي ��دة المتهادي ��ة ،تجمع ��ات البقي ��ة الباقية من
العطال ��ى بعد �ش ��م�س الظهي ��رة الحارتة ،و�أطن ��ان من الكالم
المعلب.
وذات ي ��وم هادئ مم ��ل والأطف ��ال يلعبون حف ��اة الأقدام
ي�س ��قط بيت «كامل ح�س ��ن» ،عل ��ى �س ��اكنيه� :أب و�أم وابنتين،
ي�سقط بعد هزة زلزالية خفيفة وال يبقى من غبارهم وذكراهم
�إال �ش ��ظايا جميلة من جوار ومواقف وطفل �صغير يدعى «وليد
كامل» بالإ�ضافة �إلى مقبرة جماعية من الطين والخ�شب.
ل ��م يجد «ولي ��د كام ��ل» م� ��أوى �إال ذات ��ه ومح ��راب زاوية
الم�سجد ال�صغير الذي عا�ش فيه طيلة � 6سنوات طويلة؛ طويلة
جد ًا حتى �أكمل الثانوية بتقدير امتياز في ذلك العام الغابر.
ات�س ��عت له قلوب النا�س لكنه لم ير�ض بها �س ��كن ًا .و�أحبته
فت ��اة رائعة خلق ًا ،جميل ��ة مظهر ًا ،لكن فتى القري ��ة اليتيم لم
يكن يهمه �س ��وى التواري والرحيل والبحث عن وطن بديل �أكبر
من حدود الجغرافيا وحر�س الحدود.
وج ��د له بي ��ن طيات الورق ،ورف ��وف الكتب �س ��رير ًا وثير ًا

من الع�ش ��ق ف�أحب العلم وقدّ�سه دون �سواه فابتعث �إلى الخارج
لدرا�س ��ة البكالوريو� ��س ف ��ي عل ��وم الكيمياء في �إح ��دى الدول
الأوروبية الراقية.
ل ��م يكن هنال ��ك من �أحدٍ ليلق ��ي عليه تحية الوداع �س ��وى
«�أمجد هادي» ،رفيق �ص ��باه ،وفتاة ت�س ��كن قرية الرمل ت�س ��مى
«وداد» انتحرت فيما بعد هرب ًا من وطن �صعب تعرفه �إلى وطن
ال تعرفه ،لكنها تظنه الفردو�س المفقود ومدينة المالئكة.
كان ��ت الأرواح تغ ��ادر تلك القري ��ة الرملية ك ��ذرات غبار
متطاير بعد غ�ض ��ب الري ��ح ،تغادر بحث ًا ع ��ن لقمة ،عن وطن،
عن حرية ،عن ف�ض ��اء مت�سع ،عن زوجة �صالحة ،عن �إله عادل
لم يت�شرف بمعرفة تلك البالد ال�سخيفة ب�شرية.
�أ�ص ��بح «�أمجد هادي» ابن المدينة والأ�سفلت وال�ضو�ضاء
وجار عمال النظافة الذين ينظفون العا�صمة كل يوم ليت�سخوا
هم �أكثر ف�أكثر حتى لم يعد يعرف �أين القمامة.
ً
�أ�صبح مدر�س� � ًا للتنمية الب�شرية ،ومحا�ض ��ر ًا لبقا ال غبار
علي ��ه ،وتزوج بام ��ر�أة ال يعرفها ،وهناك ف ��ي البعيد ،في بالد
الثلج الأبي�ض ،ونباهة الذهن ،و�س�ل�امة ال�صدر ،والعي�ش على
ال�س ��جية ،تخ َّرج «وليد كامل» بتقدير امتياز ونال بعدها درجة
الدكتوراه بعد �سنوات من الدرا�سة.
كان �شخ�ص� � ًا محبوب ًا متوا�ض ��ع ًا مغرم ًا بالعلم وانطوائي ًا،
يعم ��ل بمف ��رده و�إنتاج ��ه العلمي غزير حتى �أ�ص ��بح محا�ض ��ر ًا
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ف ��ي الجامعات الكب ��رى وكاتب ًا ف ��ي الدوريات العلمي ��ة وباحث ًا
في مركز �أبحاث مرموق حتى حاز �ش ��هرة �أوروبية وا�س ��عة وله
العديد من االكت�شافات الهامة.
يق ��ول من تبقى من �أبناء قرية الرمل �إن �إرث الحاج كامل
ح�سن المتمثل في ولده قد اختفى وذهب مع الريح بعد انقطاع
الأخبار عنه طيلة هذه ال�سنوات.
لكن يا ترى ماذا يقول هو عن نف�س ��ه :هل ظل الطريق �أم
وجد نف�سه طيلة �س ��نوات الغياب؟ كان تخ�ص�صه في الكيمياء
غير الع�ض ��وية وبالتحديد في العنا�صر االنتقالية التي تتو�سط
الجدول الدوري الحديث.
�أحبت ��ه �إح ��دى الباحث ��ات وه ��ي الدكت ��ورة «�س ��يلينا»
المتخ�ص�ص ��ة في الكيمياء الحيوية لكنه �أراها قلب ًا غير عربي
لي�س فيه �شيء من العاطفة.
ُ
كانت يهودية من �أوروبا ال�ش ��رقية �أغرمت به مع �أنه م�سلم
ومن ال�شرق الأو�سط الحائر� .أثر حبها ال�شديد له على �أبحاثها
العلمية و�ش ��يئ ًا ف�ش ��يئ ًا لم تعد تعرف �إال لغة ال�ش ��عر و�ص ��ياغة
الحرف وامتهان الأدب حرفة فلقبت بـ«مجنونة العربي».
غا�ص ��ت في عالم الأدب فكتبت الروايات والنثر وال�ش ��عر
والق�ص�ص الرومان�سية التي مثلت �سينمائي ًا ونجحت في عالم
هوليوود باكت�ساح.
وكان يذي ��ل كل عم ��ل لها بـ«مجنونة العرب ��ي» اللقب الذي
اختاروه لها ور�ضيت به واقتنعت.
�أم ��ا الدكتور ولي ��د كامل فقد كان حبي� ��س الآالت وجدران
�أربعة وقلم و�أوراق ي�سجل عليه ا�ستنتاجاته.
وفج�أة تغ ّيرت نظرته ابت�س ��م ابت�سامة عري�ضة �أخذت ثلثي
وجهه �ض ��حك �ضحكة مدوية قفز كالأطفال رمى بكل �شيء في
يديه وجرى كالمجنون.
كان فرحه ب�س ��بب نج ��اح البحث الذي عم ��ل عليه طيلة 4
�س ��نوات من التعب وال�س ��هر والتيه .قرر بعده ��ا اعتزال العلم
وعي�ش حياته كما يجب �أن تعا�ش ،قرر العودة �إلى �أر�ض الوطن
بعد �سنوات من الغربة والن�سيان.
لم تفلح ن�صائح زمالئه له بالبقاء فم�ستقبله العلمي ناجح
ومر�ض فقد منحته �أوروبا الجن�س ��ية والمال وال�شهرة لكنه �آثر
التواري بعيد ًا عن الأ�ض ��واء ،عاد �إلى �أر� ��ض الوطن الأم بعمر
 65عام� � ًا مع �أنه غادرها في �س ��ن الـ  19عام� � ًا ،عاد �إلى وطنه
القديم بعيد ًا عن قرية الرمل التي جعلته يتيم ًا.
اختار له مكان ًا على قمة تلة متو�س ��طة االرتفاع حيث ابتنى
له ق�ص ��ر ًا بين الأكمات و�شجر ال�س ��در والطلح كراهب يقد�س
الوحدة ويتعبد بالت�أمل.
ً
لكن اختفاءه و�س ��ط هذا ال�صمت لم يكن هروبا من نف�سه
�أو ع ��ودة �إليها بل م�س� ��ؤولية ق ��رر �أن يتحملها نياب ��ة عن نواب
المال العام وطالبي بدالت ال�سفر والجاه وال�سلطان وال�شهرة.
هن ��اك ابتن ��ى ق�ص ��ر ًا ومختبر ًا وتبن ��ى م�ش ��روع ًا لترميم

الفكر الممزق والهوية الم�صابة بال�سكتة ،فقد جمع في م�شوار
غربته العلمية �أموا ًال طائلة.
كان م ��ا تو�ص ��ل �إليه الدكت ��ور وليد كامل كفي ًال ب�إك�س ��ابه
الماليين بل المليارات من الدوالرات وال�ش ��هرة العظيمة لكنه
�آثر العمل ب�صمت دون انتظار الجزاء من �أحد .تو�صل الدكتور
ولي ��د �إلى اكت�ش ��اف عظيم عبارة ع ��ن م ��ادة كيميائية عجيبة
الخ�ص ��ائ�ص الكيميائية والفيزيائية حيث بالإمكان �ش ��طرها
وتحويلها �إلى ذرات �ص ��غيرة ت�س ��بح في الف�ضاء كذرات الغبار
وال يمكن الإح�س ��ا�س بها ويمكن التحكم بها وجعلها طافية في
الجو بعد منحها ال�شحنات المطلوبة وبالإمكان جعلها ت�ستقبل
ما ت�ؤمر به وتر�سل كل ما يطلب منها من بيانات.
كانت هذه المادة عن�ص ��ر ًا مزيج ًا من العنا�صر االنتقالية
التي �أراد منها الدكتور وليد كامل �أن تنقل كل ما لديه من ر�ؤية
لنق ��ل هذا البل ��د الذي جاء من رحمه نقله من ر�ص ��يف العجز
والبطالة واال�ست�سالم �إلى ف�ضاء العمل والبناء والتفا�ؤل.
فكك هذه المادة العجيبة بعد �إثارتها �إلكتروني ًا �إلى ذرات
�ص ��غيرة ال تُرى وال يمكن الإح�س ��ا�س بها ون�ش ��رها في كل �شبر
من هذا الوطن ككاميرات ذرية وا�س ��تعان في ذلك بتخ�ص�ص
رفيق طفولته �أمجد هادي �صاحب الإقناع والخطابة التي تلهب
الم�ش ��اعر وت�ؤثر في �أحا�س ��ي�س ومدارك النا�س حتى تنقل هذه
الذرات كل عبارات التفا�ؤل والأمل والكفاح �إلى عقول و�أ�س ��ماع
النا�س.
كان ذل ��ك التوا�ص ��ل كهم�س خف ��ي ،ك�أح�ل�ام وردية يرون
�أثره ��ا يد ًا حانية تقودهم �إلى ال�ص ��واب� ،ش ��يئا ما يقول لهم:
تحركوا و�س ��يروا �إل ��ى الأمام ،تحدوا الظ ��روف وعوائق الواقع
وم�شكالت الحكومة ف�أنتم �أبناء الح�ضارات الخالدة والأطالل
التي لم ت�شخ وتهرم� ،أنتم �ساللة العظماء.
وبعد �أيام منذ بدء ن�ش ��ر الذرات �شيء ما تغير خالل هذه
الأيام ،لم يعد هنالك �ش ��باب على الأر�صفة� ،صحفيون يكتبون
ع ��ن التهلكة ،وزراء يوزعون الأكاذي ��ب ،مراهقون يتابعون لغة
الج�سد.
العن�ص ��ر االنتقال ��ي العجيب �أ�ص ��بح يوزع ر�س ��ل ال�س�ل�ام
والح ��ب والأمل ب�أمر ربة الب�ش ��ري الفاني ال ��ذي ارتاح من كل
�أوجاعه المنحوتة منذ ال�ص ��غر من ��ذ �آخر مرة ر�أى فيها مدرج
المط ��ار وه ��و يغادر عب ��ر ال�س ��حب ف�ض ��اء وطن مطفي ��ة فيه
ال�شموع.
مجنونة العربي تكتب وعاقلنا العربي يوزع بالمجان الأمل
ويبث روح العزيمة للماليين.
عثر الدكتور �آدم الزميل الخ�ص ��م للدكتور وليد كامل على
ق�صا�ص ��ة ورق ف ��ي �أحد رف ��وف معمل الأبحاث تح ��وي معادلة
غريب ��ة ورم ��وز ًا غير مفهومة حاول فك �ش ��يفرتها باال�س ��تعانة
بمجموع ��ة بحثية كانت تح ��ت رعايته و�إ�ش ��رافه �إلى �أن عرفوا
�س ��رها وهي �أبحاث الدكتور العربي وليد كامل ،فف�س ��روا �س ��ر
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غيابه واختفائه وابتعاده ب�أقاويل وتهم نكراء و�أنه جا�س ��و�س
يعمل ل�ص ��الح جه ��ة معادية و�إرهابي و�أنه يخفي �س ��ر ًا يجب
ك�شفه فقرروا البحث عنه و�إح�ضاره.
كان الدكت ��ور ولي ��د كامل يعي�ش عقده ال�س ��ابع ب�س�ل�ام
وبهجة ،فال عائلة ت�ؤويه �س ��وى ن�ش ��وة النجاح التي ر�آها على
وجه الوطن وهو يعلو كل يوم فكر ًا و�سلوك ًا وبناء وتنمية.
لكنهم �أحاطوا به وبق�صره وبمواليده الكثر من الذرات
وكالوا له التهم وجعلوا �سبب انزوائه في قمة جبل مع ق�صر
ومختب ��ر حديث هو دعم للإرهاب و�س ��عي للخراب والدمار
وو�ض ��عه �أبناء بلده من الع�س ��كر في ال�سجن و�سرق الأجانب
اكت�شافه وذهبوا به �إلى بالد بني الأ�صفر.
�أراد ه�ؤالء من هذا االكت�ش ��اف غ ��زو العالم بال حروب
والتحك ��م في عق ��ول النا�س وبرمجتها وتحوي ��ل الجميع �إلى
�أتباع والتج�س�س على الب�شرية.
لكن ف�شلت ح�ساباتهم وخططهم ولم ي�ستطيعوا التحكم
بهذه ال ��ذرات وجعله ��ا تطفو لفت ��رة طويلة ف�س ��قطت بفعل
الجاذبي ��ة وتغي ��ر البناء ال ��ذري لها فحولت المي ��اه والتربة
والمحا�ص ��يل �إلى ب ��رك حم�ض ��ية فجفت الزروع وت�ش ��ققت
التربة و�س ��اءت الأح ��وال الجوية وعمت الك ��وارث والنكبات

تلك البلدان الم�ستغلة.
وكتبت مجنونة العربي «�سيلينا» اليهودية العا�شقة هذه
الأحداث الج�س ��ام التي مرت ب�أوروب ��ا وحبيبها الذي اختار
الوطن �ض ��من رواية رائعة با�س ��م «هم� ��س العمالقة» بعد �أن
فرت �إلى ال�ص ��ين ونال ��ت على �إثر م�ش ��وارها الأدبي الرائع
بالإ�ض ��افة �إل ��ى هذه الرواي ��ة جائزة نوبل ل�ل��أدب ثم ماتت
وحيدة.
�أم ��ا الدكتور وليد كامل فقد توفي بتاريخ 2005/5/5م
في زاوية ف�سيحة من النور �ضمن حديقة ق�صره بعد الإفراج
عنه واالعتذار منه ومعرفة الحقيقة ونال بعد موته جائزتي
نوب ��ل دفعة واحدة تكريم ًا ل ��ه �إحداهما ف ��ي الكيمياء نظر ًا
الكت�ش ��افه الفريد في كيمياء العنا�ص ��ر االنتقالية والأخرى
في ال�سالم الذي وزعه بين النا�س كهدايا عيد الميالد وفي
الر�ؤية ال�سليمة للأ�شياء والأهداف العظيمة التي �أرادها �أن
تكون �سلوك ًا للب�شرية جمعاء بدء ًا من وطنه.
وبع ��د موته لم يعد �أحد يعرف ا�س ��مه الحقيقي د .وليد
كامل �أو يذكر �أحد �شخ�ص� � ًا بهذا اال�س ��م ،فق ��د طغت عليه
�شهرة «ملك الغبار».
2013/2/11م
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جنت��از احلا�ضر بعي��ون مع�صوب��ة ،و�أق�صى م��ا ن�ستطيعه هو �أن
ن�ست�شع��ر ونخ ّم��ن م��ا نعي�شه .ونح��ن ال ندرك ما ع�شن��اه ونفهم
معن��اه �إال الحق�� ًا ،عندم��ا ت��زول الع�صابة ع��ن �أعينن��ا ،ونعيد
تفح�ص املا�ضي.
ّ

ميالن كونديرا
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ديوان العدد
عن ذلك االنتباه الذي سأكونه
(ق�صائد خمتارة)

علي دهي�س
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ديوان

شاعر مسكون بجمرة الش��عر منذ طفولته ،عانى الكثير وما يزال يعاني ،ومع
ذلك لم تتمكن تلك المعاناة من أن تمنع صوته الش��عري عن مواصلة الغناء
والبكاء ،واإلقامة المتحفزة في شجون الحياة اليومية.
وعند الحديث عن الش��عراء المتمردين في بالدنا س��يكون اس��م الشاعر علي
دهيس في الصفوف األولى.
له عدد من الدوايين الشعرية .وهو من مواليد 1977م.

عن ذلك االنتباه الذي سأكونه
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حزينٌ مثل �أي �شيءٍ (هنا) ،مثل �أ�شياء �أمي.
الغمام.
ال �أعرف عني �شيئ ًا.
أم�س مررتُ بمحاذاتي .كنتُ في جنازتي �أٌ َخ ِّف ُف من
بال ِ
كما ال �أعرف -الآن� -أين هي الم�سافة في حدود دمي العميم! حزن الذين يم�شون مكبين.
هل تهب الريح في الأ�شياء ،هكذا�ُ ،ص ْد َف ًة؟!
�أ�شارك الآخرين �ضحكاتهم ،و�أت�ساءل كمن ال يعرف �إلى �أين
�أم�ضي بهم� ،أو �أين يم�ضون بي!
ال �أدري كيف متُّ !!
كنت �أريد �أن �أذهب �إلى الموت ح َّراً.
َث َّم َة
ولهذا �أحمل كثيف ازدراءٍ (للما�ستر عزرائيل)
يتالعب بظلي ،و ُي َق ِّف ُز ُه �إلى فرا ٍغ �أكبر.
من
ُ
ً
ً
ُ
لأنه ،بب�ساطة ،تخلى عن وظائفه
لوجود
أر�سم ظال ب�سيطا
ٍ
�أحاول �أن � َ
ليقوم بها الآخرون.
على هذه الأر�ض
تارةً
ف�أفلتُ مني
�أ�شاهد منفرج الأ�شياء ملتب�س ًا ،مثلما هي �شا�سعة م�سافات
وال �أدري �أين ر�أ�سي
ارتباكي،
�أو �أين قدمي.
�أت�أمل وجوه ال�سفلة ،و�أقول :ما الذي جاء بهم؟!
هكذا
�أقتحم �أو�ساط
كمن ي�ضيف �إلى المنفى منفى؛ �إلى ورطة ارتباك الأر�ض
بال�صمتُ � ،
جهدي ،ك�س َر
أحاول،
بع�ض ال�صفوف المكتظ ِة
َ
ِ
ارتباك ًا؛
ً
حاجز ال�صوت
ِ
�إلى ال�صمت ،ال�صامت� ،صمتا.
وفي قب�ضتي � ُ
يمت
هكذا �أدو ُر َب ْي َنهم كواحدٍ ْلم ْ
أحلم �أن ي�صي َر �شيئ ًا.
كثير و� ُ
أحتفظ بهباءٍ ٍ
و�أدعوهم
وجدب.
 ث َّمة �أ�سئل ٌةٌ
�أن يع ِّبروا ،بحري ٍة تام ٍة ،عن كراهيتهم لي.
 ال ب�أ�س!ُّ
�أتذكر (الحرية) ف�أدخل في دائر ِة الإبهام ِالعظيم ،هناك
على ال�سنبلة ُ
ق�صف ال�سماء ،وفك عالقتها ال�سر ِّية مع

ديوان

يج ُرني ُ
خيط ال َم ْح ِو الرفيع.
حيثُ ُ
كانوا يح ِّوطوني بالمجرى ال ُم ْحت ََج ِز ،و�أنا
قو�س قزح؟!
�أت�ساءل :من ك�س َر َ
لماذا لم ي� ِأت ال�شحاذون؟!
�أيها الذين ال يحبونني َلم ت�سفحون المراثي؟
�أيها الذين يحبونني َلم ال ت�ضحكون؟
�أل�ستُ ال�صديق الذي نث َر عليكم الكثي َر من الخذالن والب�ؤ�س العظيم؟
�أال �أ�ستحق حتى قليل لعناتكم؟
وتار ًة �أُخرى
�أتركهم
و� ُ
أغرق يمين ًا وي�سار ًا في ال�شتيمة� .أ�شتم بال هوادة...
أ�شتم ال�سيا�سات الخردة.
� ُ
أ�شتم الرمزَ والكناي َة.
� ُ
َ
أ�شتم ( )28من عمري ،والم�ضافة �إليها،
� ُ
وال�سنوات التي �ست�أتي.
لذيذة هي ال�شتيمة
وهكذا �صرتُ (طرزا َنها)
ُ
علي؟!!
من
�سيقب�ض َّ
ُ
�سيقب�ض على الموتى ،فقط ،لأنهم ماتوا ولم يزعجوا �أحد ًا ،لم
من
ي�شهدوا الرنين� ،أو ي�ستمعوا �إلى النهر المتواثب،
لم يطيروا �إلى جه ٍة من داخلهم؟!
بيدهم عالمة محو تراكم الفراغ
ال�سهم ال يتح َّم ُل وت َر القو�س.
لكن قالوا �إن
َ
انفتاح المداءات؟
َمنْ َح َّطني في
ِ
�أيها الأ�صدقاء يا ب�ؤ�س ِّ
كل هذا العالم!!
في حياتي
عندما كنتُ ح َّي ًا ،تمام ًا،
كانوا ير�سمون حدِّ ي المتحرك.
ال�سفر الح ِّر ُ�سكنى الأقا�صي،
إ�صبعي الح َّر في
وكنتُ �أُ ُ
ِ
علم � َ
و� ُ
أحاول ت ََذ ُّك َر ذلك االنتباه الذي �س�أكونه.

علي دهي�س
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امل�سافة �إىل اال�سربين بو�صفها حلم ًا
ر�سالة �إىل �أمي

لم �أحمل �صورتك الفوتوغرافية
ابت�سامتك الحزينة التي في البرواز
لتكمل
ِ
حوارها كما ينبغي
ذلك لأن ال جدار �س�أحمله معي
في متاهاتي المتعددة الأوجه.
كل الجدران
تبدو عالقتي بها
عابرة
تمام ًا مثلما هي العالقة بعديد ن�ساءٍ كثيراً
ما �أحملهن �إلى منازل
�أ�صدقائي.
ربما غد ًا
�أكون ،ربما و�أرتقي �إلى درجة م�ست�أجر
�إنما دائم ًا
من ثقب في العمق
�أطل على �شا�شتك الأبدية
تت�سلقين
كل فرع
من �شجر الوقت ...وقتي
الذي ال يفارق �أ�صبعي
خالله �سانتو ر�ؤيتك البهية
�أتذكرك
�أتذكر
قهوتك
و�شنطتي المدر�سية.
�أتذكر �أي�ض ًا
لفظك الأرجواني...
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لكنْ ْ
فقط
في مثل هذا
النهار
الأعمى
وال�سائر
ِ
بال �أرجل ٍ
�أو ل�سانْ
لي�س بو�سعي �أن �أتذكر وجه ًة غ ِي َر معطل ٍة
يمكن لمثلي �أن ير�سم خاللها خطوات افترا�ضية..
حبات
تذرع الم�سافة �إلى ِ
ً
«اال�سبرين« بو�صفها حلما ال يقود �إلى الغياب!!

كان بودي �أن �أخاطبك كما يفعل
ال�شعراء عادة!
لكن ،كما ترين،
تتكلم ..وقفتي معطل ُة
اللغة ال ُ
القدم عميا ُء ..ومتورمة في العدم
واليد الياب�سة
حاالت نادر ٍة
في
إال
�
الجيب
إلى
�
تذهب
ٍ
ِ
عاد ًة ال ُ
جد ًا
هي ،بالت�أكيدِ  ،قاحل ٌة
الغمام.
لم ي�صافحها
ْ
مع ذلك
تقطر حزن ًا!!
تقر�أ الوجه الآخر من الأيام...
الوجه الآخر الذي لم ي� ِأت
بعد
تتدرب على قو�س 
الكلمات!
�أنا هنا
ال �أملك الآن
دلي ًال
واحد ًا على وجودي
و�أنت هناك...
وتنتظرين...
كل يمار�س ت�شظيه الخا�ص
كل يرحل في ارتباكه المت�صاعد
لكنْ باعتباري ابنك الفارغ
اليدين ،والقدمين �أي�ض ًا،
�صدقيني �أنا.
هم
ْ
عن ابنك
هم اخبروك ٍ
الجرائد
الذي في
ْ
هم
يكذبون عليك.
�إنني �أقعد هنالك
لعلي �أعثر على ق�صيدة
�أ�ضاعها لوركا
�أو �أتتبع خط�أً منطقي ًا ل�سارتر
�أو جاك دريدا
�أت�أمل اللوحة
و�أقول:
�سبحانَ �أنامل المجنون
ال تتهميني �أنت �أي�ضا بالمروق وبع�صيان �سكان
ال�سماء

ديوان
�سلفادور.
وبيقين العارف
�أقب�ض على فراغي
وكلما...
�أعود �إلى دائرتي التي
تتكرر
�أح�صي �أر�صدتي
من الخيبة والحماقات:
نيت�شه ي�شبه بوذا ،الحالج يلتقي ببالط�س،
ال�سهروردي ي�شابه الم�سيح،
البداية مثل النهاية
�أنا قدر م�شابهتي علي دهي�س �أتقاطع معه
وفي حاالت كثيرة
�أم�شط لحية كارل مارك�س 
�أرهقها
ب�أ�سئلة الوجود الكبرى تارة،
و�أخرى برغيفي الذي ّ
خف...
ث ّم َة رابط
�أكيد!
و�أت�ساءل في ذهول
كيف خرج
عبد الباري طاهر
من القمقم
وان�ضم �إليهم؟!
ّ

�أنا هنا

.... ...
و�أنت
....

لهذا فقط لي�س في الق�صة خب ٌز
في الق�صيدة من نقو ْد

2004 /3م
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�إنني هنا �أُ�سجل اعترا�ضاتي
علي
ّ
وعلى انحناء الأ�شجار ويبا�سها
رغم وفرة المياه بين يديها
�أعني
الأ�شجار التي تعاك�س 
طبيعتها
وت�ساقط!!!
ّ

ال ن�ستطيع كالنا �أن نتبادل
الأدوار
ك�أن �أقوم �أنا بدور الأمومة
والأ�شغال المنزلية
وتتولين �أنت تحرير «الثوري الثقافي»
ُ
تتحر�ش
ومتابعة البلدة (الطيب ْة) جد ًا التي بالطبع كلما
بها
الإ�ضاء ُة
ً
الحميم
ال�صفر
ة
دائر
في
ة
غاط�س
انزلقت
ِ
ْ
ِ
ْ
�إنني كالأفق بتكاثر الال�شيء م�شغول
و... ...
... ...
... ...
عجزت تماما �أن �أكون رج ًال
�صليل
من ٍ
وعلى فرط
احتياجي
ً
لأن �أدفنني في ح�ضنك (هروبا من ب�شاع ِة
العالم)
هذا ْ
�أقول :
ما ر�أيك
لو ي�سقط ا�سمي في مغار ٍة؟! ما ر�أيك لو تقلعينني من
�شجر ِة
العائلة؟!
بو�ضوح �أكث ْر
ٍ
ما ر�أيك
لو تن�سينني؟!

ديوان

ك�أنا نتم�شى يف �أ�صابع خائفة
ك�أنا مرتبكون..
�أم...؟
ْ
ُّ
نحتك
فقط نحنُ
بالأ�شياء
مجرد �إثبات ٍ
لقلب ِ
الأر�ض
�أن ثمة من
يحاول �سماعه.
الدوائر المغلقة
بال�ضرورة هي عبارة عن وجهة
نظ ْر
ً
فهي -مثال -في الوجهة الأخرى
غير مغلقة
وفي الثالثة...
في الـ ...قابلة للك�سر.
قراءة الأنهار
ربما لي�ست تمام ًا
مثلما
هي وجهة نظر ظم�أ وارتعا�ش 
�أ�صابعي.
الأ�شياء قد ال تكون هي الأ�شياء تمام َا كما هي في
الطرف الآخر
فثمة
الطير والطير الآخر
الينبوع والينبوع الآخر
ال�شجر وال�شجر الآخر
الحب والحب الآخر
ال�شعر وال�شعر الآخر
اهلل واهلل الآخر...
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لم ي�أخذ قطعة
طب�شور
ويكتب كلم ًة واحدة.
كذلك لم ي�ضع ِ اهلل
�أ�صبعه على زر الخلق
لطبع ن�سخ ٍة
واحدة.
فلماذا �إذن يطلقون الأ�سماء

على كل �شيء؟!
ً
قد يكون العدم مكانا جمي ًال
هناك
أمن
قد يخبئ زاوية م� ٍ
من �شرا�سة الح�ضور الزائف
و�ضراوة ارتباكي.
لي�س لي �أن �أقر�أ «تاريخ الجرح»
ما بمقدوري
�أن �أفعله
الآن
هو �أن
�أخبئ -بعناية -هيكلي ال�صغير
تحت �سترة �صمت
مد ٍّو
�أن �أحاول جمع �أجزائي
لأتذكر م�شاهد الحرائق
لخطو الولد الملفوف في فزاعة �أيامه
الولد الوا�ضح
ح َّد غمو�ض الطريق
وغب�ش ِ الم�سافة
�أن �أكتحل قبل...
بغرقي في ح�سد «الراعي»
وربما �أزداد ح�سد ًا
لبطل النوم ذي الك�سل العظيم.
�أعني جارنا الذي يدعي
ا�ستخراج العفاريت من خن�صر القدم
وفهمه لغة الطير
ً
فيما هو يعي جيدا «لغة النا�س».
هل �أكونُ كثيرين...؟
حاولت �أ َّال �أ�شابه �أحد ًا
غير
ً
�أن الكتب التي قر�أتُ كثيرا ما ت�شير
�إلى الآخرين.
�أبريل 2006م

ديوان

مثلما يحدث يل!

هكذا
دائم ًا
في رحلتها
حينما ت�ش ُّق الأ�شيا ُء َّ
كثير ًا ما �أت�ساءل:
ُ
يحدث للآخرين مثلما يحدث لي؟!
هل
�أيها الفهم اخترقني!
ك�أنَّ �شيئ ًا م َّوار ًا
يرك�ض داخلي
و�أنا مثل الرقباء
�أتجلى ال�ستق�صائه
فتقف الجهات على �أرجلها الألف
بين يديها �صخرتان
ته�شمان جهة ال�شك
وجهة اليقين .
ك�أني �أحتاج �أن �أقف
فوق قلب الأر�ض
هناك
بعيد ًا تمام ًا عن هذا العالم الموح�ش 
لأت�أمل
�أين تذهب �أ�شيائي!!
... ...
... ...
... ...
... ...
ك�أني �أحتاج �إلى نف�سي الطبيعية
ربما
لأراني جيد ًا!

فيما ي�شبه الرغبة امل�ضارعة

هوام�ش وبيا�ضات

هل يليق برجل
�أن يقول المر�أ ٍة :خائف
�أنا؟!
ذلك ما فكرت به
و�أنا �أحمل «الناقة» فوق ظهر القرن
الواحد والع�شرين.
الحياة� ،صدقيني ،هنا
هي� ،أي�ض ًا ،تلك ال�شجرة الجرداء القابعة بعيد ًا
فوق ال�صخرة
كم �أحلم �أن تخ�ض َّر!
غير �أني ال �أ�ستطيع
رفع النهر �إليها .
وبيا�ضات
هل �سيبدو لزام ًا على كلينا �أن نع ِّمدَ هوام�ش
ٍ
كثيرة ،من
�ش�أنها �أن ت�صاحب الرحلة؟!
ما ر�أيك لو نجعل �أطراف �أ�صابعنا فوق خط الال نهائي
ونن�سى الغياب الم�شع،
ن�ضع اللحظة
عالمة على الجرح؟!
�سل�سلة اللحظة المتتالية
ت�سكب �أحما�ضها
قلت يمكنني ،في الأقل ،تهيئة المنف�ضة وعلبة ال�سجائر،
و�شيء -بال�ضرورة -من لوازم الإجها�ش بال�ضحك.
يمكنني �أي�ض ًا الجلو�س قبالة رياح �أيامي
لأرى �أ�شياء البالد التي منحتنا
ما نموت به لحظة الميالد.
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ارتبكي قلي ًال
لنقفز في دائرة ال�ضوء
�أو لنحكي الحكاية من
�أولها
لم �أعد �أل ِّو ُث �آلة
الح�ساب
بانتظار المعلمين ال ُب َلداء �أولئك الذين يرون �ضرورة
مرافقتنا ،ولزوم التمارين من

المهد �إلى اللحد.
قلت �أحتاج
قدم
�إلى ٍ
�شق َّي ٍة ومليئة بالمخاطر
�أحتاج �إلى ريح موفورة بال�صحة والجوع الكثير
تتلقفني وترميني في خ�ضم الأ�شياء
دون �أن ي�أتي �أح ٌد معي.
هكذا �أريد الذهاب
بمفردي
�أريد �أن �أتم�شى هناك
بكامل خوفي
وريبتي
�أريد �أن �أ�شعر بالحزن وبالحكمة
�أريد �أن �أرى
و�أن �أ�صرخ.

ديوان
�صدقيني! ما يحدث هو �أن
الأم�س يبدل �شكله في مرايانا
ونحن في تمام �أ�شكاله نم�ضي.
فقط لي�س �أكثر.

خففي بع�ض امل�ساحيق!
�أُري ُد �أن
�أراك.
خففي بع�ض الم�ساحيق
فوجهتي تطن بالذباب والأعداء
و�أنا �أرك�ض كالكائنات
ال�ضالة
�أم�شط الطرقات ف�أرتطم بالنور
الخائن والح�شرات المتوح�شة!
ت�صوري!
حتى �أولئك الأعداء الذين يزيدون من حجم
�ساعدي
لم يكن لي في اختيارهم من ن�صيب.
ربتما هكذا
�أتوا!
وربتما يم�ضون فج�أة!
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فكرة

ال �أدري كيف! وال من �أين
ت�أتي!
فقط ،في �أغلب الحاالت ،كثيراً
ما تتكرر معي.
هي فكر ُة �أن �أحمل مفتاحاً
غليظ ًا
ال ُيرى بالعين المجردة
و�أحلق �إلى �أبعد م�سافة ممكنة
عمق البحر ،بال�ضرورة ال �أعرفها،
لألقيه في جه ٍة من ِ
َّثم �أق�ضي العمر بحث ًا
عنه.
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ديوان

�أبناء ال�ضاللة

رزنام ًة كنا
َي ِح ُّز الزَّه ُر داخلنا
فنحلم
ُ
لو ن�ض ُّل
أذن
جر�س الأخطا ِء في � ِ
لو ير ُّن ُ
الدنيا
ونبتك ُر الخطيئة.

البيا�ض ُّ
ُ
ي�شف في المعنى
هكذا كان
م�صابيح
وي�أخذنا
َ
فننمو �شجرا.
لم نكن في انتظار الأنبيا ِء
لم نقل للأولياء ِ�أن يتبعونا
ورك�ضنا َ
خلف �أ�سرا ِر الغزال ِة
نافر
كم دخلنا بين
�سينين ٍ
وقو�س ٍ
ِ
الع�صيان لو يحنو ونلحق �سر َبه!
نترجى طائ َر
ِ
كان �صيف البحر يفرد �ساح ًة للمتعبين
الذهاب �إلى جذ ِر الخالئق
ويعلمنا
َ
أر�ض تقف ُز
حيث ث َّمة كائناتُ ال ِ
خال�ص الممنوع
في دواخلنا ليبذ َر
ُ
ع�شبتَه
ويمنح فر�ص ًة �أخرى.
َ
... ...
... ...
... ...
فج�أ ًة
أر�ض الجريحةُ
دارت ال ُ
ِ
خارج الإيقاع ِ ع�شرا
َ
وعلى خرائبها انك�سرنا كزجاج
�أو ك�أ�شال ِء �صدف
وذهبنا ،حيث ال ندري ،فرادى،
نرثي ال�ضو َء الذي
َّ
لف �أيام َنا وان�صرف.
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أما بعد

الإن�س��ان ين�س��ج حيات��ه عل��ى غري عل��م من��ه ،وفق ًا
لقوان�ين اجلم��ال ،حت��ى يف حلظ��ات الي�أ���س الأكرث
قتامة.

ميالن كونديرا
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أما بعد

أما بعد
ما جدوى احلياة الذليلة املهانة؟
ر�سالة من �سليمان العي�سى �إىل عبدالعزيز املقالح
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أما بعد

ليس مجازفة وال مبالغة القول بأن أحداً من الشعراء العرب المعاصرين الكثر
قد أحب أمته وأخلص لها كما فعل شاعرها وصوتها الواثق سليمان العيسى،
الذي رحل عن عالمنا الموحش في فترة من أقسى الفترات التي عرفتها األمة؛
فترة يتقاتل فيها االخوة ويحارب فيها العربي العربي والمسلم المسلم .ومن
المحزن أن يغمض شاعر العروبة األكبر عينيه على هذا المشهد المريع.
والرسالة المنشورة في هذا العدد وصلتني منذ سنوات وتشير إلي ماكان أُذيع
وتناقلته االخبار أن الش��اعر س��ليمان العيس��ى قد ُقتل في إحدى المظاهرات
الت��ي قام��ت في وجه الجريمة الت��ي أدت إلى فك الوحدة بين مصر وس��وريا،
وإعادة العرب إلى دوامة التجزئة والتفتيت.

م��ا ج��دوى الحي��اة الذليل��ة المهان��ة؟

ر�سالة من �سليمان العي�سى �إىل عبدالعزيز املقالح
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«لقد بلغني و�أنا بعيد عن بلدي
�أن �أ�ستاذي الذي زرع فينا
�شعلة العروبة والحرية� ،سليمان العي�سى
قد ُقتل في �إحدى المظاهرات
التي قامت �ضد االنف�صال� .إنكم ال ت�ستطيعون
علي وعلى
�أن تقدروا وقع النب�أ الأليم ّ
رفاقي جميع ًا ونحن في بالد الغرب
نتاب��ع درا�ستن��ا وال ن�ص��دق مت��ى نع��ود �إل��ى بلدن��ا
الحبيب.
�أرجو منكم �أن تزرعوا با�سمي وردة حمراء
على قبر �أ�ستاذي �شاعر العروبة والوحدة..
رمز وفاء ومحبة لهذا الإن�سان الذي ع ّلمنا
الوفاء والمحبة لأمتنا ووطننا العظيم».
�أخي و�شاعري العزيز عبدالعزيز المقالح
تحية الحب والتقدير.

�أحببت �أن �أبد�أ ر�سالتي �إليك بهذه الكلمات التي اقتطفتها
من ر�سالة بعث بها �أحد طالبي الذين يدر�سون في �أوروبا� ،إلى
�أهله في مدينة حلب ،عندما �سمع من الإذاعات وال�صحف نب�أ
مقتلي في �إحدى المظاهرات ،عقب م�أ�س ��اة االنف�ص ��ال الذي
ق�ض ��ى على حلم العرب الأول؛ �أعني على �أول وحدة قامت في
الع�صر الحديث بين العرب :وحدة م�صر و�سورية.
حم ��ل الر�س ��الة �إل � ّ�ي يومئ ��ذ �أحد �أف ��راد �أ�س ��رة الطالب.
وطف ��رتْ دمع ٌة من عين ��ي و�أنا �أقر�أ رجاءه لأهل ��ه بزرع الوردة
الحم ��راء على قب ��ري! وردة واحدة! وال �أدري لم ��اذا اختارها
حم ��راء! �أذكر �أن هذا الطالب ،وه ��و واحد من مئات الطالب
ال�ش ��باب الذين كنت �أُعطيهم الحب قب ��ل الدر�س ،ويبادلونني
�شعور ًا ب�شعور بال كلفة وال حواجز� ،أذكر �أنه كان يحفظ الكثير
م ��ن ق�ص ��ائدي الملتهبة �أي ��ام التوهج القومي ف ��ي تلك الأيام
الرائع ��ة ،وكان على ل�س ��انه دائم ًا هذا البيت الذي �ص ��ار على
ل�س ��ان كل �ش ��اب عربي في تلك الفترة المتوهجة ،والذي قلته
و�أنا مثلهم في مطلع ال�شباب:

أما بعد

�سليمان العي�سى
وعبدالعزيز املقالح

�أ َّم ُة الفتح لن تموتَ و�إني
�أتح َّد َ
اك با�سمها يا فنا ُء!

أخوك:
سليمان العيسى
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و�أكاد �أجزم �أنك قد حفظته ورددته و�أنت مثلهم في مطلع
ال�صبا والعنفوان ،و�إن لم تعرفني ولم �أعرفك �آنذاك.
ا�سمح لي �إذ ًا �أن �أبد�أ ر�سالتي هذه بهذه الذكرى ال�شجية:
وردة تلميذي الحمراء التي �أهداها من بعيد �إلى قبر �أ�ستاذه.
ولم تم�ض �أيام حتى �سمعتُ �أن �شاعر ًا �صديق ًا من العراق،
و�آخ ��ر من تون�س ،و�آخ ��ر من الجزائر ،قد كتبوا ق�ص ��ائد رثاء
في .و ُن�شرتْ هذه الق�صائد ،وو�صل � ّإلي ُ
بع�ضها .وال �أ�ستطيع �أن
َّ
أ�سجل ما اختلج في خاطري و�أنا �أ�سمع هذه المراثي� ،أو �أتلقى
� ّ
�أخباره ��ا .كل ما �أذكره �أن ��ي قلت في نف�س ��ي :الموت؟! وماذا
يعني هذا الكائن الذي لم يخطر على بالي ،ولم ي�ش ��غلني قبل
أجل كتاب..
الآن؟! �إنن ��ا جميع ًا �س ��نموت ،في يوم ما} ،ول ��كل � ٍ
{ .ولك ��ن ال ��ذي كان يهمني دائم� � ًا -وما ي ��زال� -أ َّال نمر على
هذه الدنيا دون �أن ُنغ ِني حياتنا ب�ش ��يء ي�س ��تحق �أن نعي�ش من
�أجله ،و�أن نموت في �سبيله ،و�إ ّال فما قيمة الحياة؟! وما جدوى
العي�ش؟!
ً
وتفاجئني يا �ش ��اعري العزيز ب�أنك كنت �أنت �أي�ض� �ا ممن
جربوا �أن َي ْر ُثوا �س ��ليمان ،الكلمة العربية التي �سقطت �صريعة
في �إح ��دى المظاهرات �ض ��د االنف�ص ��ال .و�أعت ��رف �أن ثقتي
بنف�س ��ي وبالأمة الثكلى التي �أغنيها و�أهبها نب�ضي و�شعري قد
ت�ض ��اعفت ،و�أ�ص ��بحتُ �أ�ش ��عر �أن ما �أهتف به م ��لء جوارحي،

وما �أغنيه �ش ��عر ًا لي�س كالم ًا يذهب هدر ًا� ،أو �ص ��وت ًا ي�ضيع في
الف ��راغ .و�إنما هو �ش ��يء يتحرك وينب�ض ف ��ي �أعماق كل عربي
م ��ن المحي ��ط �إلى الخليج  -كم ��ا تعودنا �أن ن ��ردد ،و�أن ه�ؤالء
الذي ��ن رثوني دون �أن �أراه ��م �أو يروني� ،أو �أعرفهم ويعرفوني،
ه�ؤالء لي�س ��وا �إ ّال «�أنا» التي تتململ وت�ص ��رخ وتثور ...وهي َتدُق
بكل ما تملك -جدران «القب ��ر» المظلم الرهيب الذي رمتنافي قعره ع�صو ٌر ظالم ٌة رهيبة مظلمة.
ُ
ال بد �أن نموت يوم ًا! ولكني كنت -وما �أزال� -أ ِ�ص ُّر على �أن
نظل نحفر ب�أظافرنا و�أ�ش ��عارنا وبكل ما نملك من و�س ��يلة لكي
نخرج من هذا الظالم الدام�س� ،إلى �أنوار الع�ص ��ر ،ع�ص ��رنا
نحن ،ع�صر الوحدة والحرية والحياة ،وال يَهِ ُّم كثير ًا بعد ذلك
في �أية �ساحة �أو في �أية مظاهرة كتب علينا �أن نموت.
�إن �أمة بكاملها تعاني �س ��كرات الموت كل يوم .و�إن ما مر
على ر�أ�س ��نا من ويالت ونكبات -ومازال يمر -يجعل الإن�س ��ان
يت�ساءل :ما جدوى الحياة الذليلة المهانة؟! وهل تراها جديرة
ب�أن نحر�ص عليها �إذا كنا نعرف ن�شو َة الحرية وروع َة الحياة؟!
�شكر ًا لك يا �أخي و�ش ��اعري العزيز على عاطفتك النبيلة
نحو �شاعرك الذي قتلته الإذاعة و�أرادت العناية �أن يبقى حتى
ي�سمع �صوتك ،وت�سمع �صوته ،ويراك وتراه!

أما بعد

�إنَّ �أملن��ا بالذات لي���س ب�أثقل م��ن الأمل الذي نعانيه
م��ع الآخر وم��ن �أجل الآخ��ر ويف م��كان الآخر؛ �أمل
وترجعه مئات الأ�صداء.
ي�ضاعفه اخليال ّ

ميالن كونديرا
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 �أدوني�س يكتب عن توما�س تران�سرتومر -ف�صل من رواية «قلم النجار»
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مختارات

ته��دف «غيمان» من وراء تقديم هذه المخت��ارات إلى تعريف القارئ ببعض ما
نرى أنه يدخل ف��ي مجال اهتمامه .وفي هذا العدد مقال مهم للش��اعر الكبير
أدونيس عن صديقه الش��اعر الس��ويدي توماس ترانس��ترومر ،م��ع مختار من
قصائده المترجمة .كما تنشر «غيمان» فص ً
ال من الرواية البديعة «قلم النجار»
للكاتب اإلسباني مانويل ريفاس ،وهي واحدة من أهم روايات األدب اإلسباني.

نوبل اآلداب إلى الشاعر السويدي
توماس ترانسترومر...
أدونيس مقدم ًا صديقه الفائز :حضور في أحضان الكون 1

( )
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�إذا كانت ال�ص ��ورة «فجر الكالم» ،كما يقول با�ش�ل�ار،
ف�إننا نجد هذا الفجر في �ش ��عر توما�س تران�س ��ترومر .ولئن
كان التعبير الحي يرتبط بالقدرة على �إبداع ال�ص ��ور ،ف�إننا
نجد كذلك في هذا ال�شعر مثا ًال فريد ًا عن هذا التعبير.
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المجاز ،مقترن ًا بالإيجاز،
والحداثة ،مو�صول ًة بالكال�سيكية،
والغريب ،نابع ًا من الأليف؛
تلك هي ثنائيات في �شعر توما�س تران�سترومر� ،أعدها
مفاتيح �أ�سا�س ��ية للدخ ��ول �إلى عالمه ال�ش ��عري ،وللإحاطة
�اعر كما يجتمعان
به .فقلما اجتمع الإيجاز والمجاز عند �ش � ٍ
عن ��ده .وقلما نرى هذا االقتران الع�ض ��وي بين الت�أ�ص ��ل في
ال�صرامة الكال�سيكية ،واالنفتاح الأ�صيل على لغة الحداثة،
ر�ؤي ًة وكتاب ًة ،كما نرى في �شعره .وفي هذا كله ،يبدو الأليف
غريب� � ًا ك�أنه يخلق للمرة الأولى .ويبدو الغريب �أليف ًا ،كما لو
�أنه يولد �أمام �أعيننا ،وبين �أح�ضاننا.
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الطبيع ��ة ،الج ��ذر ،ال�ش ��جر ،الع�ش ��ب ،البح ��ر ،الغيم،
المط ��ر ،الثل ��ج ،الحج ��ر ،الطي ��ر ...ال ��خ� ،أ�ش ��ياء الحي ��اة
اليومية ،من �أب�س ��طها �إلى �أكثرها تعقيد ًا ،الأ�شياء التي �أدى
العل ��م والتقنية �إلى ابتكارها وا�س ��تخدامها؛ ه ��ذه كلها هي
مادة ال�ش ��اعر � -إ�ض ��اف ًة �إلى عوالم الأن ��ا الداخلية ،عوالم
ال�شعور والمخيلة ،القلق والبحث والت�سا�ؤل.
يختبر ه ��ذا كله ،يعيد النظر فيه ،ويمنحه �ش ��ك ًال �آخر
زمني تمتزج في ��ه الأزمنة ،ويمتزج فيه
ومعنى �آخ ��رٍّ .
ً
بح�س ٍّ
تاريخي� ،أفق � ٍّ�ي وعمودي ،وبنبرة
وبح�س
الواق ��ع بالمخ ّيل ��ةٍّ ،
ٍّ
تبدو ك�أنها �إيقاع اللحظات التي نعي�شها يومي ًا.
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يتبطن الح�س ال�ش ��عري عند تران�سترومر ح�س ًا علميـ ًا.
فيما نـقـر�ؤه ،نـكتـ�ش ��ف �أن العـلم في �شعره نو ٌع من الجمالية
الالمرئي ��ة ،تواكب خفي� � ًة جمالية ال�ش ��عر المرئي ��ة .وفيما
نقر�ؤه في حركيته المجازية ،نتبين كيف �أن الواقع يبدو ك�أنه
لي�س هو الذي «يخلق» ال�شعر ،بل �إن ال�شعر هو الذي «يخلق»
الواق ��ع .ويـتـجلى لنـا كيـ ��ف �أن الواقع ال يب ��دو �إال متحـرك ًا،
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( )1هذا الن�ص قدم به �أدوني�س «ترجمة الأعمال ال�ش ��عرية الكاملة» لتوما�س تران�س ��ترومر ،ال�ص ��ادرة عام  2005عن «دار
بدايات» في دم�شق.

مختارات

توما�س تران�سرتومر

ك�أنما هـو حـاالت متتابعة ،كما لو �أنه يتكون في ر�ؤي ٍة متحولة
خيالي� � ٍة مجازية .ويخي ��ل �إلينا �أن اللغة  -المج ��از� ،أو اللغة
 ال�ص ��ورة ،هي ،في �آنٍ  ،بيت الواقع ،وبيت الإن�س ��ان ،وبيتالعالم ،و�أن اللغة نف�س ��ها «تواقة للتغيير» ،وفق ًا لتعبير ميرلو
بونتي ،و�أن المجاز لي�س مجرد خرقٍ للعادة ،و�إنما هو كذلك
خر ٌق للنظام القائم ،نظام العالقات بين اللغة والأ�شياء.
يمكن القول ،في هذا المنظور� ،إن �ش ��عر تران�س ��ترومر
قراء ٌة «علمي ٌة» ل�ش ��عرية العالم �أو «لروحه» ،وقراء ٌة �ش ��عرية
لعلمي ��ة العالم� ،أو «لمادته» .وهي قراءة تتم على الحد الذي
يف�ص ��ل ويجمع -في �آن -الأ�ش ��ياء التي يتعذر التعبير عنها
من جهة ،وال يمكن ال�صمت عنها من جهة ثانية ،كما يعبر؛
�أي بين القول الم�ستحيل وال�صمت الم�ستحيل.
في هذا كله ،ال يفارقنا ال�ش ��عور ب�أن ال�شعر والعلم غير
قادري ��ن على «�إدخال» ال�ش ��يء ف ��ي الكلمة؛ ف�ل�ا يدخل في
الكلمة غير الظاهر والعر�ض ��ي العابر� .أما «الجوهر» فيظل
ع�ص ��ي ًا وغام�ض� � ًا .ومن هنا �أهمية الح�سا�س ��ية «ال�صوفية»
الخفية في �ش ��عره .من هنا كذل ��ك ،نفهم الح�س الذي تقوم
عليه جملته ال�شعرية :الكثافة وال�شفافية في �آن.
واقعي
للق�ص ��يدة عن ��د توما� ��س تران�س ��ترومر ح�ض ��و ٌر ٌ
ُيلم�س فيه نب�ض الأ�ش ��ياء بتفا�ص ��يلها ،ومج ��ازي يتحول فيه
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يب ��دو الواق ��ع الكوني ف ��ي �ش ��عر تران�س ��ترومر مرتبط ًا
بحيات ��ه اليومية ،حا�ض ��ر ًا في تجربته الكتابي ��ة والجمالية.
وم ��ع �أن الق�ض ��ايا التي يالم�س ��ها �أو يثيرها في �ش ��عره غير
تجريدية ،بل واقعية ،ف�إنها منف�ص ��لة ،جذري ًا ،عن ابتذالية
االلت ��زام ال�سيا�س ��ي الأيديولوج ��ي� .إنه ��ا م�أخ ��وذ ٌة بواقعية
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مركب
الواق ��ع �إل ��ى مخيل ��ة .كل ق�ص ��يدة لوح ��ة :ظاهره ��ا ٌ
م�ض ��ي ٌء م ��ن جزيئات الحي ��اة اليومية ،وباطنها �إ�ش ��عاعات
و�إ�شارات وتخيالت.
�إنه ح�ض ��و ٌر ي�ض ��ع القارئ مبا�ش ��رة في �أح�ضان الكون.
واقعي في ج�سد الق�صيدة� ،أو هو َن َف ٌ�س مبثوث
الكون م�صغ ٌر ٌ
ً
فيها� .إنه ح�ض ��ور يجعل القارئ حا�ض ��را ه ��و كذلك ،داخل
ذاته ،وفي الكون.
ولي� ��س هذا مجرد ح�ض ��و ٍر فك ��ري� .إنه كذل ��ك ،وقبله،
ح�ضو ٌر جمالي ،تُف�صح عنه العالقات المفاجئة التي يقيمها
بي ��ن الكلمة والكلمة ،وبي ��ن الكلمة والواق ��ع ،والتي تبث في
الق�صيدة الحيوية والإ�ش ��عاع .هكذا ن�شعر �أن الم�سافة التي
تف�صل الذاتية عن ال�شيء� ،أو التي ت�صل بينهما ،هي نف�سها
الم�س ��افة التي يتعان ��ق فيها الأن ��ا والآخ ��ر ،بطريقة تتحول
فيها هذه الم�س ��افة نف�س ��ها �إلى معانق ٍة تغي ��ب فيها الحدود
والم�سافات.

مختارات
الإن�س ��ان في كينونته .والب�ش ��ر في هذه الق�ض ��ايا هم ب�ش ��ر
الحي ��اة اليومي ��ة ،ال يتزين ��ون بال�سيا�س ��ة وال يزينونه ��ا ،ال
يرفعون بيارق الن�ض ��ال وال يهزجون لأ�س ��اطيره� .إنهم ب�شر
البي ��وت وال�ش ��وارع ،ب�ش� � ُر العم ��ل والت�أمل والعزلة ...ب�ش ��ر
الوج ��ود ،ب�آالم ��ه كله ��ا ،وعذاباته كله ��ا ،و�أفراح ��ه كلها...
و ُن�س ��غ الت�س ��ا�ؤل والحي ��رة والقل ��ق متدف ٌق في �ش ��عره .ذلك
�أن النظ ��ر �إلى واق ��ع العالم وواقع الب�ش ��ر ال يمكن� ،إذا كان
عميق ًا وحقيقي ًا� ،إال �أن يجري فيه هذا الن�س ��غ الم�أ�س ��اوي �أو
التراجيدي.
و�إذ ع ��رف توما� ��س تران�س ��ترومر كيف ي�ص ��ون �ش ��عره
م ��ن االبتذال ال�سيا�س ��ي  -الأيديولوجي ،فلأن ��ه كان يدرك
�أن ال�ش ��عر يفق ��د �أعمق م ��ا فيه عندم ��ا ت�ص ��بح الغاية منه
�إي�ص ��اله �أو نقل ��ه �إلى الجمه ��ور .فعندما يختل ��ط �أو يتوحد
ال�شعر بالحدثي العابر� ،أو عندما يتحول ال ُمبتذل �إلى و�سيلة
لت�سليط ال�ض ��وء على ال�شعر ومنحه ال�شهرة ،ف�إن ال�شعر هو
نف�س ��ه ي�صبح مبتذ ًال .ال�شعر نف�سه هو ال�ضوء ،وهو في ذاته

يحتاج بالأحرى� ،إلى الظل ،ويحتاج،
الإ�ض ��اءة .وهو �-إذنُ -
خ�صو�ص� � ًا� ،إل ��ى الإقامة ف ��ي الليل ،لي ��ل الحا�س ��ة والمادة
والالمرئ ��ي .وال يعن ��ي ه ��ذا ،في �أية ح ��ال ،انف�ص ��اله عن
الحياة ،وان�سالخه من قدرته على الت�أثير في التاريخ .و�إنما
يعن ��ي ،على العك�س ،انف�ص ��اله عن ال�س ��ائد ،فك ��ر ًا وعم ًال،
خ�صو�ص� � ًا �أن العمل ،اليومُ ،يمليه ويحركه فكر زائف يتمثل
أحداث
في الإعالم والدع ��اوة ،و�أن التاريخ ال�س ��ائد مجرد � ٍ
عابرة ،بفعل و�سائل الإعالم ذاتها.
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يحاول تران�سترومر �أن يقول في �شعره و�ضعه الإن�ساني،
و�أن يقدم هذا ال�ش ��عر بو�ص ��فه فن ًا ُيف�صح عن هذا الو�ضع.
ولئ ��ن كانت ج ��ذوره ال�ش ��عرية منغر�س ��ة في �أر�ض ال�ش ��عر،
ف ��ي �أ�ص ��وله الكال�س ��يكية والغنائي ��ة والرمزي ��ة ،ف�إن ��ه في
الوقت نف�س ��ه ينخرط في حركي ��ة الحداثة ،واقف ًا على عتبة
الم�س ��تقبل .وهو في ذلك ال ُي�صنف ،وال ي�ؤ�س�س في مدر�سة.

ق�صائد من «الأعمال ال�شعرية الكاملة»
ترجمة :قا�سم حمادي
�إنه ،في �آن ،واح ٌد ومتعددٌ .وفي هذا ما يتيح لنا �أن نرى في
تركيب واح ٌد تنبعث منه
�ش ��عره كيف �أن المرئي والالمرئي
ٌ
يفوح من وردة العالم.
ذاتُ ال�شاعر ،ك�أنها عط ٌر ُ
  

طبيب نف�سي ...و�شاعر بال �أب
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ولد توما�س تران�سترومر في الخام�س ع�شر من ني�سان/
ابريل  ،1931في العا�صمة ال�سويدية �ستوكهولم .وهو النجل
الوحي ��د لل�ص ��حافي والم�ص ��ور يو�س ��تا ،والمد ّر�س ��ة هلم ��ي
تران�سترومر.
انف�ص ��ل والداه وهو طفل .ترعرع ف ��ي كنف والدته في
منطقة «�س ��ودور» ،و�سط �ستوكهولم� ،ض ��من بيئة اجتماعية
تنتم ��ي �إل ��ى الطبق ��ة الو�س ��طى ،بالق ��رب م ��ن �س ��كن جده
لوالدت ��ه ،كارل هلم ��ر ف�س ��تربرغ ،البح ��ار ال ��ذي يقول عنه
توما� ��س �إن ��ه كان «من �أف�ض ��ل �أ�ص ��دقائي» ،فق ��د كان الأب
الروحي لتوما�س ،وكان يتقن اللغة ال�سويدية الف�صحى التي
تركت �أثر ًا كبير ًا في �أ�شعار توما�س.
كان رفاقه في المدر�س ��ة يحر�صون على عدم الم�سا�س
بم�ش ��اعره؛ كونه «بال �أب»؛ فوالد توما�س كان يلتقيه مرة كل
عام ،في ليلة عيد الميالد.
باك ��ر ًا �أبدى توما�س ع�ش ��قه لل�ش ��عر والمو�س ��يقى .وبد�أ

خ�ل�ال درا�س ��ته في ثانوي ��ة «�س ��ودرا التين» ال�ش ��هيرة كتابة
ال�شعر.
ً
ل ��م يكن في ي ��وم من الأي ��ام متدينا؛ ولكنه ف ��ي الثالثة
والع�ش ��رين من العمر با�ش ��ر درا�س ��ة تاريخ الأديان ،وتاريخ
الأدب ،وعل ��م النف� ��س ،ف ��ي جامعة �س ��توكهولم ،التي تخرج
فيها �سنة .1956
ً
ً
وف ��ي مطل ��ع  1960عم ��ل طبيب� �ا نف�س ��انيا ف ��ي �س ��جن
روك�س ��تونا للقا�صرين .وا�ستمر في المهنة ذاتها عند انتقال
العائل ��ة �س ��نة � 1965إلى مدينة ف�س ��ترو�س ،حيث توظف في
معهد �سوق العمل .في الثامن والع�شرين من ت�شرين الثاني/
نوفمبر � 1990أ�ص ��يب توما�س ب�ش ��لل ن�ص ��في؛ ب�سبب جلطة
دماغي ��ة �أفقدته الق ��درة على النطق .ولكن ه ��ذه الأزمة لم
تمنع ��ه من اال�س ��تمرار ف ��ي كتابة ال�ش ��عر؛ بل تغل ��ب عليها،
و�أ�صدر عدة �أعمال �شعرية.
حاز توما�س الع�شرات من الجوائز الأدبية العالمية.

� إزمري يف ال�ساعة الثالثة
قبل ال�شارع المقبل المقفر،
مت�سوالن ،الأول بال �ساقين
يحمله الثاني على ظهره.

مختارات
وقف ��ا ،كمثل حي ��وان عل ��ى الطريق في منت�ص ��ف الليل
يحدق مبهور ًا ب�أ�ضواء �سيارة،
وبعد لحظة �أكمال طريقهما
وعبرا ال�شارع ب�سرعة
كمثل �أوالد في ملعب المدر�سة،
بينم ��ا ماليين ال�س ��اعات من ح ��رارة الظهيرة تدق في
الف�ضاء.
زرقة انزلقت وام�ضة فوق حو�ض المرف�أ.
�سواد زحف ثم ت�ضاءل ،محدق ًا من داخل حجر.
بيا�ض يهب عا�صفة في العيون.
عندما دقت الحوافر ال�ساعة الثالثة
وا�صطدمت العتمة بجدار ال�ضوء
كانت المدينة تزحف على باب البحر
وتوم�ض في مرمى الن�سر.
�أ�سرار على الطريق
ارتطم �ضوء النهار بوجه النائم.
فازداد حلمه حيوية
لكنه لم ي�ستيقظ
ارتطمت العتمة بوجه من كان
يم�شي بين الآخرين تحت
خيوط �شم�س جزعة وكثيفة
فج�أة �أظلمت ،كهطول مطر غزير.
كنت في مكان يت�سع ل ّلحظات كلها  -متحف فرا�شات.
مع ذلك ال تزال ال�شم�س حادة كما كانت.
كانت ري�شتها المتلهفة تر�سم العالم.

�آثار

في ال�س ��اعة الثانية بعد منت�ص ��ف الليل� :ض ��وء القمر.
توقف
القطار في منت�صف ال�سهل .في البعيد نقاط �ضوء
في مدينة تتلألأ ببرودة على تخوم النظر.
كما يذهب �إن�سان بعيد ًا في الحلم فال
يتذكر �أنه كان فيه
عندما يعود �إلى غرفته.
وكما يذهب �إن�سان بعيد ًا في المر�ض،
فينقلب جوهر الأيام �إلى �شرارات
كتلة باردة ودون معنى على تخوم النظر،
القطار واقف جامد ًا تمام ًا.
ال�ساعة الثانية� :ضوء قمر كثيف ،ونجوم نادرة.

�ستة �شتاءات

I
طفل ينام في الفندق المعتم.
وفي الخارج :ليل ال�شتاء
يتدحرج فيه نرد الأعين الجاحظة.
II
تحجروا
نخبة من الموتى ّ
في مقبرة كاتارينا
حيث ترتع�ش الريح
في عتادها ال�سفالباردي.
III
في �شتاء الحرب عندما كنتُ مري�ض ًا
كانت قطعة جليد �ضخمة تتمدد �أمام النافذة.
جار ،ورمح ل�صيد الحيتان .ذاكرة بال تف�سير.
IV
يتد ّلى الجليد من طرف ال�سقف.
قطع جليدية :القوطي مقلوب،
موا�ش تجريدية� ،أثداء من زجاج.
V
عرب ُة قطار فارغة على طريق مر�آب،
ثابتة ،مرحبة.
رحالت في براثنها.

VI
ه ��ذا الم�س ��اء �س ��تار ثلجي� ،ض ��وء قمر .قندي ��ل البحر
القمري
يطوف �أمامنا .ابت�ساماتنا
في طريقها �إلى البيت� .شارع م�سحور.
  

�صمت

ام�ض! �إنهم تحت الثرى...
ِ
غيم ٌة تنزلق فوق قر�ص ال�شم�س.
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ابتهال

�أحيان ًا كانت حياتي تفتح عينيها في الظلمات.

عندم ��ا كن ��ت �أرى ح�ش ��ود ًا عمي ��اء م�ض ��طربة تمر في
ال�شوارع
بحث ًا عن معجزة
كنت �أقف ال مرئي ًا
كمثل الطفل عندما ينام مرتعب ًا
م�صغي ًا �إلى خطوات قلب ثقيلة
طوي ًال ،طوي ًال� ،إلى �أن يقذف ال�صباح خيوط ال�ضوء
في الأقفال وتنفتح �أبواب الظلمات.

مختارات
الجوع بناي ٌة عالية
تتحرك �أثناء الليل.
في غرفة النوم ينفتح عمود نفق.
الم�صعد المعتم باتجاه الأح�شاء.
�أزها ٌر في الخندق� .أبواق و�صمت.
ام�ض! �إنهم تحت الثرى...
ِ
ف�ضة الطاولة تعي�ش في �أفواج كبيرة
قاع كبير حيث الأطلنطي �أ�سود.
في ٍ

عندليب يف باديلوندا

في منت�ص ��ف الليل ��ة الأخ�ض ��ر ،عند ح ��دود العندليب
ال�ش ��مالية� ،أوراق �ش ��جر ثقيل ��ة تتعل ��ق ف ��ي �ش ��به غيبوب ��ة.
ال�سيارات ال�صماء تندفع نحو خط النيون� .صوت العندليب
ال يتنحى جانب ًا� .إنه حاد مثل �ص ��ياح ديك؛ لكنه جميل وبال
خيالء .كنت في ال�س ��جن وزارني .كنت مري�ض ًا وزارني .لم
�ألح ��ظ ذلك وقته ��ا؛ �إنم ��ا الآن .الزمن ينهمر من ال�ش ��م�س
والقم ��ر ،وفي جميع تك تاك تك ال�س ��اعات البارة .لكن هنا
بالتحدي ��د لي�س ثمة وقت .فقط �ص ��وت العندليب ،النغمات
الرنانة الحادة التي ت�شحذ منجل ال�سماء الليلية الم�ضيء.

عميق ًا يف �أوروبا

�أنا هياكل �سفن قاتمة متنقلة بين منفذين
�رير في الفندق بينما المدينة ت�صحو
�أ�سترخي على �س � ٍ
من حولي.
ال�صخب ال�صامت وال�ضوء الرمادي ينهمران
ويرفعانني ببطء �إلى الم�ستوى المقبل :ال�صباح.
�أُف� � ٌق يتعر� ��ض للإن�ص ��ات .يري ��دون �أن يقول ��وا �ش ��يئ ًا،
الموتى.
يدخنون؛ لكنهم ال ي�أكلون ،ال يتنف�سون؛ بيد �أن ال�صوت
يبقى.
ً
�س�أ�سرع قاطعا ال�شوارع كواحدٍ منهم.
الكاتدرائي ��ة الم�س ��ودة ثقيل ��ة مثل قمر ،تح ��دث جزر ًا
ومد ًا.

هجائية
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�أبني ُة الر�أ�س ��مال ،كماماتُ خاليا النحل القاتل ،ع�س ��ل
للأقلية.
هناك كان يعمل؛ لكنه في نفق مظلم فرد جناحيه
وطار دون �أن يراه �أحد .يجب �أن يعي�ش حياته ثاني ًة.

بريد جوي

بحث ًا عن �صندوق ر�سائل
حملت ر�سالتي عبر المدينة.
في غابة كبيرة من الحجر والإ�سمنت
رفرفت الفرا�شة التائهة.

�سجادة الطابع الطائرة

حروف العنوان المترنحة
�إ�ضاف ًة �إلى حقيقتي المختومة
حائمة في تلك اللحظة على البحر.
ف�ضة الأطلنطي الزاحفة.
�سل�سلة من ال�سحب.
زورق ال�صيد
مثل نواة زيتون ٍة مرمية،
ندوب الزوجة ال�شاحبة.
هنا في الأ�سفل يجري العمل ببطء.
غالب ًا ما � ُ
أ�سترق النظر �إلى ال�ساعة.
ظالل الأ�شجار �أرقام �سوداء
في ال�صمت الج�شع،
الحقيقة ملقاة على الأر�ض
لكن ال �أحد يجر�ؤ على التقاطها.
الحقيقة تقع في ال�شارع.
ال �أحد يجعل منها حقيقته.

املحطة

قطار ي�صل المحطة .هنا تقف عربة خلف عربة،
لكن الأبواب لم تفتح .ال �أحد ي�صعد وال �أحد ينزل.
�أال توجد ثمة �أبواب؟! هناك في الداخل يحت�شد
�أنا�س محبو�سون في حال ٍة من التململ.
يحدقون من خالل النوافذ الثابتة.
وفي الخارج يم�شي رجل بمحاذاة القطار ومعه مطرقة.
ي�ض ��رب عل ��ى العجالت� .إن ��ه قرع خافت ،م ��ا عدا هنا
تحديد ًا!
هنا الرنين يزداد ب�شكل غير مفهوم� :ضربة رعدٍ ،
رنين ناقو�س كاتدرائية ،جلجلة تنت�شر في العالم،
ترفع القطار كله و�أحجار المحيط الرطبة.
كل �شيء يغني� .ستتذكرون ذلك .وا�صلوا ال�سفر!

العدد الرابع عشر شتاء 2012

ترجمة علي نا�صر كنانة
(من ديوان «لي ً
ال على �سفر» ،ال�صادر عام 2003م
عن الم�ؤ�س�سة العربية).

مختارات

الفص��ل  16م��ن رواي��ة «قل��م النج��ار»
لل��روايئ اإلس��باين مانوي��ل ريف��اس

ترجمة� :صالح علماين
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كانت �س ��اعة محط ��ة القطار في «كوروني ��ا» متوقفة
دوم ًا على العا�شرة �إال خم�س دقائق .وكان يخيل لل�صبي
بائع ال�ص ��حف �أن عقرب الدقائق ،وهو الأطول ،يرتع�ش
بخف ��ة �إل ��ى �أن ي�ست�س ��لم م ��ن جدي ��د دون �أن يتمكن من
التحرر من ثقله ،مثل جناح دجاجة .وكان ال�صبي يفكر
ب�أن ال�س ��اعة ،في العمق ،محقة ،و�أن ذلك العطل الأبدي
هو قرار واقعي .فهو �أي�ض� � ًا يحب �أن يبقى متوقف ًا ،ولكن
لي�س عند العا�ش ��رة �إال خم�س دقائ ��ق ،و�إنما قبلها ب�أربع
�س ��اعات ،حين يوقظ ��ه �أبوه بال�ض ��بط في الك ��وخ الذي
يعي�ش ��ان فيه في «�إيري�س»� .سواء في ال�شتاء �أو ال�صيف،
هناك �س ��حابة �ض ��باب ت�س ��تقر في ذلك المكان ،رطوبة
كثيفة تبدو وك�أنها تقل�ص البيت �س ��نة �إثر �س ��نة ،محدبة
ال�س ��قف ،وفاتح ��ة �ش ��قوق ًا في الج ��دران .كان ال�ص ��بي
واثق ًا من �أن �أحد مج�س ��اتها �س ��ينزل ف ��ي �إحدى الليالي
م ��ن المدخنة ويتثبت في ال�س ��قف بمحاجمه ،تارك ًا تلك
اللطخات الدائرية مثل �صور فوهات براكين على كوكب
رم ��ادي� .أول م�ش ��هد لدى اال�س ��تيقاظ .كان على الطفل
�أن يجت ��از المدينة حتى بورتا ريال ،حيث يت�س ��لم ن�س ��خ
«�ص ��وت غالي�س ��يا»� .أحيان ًا ،في ال�ش ��تاء ،يجري راك�ض ًا
لك ��ي ُيبعد الب ��رد عن قدميه .كان �أبوه قد �ص ��نع له نع ًال
من قطع �إطار �س ��يارة .وعندما يرك� ��ض الطفل ،يحاكي

�ص ��وت نفير �س ��يارة روون روون روون لكي ي�ش ��ق طريقه
و�سط ال�ضباب.
الجمي ��ع يعرف ��ون �أن قط ��ار مدريد ال�س ��ريع ي�ص ��ل
مت�أخر ًا جد ًا .ولم يكن الطفل يفهم لماذا ي�س ��مون ذلك
ت�أخي ��ر ًا م ��ا دام القط ��ار ي�ص ��ل بدقة بعد �س ��اعتين من
موعده .ولك ��ن الجميع كانوا هناك� ،س ��ائقوا التك�س ��ي،
الحمال ��ون ،والعج ��وز «بيتون» ،وه ��م يقولون :يب ��دو �أنه
�سي�ص ��ل مت�أخر ًا� .إنهم ه ��م ،الموغلون في خطئهم ،من
ي�أت ��ون في وق ��ت خاطئ .لو انه ��م يتقبل ��ون الواقع ،ف�إنه
�س ��يتمكن من النوم �أكثر قلي ًال وال يك ��ون عليه �أن يجتاز
ال�ضباب مطلق ًا نفيره الوهمي.
قال له العجوز «بيت ��ون»� :أجل ،بالطبع .ولكن ،ماذا
ل ��و جاء القطار في موعده يوم ًا؟ �أتظن نف�س ��ك ذكي ًا� ،آه
منك �أيها العنيد؟
�إن ��ه يحب �أن يبيع ال�س ��جائر .ولكن هذا العمل يقوم
ب ��ه العجوز «بيتون» ،الذي كان ما�س ��ح �أحذية قبل ذلك.
�إنه يبيع التبغ ويبيع كل �شيء .معطفه مخزن كبير ي�ضم
ت�ش ��كيلة ال يمكن ت�ص ��ورها م ��ن �أنواع ال�س ��جائر .ولهذا
ف�إن ��ه يرتدي ��ه حتى ف ��ي ال�ص ��يف� .أما الطف ��ل فال يبيع
�إال ال�ص ��حف .واليوم يمك ��ن �أن يكون يوم� � ًا طيب ًا �إذا ما
ا�ش ��ترى �صحفه بع�ض �أولئك الرجال� .سيبيع ح�صته من

مختارات

مانويل ريفا�س
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الجرائد لهم ولركاب القطار ال�س ��ريع وال يكون عليه �أن
يم�ضي منادي ًا في ال�شوارع .وفي طريق عودته �سيتم�شى
وا�ضع ًا يديه في جيبيه و�سي�شتري زجاجة �شراب غازي.
ولك ��ن �أي ًا م ��ن �أولئك الرج ��ال الذين يم�ض ��ون في
رتل لن ي�ش ��تري ال�ص ��حيفة .واحد فقط ،طويل القامة،
يرت ��دي بدل ��ة قديم ��ة دون ربط ��ة عنق ،ويحم ��ل حقيبة
جلدي ��ة مهترئ ��ة زواياه ��ا ،توق ��ف لحظ ��ة ونظ ��ر �إل ��ى
ال�صفحة الأولى .عنوان بحروف كبيرة« .هتلر وفرانكو
يلتقيان» ووا�ص ��ل الرجل ذو البدل ��ة التي بال ربطة عنق
والحقيب ��ة الجلدي ��ة القراءة بينم ��ا هو يبتع ��د .مقدمة
الخب ��ر المطبوع ��ة بح ��روف ب ��ارزة�« :أج ��رى الفوهرر
الي ��وم لقاء مع رئي�س الدولة الإ�س ��باني ،الجنر الي�س ��مو
فرانكو ،على الحدود الإ�س ��بانية الفرن�س ��ية .وقد �س ��اد
اللق ��اء جو الرفاقي ��ة القائم بين البلدي ��ن» .ولأن الخبر
يهم ��ه كما يبدو ،ف�س ��وف يك ��ون ب�إمكان الرج ��ل� ،إذا ما
ا�ش ��ترى الجري ��دة� ،أن يجد ف ��ي ال�ص ��فحات الداخلية
تعليق� � ًا م ��ن وكالة �أنباء «�إفي» الر�س ��مية ت�ش ��ير فيه �إلى
ان «الكاودي ��و( ،)1ال�شخ�ص ��ية الفذة وال�س ��امية ،قد �أكد

لأوروب ��ا والعالم ،في مقابل ��ة تاريخية مع الفوهرر ،على
الإرادة الإمبراطوري ��ة لوطنن ��ا» .ولك ��ن ذل ��ك الرجل ال
ي�س ��تطيع فت ��ح الجري ��دة ل�س ��بب ب�س ��يط هو �أنه �ض ��من
الرت ��ل ،و�إن كان الأخي ��ر فيه تقريب� � ًا� ،إذ ال يوجد وراءه
�سوى حار�س يعتمر قبعة مثلثة الحواف ويرتدي معطف ًا،
ويم�ض ��ي م�س ��لح ًا ببندقية ،لم يتوقف �أمام ال�صبي بائع
ال�صحف و�إنما تابع مراوحة الخطى.
ل ��م يكن مق ��رر ًا خ ��روج �أي قطار نظام ��ي في هذا
الوقت ،ولكن كانت تقف في هذا ال�ص ��باح قافلة عربات
على الخط الرئي�س ��ي� .إنها عربات مغلقة ب�أخ�شاب ،من
تلك الم�س ��تخدمة في نقل الب�ضائع والموا�شي .ا�صطف
الرج ��ال عل ��ى الر�ص ��يف وو�ض ��عوا عل ��ى الأر� ��ض حزم
المالب�س ال�ص ��غيرة التي يحملونه ��ا .راح �أحد الحرا�س
عال رقم كل منهم .وفكر الطفل
يعدّهم مطلق ًا ب�ص ��وت ٍ
ب�أن ��ه �إذا ما �س ��مي برقم ،ف�إنه يف�ض ��ل �أن يك ��ون الرقم
 ،10وهو رقم ت�شات�شو ،العب كرة القدم المف�ضل لديه،
ذاك الذي كان يقول :يجب تمرير الكرة وك�أنها مربوطة
بخيط! ولكن حار�س� � ًا �آخر ظهر من جديد ،مختلف ًا عن

( )1الكاوديو  :Caudilloالزعيم ،وهو اللقب الذي كان يُطلق على دكتاتور �إ�سبانيا فران�شي�سكو فرانكو.

مختارات
ال�سابق ،و�أح�صاهم ثانية .وم ّر كذلك �أحد العاملين في
المحطة وهو ي�ص ��يح بالأرقام ،وكان هذا �أ�س ��رع بكثير،
وك�أن ��ه يناف�س ال�س ��ابقين .ربم ��ا اختف ��ى �أحدهم ،فكر
ال�ص ��بي ،ونظر فيما حوله ،وتحت العربات .ولكنه وجد
العجوز «يبتون» الذي قال له� :إنهم �س ��جناء �أيها العنيد.
�سجناء مر�ضى .م�سلولون .وب�صق على الأر�ض
ثم دا�س على ب�صقته مثلما تدا�س الح�شرات،
التي تدا�س عن عمد.
من المكان الذي كان يقف فيه ،م�شكالً
خط ًا م�س ��تقيم ًا مع البوابة الرئي�سية و�صالة
ك ��وى �ش ��راء التذاك ��ر ف ��ي الو�س ��ط ،كان
ب�إمكان ال�ص ��بي بائع ال�ص ��حف �أن ير�صد
من يدخ ��ل �إلى المحطة .وم ��ن الطبيعي
�إذن �أن ي ��رى المر�أتي ��ن م ��ذ نزلت ��ا م ��ن
�س ��يارة الأجرة� .إحداهم ��ا متقدمة في
ال�سن ،ولكنها لي�ست عجوز ًا ،والأخرى
�أكثر �ش ��باب ًا ،ولكنهما ترتديان مالب�س
مت�ش ��ابهة ،وك�أنهما تت�ش ��اركان بالمالب�س و�إ�ص ��بع
طالء ال�شفاه .ح�سن ،فكر ال�صبي بائع ال�صحف ،هاتان
المر�أت ��ان لهم ��ا كل مظهر من �سي�ش ��تري الجريدة .لأنه
كان يحد� ��س من �سي�ش ��تري وم ��ن لن ي�ش ��تري الجريدة
بمج ��رد ر�ؤية النا�س ،مع �أنه كان يخطئ �أحيان ًا بالطبع،
ب ��ل وكان ��ت تقع بع� ��ض المفاج� ��آت �أحيان ًا .فف ��ي �إحدى
الم ��رات مث�ل ً�ا ،ا�ش ��ترى من ��ه ال�ص ��حيفة رج ��ل �أعمى.
وف�ض�ل ً�ا ع ��ن الم�س ��افرين ،كان لدي ��ه بع� ��ض الزبائ ��ن
الثابتين والخا�ص ��ين جد ًا� ،إنهم زبائنه الدائمون :بائعة
الزه ��ور الحافية ،وبائعة ال�س ��مك وبائع الك�س ��تناء .من
الم�ؤكد �أن �ص ��حفيين كثيرين يجهل ��ون الفائدة الكبرى
لل�ص ��حف .فبائ ��ع الك�س ��تناء مث ًال ،ي�ص ��نع منها عبوات
مخروطية �ش ��ديدة الإتق ��ان مثل الأزهار اال�ص ��طناعية
التي تبيعها بائعة الزهور الحافية.
هاتان الآن�س ��تان ذات ��ا الوجهين المغ�س ��ولين ،فكر

الآن �ص ��بي ال�صحف �ست�ش ��تريان مني جريدة بالت�أكيد.
ولكن ��ه �أخط�أ .ربما كان هو ال�س ��بب ،لأن ال�ش ��ابة منهما
التفت ��ت ف ��ي �أول الأم ��ر �إلى ندائ ��ه ،بل وبقيت م�س ��مرة
�أمام ال�ص ��فحة الأولى التي تحتوي ال�ص ��ورة التاريخية
للفوهرر وفرانكو .ولكنها حادت بب�صرها بعد ذلك نحو
الر�ص ��يف ،وخطر له عندئذ �أن يقول� :إنهم �س ��جناء يا
�آن�سة� .سجناء مر�ضى .م�سلولون.
وتردد في �أن يب�ص ��ق على الأر�ض
مثلما فع ��ل العجوز «بيت ��ون» ،ولكنه لم
يفعل ذلك لعدم توفر الثقة ،ولأن المر�أة
نظرت �إليه كذلك فج�أة بعينين باكيتين،
كم ��ا ل ��و �أن حبة رمل ق ��د دخل ��ت فيهما،
وانطلق ��ت ترك�ض نح ��و الر�ص ��يف وك�أنها
مدفوعة بناب�ض .فم�ل��أ حذا�ؤها ذو الكعب
كل �أرجاء المحطة بال�ص ��دى ،بل بدا كما لو
�أنه يهز عقرب الدقائق من �سباته.
ر�أى �ص ��بي ال�ص ��حف كيف راحت المر�أة
ال�ش ��ابة تجول مغمومة على �ص ��ف المعتقلين،
دون �أن تع ��د �أرقام� � ًا ،وكي ��ف عانقت �أخي ��ر ًا الرجل ذا
البدلة العتيقة ودون ربطة عنق .الآن بقي كل �ش ��يء في
المحط ��ة متوقف� � ًا� ،أكثر توقف� � ًا مما هو علي ��ه عادة ،لأن
المحطة تكت�سب مع �ضجة و�صول القطارات �أو خروجها
�أجواء زقاق م�سدود .كل �شيء خارج الزمن ،في ال�ساعة
المتوقفة ،با�س ��تثناء هذي ��ن المتعانقين� .إل ��ى �أن خرج
مالزم من تمثاله ،وتوجه نحوهما وف�ص ��ل �أحدهما عن
الآخر مثلما يف�صل ال ُم ِّ
�شذب قب�ضات من النباتات.
و�أخير ًا ،م ّر حار�س يع ّد ببطء �شديد ،وك�أنه ال يهمه
�أن يفك ��روا ب�أن ��ه ال يعرف الع� �دّ ،وكان وه ��و يفعل ذلك
ي�شير �إلى المعتقلين بقلم ثخين و�أحمر.
�إنه مثل القلم الذي ي�س ��تخدمه جدي ،فكر ال�صبي
بائع ال�صحف� .إنه قلم نجار.
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�إن كلمة �شفقة توحي عموم ًا باالرتياب ،وهي ُتعنى
ب�شع��ور يعت�بر �أق��ل منزل��ة وال عالق��ة ل��ه باحلب
�إطالق ًا� .أن نحب �أح��د ًا �شفقة به فهذا يعني �أننا ال
نحبه حق ًا.

ميالن كونديرا
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في تأسيس اجملمع العلمي اللغوي اليمني
�أ .د .عزيز ثابت �سعيد
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ال �شك �أن قرار �إن�ش ��اء المجمع اللغوي اليمني جدير
ب� ��أن يكون خاتم ��ة كالم هذا العدد ،ول ��م ال فقد انتظرناه
طوي ًال حتى ظننا �أنه لن يجمعنا مجمع ،وظن �آخرون كما
ظننا �أنه لن يكون لهذا الجيل �شرف الإ�سهام في الحراك
اللغ ��وي ال ��ذي تبدع ��ه المجام ��ع اللغوي ��ة غي ��ر الخاملة.
ولك ��م ت�س ��اءلنا ع ��ن عل ��ة ت�أخير �إن�ش ��اء مجمعن ��ا اللغوي
اليمني ف ��ي �أر�ض لغة ال�ض ��اد ومرتعها الأول ،خ�صو�ص� � ًا
�أن معظ ��م دولن ��ا العربي ��ة �س ��بقتنا �إلى ذل ��ك ،ومنها من
�س ��بقتنا لي�س ب�سنة �أو �س ��نتين بل بعقود وعقود ،فالمجمع
اللغوي الم�ص ��ري كانت بداياته في خواتم القرن التا�س ��ع
ع�ش ��ر ،وتحديدا عام 1892م وكان وقتئذ ي�سمى «المجمع
اللغوي للو�ض ��ع والتعريب» ،ثم تحول ا�سمه بعد توقف دام
�س ��نوات �إلى «المجم ��ع اللغوي الملكي» ع ��ام 1934م� ،أما
المجمع ال�س ��وري فقد ت�أ�س ���س عام 1932م ،ثم تال هذين
المجمعين «المجمع العلمي العراقي» الذي ر�أى النور عام
1947م .ل ��ن نتحدث عن تاريخ ت�أ�س ��ي�س المجامع اللغوية
الأخ ��رى التي �س ��بقتنا ،فيقين ��ي �أن الق ��ارئ الكريم على


نائب رئي�س املجمع.

عل ��م بذلك ،وما ابتغين ��اه من هذه التوطئ ��ة الخاطفة هو
فقط الإ�ش ��ارة �إلى �س ��بق معظم الدول ال�شقيقة في �إن�شاء
مجامعها .ومع هذا ف�إن�ش ��اء مجمعن ��ا اليوم ،ولو مت�أخرا،
يع ��د �إنجاز ًا يح�س ��ب لهذا الزمن الجديد م ��ن عمر �أمتنا
وب�ش ��ارة خير لما هو �آت ،ويقينا �أن م�ش ��روعا حيويا كهذا
�سيذكره التاريخ ويعده كم�أثرة لكل من �ساهم في ت�أ�سي�سه
وتوطيد مداميكه.
ولعل من المفيد �س ��رد �أهداف المجمع كما وردت في
الئحة �إن�شائه وهي:
الحفاظ على �س�ل�امة اللغ ��ة العربي ��ة وجعلها تواكب
وتت�س ��ع لمطالب العل ��وم والآداب والفن ��ون والمخترعات،
وتكون مالئمة لمدركات الحياة الإن�سانية المتجددة.
درا�س ��ة الم�ص ��طلحات العلمي ��ة والأدب َي ��ة والفن َي ��ة
والألفاظ الح�ضار َية والعمل على توحيدها بين المتك ِلمين
الديار اليمنية على وجه التخ�صي�ص
بالعرب َية عموم ًا وفي ِ
وو�ض ��ع المعاجم الخا�ص ��ة بها �أو الم�شاركة فيها بالتعاون
مع الم�ؤ�س�سات العلمية داخل الجمهورية وخارجها .

متابعات

�إحياء التراث العربي والإ�سالمي عموم ًا واليمني منه
على وجه التخ�ص ��ي�ص في اللغة والعلوم والآداب والفنون
والمخترعات والعمل على ن�شره ورقي ًا و�إلكتروني ًا.
المتخ�ص�ص ��ة في لغة «ال ُم ْ�س ��ند
�إج ��راء الدرا�س ��ات
ِ
اليمني» من حيث ن�صو�ص ��ها ومراحل ع�صورها وكياناتها
ال�سيا�س ��ية ومواقع اكت�ش ��افاتها في داخ ��ل الديار اليمنية
وخارجه ��ا باعتب ��ار هذه الدرا�س ��ات راف ��د ًا عميق� � ًا للغة
العربية ولهجاتها وغزارة معاني �ألفاظها عبر الت�أريخ.
�إع ��داد الدرا�س ��ات والبح ��وث ع ��ن ما�ض ��ي اليم ��ن
وحا�ض ��ره وتوقع ��ات م�س ��تقبله وج ��ود ًا وتكوين� � ًا وتنمي� � ًة
ناه�ضة.
القيام بالدرا�س ��ات العلمية للهج ��ات العربية قديمها
وحديثها
ه ��ذه الأه ��داف الطموح ��ة تعن ��ي بخدم ��ة اللغ ��ة،
الف�ص ��يح منها ،والعام ��ي المتنوع تنوع ت�ض ��اري�س اليمن،
كما تعني بق�ض ��ايا �أ�سا�س ��ية وجوهرية منها ،على �س ��بيل
المث ��ال ال الح�ص ��ر ،التعري ��ب ،وتقنين الم�ص ��طلح وتتبع
تاريخ المفردات العربية وتحوالتها ال�ص ��وتية وال�صرفية
والداللي ��ة عبر الع�ص ��ور ،وهوم ��ا يحتم توف ��ر علماء لغة
بالمعن ��ى الوا�س ��ع للكلم ��ة ولي�س متخ�ص�ص ��ين ف ��ي اللغة
العربي ��ة فق ��ط ،فالمجم ��ع هو مجم ��ع علمي لغ ��وي ولي�س
مجمع لغة عربية فقط ،وعليه فكل متخ�ص ���ص في مجال
اللغويات (� )Linguisticsس ��واء در� ��س هذا العلم في
مجال العربية بالعربية �أم در�سه بالإنجليزية �أو الفرن�سية
�أو غيرهم ��ا ،يظل لغوي ًا ،فالمتخ�ص ���ص ف ��ي علوم اللغات
بمجاالتها المتعددة وف�ضاءاتها الرحبة ب�أي لغة در�س يعد
لغوي� � ًا ( ،)Linguistب ��ل �إن هناك من يذه ��ب �إلى �أن
اللغوي هو من يلم ب�أكثر من لغة ،لأن الدراية بلغات �أخرى

يف�ضي �إلى قدرة �أميز في فقه اللغة الأم.
كم ��ا �أن مجمعن ��ا بحاج ��ة �إل ��ى جه ��ود باحثي ��ن ف ��ي
مج ��ال التاري ��خ والط ��ب وغيرهم ��ا م ��ن التخ�ص�ص ��ات
العلمية والإن�س ��انية حت ��ى تتظافر جهودهم م ��ع اللغويين
ف ��ي تعري ��ب غي ��ر المع� � َّرب ،وم ��ن �أح�س ��نُ عم�ل ً�ا و�أتقن
ر�أي� � ًا من المتخ�ص ���ص في مجال ��ه ،حيث تتجل ��ى معاني
المفاهيم والم�صطلحات من �سياقاتها الطبيعية في�ضعها
المتخ�ص ���ص في �س ��ياق ت�س ��هل على اللغوي التداول معه
القتراح الدال المكافئ الذي ال لب�س فيه.
�أق ��ول هذا حت ��ى تتجلى �أهمي ��ة التنوع التخ�ص�ص ��ي
ف ��ي اللجان التي �س ��تدير عجل ��ة المجمع وهو م ��ا تبوح به
�أهدافه� ،أو ي�س ��تنكه من بين ت�ض ��اعيف معاني مفرداتها،
وتل ��ك خ�ص ��لة قد تمي ��ز مجمعن ��ا ،ولو قلي ًال ،ع ��ن غيره،
وحتى ننخلع من ربقة التقليد.
�إنا على ثقة �أن هذه الأهداف الطموحة �س ��تنفخ فيها
الروح كوكبة العلماء الذين �سي�سهمون في �أعمال المجمع،
يقوده ��م فقيه اللغة والفكر والأدب الأ�س ��تاذ الدكتور عبد
العزيزالمقالح ،بوابة اليمن الثقافية وكبيرنا الذي علمنا
ال�شعر ،وعلمنا �سيميائية اللفظ ،و�سحر البيان.
ال ندع ��ي �أنا �س ��ن�أتي بما ل ��م ت�س ��تطعه الأوائل ،لكن
هذه الأمة عادة ما تفاجئ العالم ب�إبداعاتها� ،ألم يده�ش
عر�ش بلقي�س هدهد �سليمان وهو الآتي من مدائن هند�س
معماره ��ا الج ��ن والأن� ��س والري ��اح؟ لق ��د وج ��د لدينا ما
�أده�ش ��ه بل قل – �إن �ش ��ئت – ما �شدهه فو�صفه بالعظمة
« ...ولها عر�ش عظيم».
ن�س� ��أل اهلل تعال ��ى �أن يكون مجمعنا ف ��ي الطليعة بين
المجام ��ع العربي ��ة ،متعاون� � ًا معها ،ومتفاع ًال م ��ع ر�ؤاها،
وم�ضيف ًا �إلى جهودها و�إبداعاتها �إبداع ًا يمني ًا.
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نهاية أيام الثقافة العربية الدنماركية بالقاهرة
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انته ��ت ف ��ي القاهرة م ��ن �أي ��ام قليلة �أي ��ام الثقافة
العربي ��ة الدنماركي ��ة الت ��ي نظمته ��ا م�ؤ�س�س ��ة �أروق ��ة
للدرا�س ��ات والترجم ��ة والن�ش ��ر بالتن�س ��يق م ��ع مرك ��ز
ال�س ��نونو بكوبنهاجن تحت �ش ��عار «من �إجل حوار خالق
وفاع ��ل بين الثقافات الإن�س ��انية» .افتتحت الفاعلية في
المرك ��ز الثقافي اليمني على كورني� ��ش النيل في الرابع
من مار�س وت�ض ��من االفتت ��اح كلمة للم�ست�ض ��يف رئي�س
م�ؤ�س�س ��ة �أروق ��ة للدرا�س ��ات والن�ش ��ر ال�ش ��اعر اليمن ��ي
هاني ال�ص ��لوي ،ثم كلمة لل�شاعر العراقي منعم الفقير
رئي�س منتدى ال�س ��نونو .واختتم االفتت ��اح بكلمة لوزيرة
الثقافة الدانماركية ال�س ��ابقة الباحثة و�أ�س ��تاذة الأدب
المق ��ارن جريثا ريت�س ��بول .تلت االفتتاح مبا�ش ��رة ندوة
ا�ص ��طلح القائم ��ون على ت�س ��ميتها بـ� �ـ «لترجم ��ة و�آفاق
التع ��اون الثقافي » �أدارها ال�ش ��اعر والكاتب الم�ص ��ري
عيد عبدالحليم وتحدث فيها كل من المترجم وال�شاعر

الم�ص ��ري عاطف عبدالمجيد والمترجم الفل�س ��طيني
علي �أبو خطـاب والدكتورة جريثا ريت�سبول.
�ض ��م الي ��وم الثاني م ��ن الفاعلية �أم�س ��ية �ش ��عرية
في �إتيلي ��ه القاهرة �أدارتها ال�ش ��اعرة الم�ص ��رية ناهد
ال�س ��يد وق ��ر�أ فيه ��ا ال�ش ��عراء :ر�ش ��ا عمران (�س ��وريا)
( Marianne Larsenالدنمارك)� ،ضياء الأ�سدي
(العراق)� ،سارة عالم (م�صر) ،وبهية طلب (م�صر).
�أما اليوم الثالث فقد احتوى �أم�س ��ية �شعرية �أدارها
المترجم زين العابدين �س ��يد وقر�أ فيها ال�شعراء  :ملكة
بدر (م�ص ��ر) ،نجاة عبداهلل (العراق)� ،أ�س ��امة حداد
(م�صر) ،منعم الفقير (العراق) GerdLaugesen
(الدنمارك) ،هاني ال�صلوي (اليمن).
انته ��ت الفعالي ��ة بكلمة لل�س ��يدة ريت�س ��بول وعر�ض
م�س ��رحي للفنانة الفل�سطينية �س ��ماح ال�شيح والفنانين
ال�سوريين عبدالخالق �أفرج و�سامر الكردي .
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“غالب ًا ما س��ردت الحكاية ذاتها .ال أعتقد أن ذلك يهم أحداً .أندم أكثر مما
أفعل ولم أفعل ،إال في غفلة من نفسي .وعندما لم يكن أحد يسألني رأيي
في األم��ور كالحب والموت ،قلت الحقيقة ،ولم أعد أقولها دائم ًا حين صار
هناك من يسألني”

أنسي الحاج ماذا صنع بـ«الشعر» ،ماذا صنع بالوردة
جمال جربان
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يفتت ��ح متابع ��و ال�ص ��حف اليومية ق ��راءة جرائدهم
المف�ض ��لة من �صفحاتها الأولى ،هذا طبيعي ومعلوم ،لكن
هناك ا�س ��تثناء وحيد يح�ص ��ل فقط مع جريدة «الأخبار»
اللبناني ��ة حي ��ث يق ��وم متابعوه ��ا بافتت ��اح قراءته ��ا من
�صفحتها الأخيرة من عدد يوم ال�سبت ،يوم مقال ال�شاعر
�أن�سي الحاج الأ�سبوعي الذي يحتل كامل ال�صفحة حام ًال
ا�س ��م «خوات ��م � .»٣أما اولئك الذين ال ت�ص ��لهم الن�س ��خة
الورقي ��ة م ��ن الجريدة ويقيم ��ون خارج لبن ��ان فينتظرون
ب�ش ��غف ظهور العدد على موق ��ف الجريدة االلكتروني كي
ي�ضعوا �أعينهم على هدايا �أن�سي الجديدة لهم.
وه ��ي المقالة التي ت�أخذ عادة �أكب ��ر عدد من القراء
والتعليق ��ات عليه ��ا .ن�س� ��أله ع ��ن طريقة تفاعل ��ه مع تلك
التعليق ��ات الت ��ي ُيقال �إنه يتابعها «لكن ب�ش ��كل غير دائم»
فيقول �إن التفاعل �ش ��يء جميل وي�ش ��عر الكات ��ب �أنه يفعل
كتابة ت�س ��تحق القراءة .ن�س� ��أله �أي�ض� � ًا هل ت�ضايقه بع�ض
التعليقات الناقدة على ما يكتب ولماذا ال يقول لم�ش ��رفي
موقع الجريدة الإلكتروني �أن يحجبوا خا�ص� � ّية التعليقات
على مقالته الأ�س ��بوعية كما يفعل الكثير من ال ُكتاب ،لكن
يرد �س ��ريع ًا «ال يمكن �أن �أفعل� ،أنا �أ�ستفيد من ذلك الذي
يكتب لي نقد ًا مثل ا�س ��تفادتي من ذلك الذي يكتب مادح ًا
وفرح� � ًا بما قر�أه مني� ،أنا ما زلت �أتعلم حتى اليوم� ،أكتب
مقالي برهبة كتابة المقال الأول ،وكل مقال هو مقال �أول
لي» .يقول لنا �ص ��احب «الر�س ��ولة ب�ش ��عرها الطويل حتى
الينابيع» يقول لنا جملته الأخيرة ك�أنه لي�س �أن�س ��ي الحاج

الذي فعل ما يفعل في ال�شعر العربي من انقالبات و�إعادة
خلق لق�ص ��يدة تم �أ�سرها في قالب محدد لت�صبح ممتلكة
�أ�س ��باب تحليقها بخفة وعمق لت�ص ��بح �أقرب عبر تحطيم
الإطار الكال�س ��يكي لتركيب الجملة العربية �أو بح�سب ما
قال ��ه عاب�س بي�ض ��ون «كتاب ��ة تتم عن تجاهل ت ��ام للأدب
بحقلي �ألفاظه ودالالته .ب�ص ��لته بالمادة الأولى.
المكتوب
ّ
بقيمته المت�ض ّمنة.
هنا ي�س ��قط الح ّي ��ز الأدبي نهائي� � ًا فيتدفق قامو�س� � ًا
ومجازات لم تكن البت ��ة في االحتمال ،وهنا تبقى الكتابة
على �ص ��لة بالفم والع�ص ��ب .فتت�س ��ع لن�ص ي�ستمد �إيقاعه
من توتر داخلي ومن ن�ض ��ارة اللغة ال�ش ��فوية ومفاج�آتها».
وم ��ن هن ��ا يمكن ق ��راءة مق ��ال �أن�س ��ي الحاج الأ�س ��بوعي
ف ��ي «الأخبار» على �أنه ق�ص ��يدة منث ��ورة ت�أتي فكرتها من
خ�ل�ال طريق ��ة ا�س ��تعرا�ض الكلم ��ات واللغ ��ة ولي�س عبر
الدخول بطريقة مبا�ش ��رة في المو�ض ��وع .الالفت �أن هذه
ال�س ��ماحة �أو «التوا�ض ��ع» الذي يبدو للوهل ��ة الأولى مبالغ ًا
فيه �س ��رعان ما يتحول م ��ع مرور وقت الجلو� ��س معه �إلى
�س ��ماحة و»توا�ضع» حقيقي غير م�صطنع ،على الرغم من
ان�ش ��غاالته الكثيرة ،فهو �إ�ض ��افة لكتابة مقاله الأ�س ��بوعي
يعمل م�ست�ش ��ار ًا (حقيقي ًا) ،ولي�س م�ست�ش ��ار ًا �ص ��وري ًا في
الجري ��دة ذاتها ويمك ��ن مالحظة االبت ��كارات التي يقوم
بالم�ش ��اركة فيها من خالل العناوين الكبي ��رة لـ»الأخبار»
�إ�ضافة للعنوان الرئي�سي على الغالف الأول لها.
هي ان�ش ��غاالت يعرف جي ��د ًا كيف يتعام ��ل معها وهو
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ال�ص ��حافي من ��ذ  ١٩٦٥في جريدة «الحي ��اة» ومن ثم في
«النه ��ار» كم�ش ��رف عل ��ى ال�ص ��فحة الأدبية .وف ��ي العام
� ١٩٥٧س ��اهم م ��ع يو�س ��ف الخ ��ال و�أودني�س في ت�أ�س ��ي�س
مجلة «�ش ��عر» .و�أ�صدر الملحق الثقافي الأ�سبوعي ال�شهير
لجريدة «النهار» التي عاد لتر�أ�سها منذ العام  ١٩٩٢حتى
� ٣٠س ��بتمبر  .٢٠٠٣كل ه ��ذه ال�ص ��حافة التي في ر�أ�س ��ه
تجعل ��ه يعرف جيد ًا كيف ينج ��و بوقته وهو المحب الأبدي
لحي ��اة مرفوع ��ة الر�أ�س كم ��ا وتُعطي الآخري ��ن بكرم من
الح ��ب ومن المادة التي ال ي�س ��تطيع االحتفاظ بها كثير ًا،
ك�أن ��ه ينزعج من وجود المال في جيبه ،هو لي�س �إ�س ��راف ًا
هن ��ا ،هو نوع من الكرم الذي ال يمكن تو�ص ��يفه �أو ت�أطيره
بتعريف محدد»« .امتدح محبوبك ب�إ�س ��راف .ال تت�ض ��ايق
م ��ن دالل ��ه وال من ارتياب ��ه �أو م ��ن حيائه .بخ ��ور المديح
الغرامي �أ�شهى بخور ،وو ِر ُد المديح يو ّرد خد الروحْ � .أغدق
من القلب� ،إذا لم تُ�س ��كر محبوبك بالمديح فيكف َي�س ْكر؟
ت�سكر؟ و�إنْ لم ت َْ�س َرح
ت�س � ِ
�كر بمر�آه وتجاوباته َف ِب َم ْ
و�إنْ لم ْ
مديح المع�شوق هو
�رح؟
�
لت�س
ؤك
�
�ا
�
ض
ف�
أين
�
ف
�دائه
مع �أ�ص �
ُ
ْ
المديح الوحيد الخالي من المبالغة .تمادَ .مهما تماديت
تظل َب ْعدَ َك في البداية» ،كتب الحاج.
وع ��ن الحياة ،وف ��ي �إجابة ل ��ه عن �س� ��ؤال حول كيف
يوجز م�س ��يرته في مقابلة معه لمجلة «كتابات معا�ص ��رة»
(الع ��دد � ،٣٨أغ�س ��ط�س� ،س ��بتمبر )١٩٩ ،ق ��ال :غالب ًا ما
�س ��ردت الحكاية ذاتها .ال �أعتقد �أن ذلك يهم �أحد ًا� .أندم
�أكثر مما �أفعل ولم �أفعل �إال في غفلة من نف�س ��ي .وعندما
ل ��م يكن �أحد ي�س� ��ألني ر�أي ��ي في الأمور كالح ��ب والموت،
قل ��ت الحقيق ��ة .ولم �أع ��د �أقولها دائم ًا حين �ص ��ار هناك
من ي�س� ��ألني» .ويطول الحديث مع �ش ��اعر «ماذا �ص ��نعت
بالذهب ماذا فعلت بالوردة»� ،أن�سي الحاج الذي قال عنه
ال�ش ��اعر الكبير محمد الماغوط «الح ��رب قد ال تُبكيني.

�أغني ��ة �ص ��غيرة قد تبكين ��ي� ،أو كلم ��ة لأن�س ��ي الحاج .هو
تو�أم ��ي (� )...أحت ��رم �أن�س ��ي الحاج لأنه بق ��ي في بيروت
تحت الق�ص ��ف ،و�أحبه �ش ��اعر ًا وناثر ًا و�ص ��امت ًا» .حديث
جاء عفوي ًا ولم يكن مقرر ًا له �أن يتم ب�شكل م�سبق ،مجرد
حوار بد�أ بدرد�ش ��ة ،بداخل الق�س ��م الدول ��ي والعربي في
جري ��دة «الأخب ��ار» وانتهى لحديث في �س ��يرة حياة كثيرة
ل�شاعر «لن» .ومع ا�ستطالة الحديث ن�شعر �أننا �أثقلنا عليه
وهو الخارج لتوه من فقد �ش ��قيقه الأكبر عدلي الذي رثاه
في مقطع ،على الرغم من �صغره �إال �أنه يقول بفقد وحزن
الكون كله ..هنا جزء منه« :وداع ًا �ش ��قيقي الأكبر عدلي.
و�سام الفقر والطيبة.
� 65سنة �صحافة بين بيروت ولندنُ .
ال�ص ��حافي الودي ��ع ،الذي بق ��ي �إلى النهاية يظ ��نّ النا�س
مثله وال يح�س ��ب لنكران الجميل ح�س ��اب ًا .ولما ُ�صرف من
عمله عقاب ًا له على �شيخوخته لم يقل �شيئ ًا .وال عتاب .ولد
�ص ��حاف ّي ًا في الجريدة التي مات خارجها .بع�ض الأماكن
رحال ��ة .ال ترحل �أنت عنها؟ َت ْرح ��ل هي عنك .عدلي كان
ّ
�ألوف� � ًا .وكان �ص ��ديقه يدمنه .وكان خفي ��ف الوطء .وكان
مظلوم� � ًا .وكان عاطف ّي� � ًا ويحب ال�ض ��حك .وكت ��ب كثير ًا.
و�أواخر كتاباته كانت واقع ّية مخت�صرة على خطى الوالد،
�إ ّل ��ى حين يفرج عن حنينه �إلى الحنان ،فينطلق منه �أنينُ
ع�صفو ٍر جريح َيتَّم ُه القف�ص و َيتَّمه الهواء ويتَّمه الما�ضي
و َيتّم ُه ما تب ّقى من الحياة .كان م�ص ��لوب ًا َر�ض� � ّي ًا .ر�ض� � ّي ًا،
ك�أنها منذ الطفولة .م�ص ��لوب ًا� ،ص ��ارها ب�أعباء المعي�شة،
والعق ��وق ،وتنافر ال َقدَ ر والم�ص ��ير ،والتهام حريق الواقع
لحديق ��ة الأحالم .يوم غ ��اب ف�ؤاد رفقه كتب ��تُ عنه كلمة
فقال لي ال�ص ��ديق يا�س ��ين رفاع ّية« :ليت � َ�ك قلتها له وهو
حي!» .الحياة تُخْ جلنا �أ ّيه ��ا العزيز .الموت َي ْرفع الكلفة».
ّ
ن�سي الحاج  ..مات.
�أُ ّ
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وجدي الأهدل
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قا�ص وروائي من اليمن.
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بعد ت�س ��ريحي من الجي�ش (الخدم ��ة الإلزامية) عدت
ومعي ثالثة دفاتر ،ت�ضم �أعمالي الأدبية الأولى .وقتها كنت
�ش ��اب ًا �ساذج ًا في الع�ش ��رين ،ولي�ست لي معرفة ب�أي �شخ�ص
يعمل ف ��ي مجال الإعالم� .أتذكر �أنني حملت روايتي الأولى،
«الوم�ضات الأخيرة في �س ��ب�أ»� ،إلى �إحدى المطابع ،وقابلت
النا�شر ،وطلبت منه �أن يطبعها� .شعرت بخيبة الأمل عندما
طلب مني نقود ًا� .س�ألني النا�شر �إن كنت قد ن�شرت ق�ص�ص ًا
في ال�ص ��حف والمجالت ،ف�أجبته بالنفي .من �س� ��ؤال لآخر
اكت�شف الرجل �أنني ال �أقر�أ ال�صحف والمجالت ،وال �أعرف
�أي �أدي ��ب يمن ��ي معرفة �شخ�ص ��ية ،وال �أعرف الم�ؤ�س�س ��ات
الثقافي ��ة والمنتدي ��ات الأدبي ��ة ،و�أنه لم ي�س ��بق ل ��ي مطلق ًا
االحتكاك بم ��ن لهم عالقة من قريب �أو بعيد بال�ص ��حافة.
�س�ألني« :كيف �سيعلم النا�س ب�صدور روايتك؟» .حقيقة كنت
�أت�ص ��بب عرق ًا ،ولم يكن لدي جواب .ن�ص ��حني هذا الرجل
الطيب �أن �أبد�أ �أو ًال بن�ش ��ر ق�ص ���ص ق�ص ��يرة في ال�ص ��حف
والمج�ل�ات ،لك ��ي يتعرف عل � ّ�ي الق ��راء .عدت للبي ��ت و�أنا
�أت�س ��اءل :كيف ي�ستطيع الأدباء اخت�ص ��ار حكاية ذات بداية
وو�س ��ط ونهاي ��ة في �ص ��فحتين �أو ثالث؟ بعد �أ�ش ��هر تمكنت

من تطويع خيالي لكتابة ق�ص ���ص ق�صيرة ،وواجهتني عقبة
الن�ش ��ر� ،إذ لم �أكن �أعرف �أحد ًا ،كما كنت �أعاني خالل تلك
ال�سنوات من �صعوبات في التوا�صل االجتماعي� ،إذ كنت بال
�أ�ص ��دقاء تقريب ًا ،وال �ألتقي �أحد ًا خارج قاعات الدرا�سة في
الجامعة .وقعت في يدي مجلة �أدبية راقية ا�سمها «�أ�صوات»،
�أعجبتني جد ًا ،كان ير�أ�س تحريرها الأديب خالد الروي�شان،
فقررت �أن �أر�سل لها ق�ص�صي بالبريد� .أر�سلت �أربع ق�ص�ص
لكي يختاروا واحدة منها للن�شر .في تلك المجلة كانت �أكبر
الأ�س ��ماء الأدبية في اليمن تن�شر فيها ،بالإ�ضافة �إلى كوكبة
من الأدباء العرب .وكنت �أقول في نف�س ��ي �إنني قد و�ض ��عت
م�س ��تقبلي الأدبي على المحك .وفي ي ��وم من الأيام فاج�أني
زميل ف ��ي الجامعة حين اقت ��رب مني وقال ل ��ي« :مبروك».
تكلم لمدة ع�ش ��ر دقائق و�أنا م�ص ��عوق تمام ًا ،ولم �أ�ستوعب
م ��ا قال ��ه .قال كلم ��ات كبيرة ج ��د ًا ،عجز عقل ��ي وقتها عن
ا�س ��تيعابها ،و�أما قلبي فكان ينب�ض ب�س ��رعة وك�أنني �أرك�ض.
كانت هذه �أكثر لحظات حياتي غرابة .كنت �أ�شعر �أن الأر�ض
قدمي تعج ��زان عن حمل ��ي من وقع
تمي ��د م ��ن تحت ��ي ،و�أن ّ
المفاج� ��أة .كان ال�ش ��ك ي�أكل قلبي ويط ��رق بمطارقه عقلي،

متابعات
ذني ويقول ل ��ي« :ال تفرح..
و�ص ��وت جانب ��ي كان يطن ف ��ي �أُ ّ
هناك لب�س� ..أنت تعرف �أنك لم تر�س ��ل له ق�ص�صك ..ربما
هذا الزميل خلط بينك وبين �شخ�ص �آخر» .ا�ستغرب زميلي
�أنني بدوت محرج ًا وفاقد الثقة بنف�سي �إلى درجة مريعة .ال
�أظنني �ش ��كرته ،فقط قلت له �إنني �س� ��أذهب للمكتبة للت�أكد
من �صحة الخبر الذي جاء به .و�أنا في الطريق كنت ما بين
ُم�ص� �دّق و ُمك ّذب ،وكنت �أفكر قائ ًال في نف�س ��ي« :م�ستحيل،
�أنا لم �أر�س ��ل �إليه ق�ص�صي» .و�صلت �إلى المكتبة ،وا�شتريت
ن�س ��خة من جريدة «� 26س ��بتمبر» ،وانزويت بعي ��د ًا .وقلبت
ال�ص ��فحات حتى و�ص ��لت �إلى �ص ��فحة �أديب اليم ��ن الكبير
ال�ش ��اعر عبد العزي ��ز المقالح ،وكم كانت ده�ش ��تي عظيمة
عندما وجدته قد ن�ش ��ر لي ق�صتين �شغلتا م�ساحة ال�صفحة
كامل ��ة ،مع مقدمة تتحدث بالإيجاب عن كاتبهما .خط هذا
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الرج ��ل المتدفق نب ًال و�إن�س ��انية كلمات ت�ش ��جيعيةُ ،مقطرة
ومكثف ��ة ،كان لها وقع الزلزال عل ��ى روحي .يعجز القلم في
يدي عن و�ص ��ف م�ش ��اعري في تل ��ك اللحظة .الأمر ي�ش ��به
�س ��ريان طاقة في الج�س ��م تعادل كهرب ��اء مدينة .هكذا في
ث ��وانٍ محدودة ج ��د ًا تحولت من ها ٍو لم ي�س ��بق له ن�ش ��ر �أي
ن�ص� ،إلى كاتب ُيب�ش ��ر به �أكب ��ر �أديب في البالد ،بل ويعمده
قا�ص� � ًا له �أ�سلوبه الخا�ص في الكتابة .هذا ال�شعور بال�سعادة
الق�ص ��وى ال يمر في حياة الكاتب �س ��وى مرة واحدة� .أتذكر
�أنني ا�شتريت  17ن�سخة من الجريدة ،وليلتها لم �أنم ،ظللت
م�س ��تيقظ ًا حت ��ى الفجر ،كن ��ت �ألمح م�س ��تقبلي الأدبي كله،
و�أفكر �أنني بم�صادفة �سعيدة ،ال �أدري كيف رتّب لها القدر،
قدمي في �أر�ض الأدب.
قد و�ضعت ّ
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قــــــراءات
جمال جربان

( )1في السيرة الذاتية وماذا علمتني الحياة..
()1

()2

والالفت ف ��ي هذه النوعي ��ة من الكت ��ب �أنها تحمل
ذات المتع ��ة� ،س ��واء كان كاتبه ��ا �سيا�س ��يا �أم فنان ��ا �أم
�أديب ��ا ،حي ��ث فكرة العي� ��ش والتجرب ��ة ه ��ي ذاتها ،مع
اخت�ل�اف الوظيفة .فعلى الم�س ��توى ال�شخ�ص ��ي وجدت
�أن متعتي كانت نف�س ��ها حين قر�أت لر�ؤ�س ��اء و�سيا�سيين
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تمنح ال�س ��ير الذاتية القارئ منا حي ��اة �أخرى غير
الت ��ي مع ��ه .حين يب ��د�أ في تقلي ��ب �ص ��فحات مذكرات
جديدة ك�أنه يترك حياته في جيبه مفتتحا حياة جديدة
غي ��ر التي عا�ش ��ها ،يق ��وم بتوديع �أيامه م�س ��تقبال �أياما
�أخ ��رى جديدة ،ب ��كل ما تحمل ��ه من ق�ص ���ص وتجارب
ومغام ��رات مختلف ��ة تمام ��ا ع ��ن الحياة التي ف ��ي اليد
ونعلمها .ربما من هنا (بالن�س ��بة لي عل ��ى الأقل) ت�أتي
المتعة الخا�ص ��ة الت ��ي توفرها هذه النوعي ��ة من الكتب
�إ�ضافة للروايات وال�س ��ينما بطبيعة الحال ،حيث وكلها
ت�س ��ير في ذات االتج ��اه وتمنح نف�س التجرب ��ة والحياة
الثاني ��ة ،و�إن بتف ��اوت طفيف هنا �أو هن ��اك .وربما من
هن ��ا �أي�ض ��ا نجد حما�س ��نا ف ��ي اقتناء مثل ه ��ذه الكتب
حري�ص ��ين على عدم التفريط بها �أو الت�س ��اهل في �أمر
�إعارته ��ا� ،إال لمن نثق في م�س� ��ألة مداومت ��ه على �إعادة
الكتب التي ي�س ��تعيرها منا .وعادة نحن ال نفعل هذا مع
غيرها من كتب .والتف�سير المنطقي لهذه الحالة هو �أن
هذه الكت ��ب تمتلك في ذاتها حالوة وخبرات م�س ��تمرة

ال تنته ��ي بق ��راءة واح ��دة ،و�إنم ��ا تفر�ض عل ��ى القارئ
ا�ستعادات متكررة لها.
علي ��ه يمكنني القول ب�أن الرغبة الإن�س ��انية لمعرفة
واكت�ش ��اف حيوات �أخرى ،غير تلك المملوكة لنا ،هو ما
يدفعنا لهذه القراءة التي تفت ��ح الباب �أمامنا للنظر �أو
التل�ص ���ص (�إن �ص ��حت المفردة) على تج ��ارب وحياة
�آخرين خبروا �أياما ممتلئة وغنية ،وا�س ��تطاعوا بنجاح،
�أو بف�ش ��ل� ،س ��يان ،عب ��ور حياتهم ،ف�أحب ��وا �أن يمنحونا
تجربته ��م مغلفة بين دفتي كتاب؛ ك�أنه ��م يقولون :هذه
حياتن ��ا وما فعلناه فيها وم ��ا كان لنا منها ،فها هي بين
�أيديكم ،فترفقوا بها وبنا ،فما رغبنا �سوى �إخباركم ما
ر�أينا في الحياة ولم�سنا.

متابعات
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مث ��ل بي ��ل كلينت ��ون ف ��ي «حيات ��ي» �أو هي�ل�اري كيلنتون
ف ��ي «تاري ��خ ع�ش ��ته» �أو ب ��اراك �أوباما ف ��ي «�أحالم من
�أبي»؛ �أو �أدب ��اء مثل اليوناني نيكو� ��س كازانتزاكي�س في
«تقري ��ر �إلى غريك ��و»� ،أو الكولومبي ال�ش ��هير غار�س ��يا
ماركي ��ز في «ع�ش ��ت لأروي»� ،أو الترك ��ي �أورهان باموق
ف ��ي «ا�س ��طنبول ..الذكري ��ات والمدين ��ة»� ،أو خو�س ��يه
�ساراماغو في «ذكريات �صغيرة» ...حيث ٍّ
لكل تفا�صيله
الخا�ص ��ة ويوميات ��ه المختلفة وتمي ��زه حتى في لحظات
االنك�س ��ار كما قطف ثمار النج ��اح .ال يختلف الأمر في
غي ��ر درج ��ة الج ��ر�أة التي يق ��دم عليها ه ��ذا من ذاك،
على �أ�س ��ا�س �أن كلها ،بح�س ��ب الثقاف ��ة الغربية ،يمتلك
جر�أته الخا�صة وذهابه لقول ما قد ُيعد فا�ضحا �أو عيبا
ف ��ي �س ��ياق الثقافة والبيئة ال�ش ��رقية التي ت�س ��ير على
ه ��دى مقول ��ة�« :إذا ُبليتم فا�س ��تتروا» .ومن هنا،
ربم ��ا يمكنن ��ا الدخول ف ��ي مو�ض ��وعنا هنا .ما
كتبه المفكر االقت�ص ��ادي والأ�س ��تاذ الجامعي
ج�ل�ال �أمين من مذكرات جاءت في كتاب �أول
�أ�س ��ماه «ماذا علمتني الحياة» ،و�أتبعه حديثا
بكت ��اب حمل عن ��وان «رحيق العم ��ر» .كتابان
يمك ��ن عبرهما فتح �أ�س ��ئلة تخ� ��ص مفهوم
كتابة ال�س ��يرة والعبء المترت ��ب عليها في
مناخ ملبد بالعيب والممنوع ..والأ�س�ل�اك
ال�ش ��ائكة؛ حيث لم تعرف الكتابة العربية
قديم ��ا �أو حديثا منجزا لتدوين ال�س ��يرة
الذاتية يلبي ال�ش ��رط الأدنى من مفهوم
ه ��ذه الكتابة ،و�أهمه ��ا �أن تكون وا�ض ��حة ال لب�س فيها،
وت�شير باتجاه المعنى مبا�شرة بال مواربة �أو تردد ،وهو
ما يف�سر عزوف �أدباء كبار امتنعوا عن تدوين �سيرتهم
تحا�شيا لعا�صفة قد ت�أتي عليهم من هنا �أو هناك ،حيث
ال مجال هنا ،في كتابة ال�س ��يرة الذاتية ،لو�ضع القارئ
في زاوية قراءة ما بين ال�سطور .من يقرر كتابة �سيرته
الذاتية عليه �أن يفعلها كاملة� ،أو �أن يكف ،موفرا الجهد
والوقت على نف�س ��ه وعلينا .ما نقر�ؤه تحت م�سمى �سيرة
ذاتي ��ة عربي ��ة ال يبتعد ع ��ن كونه ق ��راءة ل�س ��يرة حياة
يومية جامدة ال حي ��اة فيها ،كل همها االبتعاد عن ذكر
ه ��ذا بعبارة ق ��د يبدي تبرم ��ه منها �أو حادث ��ة قد يعلن
ذاك ع ��ن �إنكاره لها �ص ��راحة على الرغ ��م من وقوعها
فعال .وه ��ذا يقول بحقيق ��ة �أننا ال نجيد تقلي ��ب �أيامنا
الما�ض ��ية وتاريخنا وتعري�ضه لل�ض ��وء بغر�ض معالجته

�أو ًال وال�ش ��فاء من ��ه تاليا .وعلى �أ�س ��ا�س قاعدة «�أذكروا
محا�س ��ن موتاكم» ما ن ��زال على ما كان عليه ال�س ��لف،
بال خطوة واحدة �إلى الأمام .وعليه ظهرت غالبية كتب
ال�س ��ير الذاتية العربية� ،أو لنقل ما و�صلني منها ،باهتة
ب�ل�ا ل ��ون �أو رائحة .عبارة عن محا�ض ��رات ف ��ي كيفية
تكوين �شبكة عالقات عامة ودرو�س في طرائق الخروج
المنا�س ��ب من م� ��أزق الحقيق ��ة� ،أو ما ي�س ��مونه تلطفا:
الإتيكي ��ت .ل ��م يخ ��رج عن ه ��ذه الحال ��ة العامة �س ��وى
الراحل �إدوارد �سعيد في كتابه المبهج «خارج المكان»،
بترجمة مده�ش ��ة لفواز طرابل�سي (هذا على اعتبار �أن
هذه المذكرات هي عربية في ال�ص ��ميم وكان بالإمكان
ل�سعيد �أن يكتبها بنف�س ��ه مبا�شرة بالعربية؛ لكنه ّ
ف�ضل
�أن يكون مرتاحا ف ��ي اللغة االنجليزية التي يتقنها �أكثر
من العربية ،خ�ش ��ية وقوع �أي التبا�س في
المعنى ال ��ذي يريد �إي�ص ��اله ،كما
كان مرتاح ��ا لوج ��ود مترج ��م ف ��ذ
كطرابل�س ��ي ،قادر على �أداء المهمة
كم ��ا ينبغ ��ي ،وهو م ��ا كان) .في هذا
الكت ��اب /ال�س ��يرة نرى �إدوارد �س ��عيد
مك�ش ��وفا ووا�ض ��حا يقول في كل �ش ��يء
وال ي�س ��تثني .يقوم بعمل جردة ح�س ��اب
لتاري ��خ العائلة ال�شخ�ص ��ي ،مقلب ��ا �إياه
من جميع جوانبه ،و�صوال حتى ل�سخريته
من ا�س ��مه حين يقف ف ��ي مراهقته حائرا
بين «�إدوارد» ،اال�سم الإفرنجي الم�سيحي،
و«�س ��عيد» ،اال�س ��م الم�س ��لم .ول ��م يجه ��د
للخ ��روج م ��ن حيرت ��ه ،فقد كان ي�س ��تند على كل ا�س ��م
منهما ح�سبما اقت�ضت الحاجة .فهو «�سعيد» بين رفقته
الم�سلمة ،و»�إدوارد» عند غيرها� .إ�ضافة �إلى ك�شفه لأدق
لحظات ال�ضعف الإن�ساني التي كان يواجهها� ،سواء في
مراهقته الم�ضطربة والمترددة حيال الجن�س الأنثوي،
�أو في ال�سنوات الأولى من هجرته �إلى �أميركا لموا�صلة
الدرا�س ��ة بعي ��دا ع ��ن الأم الحنون ��ة وهرب ��ا م ��ن الأب
القا�س ��ي والم ��ادي البحت ،بخيل الم�ش ��اعر والعاطفة،
الذي لم يدّخر له �إدوارد �شيئا في �سيرته �إال وقال به.
و�إل ��ى �س ��عيد في «خ ��ارج الم ��كان» ،نج ��د الراحل
المغربي محمد �ش ��كري ،الذي �ش ��كلت �س ��يرته الذاتية
المعنونة بـ« الخبز الحافي» �صدمة حال ن�شرها للمتلقي
والناق ��د العربي على حد �س ��واء ،ب�س ��بب كمي ��ة الجر�أة

متابعات
الت ��ي ات�س ��مت بها اعترافات �ش ��كري ،وقول ��ه بما يعتبر
في العرف ال�س ��ائد عيبا وتطاوال عل ��ى الأخالق العامة
وما تع ��ارف عليه المجتمع وتم االتفاق على �أن يظل في
خانة الم�س ��كوت عنه وعدم ج ��واز البوح به فيما يخ�ص
ال�س ��لوك ال�شخ�صي البحت .ما ينبغي لفت االنتباه �إليه
هنا م�س� ��ألة اكت�ش ��اف �أن محمد �ش ��كري لم يكن نزيها
تمام ��ا في رواية بع�ض الحقائق الخا�ص ��ة بحياته ،ومن
�أهمه ��ا ،بل وما �أعطى لهذه ال�س ��يرة بعده ��ا البطولي،
�أن �ش ��كري قال �إنه ل ��م يتعلم الكتابة والق ��راءة �إال بعد
�أن تج ��اوز عام ��ه الع�ش ��رين ،وهو ما تم تفني ��ده م�ؤخرا
بوثائ ��ق �أثبتت �أنه كان ق ��ادرا على الكتابة والقراءة قبل
هذه ال�س ��ن بكثير (ما تجدر الإ�شارة �إليه هنا وله،
لأنه يعطي ت�أكي ��دا لنظرة المن ��اخ العربي العامة
وال�س ��لبية لفك ��رة كتاب ��ة ال�س ��يرة الذاتي ��ة الت ��ي
ذكرناه ��ا عاليه ،هو �أن كت ��اب «الخبز الحافي»
ن�شر لأول مرة بالفرن�س ��ية العام  1980عن دار
ب ��وان الفرن�س ��ية مترجما عن طري ��ق الروائي
الطاه ��ر بن جل ��ون ،بعد �أن رف�ض ��ت �أكثر من
دار ن�ش ��ر عربية ن�شر ن�صه الأ�صلي بالعربية،
ومنها دار الآداب البيروتية ال�شهيرة).

()3
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عل ��ى ه ��ذه الأر�ض ��ية �إذن يمكنن ��ا
الحدي ��ث ع ��ن كتا َب ْي «م ��اذا علمتني الحي ��اة» و «رحيق
العمر» ،بو�ص ��فهما �س ��يرة ذاتية خرجت ع ��ن الم�ألوف
العربي ،وقدمت �س ��يرة حقيقية ،من لحم ودم ،معتمدة
على ثراء �ص ��احبها وتعدد منجزه ،كما والحياة الكثيرة
التي عا�ش ��ها ب�ل�ا ميالن لتمجيد �شخ�ص ��ي وت�ض ��خيم
ذات ،غير مكترث بعيوب غيره قدر ان�شغاله بعيوبه هو.
وف ��وق هذا وقوعه ف ��ي خانة الرج ��ال المحترمين ،وهو
المتفق عليه عند خ�صومه قبل محبيه ،ك�أكاديمي قدير
ومفك ��ر اقت�ص ��ادي له ر�أي مقتدر متواج ��د حيثما تكون
الحاجة �إليه.
�أول ما يلفت االنتباه في مذكرات �أمين هو ال�صدق
وال�ش ��جاعة وهو يق ��وم بتقليب �أوراق ��ه العائلية مفتتحا
�إياه ��ا بنقد تاريخه ال�شخ�ص ��ي نف�س ��ه ،ومن ثم �س ��يرة
العائل ��ة ،الت ��ي عل ��ى ر�أ�س ��ها وال ��ده الكاتب الإ�س�ل�امي
ال�ش ��هير �أحم ��د �أمي ��ن� ،ص ��احب كتب «فجر الإ�س�ل�ام»
و«�ضحى الإ�س�ل�ام» و«ظهر الإ�س�ل�ام» و«حياتي» ،الذي

يق ��ول عنه من خالل ر�ؤية زوجته ل ��ه �إنه رجل ال يمزح،
وقلي ��ل الكالم .وه ��ي كانت قبل زواجها م ��ن �أبيه تحب
ابن خالها الذي يهيم ع�شقا بها ،لكن تم رف�ضه عندما
تقدم لها ،ب�سبب �أن لها �شقيقات �أكبر منها لم يتزوجن
بع ��د ،كم ��ا كان العرف وقتها في �أال تتزوج ال�ص ��غيرات
قبل الكبيرات ،فقررت الهرب �إلى القاهرة عند �أقارب
له ��م هن ��اك ،ومكث ��ت �إلى حين ج ��اء �أمي ��ن لخطبتها.
وي�ض ��يف جالل �أن والده لم يكن �أبدا يرى �أنه قد حظي
بزوجة جميلة .وهو كت ��ب هذا في مذكرته اليومية بلغة
انجليزي ��ة ف�ل�ا تفهمه ��ا الزوج ��ة �إذا ما نظ ��رت �إليها.
كما يكت ��ب �أن �أحمد �أمين ،هذه ال�شخ�ص ��ية ال�ش ��هيرة
بكتاباته الإ�س�ل�امية ،ل ��م يكن دقيقا كثيرا في م�س� ��ألة
الواجب ��ات الديني ��ة ،وحتى �ص ��وم
�ش ��هر رم�ض ��ان ،وه ��ذا عك� ��س
ال�ص ��ورة العام ��ة المر�س ��ومة ل ��ه
ف ��ي �أذهان محبي كتبه و�شخ�ص ��ه.
وه ��ذا الت�ص ��ريح هو م ��ا �أدى لحنق
�إخوة جالل �أمين منه ،كما و�ضح في
مقدمة الكتاب الثاني «رحيق العمر»،
حي ��ث �أخبروه �أن الت�ص ��ريح بمثل هذا
الكالم يرق ��ى لمرتبة الف�ض ��يحة ،و�أن
هناك من الحقائ ��ق العائلية ما ال يجوز
قول ��ه �أو ن�ش ��ره للعل ��ن .لكن ��ه كان واثقا
�أن ��ه ل ��م يرتكب خط� ��أ في حق �أح ��د ،و�أن
وال ��ده ،بحكم ما عرفه عن ��ه من بعد ر�ؤية
في الزمن وتحوالته ،لم يكن ليمانع �أبدا في ن�ش ��ر هذا
الكالم ،كم ��ا والأجزاء التي قام هو �شخ�ص ��يا بحذفها
من كتاب �سيرته الذاتية «حياتي».
وعلى هذا المنوال ي�س ��تمر ج�ل�ال �أمين في قراءة
نف�س ��ه و�أحبت ��ه والنا� ��س الذين تقاطع ��ت حياته معهم،
وكذلك ال�شخ�صيات الهامة التي لعبت �أدوارا مف�صلية
ف ��ي التاريخ الم�ص ��ري وكان لها الت�أثير المبا�ش ��ر على
ا�ستدارة حياته وجعلها على ما �صارت �إليه.
وه ��و يفعل ه ��ذا ب ��ود وبني ��ة ال ترغب في ت�ص ��فية
ح�س ��ابات �أو الني ��ل من �أفراد فعلوا فيه �أذية مبا�ش ��رة.
يكت ��ب فق ��ط م ��ن �أج ��ل اكت�ش ��اف �أي ��ن كانت موا�ض ��ع
الك�س ��ب ،و�أين كانت موا�ضع الخ�س ��ارة .يكتب من �أجل
ر�ؤي ��ة ذاته في عيون الآخرين ممن �س ��يقر�ؤون الكتاب.
فهو ي�ؤمن �أن «النا�س في الحقيقة �أ�شبه بع�ضهم ببع�ض
مما يظنون ،فيا حبذا لو �صارح بع�ضنا بع�ضا ب�أكبر قدر

متابعات
من الحقيقة! �س ��تكون النتيجة حتما �أف�ضل من الكذب،
و�أف�ض ��ل من التظاهر ،بل �أف�ض ��ل �أي�ض ��ا ،ف ��ي كثير من
الأحيان ،حتى من الكتمان».

()4

�صراحة ،وددت لو ذهبت �أكثر في الكتابين �أو حتى

�إيراد مقاطع منهما هنا؛ لكن الم�ساحة هنا تقف حائال
�أم ��ام تنفي ��ذ ما �أود .كم ��ا �أني لو فعلت ذل ��ك لتهت بين
كث ��رة ما ي�س ��تحق �أن يقتب�س كدليل و�إ�ش ��ارة على جودة
الكتابي ��ن وحالوة �س ��ردهما .باخت�ص ��ار ،هم ��ا كتابان
متينان ،ي�س ��تحقان القراءة ،وال �أتخيل قارئا يع�شق هذا
النوع من الكتابة �أال يمر عليهما.

(« )2الخزرجي» لمروان الغفوري :الغموض يقول شيئ ًا
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ي�أتي الكاتب اليمني ال�شاب مروان الغفوري الرواية
من باب ال�ش ��عر .يبدو الأمر تالي ًا لحالة هجرة جماعية
فعلها �ش ��عراء و ُكتّاب ق�صة ق�ص ��يرة في اليمن؛ ك�أن ما
فعلوه في ال�سابق كان تمرين ًا يقوم بتهيئة الطريق ذهاب ًا
باتجاه الرواية .كاتبنا كان قد ظهر ب�إ�صدارين �شعريين
مب ّكري ��ن ،من خالل «ليال» و«ف ��ي انتظار نبوءة يثرب»،
لم يقدر فيهما على مغادرة القامو�س اللغوي المتر�س ��ب
في عقله عبر ثقافة دينية وعقائدية �ص ��ارمة ارتبط بها
مبكر ًا ،وظه ��ر ،عبر �إنتاجاته الكتابية التالية،
�أن ��ه كان راغب ًا في التخل�ص م ��ن ذلك الإرث
وترك ��ه وراء ظهره .تبدو الرواية هنا مفتاح ًا
لتلك الرغبة التي يبحث عنها ،فكانت رواية
�أولى «كود بلو» (دار �أكتب -القاهرة) قتلتها
الأخطاء الطباعية التي احتوتها ،فظهرت
منفلت ��ة وينق�ص ��ها الكثير .ارتب ��اك فني
�س ��يبدو متعافي� � ًا منه في �س ��رده الجديد
«الخزرجي» (دار �أزمنة -ع ّمان).
�س ��تمنحنا الق ��راءة الأول ��ى له ��ذا
العم ��ل مالم ��ح عن ق ��درة كاتب ��ه على
التخل� ��ص من عث ��رات العتب ��ات التي
ترتب ��ط ع ��ادة بالرواي ��ة اليمنية ال�ش ��ا ّبة.
االعتق ��اد �أن حياة الكاتب وما كان ل ��ه منها قادرة على
فع ��ل رواية ما ،عث ��رة ظهرت في عمل الغف ��وري الأول:
«كود بلو» ،حيث انعك�س ��ت حياة الم�ست�شفيات التي كان
يعي�ش ��ها �أثناء درا�س ��ته للطب ف ��ي القاهرة ف ��ي �أجواء
العم ��ل ،الحكاي ��ة ع ��ن طريق مري� ��ض توق ��ف قلبه عن

النب�ض فيبقى متل�ص�ص� � ًا على الأحياء الذين يحيطون
بالمكان.
ف ��ي «الخزرج ��ي» ،التي كتبها الطبي ��ب مروان ،لن
نجد �ش ��يئ ًا من �س ��يرته وحياته اليوم ،با�ستثناء محطة
القطار الواقع ��ة في المدينة الأوروبي ��ة التي يقيم فيها
حالي� � ًا ،وه ��ي المحط ��ة التي �س ��تكون قاع ��دة النطالق
الحكي عن «الخزرجي» ورفيقه المجذوب عبد ال�سالم.
لكن �س ��يبدو �أننا �س ��نقع في مواجهة اختبار ثقيل يتعلق
بمتاهات مبكرة نلتقطها في الجزء الأول من الحكاية،
ونحن نحاول ترتيب هيئات الأ�ص ��وات
ال�س ��اردة؛ الخزرج ��ي والمجذوب من
هن ��ا ،ومن جهة �أخرى الراوي ورفيقته
الت ��ي تقا�س ��مه مقاعد محط ��ة القطار
الت ��ي يذهب ��ان �إليها ف ��ي مواعي ��د غير
م�ضروبة م�سبق ًا� .إن هذا �أمر جديد على
الرواية اليمنية ،الت ��ي اعتاد قرا�ؤها على
�أ�شكال �سردية تقليدية ب�شكل عام تحر�ص
على ترطيب عملية المرور عليها.
لك ��ن ال يب ��دو �أن �ص ��احب «الخزرجي»
متعمد حين يقوم بو�ضع عراقيل �أمام جريان
ال�س ��رد ومرور تفا�صيل الق�ص ��ة الكبيرة .هو
يع ��رف �أين ّ
يحط ويتنق ��ل؛ لكن ،و�أي�ض� � ًا� ،أين
هي الق�ص ��ة الكبيرة! �إ�ض ��افة �أخ ��رى لحقيبة العراقيل
االفتتاحية التي في العمل ،هذا �إلى جوار مع�ضلة الزمن
التي يجري فيها الحك ��ي« :هل كان البارحة �أم الغد؟».
علين ��ا �إذن �أن نبق ��ى يقظي ��ن ومنتبهين ونح ��ن نتجاوز

متابعات
«الخزرجي» قطعة وراء �أخرى وانتقا ًال تلو �آخر .الراوي
يحك ��ي لرفيقة المحطة عن الخزرجي الذي كان مقيم ًا
ف ��ي تلك البالد البعيدة التي كان ه ��و مقيم ًا فيها .تعود
الرفيقة ال�س ��تالم �أداة ال�سرد لت�س� ��أل عن عبد ال�سالم
المجذوب ،نديم الخزرجي .خطوة ل�ص ��ق �أختها ليبد�أ
ظه ��ور مالمح البني ��ة الكامل ��ة للعمل ،ه ��ي البنية التي
�س ��تبدو رغم هذا غائمة والحدث العام يتمثل على نحو
ال يحم ��ل ،ظاهري� � ًا ،عنوان ًا جامع ًا .حت ��ى تلك الرفيقة
�س ��تبدو محاطة به ��ذه الحالة الغائمة وهي ت�س ��مع« :كم
�أتمن ��ى لو �أنن ��ي ا�س ��تطعت �أن �أروي �س ��يرة الخزرجي!
لقد تحدثنا ب�ص ��ورة عامة ع ��ن الرجل؛ لكنها عاجلتني
بالقول �إنه ربما كان �شاعر ًا �أو فنان ًا».

لك ��ن ما تلبث �أن تت�س ��ع تل ��ك الحالة لتظهر ُم�ش� � ّكلة
عل ��ى ح ��االت �أكث ��ر تعمل عل ��ى تظهي ��ر غمو� ��ض الكتلة
ال�ش ��املة «الخزرج ��ي» م ��ن جه ��ة ،ولبقية الأ�ص ��وت من
جهة �أخرى� .س ��تبدو عملية �إنتاج الإ�س ��قاطات والتنا�ص
والإ�ش ��ارات والمراجع الف ّذة التي تمتلئ بها «الخزرجي»
مفتاح� � ًا لتكوي ��ن العن ��وان العري� ��ض؛ الأ�س ��ئلة التي بال
�إجاب ��ات محدّدة ،وتبدو �شخ�ص ��ية؛ لكنها ت�س ��تلقي على
�ش� ��أن �إن�ساني قد يلم�س ��ه كل قارئ من الجهة التي تعنيه
وتخ�صه؛ ك�أن مروان الغفوري يقول :هذه لي�ست روايتي،
ولي�أخذ كل واحد منكم ما يعنيه! ...هي نجاة من ِ�شراك
الذاتي ��ة التي يغرق فيه ��ا غالبية ُ�ص� � ّناع الرواية اليمنية
اليوم ليظهروا لنا ك�أنهم يحكون لأنف�سهم عن �أنف�سهم.

( )3كل أحذية عادل الميري ضيقة..
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ع ��ادل �س ��عد المي ��ري ،م ��ن �أي ��ن �أت ��ى هذا اال�س ��م
الم�صري الجديد الغريب؟! �أين كان مقيم ًا قبل �أن يكتب
هذا العمل؟! نحن لم ن�س ��مع عنه من قبل ،ولم ن�ش ��اهده
عل ��ى التلفزي ��ون ف ��ي ح ��وار ثقافي ،ل ��م نقر�أ ل ��ه مقابلة
�أدبي ��ة في جريدة ثقافية �أو مجل ��ة يتكلم فيها عن حركة
الن�ش ��ر والإبداع ف ��ي الب�ل�اد العربية و�أهم م ��ا فيها من
�أ�ص ��وات كتابية ،ور�أيه في النظريات الأدبية التي يع�ش ��ق
ال�سير على طريقها وي�ش ��تغل على �أ�سا�سها! لم
ن�سمعه يحكي عن كل هذه الأ�شياء التي ترتبط
ع ��ادة بالأدب ��اء وبالنا�س الذين ي�ش ��تغلون في
مهن ��ة الأدب! م ��ن �أين هبط ع ��ادل الميري
و�أظه ��ر لنا راويت ��ه �أو �س ��يرته �أو اعترافاته
�أو بوح ��ه المعنون ب� �ـ«كل �أحذيتي �ض ��يقة»
(دار ميري ��ت -القاه ��رة)؟! �أين كان هذا
الكاتب مختفي� � ًا؟! �أم �أن الحي ��اة الأدبية
ف ��ي القاهرة الكبيرة �ض ��يقة �إل ��ى الح ّد
الذي لم ي�سمح له �أن يتمكن من المرور
وتقدي ��م نف�س ��ه م ��ن وق ��ت مبك ��ر وهو
ق ��د �ص ��ار الآن كبي ��ر ًا ومتجاوز ًا �س ��ن
الخم�س ��ين؟! كيف ت�س ��مح تلك الحي ��اة الأدبية القاهرية
بم ��رور �أ�س ��ماء �أدبية مح ��دودة القدرة ،وال تجيد �س ��وى
الظه ��ور الجي ��د والق ��درة عل ��ى �إظه ��ار نف�س ��ها وتكبير
�أ�سمائها على ال�شا�شات والم�ؤتمرات والندوات الأدبية؟!
ل ��ن تكون كل هذه المقدمة م�س ��تغربة ومبالغ ًا فيها
لق ��ارئ �سيكت�ش ��ف جدارة م ��ا قدمناه بمجرد �أن ي�ض ��ع

عيني ��ه على ال�ص ��فحات الأولى من كت ��اب «كل �أحذيتي
�ض ��يقة» .من تلك ال�ص ��فحات �س ��ينطلق ،ول ��ن يتوقف
بعده ��ا �إال وق ��د �أجهز عل ��ى الكتاب ،ق ��راءة كاملة ،مع
رغبة في العودة مجدد ًا بعد �أن ي�أخذ ا�س ��تراحة للت�أمل
و�إع ��ادة النظ ��ر في الحي ��اة الت ��ي �أعاد ع ��ادل الميري
روايتها على طريقته.
ال ��راوي هن ��ا ،ب ��كل ب�س ��اطة ،يحك ��ي حيات ��ه .لكل
�ش ��خ�ص حكاي ��ة واح ��دة ،هي ق�ص ��ة حياته،
وي�س ��تطيع �أن يحكيها؛ لكن االختالف
في طريقة الحكي .ت�صنع تلك القدرة
عل ��ى الحك ��ي فارق� � ًا ف ��ي �ش ��كل وقيمة
ال ُمنتج الأدبي الذي �سوف يكون .وعادل
الميري �أجاد امتالك تلك القدرة ،و�أنتج
عم ًال مبهر ًا والفت ًا بكل المقايي�س.
ه ��ي حياته الت ��ي يعتق ��د �أنه ��ا عادية
وال �ش ��يء فيه ��ا ي�س ��تحق التمجي ��د و�إدّعاء
البطولة؛ لكن هذا في حد ذاته ،وخ�صو�صا
ونحن ف ��ي زمن البط ��والت الزائف ��ة ،يعتبر
بطول ��ة كامل ��ة .ه ��ذا عل ��ى الرغم م ��ن كون
ع ��ادل الميري بالفعل ،وبما حكاه ،يعتبر بط ًال
حقيقي ًا و�شخ�ص ��ية نجح ��ت في �إقامة حي ��وات متعددة
بداخل حياة واحدة يعلن �أنه عا�ش ��ها فقط� .س ��تبدو لنا
هذه الحقيقة ونحن نتقلب في القراءة من حياة لأخرى
حكاها ،وهو ي�ش ��رح وي�ص ��ف كيف تنقل من وظيفة �إلى
�أخ ��رى ،وكي ��ف انتقل م ��ن م�س ��توى حياة �إل ��ى منطقة

متابعات
م�ستوى حياة �أخرى .من هنا �سيمكننا التقاط خيط �أول
في ن�سيج تلك النباهة التي امتلكها الميري وهو يحكي؛
االنط�ل�اق من حكي الحي ��اة المهزومة بفخر وب�ص ��وت
وا�ض ��ح ال يخجل من نف�س ��ه .ال ادعاءات فارغة هنا ،وال
هروب من وقائع حيوات �أخرى كانت ب�ش ��عة معه للغاية،
ولي�س فيها �أي بطوالت تُذكر ،بح�سب و�صفه.
حياة هزائم ال غير! هزيمة تلو �أخرى ،وانك�سار تلو
�آخر ،بال دموع ،وال �ص ��وت مرتفع بال�ش ��كوى من ق�س ��وة
ّ
تلف تفا�ص ��يل �أيام ��ه .الحب موجود وبكث ��رة؛ لكن لي�س

بتلك الطرق المبتذلة التي يتم حكيه بها .تجاربه الأولى
و�إحباطاته من العمليات الجن�سية التي �سيتم تثبيتها في
زمن ا�ش ��تغاله كمر�شد �سياحي واقع بالقرب من حاالت
احتكاك من غربيات غريبات عن الوطن� .س ��يكون �أمر
الدخول هنا متاح ًا و�سه ًال ،على العك�س مع حالة وقوعه
ف ��ي تقاطع م ��ع مواطنات �أ�ص ��ليات من البل ��د .كل هذا
ي�أتي ب�سرد مفتوح و�سهل غارق في ان�سيابه وتوا�صله بال
عوائق �أو كوابح من �أي نوع؛ ال في االعتراف والبوح ،وال
في طريقة ال�سرد والمتعة التي تتم بها.

( )4مروان كامل :كتابة القصيدة بالكيبورد
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منطلق ًا م ��ن ديوانه ال�ش ��عري الأول «ثغثغة دامية»،
ال�ص ��ادر حديث ًا ،يفعل ال�ش ��اعر م ��روان الكامل خطوته
الأول ��ى ف ��ي طري ��ق الق�ص ��يدة اليمني ��ة الحديث ��ة،
الت ��ي اتخ ��ذ �أ�ص ��حابها طري ��ق الكتاب ��ة المبا�ش ��رة
عل ��ى لوح ��ة المفاتي ��ح ف ��ي �أجه ��زة الحا�س ��وب كحالة
�ش ��عرية طر ّي ��ة ال يل ��زم معه ��ا �إع ��ادة كتاب ��ة
وتنقيح و�إ�ضافة .هي تقنية يبدو �أنها تتنا�سب
مع حالة اللحظة التي يهند�س ��ون بها حياتهم
اليومي ��ة وجعلها تقع ��د في زاوي ��ة نائية عن
الحاالت ال�ش ��عرية ال�س ��ابقة ،وع ��دم تكرار
النم ��اذج القائمة والمكر�س ��ة .لكن ال يبدو
�أن ه ��ذا نتاج فكرة دارجة تقول ب�ض ��رورة
«قت ��ل الأب» والتن�ص ��ل م ��ن �أي كتاب ��ات
�س ��ابقة محطوطة في �أر�شيف الق�صيدة
العربي ��ة .فف ��ي حال ��ة الإه ��داءات غير
الم�س ��بوقة التي افتتح بها مروان كتابه
ن ��كاد ن ��رى حر�ص� � ًا على ع ��دم �إظهار
نكران �أو تن�ص ��ل من جيل �أدبي بعينه،
فغالبية الأ�س ��ماء الواردة في ذلك الإهداء ،الذي احتل
نحو �س ��بع �ص ��فحات من العمل ،ن�ص ��ادف �أ�س ��ما ًء من
طبقات �ش ��عرية مختلفة ومن تيارات و�أجيال ال يجمعها
جام ��ع .فالغاية هنا ،كم ��ا يبدو ،هي ق ��ول كلمة امتنان
لأ�شخا�ص بعينهم تركوا في وعيه �شيئ ًا ما من ال�شعر.
وهو يكتب مقدّمة �أي�ض� � ًا لنف�س ��ه ولقارئ ربما �أراد
التعرف على وعي كتابة ل�شاب يقوم ب�إنتاج كتابه الأول،
في�ؤكد« :من حقي �أن �أ�صدر مجموعة �شعرية ،من حقي
�أن �أعر�ض ��ها على �ش ��اعر مجيد لأخذ ر�أيه ون�ص ��ائحه

و�أي اعترا�ض ��ات .ومن حقي �أن يكتب لها مقدمة �أديب
مرموق» .مع ذلك فهو يطلب من �ش ��اعر �شاب مثله ،هو
فتحي �أبو الن�صر ،كتابة تلك المقدمة.
ل ��ن تتوقف كمية الحاالت الغرائبية ونحن نمر عبر
�ص ��فحات الديوان وحتى معرفة الكيفية التي �صدر بها.
البداية من «فاي�س ��بوك» ،ثم �صديقة عربية �شاعرة هي
ف�ض ��يلة ال�ش ��امي ،الت ��ي تر�س ��ل له على
بري ��ده الخا�ص طلب طباع ��ة ديوانه،
لي�أت ��ي بعده ��ا دور المترجم والنا�ش ��ر
الم�صري طلعت �شاهين ليقوم ب�إخراج
العمل عبر دار «�سنابل للكتاب» القاهرة.
ث ��م نتوق ��ف عن ��د نقط ��ة ال�س ��هر
كموج ��ه رئي�س ��ي
الكثي ��ف ،الت ��ي تب ��دو ّ
وم�ضخة تم ّد ال�ش ��اعر ال�شاب بطاقته من
�أجل ر�صد م�شاهد ال يمكن الوقوف عندها
بالنظ ��ر في حالة ال�ص ��حو الت ��ام« :بركات
ال�س ��هر �ستده�ش امتالءك بالنوم� /ستق�سم،
ال �أع ��رف كيف جاءتني قوة �ش�ل�االت نياجرا
بالأم�س /النوم بالونة مثقوبة /ال�سهر �شبق».
له ��ذا ن ��راه يكتب ع ��ن «ال�ص ��اخبون في ر�أ�س ��ي»،
ويطال ��ب ب�أن «�أعيدوا دمعتي لتُزهر و�أكمل الحلم» .كما
نراه باحث ًا عن «تا�سع �أهل الكهف الذي لم يخرج بعد».
وحي ��ن يداهمه التعب ن�س ��معه يهتف بخف ��وت مرتع�ش:
«هل ترين كل هذا الليل يا �أمي؟� /إنه يو�س ��عني �ضرب ًا/
�أنقذوني من الليل» .لكنه �أي�ض ��ا ال ين�س ��ى الكتابة لأبيه
ح�س ��ين كام ��ل ،الذي ذه ��ب �إلى القرية ك ��ي يقوم بحل
�إ�ش ��كالية بين رجال قبائل يقومون بالتعر�ض لل�سيارات

متابعات
الم ��ا ّرة بين قراهم وي�س ��رقونها؛ لكنه عاد وقد �س ��رقوا
منه �س ��يارته« :كان ب�إمكانك عدم الذهاب وتبقى تتابع
مباريات دوري �أبطال �أوروبا».
وخ�ل�ال كل ذل ��ك ،ال ين�س ��ى مروان كام ��ل التذكير
بكاف ��ة العنا�ص ��ر الجام ��دة والمتحرك ��ة الت ��ي تحي ��ط
بحياته .وهكذا تبدو ق�ص ��ائده ك�أنه ��ا معجونة بيوميتها
ولحظاته ��ا المت�س ��ارعة ،الت ��ي ال يمك ��ن �إم�س ��اكها �إال
به ��ذه التقني ��ة الكتابية ،التي ت�س ��مح لأ�ص ��ابع ال�ش ��اعر
�أن تتنقل بت�س ��ارع كبير على لوحة المفاتيح كي تت�ش ��كل

تلك اللحظات على هيئة قوالب �ص ��ورية تا ّمة« :حيرتك
الكبرى ماذا تبول النحلة /اندها�ش ��ك من ذيل �ص ��غير
�أعلى م�ؤخرة الغزال يجعلك ت�ضحك �سنة كاملة /فقط
ت�شفق على ال�سلحفاة /وكم من المرات التي قتلك فيها
اال�س ��تعجال /تحل ��م �أن تك ��ون يوم ًا �ش ��اعر ًا وتطبع لك
دار ن�ش ��ر مرموقة مجموعة �ش ��عرية ،وتحلم مرة �أخرى
�أن ت�ص ��بح� ...أن ت�ص ��بح� ...أن ت�ص ��بح� /...أن ت�صبح
ماذا؟� /ألو! �ألو! مروان! مروان!.»...

( )5الشاعر أحمد الزراعي« ..مفتاح ألمكنة ضائعة»
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ف ��ي طريق يب ��دو تابع� � ًا لم ��ا فتح ��ه وفعله �ش ��عري ًا
ف ��ي ديوان ��ه الأول�« :أ�س�ل�اف الم ��اء» ( ،)2002يحاول
ال�شاعر اليمني �أحمد ح�س ��ن الزراعي �أن يبدو منهمك ًا
في كتابة ق�ص ��يدة خا�ص ��ة به ،ال ت�سقط في كمين �سبق
الوق ��وع في ��ه ،تقديمها ف ��ي رداء مغاير لنت ��اج مجايليه
من �شعراء ق�ص ��يدة النثر اليمنية الجديدة .وربما نراه
في �إ�ص ��داره الحديث« :مفتاح لأمكنة �ضائعة»
(مركز عبادي للدرا�س ��ات والن�شر� -صنعاء)
يعم ��د ب�ش ��كل ت ��ام �إل ��ى االبتع ��اد ع ��ن كتابة
ق�ص ��يدة معروفة م�س ��بق ًا وم�ؤط ��رة بقوالب
�ص ��ار يراه ��ا رتيب ��ة وهي تغرق ف ��ي النظم
والإن�ش ��اد والغنائية ،ليفعل ق�صيدة تعتمد
عل ��ى الكتاب ��ة المطلقة المنحازة لل�س ��رد
المفت ��وح؛ لكن ��ه لي� ��س مثل ذلك ال�س ��رد
الذي نراه في الق�ص ��ة الق�ص ��يرة �أو في
الرواي ��ة الت ��ي �ص ��ارت مو�ض ��ة كتابي ��ة
�شائعة حالي ًا في �أو�ساط الجيل الأدبي
الحال ��ي في اليم ��ن وتكاد �أن ت�ص ��بح
الواجهة الكبرى للم�شهد ال�سردي هناك.
ك�أن ال�ش ��اعر الزراع ��ي هن ��ا �إنما ي�ض ��ع ق�ص ��يدته
الخا�ص ��ة لتبدو من�شغلة بال�ش� ��أن ال�شخ�صي ،واالهتمام
بطريقة تقديم هذا ال�ش� ��أن في �صياغة تتما�س مع نزعة
ال�س ��تثمار تعابير م�س ��نودة على حدث تاريخي معروف؛
لك ��ن مع بق ��اء عملية �إع ��ادة تركيب ��ه لي�ص ��بح مطابق ًا
لحالة �شخ�ص ��ية بحتة� ،أو لمظهر ما متواجد في �سياق
الحياة المحيطة به وتنويعاتها .وقد يكون هذا االن�شغال
بالذاتي وال�شخ�ص ��ي في ق�ص ��يدة الجيل الم�سنود على

القال ��ب ال�ش ��عري الجديد �إنم ��ا ي�أتي لكون ه ��ذا النوع
ال ُمنتج يتما�ش ��ى وين�ساق مع ال�سمات ال�شخ�صية نف�سها
التي يحملها ال�ش ��عراء �أنف�س ��هم ويفعلونه ��ا في حياتهم
اليومية ،التي تكاد �أن تكون مو�صوفة وم�صفوفة بالكامل
في ثنايا الكتابة الت ��ي يفعلونها .وال يمكن هنا القفز �أو
تحا�ش ��ي التذكير باعتماد هذا التطبيق ال�شعري كل�سان
حال يقول وي�ش ��ير باتجاه الرغبة الكاملة ب�شكل تقريبي
لتحويل تلك الق�ص ��يدة حام�ل ً�ا له �أن
ي�أخذ تفا�ص ��يل تلك الحيوات اليومية
عل ��ى عاتقه و�إع ��ادة تن�س ��يقها بداخل
المتن ال�ش ��عري لتخرج في النهاية على
هيئة تت�ش ��ابه كثي ��ر ًا مع �أح ��وال الكتابة
اليومي ��ة �أو ال�س ��يرة الذاتي ��ة لكل �ش ��اعر
لت�صبح بطاقة �شخ�صية له.
ولل�ش ��اعر �أحمد الزراعي خ�صو�صيته
في هذا ال�س ��ياق ،بالرجوع لتفا�ص ��يل نمط
حياته الذاتي ��ة ،وانغالقه الإيجابي في ثنايا
البيئ ��ة الطبيعية التي تحيط ب ��ه ،وال يكاد �أن
ينجو منها في المتن ال�شعري الذي ينتجه.
تحطي
«يا حمامة ..ال ُ
على ال�شجرة!
تحطي على ال ُع�ش!
ال ُ
تحطي على
ال ُ
المنازل!
قلبي فارغ
يا حمامة!».

متابعات

احلي��اة الإن�ساني��ة ال حت��دث �إال مرة واح��دة ،ولن
يك��ون يف و�سعن��ا �أبد ًا �أن نتحق��ق �أي قرار هو اجليد
و�أي ق��رار هو ال�سيئ؛ لأننا يف كل احلاالت ال ميكننا
�إال �أن نق��رر م��رة واح��دة؛ لأن��ه مل تعط لن��ا حياة
ثاني��ة وثالثة ورابع��ة حتى ن�ستطي��ع �أن نقارن بني
قرارات خمتلفة.

ميالن كونديرا
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حوار

حوار
ال�شاعرة �سب�أ عباد:
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�شكل �شعري
احلداثة ال تتنافى مع �أي ٍ
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حوار

الشاعرة سبأ عباد:

شكل شعري
الحداثة ال تتنافى مع أي ٍ

�سب�أ محمد �أحمد عباد.
مواليد �صنعاء1986 ،م.
من محافظة �إب  /مديرية ال�سدة /قرية
بيت ُعباد.
بكالوريو� ��س لغ ��ة عربية/كلي ��ة الآداب -
جامعة �صنعاء.
حا�ص ��لة عل ��ى ع ��دة جوائ ��ز ف ��ي مج ��ال
ال�شعر.
�ص ��در له ��ا مجموع ��ة �ش ��عرية «�إغف ��اءة
تق�ضم النوم» �ضمن كتاب «�سماوات».
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عبد الرقيب الو�صابي
�س ��ب�أ عب ��اد �ش ��اعرة متج ��اوزة بامتي ��از ،تعن ��ى ب�إن�ض ��اج الفك ��رة� ،أك ��دت
ح�ض ��ورها ال�ش ��عري بج ��دارة ،م ��ن خ�ل�ال تعابيره ��ا و�ص ��ورها وخياله ��ا
الخ�ص ��ب المتج�س ��د ف ��ي دالالت ومعان عميقة� ،إلى جان ��ب امتالكها ر�ؤية
معرفية وفكرية نا�ض ��جة اكت�سبتها عن طريق المطالعة المكثفة والت�أمل
الذكي .تكتب ال�س ��رد �أي�ض� �اً ،كما تطمح �أن ت�ضع ب�صمة حقيقية في مجال
النقد� .س ��بق لها �أن �أ�ص ��درت مجموعتها ال�ش ��عرية الأولى بعنوان «�إغفاءة
تق�ضم النوم» �ضمن كتاب «�سماوات» .مازال �أمامها الكثير الكثير لتقدمه
لجمهورها ومتابعيها ,والم�أمول منها �أكبر ...حاورتها ...و�إليكم ح�صيلة
هذا الحوار..
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حوار
م��اذا �أبق��ت الطفول��ة ف��ي
ت�ضاعي��ف الذاك��رة؟ وه��ل ثمة
مناط��ق محظ��ورة ف��ي كتاباتك
ال�شعرية؟

ل ��م �أك ��ن �ش ��قي ًة بم ��ا يكف ��ي لتخ ّل ��د
الطفولة مواقف في ت�ض ��اعيف الذاكرة.
عندم ��ا كان �إخوت ��ي و�أ�ص ��دقائي يلعبون
كنت �أتخذ لي مكان� � ًا قريب ًا منهم� ،أكتفي
فيه بالم�شاهدة والكتابة عنهم ور�صد ما
يحدث بينهم.
ربم ��ا ال�ش ��يء الأكث ��ر ح�ض ��ور ًا ف ��ي
ذاكرتي هو ق�ص�ص ��ي م ��ع �أخي �إبراهيم،
الت ��ي ربما مثل ��ت الجذور الأول ��ى للكتابة
�دي ،عندم ��ا كن ��ت �أتخ ��ذ من �ش ��قاوته
ل� ّ
موا�ض ��يع لكتابات ��ي اليومي ��ة دفاع ًا عنه،
والتي كانت تمتلك جمهورا عائلي ًا �آنذاك.
بالن�س ��بة للمناط ��ق المحظ ��ورة ،ال
يوج ��د لدي مناطق محظورة �أبد ًا� ،س ��وى
ما ال يتفق مع قناعاتي الخا�صة بي والتي
�أ�ؤم ��ن به ��ا؛ فبمج ��رد �أن �أك ��ون مقتنع ��ة
بالمو�ضوع �س�أكتب عنه بطريقتي الخا�صة
و�أ�س ��لوبي الخا�ص؛ فقط �شرط �أن يتوافق
مع مبادئي وقناعاتي.
لم��اذا لم ت�ص��دري ديوان ًا �شعري ًا
حت��ى اللحظة؟ وما ن��وع التربة
التي تنمو عليها ق�صائدك؟

�أ�ص ��درت ديوان ��ا ف ��ي  2010بعنوان
«�إغف ��اءة تق�ض ��م الن ��وم»� ،ض ��من كت ��اب
«�س ��ماوات» ال ��ذي �ض � ّ�م �أح ��د ع�ش ��ر من
ال�ش ��عراء وال�شاعرات ...لعله لم ي�صلك،
ولم ي�ص ��ل الكثي ��ر ،رغم �أن الن�س ��خ التي
وزعت كثيرة!
نوع التربة التي تنمو عليها ق�صائدي
«بركانية» ،لذلك تنبت دائما دافئة.
مت��ى �سن��رى ديوان��ك «ليتني لم
�أمت» مطبوع ًا؟

مت��ى ب��د�أتِ كتاب��ة الق�صي��دة؟
وماذا ع��ن �أول ق�صيدة �سطرتها
�أناملك؟

�أن ��ا �أنظ ��م الأبي ��ات الموزون ��ة من ��ذ
المراحل الدرا�سية المبكرة جد ًا .و�أتذكر
�أن تعابيري كاملة في المدر�سة كانت على
�ش ��كل �أبيات موزونة ،وهذه كانت بطاقتي
التعريفية ك�شاعرة ُعرفت من خاللها في
المدر�س ��ة ،ثم تطورت بعدها في الثانوية
�إل ��ى م�س ��توى �أرق ��ى� ،إلى �أن و�ص ��لت في
ال�س ��نين الجامعية الأولى �إلى ما ر�أيتموه
ف ��ي مجموعت ��ي الأول ��ى «�إغفاءة تق�ض ��م
النوم».
�أم ��ا �أول ن�ص كتبته يمك ��ن �أن يطلق
علي ��ه ق�ص ��يدة �ش ��عرية فهو في ال�ص ��ف
التا�س ��ع ،في امتحان ن�صف العام ،طلبت
في ��ه المعلم ��ة �أن نعب ��ر ع ��ن فل�س ��طين،
فكتب ��ت ن�ص ��ا كان �ص ��ادقا ومعبرا ،رغم
�أن ��ه كان وليد لحظته ،ووجد قبوال �آنذاك
و ُكرمت عليه.
كي��ف تقيمي��ن الم�شه��د الثقافي
اليمني؟

كما قلت �س ��ابقا ،الم�ش ��هد ال�ش ��عري
رغم ات�س ��اع رقعته وزحمة �سكانه ،وتطور
�إمكانيات ��ه� ،إال �أن ��ه كان �أف�ض ��ل مما كان
عليه اليوم؛ وذلك لأ�سباب عدة� ،أهمها:
غياب الجان ��ب النقدي ،الذي مازال
�بات عمي ��ق ،و�إن ُوج ��د فهو
يغط ف ��ي �س � ٍ
عاج ��ز عن تج ��اوز الم�أل ��وف ،عاجز عن
التح ��رر م ��ن ال ��ر�ؤى والأف ��كار الموروثة
القديم ��ة� ،إال م ��ن رح ��م اهلل .ه ��ذا م ��ا
يخ� ��ص الجان ��ب النقدي� .أم ��ا ما يخ�ص
الجانب ال�شعري نف�سه فمن ذلك �أن اللغة
ال�شعرية المفتعلة والمبالغ فيها ،وفي ظل
تدن ��ي الم�س ��توى الثقافي ل ��دى المتلقي،
وغياب لغة التوا�ص ��ل بي ��ن الطرفين ،كل
ذلك �أح ��دث �إرباك ًا لدى الق ��ارئ ،وخلق
فجوة كبيرة م ��ا بين ال�ش ��اعر والمتلقي،
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لأنني �أحب ل ��ه الحياة مازلت �أتحين
له الفر�ص ��ة الأ�س ��نح واللحظة الأن�س ��ب؛
ربما لأنه يعزف على �أوتار ٍ ح�سا�سة!
الدي ��وان جاه� �زٌ ،وينتظ ��ر لحظ� �ةً
�سماوية تحرره من بين يدي.

ال �أدري! ربم ��ا عندما �أموت كي يكون
العنوان منطقي ًا! �أو لعله قريب! ال �أدري!

حوار
ف�أ�ص ��بح ال�ش ��عر مح�ص ��ورا بين ال�شاعر
وال�ش ��اعر� ،أو ال�ش ��اعر والمثق ��ف عام ًة،
ل ��ذا نج ��د انزياح ��ا كبي ��را وهروب ��ا لدى
جمه ��ور ال�ش ��عر نحو ال�ش ��عر ال�ش ��عبي �أو
النبط ��ي ،ال ��ذي ال ي�س ��تغلق عليهم فهمه
والتحليق مع ��ه .وبالمقابل وج ��ود الكثير
من المح�س ��وبين على ال�شعر ولي�سوا منه
�س� � ّبب �أزم ��ة ثق ��ة �أفق ��دت ال�ش ��اعر ثقته
وهيبت ��ه �أمام جمهوره ،لذلك كله �أ�ص ��بح
ال�ش ��اعر يمث ��ل دور ال�ش ��اعر والجمهور،
ال ُملق ��ي والمتلق ��ي معا ،فعندما تح�ض ��ر
الفعاليات ال�ش ��عرية تجد �أن الجمهور هم
ال�شعراء ،وال�ش ��عراء هم الجمهور ،وهذا
بالطبع ُيفقد ال�ش ��عر دوره الأ�سا�س ��ي في
التغيير والتطوير ،وي�ضعنا مبا�شرة ً �أمام
مقول ��ة «الفن للف ��ن» الت ��ي ال �أتفق معها،
�إذ م ��ن المفتر� ��ض �أن تك ��ون الق�ص ��يدة
ر�س ��الة متوا�صلة بين ال�ش ��اعر والجمهور
عامة .و�أخير ًا :ت�ش� � ّعب ال�شعراء وت�شتتهم
وااللتفاف حول �ش ��كل �شعري معين ،دون
االنفتاح على الآخر �أو حتى االعتراف به،
كالتفاف من ُيطل ��ق عليهم بـ»الحداثيون»
حول م ��ا ُي�س ��مى بق�ص ��يدة النث ��ر مثال،
و�إن ��كار ج ��دوى م ��ا كان دونه ��ا ،م ��ع �أن
الحداثة ال تتنافى مع �أي �ش ��كل �ش ��عري.
ومثله تع�ص ��ب �أ�ص ��حاب العم ��ود للعمود
ال�ش ��عري و�إن ��كار م ��ا دون ��ه �أي�ض ��ا .وهنا
�أعتقد �أن الم�ش ��كلة تكمن ف ��ي الخلط ما
بين الفنين ،فن ال�شعر وفن النثر� ،إذ لكل
منهما خ�صو�ص ��يته ومقوماته و�أ�سا�سياته
و�أدوات ��ه المعترف به ��ا ،وال يمكن الخلط
بينهم ��ا وقراءة �أحدهما بوا�س ��طة �أدوات
الف ��ن الآخر ،وال يح ��ق لأحدهما �أن يلغي
الآخ ��ر كما يحدث ،ف ��كل منهما فن قائم
بذاته.
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هل تحملين م�شروعا ثقافيا وت�سعين
�إل��ى تحقيق��ه؟ �أم �أن ا�شتغاالت��ك
ت�سعى �إلى كتابة الق�صيدة؟

بالت�أكيد!
م�ستوى النقد في بالدنا ي�شغلني كثيرا.

ال�ش ��عر �أكثر �سالمة من النقد ،لذا �أطمح �أن
�أ�ضع ب�صمة هنا� ،أعني في مجال النقد.

تزاوجين عند ا�شتغاالتك ال�شعرية
م��ا بين الت�س��ا�ؤل الوج��ودي ،والبوح
الأني��ق� ...أال تتوقعي��ن �أن الفك��ر
قد يثق��ل �سفين��ة الق�صي��دة ،ويعيق
م�سارها؟

كل ن� ��ص �أدب ��ي خلي ��ط متع ��ادل من
الفك ��ر والعاطف ��ة �أو الوج ��دان ،بكميات
متنا�سقة ،ف�إذا غلبت العاطفة بدا الن�ص
خفيف ��ا؛ ولكنه عادة ما يك ��ون محببا �إلى
النف�س ،خ�صو�صا عند العامة.
ولك ��ن �إن غلب الفكر -ب�ش ��كل كبير-
افتق ��د الن� ��ص �ش ��اعريته وتح ��ول �إل ��ى
نظريات ممو�س ��قة ال يفقهه ��ا �إال القليل،
وهم النخب ��ة عادة .هذا م ��ا يحدث عند
البع�ض.
�أن ��ا حري�ص ��ة دائما عل ��ى �أال ّ يحدث
ذل ��ك مع ��ي� .أح ��اول �أن �أق ��دم الفك ��رة
بب�ساطة ،بحيث ت�ص ��ل دائما �إلى القارئ
بكل م�ستوياته ،وهذا ما �أظنه يحدث.
م��ا ال��ذي تخفي��ه �أدراج ال�شاعرة
�سب���أ عب��اد م��ن م�شاري��ع فكري��ة
و�إبداعات �أخرى؟

�أدراجي مكتظة بن�سخ احتياطية لكل
ما �أفكر به من م�ش ��اريع� .إذا فت�ش ��ت في
�أدراجي �س ��تجد �ش ��عرا ونقدا وق�ص�ص ��ا
و�أ�شياء �أخرى.
ثمة مركز لكل دائرة ،والفكرة دائرة
له ��ا مرك ��ز ولها �أقط ��اب .وعل ��ى القارئ
الو�ص ��ول �إل ��ى المركز الذي ت ��دور حوله
الفك ��رة ،وم ��ن ث ��م يمت ��د �إل ��ى مجموعة
الأقطار التي تمتد م ��ن المركز �أو الب�ؤرة
�إلى خارج الن�ص.
كي��ف تقيمي��ن �أداء الم�ؤ�س�س��ات
الثقافي��ة؟ وم��اذا يلزمن��ا الآن
حت��ى نرقى ف��ي م��دارات الثقافة
والفكر؟

الم�ؤ�س�س ��ات الثقافي ��ة اهلل يرحمها!!
�ش ��يعنا جنازته ��ا منذ �أ�س ��ابيع ،وال يجوز

حوار
على الميت �إال الرحمة ،واتباعا لـ «اذكروا
محا�سن موتاكم» لن �أتحدث عنها.
المثقف موجود ف ��ي بالدنا ،وممتلئ
بالكثير؛ ولكنه م�ش ��تت؛ ب�س ��بب �أو�ضاعه
غير الم�ستقرة و�سعيه وراء لقمة العي�ش.
�أم ��ا بالن�س ��بة لم ��ا يلزمن ��ا لنرتقي،
فيلزمن ��ا بيئ ��ة نظيف ��ة �س ��ليمة تحت�ض ��ن
الإبداع وتقيه من زمهرير الحاجة وحمى
ال�سيا�سة.
نحتاج �أن نحتف ��ي بالفكرة �أوال ،قبل
�أن نحتفي ب�صاحب الفكرة.

ال�س��رد �أنث��ى ..وق�صائدك توحي
بتقني��ات م�ستع��ارة م��ن عوال��م
ال�س��رد ...ه��ل تجيدي��ن كتاب��ة
الق�صة والرواية؟

ولدي
�أنا �أكتب الق�ص ��ة منذ ال�صغرّ ،
ما ي�ص ��لح �أن يكون مجموعة ق�ص�ص ��ية.
كم ��ا �أن ل ��ي تجرب ��ة وحي ��دة ف ��ي كتاب ��ة
الرواية؛ ولكنها جميعا حبي�سة الأدراج .ال
�أريد حاليا �أن �أت�شتت� .أريد �أن �أركز على
ال�شعر فقط.
لكنني ا�س ��تهويت ال�سرد في العامين
ولدي مجموعة �سردية ربما
الما�ض ��يينّ ،
ت ��رى الن ��ور بعن ��وان «ذاكرة الفرا�ش ��ة».
لي�س ��ت ق�ص�صا؛ ولكنها ن�صو�ص �سردية،
فيها نوع من ال�شعرية.

ه��ل م��ن كلم��ة �أخي��رة تحبي��ن
قولها؟

�أ�ش ��كركم كثيرا و�أتمنى لل�شعر وطنا
يليق بمكانته ..وللوطن �شعرا يليق ب�سموه
ورفعته.

مناذج من ق�صائد
ال�شاعرة �سب�أ عباد:

اختناق
�أرجـــــــووووووووووك!!
افتح
درج ذاكـــــــــــــرتك
كي
�أ
ت
ن
ف
�س
ال �أريـــــــــــــــــــ ُد
�أن
�أموووو
تـ...

حفظ

ذاكرتي
لم تتهيـــــــــ�أ بعد
لتحتفظ بك حــــــــــــــلماً
ما�ضيـــــــــ ًا
لأنك
مثل «كان» تماماً
للما�ضي والحا�ضر
والم�ستقبل...

ما قالت الريح عني

مهال!
�س�أخطئ من جديد
و�أقولها
رغما ع ��ن التدوي ��رة الأحلى بخاتمه
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�صالة

وحدي �س�أ�صلي
�صـــــــــــــالة

الخ�سوف
ودون �أن يراني �أحد
لأجنب العالم
ظلمــــــــة
غيابك.

حوار
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الذي �أُلب�ستهُ:
�إني �أحبك..
والهوى المذبوح في �أعماقنا
حزن عنيد.
يبكي وتبكي فيه �أوردتي
وم ��ا زال ��ت تن ��وح -وم ��ا ا�س ��تعادت
حظها-
كال
فم�أ�ساة ا�ستدارته
تدوخني
تدوخ �إ�صبعي الم�صلوب
في بلد العبيد.
...
�إني �أحبك رغم �أنف الذل �أعلنها
وهذا ما معي
لن �أنحني
�س�أجدد الأ�شواق في �شفة الربابة.
ف�أنا مع الأ�شواق قادمة ٌ
و�إن �أجرمت
كال ال غرابة!!
بيني وبينك يا ترى!
ما الفرق �إن لم ت�أتني؟!
ال فرق في �أحالمنا
ال فرق في �إجرامنا
ف�أنا و�أنت
نحتاج �ألف جريم ٍة
وجريم ٍة
حمقاء كي نبقى معا!
وجريمتي..
هي �أنني في الع�شق �أبحر كيفما
�شاء الهوى.
وجريمتك
هي حين قلت:
حبيبتي
هذا ف�ؤادي فاعبري ِه
تعلمي ِه.
علمتني الإبحار فيه
ولم تعلمني اجتنابه!

�شجــــــــــن املرايا

َت َك ّ�س َر �ضــَــــــو ُء َذ ِاكــــــ َر ِتي َو َمـــــال
َو َ�ش َّد َ�ض َفـــــــــــا ِئ َر اللقيــــا وحـــــال
ِل َمــــــاذا َيا �أَنا �أبكيــــــك َ ِ�ســـــــرا؟
و َيكت ُـم َب ُ
ع�ض ما بي عنـــــــــك ُكــال؟
لمـــــــاذا كلمـــــــا �أهديتَ حرفـــــا
ِلقلبي ،قالت الأقــدا ُر :كـَـــــــــــال؟!
لقد �أدمنتُ َ�صـوتَ الريــــــــــح ِ يا من
تك�ســــــر َ في ُمنـــــــــادَا ِتي و�ضـَال
ّ
ــــــــم وزناً
َولم يعد الم�ســـــــ�أ ُء يقي ُ
َويزر ُع في وهـــــــــــاد البوح ِ ُفـــــال
َعب الفـــــرا ُغ من انتظـــــــاري
فقد ت َ
وعـــــــــ ّز �إل ُه �أ�شــــــــــواقي وجــال
ــــــلم �صــَــوتي
�أمر ُغ في �شباب ِ الح ِ
فيرت ُد النـــــــــــدا ُء � ّإلي كهـــــــــــال
أنات في �شجـــــــــن المرايـــا
من ال ِ
ـــــــاب �إذا تدلى
ومن وجــــــــ ِع الغي ِ
متَى �ألقـَ َ
ـــــــاك؟ ّ
جف دمي انتظارا!!
و�س َ
ــــال ال ُعمــــــــ ُر مكتــوفا َو َولى
َ
مقام لحني
لقد َك َ�ســـــ َر الغي ُ
ـــــاب َ
للحزن ِطفـــــال
وج ّنــــــــــدَ َخاف ِقي
ِ
ُ
الرياح �ش ُمــــو َع ُع ْمـــري
و�أط َفــــ�أت
ُ
ـــــف �أ َر َ
َف َكي َ
اك �إنْ �آ َن ْ�ستُ َو�صـْـــــــال؟!

آخرمتابعات
الكالم

املثقف وحتديد م�سارات احلياة

همدان زيد دماج

ال تتوق ��ف الأر� �ُ�ض ع ��ن دورانه ��ا حول ال�ش ��م�س،
وتتب � ُ
�دل الف�ص ��ول كعادته ��ا دائم� � ًا ،فتغ�ي�ر الطبيع ��ة
�أثوابه ��ا ،وتتجدد �أل ��وان احلياة ،ومي ُر الزم ��نُ بوتري ٍة
متزن ��ة ال يتوق ��ف وال يلتف ��تُ �إلى ال ��وراء .ويف محاكا ٍة
لهذه احلرك ��ة الدائمة يحاول املثق ��ف العربي �أن يجد
ل ��ه موطئ ق ��دم يف قطار احلي ��اة ،متعالي� � ًا على �آالمه
تتعاظم علي ��ه �أعباء
و�إخفاق ��ات طموحات ��ه الكب�ي�رة.
ُ
متطلب ��ات يومية يعرف �أنها ال تهمه؛ لكنه ال ي�س ��تطيع
�إال �أن يواجهه ��ا ،تار ًة بعزمية املعرفة التي تُثقل كاهله،
واقع يحا�ص ��ره من كل
بوهن ينفذ �إليه من � ِ
وتار ًة ٍ
أبواب ٍ
اجلهات .ويف خ�ض ��م كل هذا ،يع ��رف املثقف العربي،
�أكرث م ��ن غريه� ،أن عليه �أال يتنازل عن دوره الأ�س ��ا�س
يف اج�ت�راح �آفاق الإبداع الأدب ��ي والفني كممثل رئي�س
للرقي الإن�ساين.





ُ
الف�صول
م ّر الربي ُع ،وجاء بعده ال�ص ��يف ،وتبدلت
وج ��اء ربي� � ٌع �آخ ��ر ...وم ��ازال �س� ��ؤال املثق ��ف العربي
واندماج ��ه يف واقعه وقدرته عل ��ى التغيري اخل ّالق بال
�إجابة وا�ض ��حة .ويف �س� ��ؤال ه ��ذا الع ��دد ،الذي طرق
�أب ��واب عدد م ��ن الأدب ��اء ال�ش ��باب يف اليمن ،تت�ض ��ح
للقارئ �ض ��بابية امل�ش ��هد التغيريي الذي �شهدته اليمن
وبع� ��ض الأقطار العربي ��ة ،وت�أرجحه ب�ي�ن عناد �أحالم
املثق ��ف الت ��ي ول ��دت وترف� ��ض �أن مت ��وت ،وب�ي�ن رياح
�إخفاق ��ات ال�سيا�س ��ي التي هب ��ت بال هوادة ،فار�ض ��ة
�س ��يادتها ومهددة بغرق �س ��فينة امل�س ��تقبل من جديد.
وبني هذا وذاك ،يظل امل�ش ��هد التغي�ي�ري ،الذي نعي�ش
ف�صوله املتعاقبة ،واقع ًا مهم ًا ال ميكن للمثقف العربي،
وهو ي�ست�ش ��عر دوره الفطري يف واق ��ع احلياة� ،أن يظل
بعيد ًا عنه� ،أو �أن يتنازل -كما اعتاد دائم ًا -عن موقعه
الطليعي يف �صناعة احللم وحتديد م�سارات احلياة.
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ت�أخ ��ر هذا الع ��دد من «غيمان» كث�ي�ر ًا ،حتى كدنا
نخ�شى على م�شروعنا الثقايف والأدبي هذا �أن يتوقف،
و�أن ُيدرج عنو ًة �ض ��من امل�ش ��اريع املماثل ��ة التي توقفت
يف غفل� � ٍة من الزم ��ن وطواها الن�س ��يان .ت�أخ ��ر العدد
�باب كث�ي�رة ،ال يع ��دو تعداده ��ا �أكرث م ��ن اجرتار
لأ�س � ٍ
�رات ذاوي ��ة .لكن احلي ��اة يف دميوم� � ِة حركتها ما
ح�س � ٍ

تلبث �أن ت ��زرع على الطريق �أ�ش ��جار ًا جديدة بد ًال عن
تلك التي ماتت عط�ش� � ًا ،وحتثنا على موا�صلة ال�سري يف
ال ��درب الذي �آمنا به ،الدرب الذي يحاول على الدوام
اقتنا�ص مواط ��ن اجلمال ،وعلى �إكثار بقع ال�ض ��وء يف
جدا ِر العتمة القاتلة.

متابعات
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موقع المجلة:
تصفحوا األعداد السابقة من «غيمان» على
متابعات
www.ghaiman.net
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للحصول على نسخة من األعداد السابقة ،راسلونا
على إيميل المجلة:
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