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مجـلـة أدبــيـة ثــقــافـــيــة شــــهـريــة

تصـدر عن رابطة األدباء الگويتيني

مجـلـة أدبــيـة ثــقــافـــيــة شــــهـريــة

تصـدر عن رابطة األدباء الگويتيني
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شهـرية ثقافيـة  أدبيــة  مـــجلـــــة 

 تصدر عــــن رابطــــة األدبــــاء الگويتيني

صدر العدد األول يف أبريل )1966(

اإلشــــــــــــــــــــــــراف الـــــــعـــــــام

طــال ســـعد الرميضــي

ــــــيـــس الــتـــــحـــــريــــــــر ــــ ــــ رئـ

ــري ــجـ ــفـ ــة الـ ــ ــش ــ ــائ ــ ع

الــهــيــئــة االســـتـــشـــاريـــة

القحطانـــي فيصـــل  د. 

الســـــويفان صــــباح  د. 

ســـگـــرتـــيـــر الـــتـــحـــريـــر

فـــــــــــرزات عــــدنـــــــان 

ــق الــــلــــغــــوي ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ ــتـ ــ الـ

خــلــيــــل الـســـــــامــــة

ــــي ــنـ ــ ــفـ ــ اإلخـــــــــــــــــــــــراج الـ

ــدو ــ ــب ــ لــــــــورانــــــــس ع

موقع رابطة األدباء على اإلنترنت

www.alrabeta.org

البريد اإللكتروني

elbyankw@gmail.com
elbyan@hotmail.com

وزارة اإلعالم - مطبعة حكومة دولة الگويت

ثــــــــــمــــــــــن الــــــــــعــــــــــدد

الگويت: 500 فلس، البحرين: 750 فلًسا،

قطر: 8 رياالت، دولة اإلمارات العربية املتحدة: 8 دراهم، 

سلطنة عمان: ريال واحد، السعودية: 8 رياالت، األردن: 

دينار واحد، سورية: 50 ليرة، مصر: 3 جنيهات،

املغرب: 10 دراهم.

السنوي االشــتــراك 

لألفراد يف الگويت: 10 دنانير

لألفراد يف اخلارج: 15 ديناًرا أو ما يعادلها

للمؤسسات والوزارات يف الداخل: 20 ديناًرا كويتًيا

للمؤسسات والوزارات خارج الكويت: 25 ديناًرا كويتًيا 

أو ما يعادلها

املـــــــــــــــــــــــراســـــــــــــــــــــــالت

رئيس حترير مجلة البيان

 ص.ب 34043 العديلية - الگويت، الــرمــز البريــدي 73251 

هـاتــف املجــلة: 22518286 965+

هاتف الرابطة: 25106022 / 22518282 

 فاگس: 22510603

مجلة »البيان« مجلة أدبية ثقافية، تصدر عن رابطة 

األدباء يف الگويت، وتعنى بنشر األعمال اإلبداعية 

والعلوم  اآلداب  مجاالت  يف  والــدراســات  والبحوث 

اإلنسانية، ويتم النشر فيها وفق القواعد التالية:

الــبــيــان وغير  املــــادة خــاصــة مبجلة  تــكــون  1 - أن 

منشورة أو مرسلة إلى جهة أخرى.

لغويا  تكون مطبوعة ومدققة  املرسلة  املــواد   -  2

ومرفقة باألصل إذا كانت مترجمة.

 CD على  محملة  المــــــادة  إرســـــــــال  يفضــل   -  3

أو باإليميل.

ــاة املــجــلــة بــالــســيــرة الـــذاتـــيـــة لــلــكــاتــب  4 - مــــوافــ

ورقم  والعنوان  الثالثي  مشتملة على االسم 

الهاتف ورقم احلساب املصريف.

5 - املواد املنشورة تعّبر عن آراء أصحابها فقط.

6 - مكافأة النشر 100 يورو، ويسقط حق املطالبة 

بها يف حال عدم استالمها بعد 6 أشهر.
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كلمة البيان

تخسر األمم بين وقت وآخر من الزمن أحدًا من أعالمها في مجال من مجاالت 

األدب أو العلوم أو الفن وغيرها.. وصحيح أن كل واحد من هؤالء األعالم له خصوصيته 

وبصمته المتميزة، التي قد ال تعوض، ولكن أيضًا هذا التعويض ليس مستحياًل في 

حال كانت األمة واعية لدور األفراد المبدعين في تحقيق النهضة، وسعت جديًا وفعليًا 

لصنعهم من جديد.

في الكويت، فقدنا هذا العام ثالثة من األعالم في مجاالت متقاربة ومختلفة بعض 

الشيء في الوقت نفسه. فقد رحل األديب والسياسي سيد يوسف هاشم الرفاعي، ثم 

األستاذ الدكتور عبداهلل أحمد المهنا واألديب إسماعيل فهد إسماعيل.

الكويتيين،  األدباء  رابطة  أعضاء في  كانوا  األعالم في مجاالتهم،  أبرز  ثالثة من 

ولكن الخسارة لم تكن للرابطة وحدها بل لك الثقافة العربية، ذلك أن هؤالء األعالم 

امتدت أعمالهم إلى خارج حدود دولة الكويت واستطاعوا أن يفتحوا نافذة من وعي 

وفكر يطل منها العالم إلى الثقافة الكويتية. 

ومع تسليمنا بقضاء اهلل عز وجل وقدره، وبأن هذه هي سنة الحياة، إال أن مسؤولية 

المجتمع تقتضي أن نعوض هؤالء المبدعين بآخرين يأتون من بعدهم. وقد يتساءل 

المرء عن كيفية تعويض األشخاص المبدعين واألمر في النهاية يتعلق بالموهبة التي 

محددون  أشخاص  يحملها  حتمي   أمر  الموهبة  أن  نقول  تتوفر.  ال  وقد  تتوفر  قد 

هذه  اكتشاف  أولها  أمور،  عدة  في  تتعلق  المسألة  ولكن  وجل،  عز  اهلل  من  كمنحة 

الموهبة وصقلها وتنميتها وفسح المجال لها كي تجد طريقها إلى النور وتأخذ فرصتها 

ومكانتها التي تليق بها. وهنا يبرز دور الجهات المسؤولة ودور األفراد.

وإعطائها  وتشجيعها  المواهب  هذه  دعم  في  فيتمثل  المسؤولة  الجهات  دور  أما 

الفرصة التي تستحقها، ومبدئيًا لدينا في الكويت جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، 

تعويض فقدان األعالم الذين غادرونا
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كلمة البيان

التي يقدمها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. كما أن هناك مؤسسات خاصة 

تقدم جوائز مرموقة مثل جائزة الكويت للتقدم العلمي ودار سعاد الصباح ومؤسسة 

عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية وجوائز أخرى مثل جائزة الشيخة باسمة الصباح 

وجائزة ليلى العثمان. أي أن مساحة التحفيز متسعة إلى حد جيد، ولكن الطموح دائمًا 

أوسع من أي واقع، فنحن نطمح إلى تفعيل دور المبدع في المجتمع من خالل إشراكه 

في عملية التنمية وجعله من صناع القرار جنبًا إلى جنب مع الشخصيات االقتصادية 

والسياسية واالجتماعية. ويمكن بهذا العمل أن نصنع سياحة ثقافية داخلية على األقل. 

من  اآلن  حتى  الثقافية  السياحة  هذه  من  كبير  جزء  تحقيق  في  الدولة  نجحت  وقد 

خالل مركز جابر األحمد الثقافي ومركز عبداهلل السالم الثقافي، كما بدأت السينما 

تنشط من خالل مجموعة من الشباب الطموح والمبدع. وتؤدي رابطة األدباء الكويتيين 

دورها المنوط بها لدعم هؤالء الشباب بمنحهم متسعًا من المساحات من خالل منتدى 

المبدعين الجدد، أو من خالل الندوات والمحاضرات األسبوعية للرابطة.

لذلك فال نضع كل المسؤولية على الجهات المعنية بالثقافة، بل نحمل الشخص 

الموهوب مسؤولية إبراز دوره أيضًا، وذلك بأن يكون مشاركًا في هذه الفعاليات وأال 

يكتفي بمهمة نشر إبداعاته في الصحف أو الكتب أو بوسائل أخرى بل عليه أن يبادر 

لتقديم المقترحات والدخول إلى كينونة هذه المؤسسات وتفعيل دوره فيها.

بذلك نستطيع تعويض الذين غادرونا تاركين فراغًا جدير باألجيال التي تليهم ان 

يسدوا هذا الفراغ باقتدار.
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يمكن تقسيم المرحلة الزمنية للرواية 

في الكويت إلى مرحلتين: ما قبل إسماعيل 

فهد إسماعيل وما بعده. وإن كانت المرحلة 

األولى قد اختلف حولها النقاد هل هي منذ 

عام 1948م من خالل عمل قدمه فرحان 

صديق«،  »آالم  بعنوان  الفرحان  راشد 

اآلخر  وبعضهم  رواية  اعتبره  وبعضهم 

1962م  عام  منذ  أم  طويلة،  قصة  اعتبره 

من خالل رواية كتبها األديب عبداهلل خلف 

تحت عنوان »مدرسة من المرقاب«.

قد  األولى  المرحلة  كانت  إن  نقول 

التي  الثانية  المرحلة  فإن  حولها،  اختلف 

إسماعيل  فهد  إسماعيل  الراحل  بدأها 

ال خالف عليها، ويكاد يجمع النقاد على 

للرواية  انطالقة  كانت  المرحلة  هذه  أن 

الناقد  ذلك  وذكر  الكويت.  في  الحديثة 

كتابه  في  عبداهلل  حسن  محمد  الدكتور 

»تاريخ الحركة األدبية في الكويت«، حيث 

كانت أعمال الراحل نقطة تحول كبيرة في 

مسيرة الرواية، فقد التفت الناس إلى هذا 

إسماعيل فهد إسماعيل..
وضع نقاط السرد

فوق حروف الرواية الكويتية ورحل
كما  الكويت،  في  المتميز  السردي  الفن 

تطرق إلى ذلك الباحث د.جمال حمداوي 

في دراسة له عن الرواية الكويتية نشرت في 

العربية:  والجزيرة  الخليج  دراسات  مجلة 

اإلبداعي  المستوى  على  الكويت  »عرفت 

ما يسمى بالرواية المطولة المتسلسلة مع 

األديب إسماعيل فهد إسماعيل«.

الراحل  أصبح  البدايات،  هذه  بعد 

في  مدرسة  إسماعيل  فهد  إسماعيل 

الرواية، فمن جهة استطاع الخروج بالرواية 

له  أصبح  أخرى  جهة  ومن  محليتها،  عن 

مريدون من األجيال الشبابية وهو ما ذكرته 

فهد  إسماعيل  األوسط:  الشرق  صحيفة 

إسماعيل هو منعطف التحول الروائي في 

الكويت، هذا الكالم بشهادة معظم النقاد 

فقبل  الكويت،  في  للرواية  أرخوا  الذين 

ظهوره في السبعينات من القرن الماضي، 

كانت الرواية تسير بوتيرة هادئة على يد 

عدد قليل من الروائيين الذين قدم بعضهم 

قد  الرواية  تكن  فقط...لم  واحدًا  عماًل 
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ظهرت بشكلها الناضج والحرفي إال حين 

ظهرت أعمال إسماعيل فهد إسماعيل التي 

اتفق معظم النقاد على أنها بداية الرواية 

النقاد  هؤالء  ومن  الكويت.  في  الحقيقية 

ألف  الذي  الدكتور محمد حسن عبداهلل 

كتابًا ضخمًا عن تاريخ الحركة األدبية في 

الكويت. وسار معه عدد آخر نسبوا مهنية 

الرواية إلى إسماعيل فهد إسماعيل الذي 

الشكل  صعيد  على  جديدًا  أسلوبًا  انتهج 

وكذلك المضمون«.

وقد وصفه األمين العام لرابطة األدباء 

الكويتيين طالل سعد الرميضي في بيان 

حيث  الروائية،  األجيال  والد  بأنه:  النعي 

ومؤثر  مفاجئ  غياب  إنه  الرميضي:  قال 

فجعنا به بخبر حمل إلينا اللوعة واألسى 

الكويتيين  األدباء  رابطة  عضو  برحيل 

وسماه  إسماعيل  فهد  إسماعيل  الكاتب 

»ااألديب التاريخ«، قائاًل إننا نستذكر بكل 

اعتزاز ما حققه للرواية الكويتية في فترة 

السبعينات من القرن الماضي، حيث حقق 

تحواًل نوعيًا وفنيًا للرواية ووضع منهجها 

الراحل  ليصبح  الصحيح،  المسار  على 

على  سارت  الروائي  األدب  في  مدرسة 

نهجه أجيال كثيرة، وحقق الكثيرون منهم 

التفوق. وأضاف: كما نستذكر جهوده في 

أنشطة رابطة األدباء وإقامة ورشة ضخمة 

الشباب...كما  المبدعون  منها  استفاد 

تنوعت أعمال الراحل بين الرواية والقصة 

صفة  باقتدار  ليحمل  والنقد،  والمسرح 

حقق  بكونه  الكويت  تفتخر  الذي  األديب 

حضورًا ليس فقط محليًا، بل وعربيًا.

جانب من سيرته الحياتية واألدبية

عام  في  ولد  إسماعيل  فهد  إسماعيل 

1940 وتوفي في سبتمبر عام 2018م حصل 

على بكالوريوس أدب ونقد من المعهد العالي 

للفنون المسرحية في دولة الكويت.

من أعماله:

< البقعة الداكنة قصص )1965(. 

< كانت السماء زرقاء رواية )1970(. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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< المستنقعات الضوئية - رواية )1971(. 

< الحبل رواية )1972(. 

< الضفاف األخرى - رواية )1973(. 

< األقفاص واللغة المشتركة - قصص )1974(. 

< ملف الحادثة 67 - رواية )1975(. 

< الشياح - رواية )1975(. 

< القصة العربية في الكويت - دراسة )1977(. 

< الفعل الدرامي ونقيضه - دراسة )1978(. 

< الطيور واألصدقاء - رواية )1979(. 

< خطوة في الحلم - رواية )1980(. 

< الكلمة - الفعل في مسرح سعد اهلل ونوس 

- دراسة )1981(. 

< النص - مسرحية )1982(. 

رواية  البدايات،   - شماال  يجري  النيل   >

 .)1983(

رواية  النواطير،   - شماال  يجري  النيل   >

 .)1984(

< النيل الطعم والرائحة - رواية )1989(. 

< إحداثيات زمن العزلة - رواية سباعية 

< الشمس في برج الحوت - رواية )1996(. 

< الحياة وجه آخر - رواية )1996(. 

< قيد األشياء - رواية )1996(. 

< دوائر االستحالة - رواية )1996(. 

< ذاكرة الحضور - رواية )1996(. 

< األبابيليون - رواية )1996(. 

< العصف - رواية )1996(. 

< يحدث أمس - رواية )1997(٪

السكاف  حسين  العراقي  الناقد  تناولها   

في مقال نقدي تفصيلي نشر في جريدة 

المدى  وجريدة  اإللكترونية  إيالف 

البغدادية. 

< بعيدا.. إلى هنا - رواية )1997(. 

< الكائن الظل - رواية )1999(. 

< سماء نائية - رواية )2000(. 

< علي السبتي - شاعر في الهواء الطلق - 

دراسة )2002(. 

 - كاتبة  العثمان  ليلى  الشجرة  تعلمته  ما   >

دراسة )2005(. 

< مبدعون مغايرون كلمات - مثامرة )2006( 

مسرحية   - زيدون  ابن  بقية  للحدث   >

 )2008(

< طيور التاجي )2014( 

< في حضرة العنقاء والخل الوفي )2014( 

لجائزة  الطويلة  القائمة  )دخلت  رواية   -

البوكر 2015( 

< الظهور الثاني البن لعبون )2015( - رواية 

< السبيليات - رواية )2015(.

صندوق أسود آخر )2018(

حصل مرتين على الجائزة التشجيعية من 

دولة الكويت: 

- جائزة الدولة التشجيعية في مجال الرواية، 

عام 1989.

مجال  في  التشجيعية  الدولة  جائزة   -

الدراسات النقدية، عام 2002.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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صالون  في  جالسًا  كنت  عندما 

الذي  األدباء  رابطة  الروائي في  النادي 

تترأسه األستاذة مريم الموسوي أستمع 

إلى إحدى النقاشات التي تعنى بالرواية 

الندوة  يدير  وكان  وعناصرها األساسية 

النقاش  كان  الشريعان،  حمد  األستاذ 

الزمان  عن  البعض  وتكلم  وماتعًا  شائقًا 

في كتابة الرواية والمكان والشخصيات، 

ولكن ما شد انتباهي وجعلني أخرج من 

الشعراء  الزمالء  أحد  قول  هو  صمتي 

في  الزمان  يستخدم  ال  أنه  الحضور 

عليه  ورددت  الشعرية،  القصيدة  كتابة 

كتابة  عناصر  أهم  من  الزمان  إن  قائاًل 

الندوة  انتهاء  وبعد  الشعرية،  القصيدة 

مقر  من  منطلقًا  وذهبت  سيارتي  ركبت 

إلى  العديلية  منطقة  في  األدباء  رابطة 

أفكر  الطريق  في  وأنا  الجهراء،  مدينة 

القصيدة  كتابة  في  الزمان  قضية  في 

الشعرية والمكان والشخصيات وتذكرت 

المنطقي  التسلسل  هي  الدراما  أن 

األجناس  بين  الرابط  وهي  لألحداث 

والبناء  الشكل  اختالف  رغم  األدبية 

أن  وتذكرت  الدراما  في  تتفق  إنها  إال 

الشعر  قانون  من وضع  أول  هو  أرسطو 

نفسي  على  وأخذت  والدراما  والمنطق 

الزمان  فيها  أذكر  ورقات  أكتب  أن 

الشعر  في  والشخصيات  والمكان 

الزمان والمكان والشخصيات
في الشعر العربي

بقلم: فيصل سعود العنزي ❋

❋  كاتب كويتي.
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واإلخوة  الزمالء  يستفيد  حتى  العربي 

ويكون  السابقة  التجارب  من  الشعراء 

كتابة  للعناصر األساسية في  لهم تذكير 

أكبر  يكون  ال  وأن  الشعرية  القصيدة 

)نعم  والقافية  الوزن  الشعراء  هموم 

القصيدة  أساسيات  من  والقافية  الوزن 

وأبلغ  أهم  هو  ما  هناك  ولكن  الشعرية 

أوالمقدمة  الرئيسة  الفكرة  وهو  أال 

القصيدة  وراء  من  أوالرسالة  المنطقية 

الشعرية(.

أواًل - المكان 

ذكـــر الشـــعراء المـــكان فـــي العديد 

مـــن القصائـــد الشـــعرية منـــذ العصـــر 

الجاهلـــي ونتذكـــر وقوف الشـــعراء على 

األطـــالل فـــي شـــعر المعلقـــات وكتابـــة 

المقدمـــات الشـــعرية، مثـــل قـــول قـــول 

القيس: امـــرئ 

قفا نبـــك من ذكـــرى حبيـــٍب ومنزل
الدخـــول فحومل بين  اللوى  بســـقط 

فتوضـــح فالمقـــراة لم يعف رســـمها
لمـــا نســـجتها مـــن جنوب وشـــمأل

هنا نجد الشاعر ذكر سقط اللوى بين 

الدخول فحومل وهي أسماء أماكن 

وكذلك قول عنترة العبسي:

نواهـــل والرمـــاح  ذكرتـــك  ولقـــد 
منـــي وبيـــض الهنـــد تقطر مـــن دمي

ألنهـــا الســـيوف  تقبيـــل  فـــوددت 
المتبســـم ثغـــرك  كبـــارق  لمعـــت 
في  حبيبته  تذكر  الشاعر  نجد  هنا 

وسط  المكان  إن  حيث  المعركة،  وسط 

المعركة وهذا يعطينا متعة كبيرة وتجديد 

غيره  عن  ميزه  وما  عصره  في  عنترة 

وسط  في  حبيبته  ذكر  أنه  الشعراء  من 

المعركة. 

وكذلك قول الشاعر قيس بن الملوح:

ليلـــى ديـــار  الديـــار  علـــى  أمـــر 
الجـــدارا وذا  الجـــدار  ذا  أقبـــل 

قلبـــي شـــغفن  الديـــار  حـــب  ومـــا 
الديـــارا ســـكن  مـــن  حـــب  ولكـــن 
حبيبته  ديار  يذكر  الشاعر  نجد  وهنا 

ليلى، ليس هذا فقط بل قام بتقبيلها.

أو  دولة  على  المكان  يقتصر  وال 

بحرًا  يكون  دار،ربما  أو  منزل  أو  مدينة 

أو  برًا  أو  عامة  حديقة  أو  شاطئًا  أو 

ربما شارعًا أو رصيفًا. والشاعر مصور 

يصور المكان الذي يكون فيه حتى يكون 

المكان  يذكر  أو  قصيدته  في  صادقا 
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الذي  المهم  الحدث  وذكر  عنه،  البعيد 

وألهمه  البعيد  المكان  ذلك  في  حدث 

القصيدة. لكتابة 

ثانيًا - الزمان

الزمان عنصر مهم في كتابة القصيدة 

ذكروا  الشعراء  من  كثيرًا  ألن  الشعرية 

الشمس  وغروب  والقمر  والسهر  الليل 

السماء  في  والنجوم  الليل  وخاطبوا 

وهذه أزمنة.

شاكر  بدر  الكبير  الشاعر  يقول 

السياب: 

عينـــاك غابتـــا نخيل ســـاعة الســـحر
أو شـــرفتان راح ينـــأى عنهمـــا القمر
وهنا شبه عيني حبيبته كأنهما غابتا 

التجديد  من  وهذا  شرفتان  أو  نخيل 

السحر  ساعة  هو  والزمان  الجميل 

والسحر هو الثلث األخير من الليل عندما 

يبين الخيط األبيض من األسود.

وكذلك يقول الشاعر امرؤ القيس: 

وليـــل كمـــوج البحر أرخى ســـدوله
ليبتلـــي الهمـــوم  بأنـــواع  علـــيَّ 

بصلبـــه تمطـــى  لمـــا  لـــه  فقلـــت 
بكلـــكل  ونـــاء  إعجـــازًا  وأردف 

أال أيهـــا الليـــل الطويـــل أال انجلـــي
بأمثل منـــك  اإلصبـــاح  وما  بصبـــٍح، 

نجومـــه كأن  ليـــل  مـــن  فيالـــك 
بـــكل مغـــار الفتـــل شـــدت بيذبـــل 

َمصاِمهـــا فـــي  علقـــت  الثريـــا  كأن 
إلـــى صـــم جنـــدل  بأمـــراس كتـــان 
ومن هنا عرفنا أن الشاعر يجلس في 

حالته  وصف  بل  فقط،  هذا  ليس  الليل، 

ليس هذا  الليل،  بطول  النفسية وضيقها 

فقط بل أنه صور الليل طوياًل كأنه نجم 

حبل  بواسطة  صم  بجبل  مربوط  الثريا 

مصنوع من الكتان ومن وجهة نظري أنه 

الليل  صوروا  الذين  الشعراء  أفضل  من 

محترف  فنان  لوحة  كأنها  الروعة  بهذه 

أحد  إليه  يسبقها  لم  جديدة  فكرة  وقدم 

عصره.  في  المجددين  من  يعتبر  وهو 

الثريا  نجم  ذكر  إنه  بل  فقط،  هذا  ليس 

الصيف  فصل  دخول  به  يبدأ  نجم  وهو 

اليوم  في  ويظهر  المواسم  حساب  في 

رويدا  بالطلوع  ويبدأ  يونيو(  من  )السابع 

رويدا ويظهر واضحا في الليل في فصل 

الشتاء، ومن وجهة نظري، أن الشاعر كتب 

القصيدة في فصل الشتاء ومن المعروف 

قصيرًا  النهار  به  يكون  الشتاء  فصل  أن 

والليل طوياًل.
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في  الشنفرى  الشاعر  قول  كذلك 

الميته: 

ويـــوم مـــن الشـــعرى يســـيل لعابـــه
تتملمـــل  رمضائـــه  فـــي  أفاعيـــه   
ذكر  الشنفرى  الشاعر  نجد  هنا 

كان  نجم  وهي  اليمانية  الشعرى  نجم 

الجاهلي  العصر  في  البعض  عند  يعبد 

القرآن  في  ذكر  أنه  حتى  به  ويقسم 

﴿وأنه  وتعالى:  سبحانه  بقوله  الكريم 

هو رب الشعرى﴾ )اآلية 49 - سورة النجم(، 

فصل  في  الشاعر  أن  علمنا  وهنا 

ألن  القيظ  جمرة  وسم  في  الصيف 

التاسع  اليوم  اليمانية تظهر في  الشعرى 

الحر  وهي  يوليو  شهر  من  والعشرين 

الشديد ومن العجائب أن الشنفرى ذكر أن 

الشعرى اليمانية تدل على الحر الشديد 

هجرة  قبل  سبعين  سنة  المتوفى  وهو 

النبي صلى اهلل عليه وسلم، وإلى اآلن في 

على  اليمانية  الشعرى  تدل  هذا  عصرنا 

الحر الشديد.

المية  قرأ  من  أن  أنوه  أن  »وأردت 

العرب للشنفرى يعلم أن الشنفرى هو أول 

من ذكر في األدب أنه عاش مع الحيوانات 

لما  قراءتها  وأتمنى  طرزان  حكاية  قبل 

فيها من قيم ومكارم أخالق«

وكذلك قول الشاعر أبي تمام:

المعة األرمـــاح  شـــهب  في  والعلـــم 
بين الخميســـين ال في السبعة الشهب 

أيـــن الروايـــة بـــل أيـــن النجـــوم وما
 صاغوه من زخـــرٍف فيها من الكذب 

ملفقـــة وأكاذيبـــًا  تخرصـــًا 
ليســـت بنبـــع إذا عـــدت وال غـــرب 

مجفلـــًة األيـــام  زعمـــوا  عجائبـــًا 
عنهـــن في صفـــر األصفـــار أو رجب 

مظلمٍة دهيـــاء  مـــن  الناس  وخوفـــوا 
إذا بـــدا الكوكـــب الغربـــي ذو الذنب 

مرتبـــة العليـــا  األبـــراج  وصيـــروا 
منقلـــب  غيـــر  أو  منقلبـــا  كان  مـــا 

روائع  من  تمام  أبي  قصيدة  وتعد 

مذنب  تمام  أبو  ذكر  وهنا  العربي  الشعر 

هالي بقوله الكوكب الغربي ذو الذنب وهو 

مذنب يظهر في السماء كل اثنين وثمانين 

عامًا ويعتبر ظاهرة فلكية

وال  يتطيرون  األوائل  العرب  وكان 

في  وحدث  والحروب  المعارك  يخوضون 

عصر أبي تمام أن الخليفة المعتصم باهلل 

العربية  المرأة  وإنقاذ  عمورية  فتح  أراد 

معتصماه«  »وا  بقولها  استنجدت  التي 
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وفي نفس الوقت ظهر مذنب هالي وخاف 

شؤم  نذير  إنه  بقولهم  المنجمين  بعض 

يأبه  ولم  المعركة  دخل  المعتصم  ولكن 

بكالم المنجمين وانتصر حتى أن أبا تمام 

شارك في المعركة.

وهنـــاك كثيـــر مـــن الشـــعراء الذيـــن 

أبدعوا فـــي ذكر الزمان فـــي قصائدهم 

وليـــس في الضـــرورة أن نذكـــر الليل بل 

نذكـــر داللة لظهـــوره ووقته مثـــل القمر 

وكذلـــك  النجـــوم  أو  الليـــل  أنـــه  نعلـــم 

الهالل نعـــرف أنه بداية الشـــهر العربي 

إذا ظهـــر عنـــد الغـــروب أو ذكر أســـماء 

كواكـــب معينة ونجوم حتـــى نعلم في أي 

فصـــل مـــن فصـــول الســـنة مثـــل المطر 

يأتـــي في فصل الشـــتاء وتفّتـــح األزهار 

يأتـــي في فصـــل الربيع وســـقوط أوراق 

الشـــجر فـــي فصـــل الخريـــف، وأصيـــل 

الشـــمس يكـــون عنـــد الغروب والغســـق 

كذلك وبكرة الشـــمس والغزالة والشـــفق 

يكون عنـــد الصباح باكـــرا وكذلك الظل 

والظـــل مهـــم جدا فـــي كتابـــة القصيدة 

عـــن  يخبرنـــا  فهـــو  اســـتخدامه  وقليـــل 

ارتفـــاع الشـــمس ومواقيـــت الصالة في 

الظهـــر والعصـــر ويجـــب على الشـــاعر 

بتفاصيلها. يعـــرف األزمنـــة  أن 

ثالثًا - الشخصيات

األساسي  المحور  هي  الشخصيات 

الذي تدور حوله القصيدة، ولكن يجب أن 

يعلم الشاعر أين يكون محوره وهو يكتب 

هو  أم  العليم  الراوي  هو  هل  القصيدة، 

الراوي الذاتي.

معلقة  في  عبلة  شخصية  أن  بمعنى 

عنترة هي حقيقة حبيبة عنترة وهو البطل 

في القصيدة ويحكي عن حبه لها ومعاناته.

يقول عنترة العبسي:

تكلمـــي بالجـــواء  عبلـــة  دار  يـــا 
 وعمـــي صباحـــًا دار عبلة واســـلمي 

وكأنهـــا ناقتـــي  فيهـــا  فوقفـــت 
المتلـــوم  حاجـــة  ألقضـــي  فـــدن   

وأهلنـــا بالجـــواء  عبلـــة  وتحـــل 
فالمتثلـــم  فالصمـــان  بالحـــزن   

عهـــده تقـــادم  طلـــٍل  مـــن  حييـــت 
الهيثـــم  أم  بعـــد  وأقفـــر  أقـــوى   
الديار  يخاطب  الشاعر  نجد  هنا 

ويلقي  الصباح  عند  عبلة  حبيبته  ويتذكر 

مشهدًا  ونتصور  األطالل،  على  التحية 

سينمائيًا رائعًا حيث أن البطل عنترة على 

ظهر ناقته يقف يلقي التحية على أطالل 
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ديار عبلة وهي تحل بالجواء وأهل عنترة 

بالحزن والصمان والمتثلم.

وكذلك يقول امرؤ القيس:

مطيتـــي للعـــذارى  عقـــرت  ويـــوم 
 فيـــا عجبـــا مـــن كورهـــا المتحمـــل 

بلحمهـــا يرتميـــن  العـــذارى  فظـــل 
 وشـــحم كهـــداب الدمقـــس المفتل 
أسماء  يذكر  لم  الشاعر  هنا 

الشخصيات التي معه ولكن ذكر أنه عقر 

من  مجموعة  مع  وأكلها  وطبخها  مطيته 

العذارى ووصف لنا شحم المطية كهداب 

األسماء  ذكر  بالضرورة  الدمقس.فليس 

ويبين لنا هنا أنه هو بطل القصيدة.

في  زهير  بن  كعب  الشاعر  قول  أما 

في  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  مدح 

قصيدة البردة والتي من بعدها صار نهج 

يومنا هذا وهي من  إلى  النبوية  المدائح 

روائع الشعر العربي حتى أن النبي صلى 

اهلل عليه وسلم أهداه بردته:

بانـــت ســـعاد وقلبـــي اليـــوم متبـــول
مكبـــول يفـــد  لـــم  إثرهـــا  متيـــم   

ومـــا ســـعاد غـــداة البيـــن إذ رحلـــوا
 إال أغـــن غضيض الطـــرف مكحول 

ومن  للقصيدة  مقدمة  سعاد  هنا 

ذكر  هي  القصيدة  كتابة  في  المقدمات 

المحبوبة ويسمى الغزل أو التشبيب.

إلى أن وصل بأبياته في قوله:

عدنـــي أو  اهلل  رســـول  أن  أنبئـــت 
 والعفـــو عنـــد رســـول اهلل مكفـــول 
اهلل  صلى  رسول  أن  نعرف  هنا  من 

في  الرئيسية  الشخصية  هو  وسلم  عليه 

طويلة  قصة  لها  والقصيدة  القصيدة 

ليست محور موضوعنا هنا.

وهناك أمر مهم في الكتابة الشعرية أو 

غرض مهم من األغراض الشعرية أال وهو 

أن  الشاعر  على  يجب  المناسبات،  شعر 

يشارك أمته همومها وأحزانها ويكون في 

نفس الحدث الزمان والمكان والشخصيات 

مثل األعياد الوطنية وشهر رمضان وعيد 

التخرج  وحفل  األضحى  وعيد  الفطر 

السعيدة  والمناسبات  واألفراح  والزواج 

مثل  الحزينة  اللحظات  وكذلك  خصوصا 

فقيدة  مميزة  شخصية  تأبين  في  الرثاء 

للتعبير عن المشاعر الصادقة التي تخرج 

من الشاعر من دون نفاق أو رياء.

ربما  التاريخ  في  أثرًا  يترك  ما  وهذا 

يرددون  أجيال  بعد  أو  زمن  بعد  يذكر 
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التاريخ،  يتصفحون  عندما  الشواهد 

ومما  الحدث  تأريخ  في  يساهم  الشاعر 

أعجبني هو ما كتبه الشاعر الكبير، رحمة 

النصف في أسد  اهلل، عليه عبداللطيف 

الريف عبدالكريم الخطابي.

عبداللطيف  الكبير  الشاعر  يقول 

النصف:

أرى الشـــرق باألغالل يرســـف باكيا
 على حين بات الغرب جذالن يبســـم

حنانيكـــم يا ساســـة الغرب حســـبكم
وظلمتـــم أجرمتـــم  طالمـــا  فيـــا   
وهذا  موقفه  عن  الشاعر  عبر  هنا 

يدل عن نبل أخالقه وتربيته اإلسالمية 

للعروبة. وحبه 

العسكر  فهد  الكبير  الشاعر  وكذلك 

يقول في المولد النبوي:

يـــا فجـــر يـــوم والدة الهـــادي أطـــل
األشـــجانا وبـــدد  النفـــوس  علـــى 

وابعـــث بها ميـــت العواطـــف واطرد
الممـــض وأيقـــظ اإليمانـــا اليـــأس   

بك أشـــرق المختار فـــي رأد الضحى
األكوانـــا  ســـناءها  أنـــار  شمســـا   
وهنا نعلم أن زمن القصيدة هو المولد 

فهد  فيه  عاش  الذي  العصر  في  النبوي 

العسكر وبالتالي يجب أن نعلم ونؤكد أن 

عناصر  والشخصيات  والمكان  الزمان 

أساسية في كتابة القصيدة.

في  كتبوا  الذين  الشعراء  أكثر  ومن 

شعر المناسبات هو أمير الشعراء أحمد 

شوقي.

ويقول في إحدى قصائده:

الفطر صبُح ســـعوده مـــوالي، عيـــُد 
 فـــي مصر أســـفر عن ســـنا بشـــراكا

بشـــائرا فيـــه  اآلمـــال  فاســـتقبل 
عليـــاكا علـــى  تجالـــى  وأشـــائرًا   

منيـــرة الزمـــان  أعيـــاد  وتلـــق 
هنـــاكا  فيـــه  كان  مـــا  فهنـــاؤه 
وهنا ذكر أمير الشعراء أحمد شوقي 

مصر  في  سعادة  وأنه صبح  الفطر  عيد 

بشائرًا  اآلمال  به  تستقبل  بشرى  وأنه 

تتجلى على العلياء.

شعر  عن  أعرضوا  النقاد  من  كثير 

أكثر  الموقف  شعر  أن  وقالوا  المناسبات 

وأنا  ومشاعر  أحاسيس  وأصدق  عاطفة 

أتفق معهم، ولكن األصل في موضوعنا هنا 

هو الزمان والمكان والشخصيات واإلبداع 

نسبته متفاوتة من شاعر إلى آخر.
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يقولون:
إن الكتابـة إثم عظيم

فال تكتبي
وإن الصالة أمام الحروف...حرام

فال تقربي.
وإن مداد القصائد سّم

فإياك أن تشربي.
وها أنذا

قد شربت كثيًرا
فلم أتسـمم بحبر الدواة على مكتبي

وهاأنذا
قد كتبت كثيًرا

وأضرمت فـي كل نجم حريًقا كبيًرا
فمـا غضب اهلل يوًما علّي

وال اسـتاء مني النبي
يقولون:

إن الـكالم امتياز الرجال
فال تنطقي!

وإن التغزل فن الرجال
فال تعشقي!

وإن الكتابـة بحر عميق المياه
فال تغرقي

وهاأنذا قد عشـقت كثيًرا
وها أنذا قد سـبحت كثيًرا

التمرد العدولي و فلسـفة الجندر)١( 
في قصيدة )فيتو...على نون النسـوة()٢( 

للشـاعرة سعاد الصباح

بقلم: د. عواد احلياوي ❋

❋  أكاديمي سوري مقيم في الكويت.

)1( - الجندر: منظومة قيمية تهدف لمحو الفروق بين الرجل والمرأة.

)2( - من ديوان فتافيت امرأة ، ص13، دار سعاد الصباح - ط11، 2010م.
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وقاومـت كل البحار ولم أغرق
يقولون:

إني كسـرت بشعري جدار الفضيلة وأن 
الرجال هم الشعراء

فكيف سـتولد شاعرة في القبيلة؟
وأضحـك من كل هذا الهراء

وأسـخر ممن يريدون في عصر حرب 
الكواكب

وأد النساء
وأسأل نفسي

لمـاذا يكون غناء الذكور حالاًل
ويصبح صوت النسـاء رذيلة؟

لماذا؟
يقيمـون هذا الجدار الخرافّي

بين الحقول وبين الشـجر
وبيـن الغيوم وبين المطر

ومـا بين أنثى الغزال وبين الذكر؟
ومن قال: للشـعر جنس؟

وللنثر جنس؟
وللفكر جنس؟

ومـن قال: إّن الطبيعة
ترفـض صوت الطيور الجميلة؟

يقولون:

إني كسـرت رخامة قبري
وهذا صحيح

وإنـي ذبحت خفافيش عصري
وهذا صحيح

وإني اقتلعت جذور النفاق بشـعري
وحّطمت عصر الصفيح

فإن جرحوني
فأجمـل مافي الوجود غزال جريح

وإن صلبوني. فشـكًرا لهم
لقد جعلوني بصف المسـيح

يقولون:
إن األنوثة ضعف

وخير النسـاء هي المرأة الراضية
وأن التحـّرر رأس الخطايا

وأحلى الّنسـاء هي المرأة الجارية
يقولون:

إن األديبات نوع غريب
من العشـب... ترفضه البادية

وأّن التي تكتب الشـعر
ليست سوى غانية!

وأضحـك من كّل ما قيل عني
وأرفـض أفكار عصر التنك

ومنطق عصر التنك
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وأبقى أغّنـي على قمتي العالية
وأعرف أّن الرعود سـتمضي

وأن الزوابع تمضي
وأن الخفافيش تمضي

وأعرف أنهم زائلون
وأني أنا الباقي

مـن  العنـوان  فـي  ورد  مـا  يخفـى  ال 

النسـوة.  بنـون  تعلـق  واضـح  عـدول 

الثقافـي  الرصيـد  فـي  فالمألـوف 

للمتقبـل أّن فـي البـدء كانـت الكلمة وليس 

بأمريـن  يشـي  االسـتبدال  وهـذا  األنثـى 

 : مهميـن

ـة فـي حضـارة 
ّ
األول: هـو تجـّذر الباث

قدسـيتها  بـل  الكلمـة  أهميـة  علـى  تقـوم 

وهـي الحضـارة العربيـة اإلسـالمية التـي 

يقـوم نصهـا المقـّدس علـى اإلعجـاز فـي 

الـكالم مـن خـالل القـرآن الكريـم . 

للمألـوف  الهـدم  هـذا  هـو  والثانـي: 

األنثـى  محورهـا  جديـدة  مقولـة  ببنـاء 

الكلمـة.  وليـس 

الكلمـة  بيـن  عالقـة  هنـاك  فهـل 

هـذه  وجـود  افترضنـا  وإذا  واألنثـى؟ 

العالقـة، فمـا طبيعتهـا؟ إّن الكلمـة مؤّشـر 

والتواصـل  التواصـل،  وجـود  علـى  قـوّي 

الحيـاة.  وجـود  علـى  أقـوى  مؤّشـر 

تحيـل  األنثـى  أّن  ذلـك  معنـى  فهـل 

أّن  فـي  اثنـان  يختلـف  ال  الحيـاة؟  علـى 

والـوالدة  الوضـع  طبيعـة  باعتبـار  األنثـى 

هـي المصـدر الـذي تنشـأ منـه حيـاة أّي 

هـي  الـوالدة،  مصـدر  هـي  وكمـا  مولـود، 

بعـد ذلـك وبحكـم وظيفـة األمومـة مصدر 

اسـتمرار الحيـاة بالنسـبة إلـى أي مولـود. 

ولكـن مهمـا عظمـت منزلـة األنثـى، ومهما 

شـرفت وظيفتهـا، فإّنهـا ال تمتلـك وحدها 

القـدرة علـى صنـع الحيـاة أو االسـتمرار 

نقيضهـا  محتاجـة   
ّ
تظـل ألّنهـا  فيهـا، 

الجنسـي وهـو الذكـر. وهـذا العـدول عـن 

الكلمـة  كانـت  البـدء  فـي  المقولـة:  أصـل 

إلـى فـي البـدء كانـت األنثى، هو عدول لم 

يتواصـل مـع المنطـق فـي المطلـق، بـل هو 

ة، الشـاعرة، 
ّ
تواصـل مـع منطـق ذاتي للباث

هـو  مـا  علـى  الفعـل  رّد  إطـار  فـي  يأتـي 

سـائد فـي طبيعـة المجتمـع الـذي تنتمـي 

محـور  الذكـر  يـرى  والـذي  ـة، 
ّ
الباث إليـه 

إّن  بـل  المجتمـع.  فـي  والحيـاة  الوجـود 

هـذا العـدول ال يخلـو أيًضـا مـن بعد دينّي 

المسـلم،  العربـّي  للقـارئ  غريـب وصـادم 

مسـتمّدة  للعنـوان  المختـارة  العبـارة  ألّن 

جـاء  إذ  اإلنجيـل،  كتـاب  مـن  أصلهـا  فـي 

فـي إنجيـل يوحّنـا، فـي البـدء كان الكلمـة، 
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والكلمـة كان عنـد اهلل، وكان الكلمـة اهلل، 

 شـيء 
ّ
هـذا كان فـي البـدء عنـد اهلل، كل

بـه كان، وبغيـره لـم يكـن شـيء مّمـا كان.

وفـي المقابـل ال وجـود للعبـارة بلفظها 

كثافـة  مـع  القرآنـي  النـّص  فـي  وتركيبهـا 

لفـظ الكلمـة بصيغهـا المختلفـة.

يوحـي  مـا  العـدول  هـذا  فـي  وليـس 

بوجـود تمـّرد أو مـا شـابه ذلـك، بـل هـو 

أوسـع  المتلقـي  أفـق  يجعـل  قـد  عـدول 

طبيعـة  تفرضـه  ـذي 
ّ
ال األفـق  مـن  وأبعـد 

العربّيـة.  اللغـة  وهـي  المسـتعملة،  اللغـة 

وكأّن هـذه األنثـى التـي أخـذت مـكان 

وجودهـا  كان  أينمـا  األنثـى  هـي  الكلمـة 

كانـت  ومهمـا  الحضـاري  أو  الجغرافـي 

بهـا. تنطـق  التـي  اللغـة 

إّن هـذا العـدول فلسـفة تغّيـر في ثوابت 

كونيـة بغيـة إعادة دور المرأة إلى الصدارة، 

ليسـت  البـدء  فـي  كانـت  التـي  فالكلمـة 

ليـس  العدولـي  فالتمـرد  للرجـل،  موازيـة 

علـى الذكوريـة بقـدر كونهـا محاولة لتقديم 

المـرأة وإثبـات أوليتهـا ومعادلتهـا للبدايـة.

بـأّن  يجـزم  أن  يسـتطيع  مّنـا  ومـن 

 مـا تريـد تحقيقـه 
ّ
األنثـى قـد حّققـت كل

فرّبمـا  األرض؟  هـذه  مـن  مـا  رقعـة  فـي 

كان وضـع األنثـى فـي هـذه الرقعـة أفضل 

ال  األنثـى  ولكـّن  تلـك،  فـي  وضعهـا  مـن 

ـم مـن تدّنـي منزلتهـا 
ّ
تـزال تشـكو أو تتظل

كثافـة  فـي  ولنـا  الذكـر،  بمنزلـة  مقارنـة 

عـدد المنظمـات المهتّمـة بحقـوق المـرأة 

دليـل. أفضـل  العالـم  حـول 

ـذي يكتنـف مالمـح 
ّ
 أّن الغمـوض ال

ّ
إال

مـا 
ّ
هـذه األنثـى سينقشـع شـيًئا فشـيًئا كل

أّن  فنتبّيـن  الّنـص.  عالـم  فـي  تقّدمنـا 

األنثـى حاضـرة فـي مواجهـة مـع ضميـر 

ى 
ّ
ـر الغائـب )هـم( بينمـا تجل

ّ
الجمـع المذك

ضميـر  صـورة  فـي  األنثـى  هـذه  حضـور 

وفـي  )أنـِت(  المؤّنـث  المفـرد  المخاطـب 

)أنـا(.  المفـرد  ـم 
ّ
المتكل صـورة ضميـر 

فـي  العـدول  ظاهـرة  ومثلمـا حضـرت 

كذلـك  حضـرت  الّشـعري  النـّص  عنـوان 

إسـنادّية  نـواة  بذكـر  منـه  أّول سـطر  فـي 

وجـاء  وفاعـل(  من)فعـل  متكّونـة  فعلّيـة 

هـذا الفاعـل ضميـرا متصـال جّسـدته واو 

الجماعـة في)يقولـون( واألصل في قواعد 

اللغة العربّية أن يلزم الفعل صيغة المفرد 

فـي أّول الجملـة مهمـا اختلـف عـدده. وال 

نخـال شـاعرتنا غافلـة عـن هـذه القاعـدة، 

ذلـك،  تعّمـدت  يبـدو  مـا  علـى  هـي  بـل 

ألمريـن يعلـن عنهمـا هـذا العـدول: 
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األمـر األّول: هـو أّن هـذا 

نحـو  علـى  معلـوم  الفاعـل 

جعـل الّشـاعرة فـي غنـى عـن 

ـة وجعـل المتلقي 
ّ
تحديـده بدق

قـادًرا علـى معرفتـه دون عنـاء 

الفاعـل  هـذا  أّن  باعتبـار 

األنثـى  دأبـت   طـرف معلـوم، 

ومقاومتـه  مواجهتـه  علـى 

تصريًحـا وتلميًحـا منـذ األزل 

وال تـزال. وهـذا الطـرف هـو 

مجتمـع  أو  الذكـور  مجتمـع 

الّرجـال. فـال حاجة للشـاعرة 

 المرجعّيات 
ّ
إذن أن تلتزم بكل

فتقـول:  غوّيـة، 
ّ
والل المنطقّيـة 

يقـول الّرجال أو يقول مجتمع 

الّذكـور.  يقـول  أو  الّرجـال 

الفاعـل  هـذا  أّن  هـو  انـي: 
ّ
الث واألمـر 

الـّدال  الضميـر  طبيعـة  باعتبـار  غائـب 

حسـب  الواقـع  عـن  ومغّيـب  عليه)هـم( 

هـذا  ألّن  الّنـص  فـي  الّشـاعرة  منطـق 

األنثـى  هـذه  حقيقـة  يـدرك  لـم  الضميـر 

وقيمتهـا وقدراتهـا خاّصـة، بنـاء علـى مـا 

وحـاّد  تقابـل صـارخ  مـن  سـنتبينه الحًقـا 

حسـب  لألنثـى  المنشـودة  الّصـورة  بيـن 

الضمير)هـم( والّصـورة الموجـودة لألنثى 

حسـب ضميـر المتكلم)أنـا( والعائـد علـى 

األنثـى. ثـّم إّن الّشـاعرة ال تنقـل للمتقّبـل 

ـا  قولّيً موقًفـا  اإلسـنادية  النـواة  بهـذه 

ًقـا بزمـن معّيـن بـل هـو موقـف يّتسـم 
ّ
متعل

باالسـتمرارّية كمـا تعّبـر عـن ذلـك صيغـة 

المضـارع أو هـو موقـف مزمـن مـن قبـل 

الضميـر.  هـذا 

الّشـاعرة  هّمشـت  مـا  قـدر  وعلـى 

فإّنهـا  تحديـده  عـن  بعدولهـا  الفاعـل 

عمـدت إلـى نقـل مفعولـه أو مقـول القـول 
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محتـواه  علـى  غلـب  واضـح  بتفصيـل 

التوكيـد المتكـرر فـي شـكل جمـل اسـمّية 

تقريرّيـة مبـدوءة بـ)إّن( وهو ناسـخ حرفي 

التوكيـد:  يفيـد 

إّن الكتابـة إثم عظيم ...
إّن الّصـالة أمام الحروف ... حرام 

إّن مداد القصائد سـّم ...
إّن الـكالم امتياز الّرجال ... 

إّن الّتغـّزل فّن الّرجال ... 
إّن الكتابـة بحر عميق المياه... 

إّني كسـرت بشعري جدار الفضيلة
إّن الّرجال هم الّشعراء

إّني كسـرت رخامة قبري ...
إّنـي ذبحت خفافيش عصري ...

إّني اقتلعت جذور الّنفاق بشـعري 
إّن األنوثة ضعٌف

وخير الّنسـاء هي المرأة الّراضية
وإّن الّتحـّرر رأس الخطايا 

وأحلى الّنسـاء هي المرأة الجارية
إّن األديبات نوع غريب 

من العشـب ... ترفضه البادية
إّن اّلتي تكتب الّشـعر ... 

ليست سوى غانية! 

تضّمنـت أغلـب هـذه الجمـل تعريفـات 

وحسـب  ظاهرهـا  فـي  تبـدو  لكلمـات 

جهـًدا  تحتـاج  ال  المعجمّيـة  المرجعّيـة 

لشـرحها وتوضيحهـا، بـل هـي ال يمكن أن 

ترقـى إلـى أن تكـون موضـوع خـالف بيـن 

الواحـدة.  غـة 
ّ
الل أبنـاء 

الكتابـة،  )هـم(  الضميـر  عـّرف  فقـد 

والّصـالة أمـام الحروف، ومـداد القصائد 

والـكالم والّتغـّزل واألنوثـة وخيـر النسـاء 

تكتـب  والتـي  واألديبـات  النسـاء  وأحلـى 

الّشـعر. 

بعيـدة  التعريفـات  هـذه  جـاءت  وقـد 

المعجمّيـة  معانيهـا  عـن  البعـد   
ّ
كل

غريبـة صادمـة  هـي  بـل  واالصطالحّيـة، 

مـن  المألـوف  عـن  عادلـة  للمتقّبـل 

 . ت يفـا لتعر ا

فـأّي ديـن يعتبـر الكتابـة إثًمـا عظيًمـا؟ 

وأّي عقيـدة تعتبـر الصـالة أمـام الحـروف 

حراًمـا؟ وأي مختبـر يعتبـر حبـر القصائد 

امتيـاز  الـكالم  يعتبـر  منطـق  وأّي  سـّما؟ 

فـّن  التغـّزل  تعتبـر  وأّي شـريعة  الّرجـال؟ 

الّشـعر  قصـرت  حضـارة  وأّي  الّرجـال؟ 

تعتبـر  شـريعة  وأّي  الّرجـال؟  علـى 

األنوثـة ضعًفـا وخيـر الّنسـاء هـي المـــرأة 

األديبـات  يعتبـر  منطـق  وأّي  الّراضيـة؟ 
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نوًعـا غريًبـا مـن العشـب؟ إًذا هـو عـدول 

عمـا ُسـلِّم بـه فـي بعـض األعـراف ونبـرة 

النكـران لهـا هـو عـدول عـن عـدول، وهذا 

حقيقتهـا  إلـى  النظـرات  إعـادة  يعنـي 

بنكرانهـا  تريـد  الشـاعرة  كأّن  الفطريـة، 

أن تعـدل عـن المعـدول عنه لتعيد التوازن 

الحيـاة. إيديولوجيـا  إلـى 

سـنًدا  الّتعريفـات  هـذه  جـاءت  وقـد 

الّنواهـي  مـن  قائمـة  أساسـه  علـى  بنيـت 

لألنثـى:  الضمير)هـم(  أصدرهـا 

ال  تنطقـي،  ال  تقربـي،  ال  تكتبـي،  )ال 

هـذا  يكتـف  ولـم  تغرقـي(.  ال  تعشـقي، 

بتحذيـر  عـّززه  بـل  بالنهـي  الضميـر 

صريح)فإّياك أن تشـربي(. وهذا الّنسـيج 

القـول  لمقـول  الّشـاعرة  حاكتـه  الـذي 

نسـيج  هـو  الضمير)هـم(  عـن  الّصـادر 

فـي  عـدول  مـن  تخلـو  ال  صـورة  يقـّدم 

توّفـر  بحكـم  العاقـل  القائـل  هـذا  طبيعـة 

اثنيـن:  عنصريـن 

- القـول، باعتبـاره فعاًل عاقاًل. 

ال  ضميـر  وهـو  )هـم(  والضميـر   -

دون  العاقـل  الجمـع  مـع   
ّ
إال يسـتعمل 

هـذه  فـي  هنـا  العـدول  ويظهـر  سـواه. 

علـى  القائلـون  أعلنهـا  التـي  القطيعـة 

قّوضـت  تعريفـات  تأسـيس  فـي  المتلقـي 

المألـوف.  الّرصيـد 

تقريـب  والّتعريـف  المعـّرف  فوظيفـة 

المفاهيـم مـن المتلقـي، وإزالـة مـا يمكـن 

ف من غموض أو تصحيح  أن يلحق المعرَّ

مـا يمكـن أن يصيـب بعـض المفاهيـم مـن 

انحـراف فـي ذهـن المتلقـي.

فـي  اسـتقّرت  بمفاهيـم  العـدول  أّمـا 

ذهـن المتلقـي عبـر عصـور مختلفـة حّتـى 

رسـخت وتجـّذرت فأمر يشـي بـأّن الخطأ 

ف. فضـالً عـن  ف ال فـي المعـرَّ فـي المعـرِّ

إصـدار قائمـة مـن الّنواهـي، جـاءت هـي 

أيًضـا غريبـة صادمـة وال غرابـة في ذلك، 

باعتبارهـا بنيـت هـي أيضـا علـى مفاهيـم 

فلـم  وصدمـا.  غرابـة   
ّ
تقـل ال  وتعريفـات 

ـل والعـود أعـوج.
ّ

يسـتو الظ

بضميـر  الحاضـرة  األنثـى  إّن  بـل 

عـن  صـدر  مـا  بطـالن  أثبتـت  ـم 
ّ
المتكل

الضمير)هـم( مـن تعريفات ونواه انطالًقا 

مـن تجربـة ذاتّيـة بّينـت مـن خاللهـا بـأّن 

لـم  الكتابـة  وأّن  سـّما،  يكـن  لـم  الحبـر 

وأّنها)قـد عشـقت  ورسـوله،   
ّ

اهلل تغضـب 

 البحـار 
ّ
كثًيـرا وسـبحت كثيـًرا وقاومـت كل

 . تغـرق(  ولـم 

اّدعـاءات  زيـف  انكشـف  وبذلـك 

عـن  منطقـه  وعـدول  الضمير)هـم( 
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ـدت 
ّ
 فـي ثـالث مناسـبات أك

ّ
الّصـواب إال

الّشـاعرة صّحـة مـا جـاء فيهـا. 

يقولـــــــــــــــون:
إّني كسـرت رخامة قبري ... 

صحيـــــــــح.  وهذا 
وإّنـي ذبحت خفافيش عصري ... 

صحيـــــــــح وهذا 
وإّني اقتلعت جذور الّنفاق بشـعري 

وحّطمت عصر الصفيح.
ويلفـت االنتبـاه فـي هـذه اللوحـة التـي 

فيهـا  جـاء  مـا  صـواب  الشـاعرة  ـدت 
ّ
أك

ورود أربعـة أفعـال هـي )كسـرت، ذبحـت، 

علـى  يخفـى  وال  مـت( 
ّ

حط اقتلعـت، 

األفعـال  هـذه  فيـه  تشـترك  مـا  المتلقـي 

والعنـف.  القـّوة  علـى  داللـة  مـن 

مـع  تنسـجمان  ال  خاصيتـان  وهمـا 

طبيعـة األنثـى عـادة لمـا شـاع عنهـا مـن 

هـذه  إسـناد  إّن  بـل  ونعومـة.  ـة 
ّ
ورق ليـن 

إلـى  األفعـال  مـن  العنيفـة  المجموعـة 

المألـوف  عـن  بطبيعتهـا  عـدول  األنثـى 

المجتمعـات.  
ّ
كل فـي  االجتماعـي 

المفاعيـل  المتأّمـل فـي طبيعـة  ولكـّن 

التـي وقعـت عليهـا هـذه األفعـال العنيفـة 

وهـي: )رخامـة قبـري، خفافيـش عصري، 

يجـد  الّصفيـح(،  عصـر  الّنفـاق،  جـذور 

العنيـف فـي هـذه األفعـال قـد  البعـد  أّن 

 .
ّ

الجـاف المعجمـي  معنـاه  مـن  جهـض 
ُ
أ

فعدلـت بـه الشـاعرة مـن المعنى المألوف 

مـن  يجعـل  طريـف  معنـى  إلـى  للعنـف 

تحّدًيـا  الّذبـح  ومـن  للحيـاة،  بعًثـا  الكسـر 

لمـرض  اجتثاًثـا  االقتـالع  ومـن  للخـوف، 

خطـر، هـو الّنفـاق، ومـن الّتحطيـم تحـّرًرا 

ـب.
ّ
والتصل الجمـود  مـن 

 مـا يلفـت االنتبـاه أكثـر فـي 
ّ
    ولعـل

هـذه األفعـال هـو أّنهـا جـاءت علـى لسـان 

الـ)هــم( فـي إطـار إدانـة وّجههـا مجتمـع 

يتأّسـس  وبذلـك  األنثـى.  إلـى  الـ)هـم( 

المحمـود  تحـّول  إذ  جديـد،  عـدول 

الضمير)هـم(  هـذا  بـأّن  ليشـي  مذموًمـا 

فكرّيـة  ببوصلـة  الوجـود  هـذا  فـي  يبحـر 

واضطربـت  االّتجاهـات  فيهـا  تداخلـت 

إلـى حـّد التناقـض. وبـإزاء هـذه الفوضـى 

قـّدم  مـا  فـي  ضمير)هـم(  يعيشـها  التـي 

علـى  التوكيـد  علـى  قائمـة  تعريفـات  مـن 

الرغـم مـن عدولهـا عـن الّصـواب معجًمـا 

واصطالًحـا.

ومـن الممكـن أن ال تكـون قـد عدلـت 

الـذي  الحقيقـي  الصحيـح  الوصـف  عـن 

واسـتخدمت  الضمير)هـم(  بـه  تلفـظ 
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أن  المعقـول  مـن  فليـس  هـي،  وصفهـا 

يقولـوا: كسـرت رخامـة قبرهـا، بـل ربمـا 

وكذلـك  العفـة،  جـدار  كسـرت  قالـوا: 

ذبحـت نقاوتهـا، واقتلعـت أسـس النصـح، 

وهـي  وقيمـه.  العصـر  مبـادئ  وحطمـت 

عـن  وتعـدل  المفاهيـم  تصحـح  بذلـك 

الـذي  تـراه  ألّنهـا  وصفهـا  إلـى  وصفهـم 

قالـوه. الـذي  ال  النفـوس  فـي  اسـتقر 

وبـإزاء هـذه اإلدانـة لألنثـى بممارسـة 

عنـف هـو مدعاة إلـى التكريم ال التجريم، 

هيت عنه من أفعال 
ُ
نجـد األنثـى تأتـي ما ن

مسـتعملة)قد  بـه  قامـت  مـا  ـد 
ّ
تؤك بـل 

الماضـي(: والفعـل 

 فــــال تكتبي 
قد كتبت كثيًرا

 فإّيــــاك أن تشربي 
قد شربت كثيًرا

 فال تعشقي!! 
وها أنا ذا قد عشـقت كثيًرا 

فال تغرقي
 وها أنا ذا قد سـبحت كثيًرا 

وباإلضافـة إلـى ذلـك حرصـت األنثـى 

علـى تقديـم الّدليـل علـى بطـالن ما اّدعاه 

الضمير)هـم( قائلـة: 

فلم أتسـّمم بحبر الدواة على مكتبي 
فمـا غضب اهلل يوًما علّي 

وال اسـتاء مّني الّنبّي 
علـى هـذا النحـو كان النـص مواجهـة 

هـم  عـددا.  متكافئيـن  غيـر  بيـن طرفيـن 

ظهـر  المفـرد  ولكـن  أنا)مفـرد(  )جمـع(، 

مقنًعـا أكثـر مـن الجمـع. واألنثـى أفحمـت 

مجتمـع الذكـور بحجـج وبراهيـن أبطلـت 

 مـن القول 
ّ
دعواهـم وكشـفت إفالسـهم إال

القولّيـة  الّرسـائل  هـذه  فـي  ـى 
ّ
تجل الـذي 

التـي نقلتهـا األنثـى، الشـاعرة.

بـل إّن المجموعـة القليلـة مـن األفعـال 

القـول  فعـل  عـدا  الذكـور  إلـى  المسـندة 

أفعـااًل يجتمـع فـي داللتهـا معنـى  جـاءت 

وأد  يريـدون  بمعنى)الحـرام(  االعتـداء 

النسـاء، يقيمـون هـذا الجـدار الخرافـي، 

بونـي، لقـد جعلونـي بصـّف 
ّ
جّرحونـي، صل

المسـيح.

والمالحـظ أّن هـذه األفعـال المسـندة 

وفـي  بعضهـا  حمـل  الضمير)هـم(  إلـى 

ـا للعنـف مثـل:  داللتـه األصليـة معنـى جلّيً

معنـى  وانكشـف  بونـي( 
ّ
صل )جّرحونـي، 

بعضها)يريـدون  مفعـول  فـي  العنـف 
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الجـدار  هـذا  )يقيمـون  النسـاء(،  وأد 

المسـيح(.  بصـّف  )جعلونـي  الخرافـّي(، 

هـذا  فـي  ـى 
ّ
تتجل العـدول  ظاهـرة   

ّ
ولعـل

مـن  الّنسـاء(  بالمفعـول)وأد  االنزيـاح 

فـي  الكريـم  القـرآن  فـي  الظاهـر  معنـاه 

 ❋ ُسـئلت  المـوؤودة  ﴿وإذا  تعالـى:  قولـه 

تلـت﴾)1(. إلـى تأسـيس مفهـوم 
ُ
بـأّي ذنـب ق

جديـد للـوأد. هـو وأد معنـوي يتمثـل فـي 

اهلل  هـا 
ّ
أحل أفعـال  مـن  األنثـى  حرمـان 

كمـا  للّذكـر.  هـا 
ّ
أحل مثلمـا  لهـا،  سـبحانه 

ـى اهلل عليـه 
ّ
لـم ينـه عنهـا رسـول اهلل صل

للقـدرات  قتـل  هـو  الـوأد  فهـذا  م. 
ّ
وسـل

اإلبداعّيـة الفنيـة لألنثـى، هو قتـل للقدرة 

الشـعر  وكأّن  خـاص،  بشـكل  الشـعرية 

لسـان  علـى  جـاء  كمـا  ذكوريـة  موهبـة 

الشـاعرة نقـالً عـن الـ)هـم( وأّن الرجـال 

الشـعراء. هـم 

الصـدد  هـذا  فـي  العـدول  لـون   
ّ
ولعـل

واللغـوي  المعجمـي  العـدول  يتجـاوز 

أثـار  ـا  فكرًيّ عـدواًل  ليصبـح  والبالغـي 

الشـاعرة إثـارة فكرّيـة وفنيـة واجتماعيـة. 

ألّنهـا  ـا  فكرّيً الشـاعرة  أثـار  عـدول  هـو 

مـة 
ّ

ثـارت علـى نواهـي الــ)هـم( ثـورة منظ

الحجـج  مـن  جملـة  إلـى  فاسـتندت 

والبراهيـن المنطقّيـة والدينيـة والواقعيـة 

)1( - سورة التكوير 9-8.

ا  ا حجاجّيً حّتى تحّول النص الشـعرّي نّصً

مدحوضـة  أطروحـة  تضّمـن  بامتيـاز، 

باسـتنتاج.  وانتهـى  مدعومـة  وأطروحـة 

وقد تبّيّنا أّن األطروحة المدحوضة غلب 

عليهـا ضميـر الــ)هـم( العائد على مجتمع 

الذكـور، وأّمـا األطروحـة المدعومـة فقـد 

سـيطر عليهـا ضميـر الــ)أنـا( العائـد على 

الثانـي  الّرئيـس  الطـرف  باعتبـار  األنثـى 

الحجـاج. هـذا  فـي 

األطروحـة  مواقـف  كانـت  وإن 

مـن  مجموعـة  علـى  قائمـة  المدحوضـة 

بالحـرف  ـدة 
ّ
المؤك االسـمية  الجمـل 

الناسـخ )إّن( فضاًل عن أن خمسـة أفعال 

مسـندة إلى الضمير)هم( والتي تناولناها 

قـد  المدعومـة  األطروحـة  فـإّن  سـابًقا 

غلبـت عليهـا مجموعـة مـن األفعـال نـأت 

عـن عالـم الجمـود والمـوت وعانقـت فـي 

عالـم  مـن صميـم  هـي  مؤشـرات  أغلبهـا 

الحركـة والحيـاة، بـل جـاء عـدد مـن هـذه 

المسـبوقة  الماضـي  فـي صيغـة  األفعـال 

)قـد  مثـل:  التوكيـد  علـى   
ّ
لتـدل )قـد(  بــ 

قـد  شـقت،  قـد  كتبـت،  قـد  شـربت، 

سـبحت(. فضـالً عـن أّن مجموعـة أخـرى 

مـن األفعـال جـاءت فـي صيغـة المضـارع 

وبذلـك  أسـأل(  أسـخر،  )أضحـك،  مثـل: 

امتـداد  وعلـى  الشـاعرة  األنثـى،  امتلكـت 
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الماضـي  زمنيـن:  النـص 

والحاضـر.

إلـى  إضافـة  هـي  بـل 

أفعـااًل  امتلكـت  ذلـك 

بينما)هـم(  حيـاة  ترشـح 

امتلكـوا أفعـااًل لـم تخـرج 

عـن دائـرة األلـم والمـوت 

بـل كان الفعـل المكـرر هو 

بينمـا  الفعل)يقولـــون( 

فعـل  األنثـى  تجـاوزت 

القـول إلـى أفعـال أخـرى 

انفعـاالت  عـن  عّبـرت 

وجـود  حقيقـة  عـن  تعلـن 

تجـاوز  وجـوًدا  اإلنسـان 

الفعـل. إلـى  القـول  حـّد 

فبينما)هـم( يجّرحـون 

 ... ويقولـون  بـون 
ّ
ويصل

الشـاعرة  األنثـى،  كانـت 

)تشـرب وتكتـب وتعشـق وتسـبح وتضحـك 

العالميـن: بيـن  فشـّتان  وتسـخر( 

- عالـم يقـّرر وينهـى دون تعليل مقنع. 

ويثـور  ويتحـّدى  يرفـض  وعالـم   -

كان  ولّمـا  وبراهيـن.  حجـج  َجعبتـه  وفـي 

الّنـص  بنـاء  فـي  ـا  مهّمً قسـًما  االسـتنتاج 

عـن  القسـم  هـذا  يغـب  لـم  الحجاجـّي، 

منطـق األنثـى كمـا لـم يغـب عـن قصيـدة 

قولهـا: الّشـاعرة 

وأضحـك من كّل ماقيل عّني 
وأرفـض أفكار عصر التنك 

ومنطق عصر التنك 
وأبقى أغّنـي على قّمتي العالية 

وأعرف أّن الرعود سـتمضي ... 
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وأّن الزوابع تمضي ... 
وأّن الخفافيـش تمضي ... 

وأعرف أّنهم  زائلون
وأّني أنا الباقيـــة ... 

فجـاء االسـتنتاج قائمـا علـى مجموعـة 

ـم 
ّ
مـن األفعـال المسـندة إلـى ضميـر المتكل

األنثـى،  الشـاعرة،  علـى  العائـد  المفـرد 

إلـى  المسـندة  األفعـال  علـى  بهـا  رّدت 

أرفـض،  أضحـك،  فـ)أنــا(  الضمير)هـم( 

وأعـرف. أعـرف،  أغنـي،  أبقـى 

يريـدون  مـرات،  أربـع  يقولـون  و)هـم( 

الجـدار  هـذا  يقيمـون  النسـاء،  وأد 

إّن  بـون، 
ّ
يصل يجّرحـون،  الخرافـي، 

إلـى  المسـندة  األفعـال  فـي  المتأّمـل 

م)أنـا( العائـد علـى األنثـى، 
ّ
ضميـر المتكل

الصـارخ  التناقـض  يـدرك هـذا  الشـاعرة 

وعالـم  الـ)أنـا(  عالـم  العالميـن:  بيـن 

وال  يجتمعـان  ال  عالمـان  همـا  الـ)هـم(. 

مـن  قنـاة  بـأّي  يتواصـال  أن  لهمـا  يمكـن 

التواصـل. قنـوات 

هنـاك قطيعـة عميقـة بيـن العالميـن، 

 عالـم منهمـا عـادل عـن العالـم 
ّ
بـل إّن كل

ـا  ـا واجتماعّيً ـا وثقافًيّ اآلخـر عـدواًل فكرّيً

كهـذا العـدول الـذي عّبـرت عنـه الشـاعرة 

العشـب.  مـن  النـوع  وهـذا  الباديـة  بيـن 

مسـتقيمان  ـان 
ّ

خط الهندسـة  بلغـة  إنهمـا 

يجتمعـان.  ال  متوازيـان 

عـن  الشـاعرة  األنثـى،  عّبـرت  وقـد 

الفاعـل  اسـمي  خـالل  مـن  المعنـى  هـذا 

طرفـي  الضميريـن  إلـى  المسـندين 

ع: الصـرا

هـم: زائلون

أنـا: الباقية

ا  جـاء اسـم الفاعـل األّول نكرة ومشـتّقً

ـق 
ّ
ومتعل أجـوف)زال(  معتـل  فعـل  مـن 

هـو  أجـوف  كيانـه  كان  رّبمـا  بضميـر 

اآلخـر يحتـاج امتـالء يعـدل بـه عـن الفهـم 

الخاطـئ لطبيعـة األنثـى. فـال يـرى فيهـا 

خيـر  الراضيـة  المـرأة  يعتبـر  وال  ضعًفـا 

النسـاء، ويفهم معنى التحّرر فهًما سـليًما 

النسـاء. أحلـى  الجاريـة  المـرأة  يـرى  وال 

)الباقيـه(  الثانـي  الفاعـل  اسـم  وجـاء 

معتـل  فعـل  مـن  ا  ومشـتّقً معّرًفـا 

علـى  ثـار  بضميـر  ـق 
ّ
متعل ناقص)بقـي( 

إلـى  ويحتـاج  أيًضـا.  هـو  النقـوص  كيانـه 

علـى  بالحصـول  الكيـان  هـذا  اسـتكمال 

حّقـه فـي الفعـل اإلبداعـّي عامـة واإلبداع 

الشـعري خاّصـة باعتبـاره الفعـل القضّيـة 

النـص. هـذا  فـي 
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 "أنــا تجريبــّي" - ميــالن كونديــرا!

الكتابــةُ  تجريــٌب دائــٌم! وهــذا هــَو الســرُّ 

فــي بقائهــا، والرهبــة مــن فعــل ديناميتهــا 

وقدســيتها، وقّوتهــا فــي أنهــا مبعــث الحلــم 

»فــّن  وأّنهــا  - اليقظــة، وتجميــل عالمنــا، 

بــارت،  روالن  ــر 
ّ

ينظ كمــا  األســئلة«  طــرح 

الفــذة لإلجابــة  والتجريــب أحــد الطــرق 

عــن تلــك األســئلة!

تــرّدد،  بــال  عــام،  مجــّرٌب  والكاتــُب 

ســالحُه ذبذبــات جســٍد حالــٍم، غيــر قابــل 

ومشــروعيته  والترّهــل،  الذبــول  لصــدأ 

خيــاٍل  وألعــاُب  الكلمــات  فقــُه  األمثــل 

ــت الكلمــاُت فــي صــالة  متجــّول، وإذا كان

اإليحــاء التعبيــري الجمالــّي »تنتظــُم علــى 

الــورق مــن تلقــاء نفســها، حســب الترتيــب 

ــو  ــرى إنطوني العروضــي للســوناتة« كمــا ي

فــي  اآلخــر  هــو  الخيــال  فــأنَّ  تابوكــي، 

تجولــهِ المخملــّي، وألعــاب مكــره »يتيــُح 

 
ُ
يقــول كمــا  شــيء«   

ّ
كل خلــق  للكاتــب 

موراكامــي! هاروكــي 

فــي "ِجلســة تصويــر" القــاص علــي 

بامتيــاز!! مجــّرب  كاتــب  المســعودي 

ُمحتــرٍف  وســباحة  مغامــرة،  لحظــة 

فــي بحــار لغــٍة ماتعــٍة غريزيــٍة نابعــٍة مــن 

ــاء الجســد  ــا عالقــة بكهرب األحشــاء، وله

الحالــم، وبتعبيــر موريــس بالنشــو "لغــة 

ملتحمــة بحميمنــا الســرّي، الشــيء الــذي 

ــا". هــو أقــرب مــا يكــون لن

مــن  نزيــف  هنــا  القصيــرة  القّصــة 

ــد كلمــات، ودفــق خيــاٍل بعــد 
ّ
الكلمــات تول

مجموعة»جلسة تصوير« لـ : علي المسعودّي
القّصة لعبة مجاز!

بقلم: ِعذاب الركابي ❋

❋ ناقد وشاعر عراقي مقيم في مصر.
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الواقعــي- مــن  بديــع  خليــط  الخيــال، 

والعجائبــي  والفانتــازي  الرومانســي 

والمنولــوج الداخلــي، بــوُح البــوح، مــدرك 

ٌبالقلــب والعيــن معــًا، ومفــٍض إلــى قــارات 

ومــدن خيــال طــازج، تجــّرب فيــه الكلمــات 

الممتــع،  لهوهــا   ُ ألعابهــا، واالســتعارات 

وهــي تــارة بعبــارات ال تشــبُه إال تثــاؤب 

وردة فــي ســرير عطرهــا، وتــارة أخــرى 

ُتقــرأ بركانيــة فــي لهيــب غــزٍو مســالٍم، 

بالغــة  عبــر  منتظــرة..  محّببــة  وثــورة 

والدهشــة..  والمتعــة  الجمــال  مفرطــة 

ــح فــي أســلوب ُمتقــن 
ّ
طقــس تجريــب ُمل

مشــغول جيــدًا، بإيعــاز روٍح أنينهــا قافيــة 

لقصيــدة - قّصــة صــورة لواقــع حلمــي 

معيــش!

عهــدًا  الكلمــاِت  عاهــَد  مبــدٍع  كّل 

قابــل  غيــر  إنجيــل  بمفــردات  دهريــًا، 

للتزويــر والتأويــل، هــو مجــّرب بامتيــاز!

 كان بورخيــس يفاخــر فــي زمنهِ قائاًل: 

واعتــرف  أجــّرب«  وأنــا  عمــري  »طــوال 

مــن  الواثــق  المبــدع  بشــجاعة  مــرارًا 

ــة، إنَّ  أمطــار الكلمــات ونســماتها الربيعي

قصصــه تقــُف فــي المســافة بيــن القّصــة 

فــي  نفتقدهــا  الجــرأة  وتلــك  والمقالــة، 

مبدعينــا المســتعذبين مكيــاج النرجســية 

الصاخــب. والتعالــي 

علــي المســعودّي كاتــب مجّرب!

يختــار فســفور حروفــه، وإيقــاع إبداعــه 

مجموعتــه  فضــاء  يتــّوج  وهــو  مختلفــًا، 

الجديــدة »ِجلســة تصويــر«، بهــذا االنفالت 

األســلوبّي الضــروري والُملــح، وهــو يعطــي 

أوصــى  كمــا  المبــادرة،  حريــة  الكلمــات 

ماالرميــه بثــوب زاهٍ لعبــارة قصيــرة مكتملة 

ــرة وهادفــة، فيأتــي نزيفــُه -إبداعــُه-  معّب

ســردُه تأمليــًا حلميــًا، مراوحــًا بين )القصة 

القصيــرة جــدًا( و)األقصوصــة( و)القّصــة 

علــى  المــدرك  الحفــاظ  مــع  القصيــرة( 

كينونــة فّنــه الســردّي، وتفــرده التعبيــري 

اإليحائــي الجمالــي، وهــو ينتقــل بمهــارة 

مــن الواقــع إلــى الخيــال، ومــن الحلــم إلــى 

اليقظــة، فتأتــي قصصــه مزيجــًا منغمــًا 

مــن الواقعــي إلــى الفانتازي إلى التشــكيلي 

الرمــزي جســرُه لغــة شــعرية فاتنــة مانحــة، 

زة جاذبــة اليطــال ألفاظهــا  وبالغــة مســتفِّ

الطازجــة الترهــل والخــواء، نافــورة جمــال 

وحلــم، فــّن جــاد »يختــرق األشــياء إلــى مــا 

وراء الواقــع ومــا وراء الخيــال« – حســب 

تعبيــر بــول كلــي !
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»جلســة تصوير«

ــى فــي 
ّ
عبقريــة ســرٍد narrative، تتجل

ــة – الصــورة – المشــهد عبــر لغــة  الحكاي

 
ّ
بصريــة، حيــث تأخــذ الكلمــات فــي كل

قّصــة مهمــة »الكاميــرا« كاميــرا الــذات" 

 بعيــٍن 
ُ
– بتعبيــر ديــان دوكــري، وهــي تنقــل

ــل واقــٍع معيــش. ــٍة تفاصي ثاقب

فــي »حــداء الصفيــح« المــكاُن بطــاًل 

والمــكاُن هنــا يعطــي أبعــادًا للشــخصية 

ــًا.. ! ــَر عمق ــًا أكث تجعله

عبــد  إبراهيــم  الروائــي   
ُ
يقــول

المجيــد: »المــكان يفــرُض ســماٍت أخــرى 

اإلنســاُن  اليعرفهــا  رّبمــا  للشــخصية، 

الشــخصية،  تغنــي  ســمات   ، نفســهِ عــن 

األحيــان«. بعــض  فــي  وتصنعهــا 

وفــي هــذه القّصــة المــكاُن متمــاهٍ وروح 

البطــل »أبــو مناحــي« وهــَو نهــب عواصــف 

هوجــاء بيــَن الماضــي المقــرون بالشــجن 

 nostalagie والنســتولوجيا  المضنــي 

العاليــة.. والحاضــر المفضــي إلــى األلــم 

يتجّســد  ذلــك   
ّ
كل والحيــرة..  والقلــق 

ويصوغــُه  اللحظــة،  كبريــاء  جارحــًا 

وليمــة  طــّي  ببراعــة  المســعودي  علــي 

األوحــد  البطــل  ومشــاعر  أحاســيس 

فــي القّصــة »أبــو مناحــي«.. أحاســيس 

ــي  ــكان ونبضــه ومالمحــه الت بحــرارة الم

التبتعــد عــن مالمــح إنســانه - البطــل، 

 منهمــا 
ّ
 كل

ّ
، قــْد حــل بــل هــي لحظــة تمــاهٍ

فــي تفاصيــل اآلخــر، وكالهمــا يســكباِن 

دمعــًا حجريــًا، ويفيضــان حنينــًا تجــاوز 

ــا،   بحــار الدني
ّ
ــواج كل ــورة أم ــٍه ث ــي قوت ف

فالهــروب القســري مــن تضاريــس البــداوة 

اليعيــُد لـــ »أبــي مناحــي« إنســانيته، وهــو 

يصــدُم بـــ »بــداوة المــدن« وهــي تعلــن عــن 

جفــاف أنهــار األلفــة والمحبــة والحنيــن، 

ويجــد نفســه غريبــًا ليــس علــى المــكان 

وإنســانه،  زمانــه  علــى  بــل  فحســب، 

ويتمنــى لــو توقــف الزمــن ليعيــش زمنــًا 

آخــر، قــد انتــزع قســرًا مــن نســيج ذاكرتــه 

التــي اليصلهــا صــدأ النســيان..!

: »ماذا تفعلون بأنفسكم ؟ هْل تذهبون 

بأرجلكم إلى األقفاص، إلى السجن.. إلى 

يترَك  أْن  لبدوي  ُيمكن  كيف  االختناق.. 

مساحٍة  في  ليسكن  االمتداد،  هذا   
ّ
كل

التتجاوز )ممراح اإلبل(..« - ص11.

 
ُ
 أروهــان بامــوق: »دائمــًا أحــاول

ُ
يقــول

القــارىء  فــي مخيلــةِ  المشــهَد  أثيــَر  أن 

مــن خــالل الصــور«!
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وقّصــة »ليــل قران« 

لقطة - تشــكيل - مشــهد 

- وصورة!

 - الــذات  ولكاميــرا 

لغــة  المجــّرب  الكاتــب 

وملجــأه  ســكنه،  تبــدو 

الحالــم، وهــو فــي لحظــة 

موحيــة،  لقطــة  اصطيــاد 

صــورة نابضــة بأحاســيس 

التحتويهــا  ومشــاعر 

الكلمــات نفســها، وســمتها 

االقتصــاد فــي المفــردات، 

وبراعــة  الجمــل،  وقصــر 

التكثيــف، والخيــال المنتــج 

بنــاء  عناصــر  المبتكــر، 

 narrative ســرد   - قّصــة 

والــذي  حداثــي  مابعــد 

أطلــق عليــه عالــم االجتمــاع 

الحداثــة  باومــان  زيجمونــت  البولنــدي 

 !..liquid modernity الســائلة 

ال يغيــب علــى القــارىء لحظــات ســطو 

ــدة  ــاء القصي ــى كيمي ــاص الســلمي عل الق

التعبيــري  والزهــو  بــل  الومضــة   -

 هــذه 
ّ
بتقنيتهــا، فقــط ليمنــح القّصــة كل

اإلثــارة excitation- الملــح فــي الســرد 

كمــا يــرى إيتالــو كاليفينــو، لُتقــرأ بشــروط 

قلــٍب موجــٍع، وذاكــرة بهيبــة المــاء، متوجــة 

 جملــة 
ّ
بعنصــري الدهشــة والمفاجــأة، كل

ــي الزمــن  ــدة ف رشــيقة لحظــة بعــث جدي

التــي  المثيــر، وصالتــُه  ترياقــُه اإلبــداع 

التصيــر قضــاًء : الحريــة..!

يســبقني  وهــو  )فهــد( فرحــًا  »كان   :

فــإذا  بيتهــم،  إلــى  الشــارع  عبــور  فــي 
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ــٍة، دهســتُه  بســيارة تســيُر بســرعٍة جنوني

ص17.  - واإلســفلت«  إطاراتهــا  بيــَن 

لحظــٍة  عــن  معّبــٌر  شــكٌل  والقّصــة 

مــن زمــٍن يبــدو ممتــدًا ورتيبــًا فــي رؤى 

المبــدع، وكأّنــُه كل األزمنــة، زمــن بعمــر 

الســنوات   
ّ
»كل و  األزل  وزهــو  المــدى 

ســواء، مادامــت األحــداث تــدوُر كــدوران 

اإلســطوانات فــي الفونوغــراف« - حســب 

فــي  باتشــيكو  إميليــو  خوســيه  تعبيــر 

ــارك الصحــراء«. ــال »مع ــه - النوفي رائعت

»عــروس  قّصــة  بــهِ  توحــي  مــا  ذلــك 

تأملّيــة  حالمــة  قّصــة  وهــي  الخليــج« 

فــي لغــة تجمــع مفرداتهــا بيــن التأويــل 

ذبذبــات  خالصــة  والحقيقــة،  الموهــم 

 وحــدُه 
ُ
خيــاٍل ابتــكاري.. وهنــا »الخيــال

بوســعه أْن يمّدنــا بــأدواٍت إدراكيــة، ُيمكــُن 

الوثــوق بهــا« - حســب تعبيــر بورخيــس 

الظــل( - ص149. فــي ) مديــح 

ــة مفارقــة أيضــًا، وخــدع  والقّصــة لعب

الزمــن  لعبــة  تفضــح  الجاذبــة  األلفــاظ 

فــي الكائــن، وهــو يســرق منــه خطواتــه 

الصباحيــة، ويعبــث فــي حدائق مالمحه.. 

ــر  ــات ومك ــة الكلم ــق لعب فـــ »العجــوز« وف

محــض  شــيء   
ّ
»كل ومــادام  الخيــال، 

اســتعارة« - كمــا يقــول جوتــه، و»العالــم 

هاروكــي  بــرؤى   - مجــاز«  ســوى  ليــس 

موراكامــي، فــأنَّ »العجــوز« هــو »الوطــن« 

ويطــرب  الشــكلية،  إلــى  يركــن  حيــن 

للزخــارف، وينبــذ العمــق واألصالــة، وهــو 

صــوت،  بــال  ديكوريــة  بخطــوات  يترنــح 

إال  حضــوره  والُيقــرأ  صمتــًا،  ويتكلــم 

فصــاًل مــن كتــاب الغيــاب :

: »تشــيح بوجههــا عــن زميلهــا الــذي 

يبادرهــا بالــكالم.. لتوهــم اآلخريــن بأنــُه 

فتــاةٍ  بجنــوح  تتركــُه  مغازلتهــا..   
ُ
يحــاول

هاربــٍة مــن شــاٍب.. وهــي تلمــُح فــي وجهــه 

ابتســامة تكــّدر عليهــا صفــو خياالتهــا..

ســألتها : ما اســمك ؟

قالــت : وطن« - ص45.

لــُه  بمجموعــه   narrative الســرُد 

ســلطة االحتــواء.. احتــواء عديــد الفنــون، 

وهــو كفــّن عابــر لألزمنــة، بــل وســابقها - 

كمــا يــرى د. هـــ. لورانــس.. فــأنَّ الكتابــة 

لعبــة  وأنهمــا  شــقيان،  توأمــان  والرســم 

حريــة.. فــي واقــع حلمــي، وحيــاة بــكل 

تفاصيلهــا لعبــة أيضــًا.

فــي قّصــة »ليــل.. ربمــا« لعبــة الكتابــة 

فــي  إبداعيــة  فسيفســاء  والرســم.. 

»لغــٍة ِصيغــت مــن اســتعارات« - بتعبيــر 
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ليغونيــس ligones.. فــي مــزٍج ُمموســق 

أدوات   - واللــون  الكلمــة  بيــن  بديــع 

الكتابــة الحالمــة فــي نســيج ســرٍد - نثــر 

خرافــي - قّصــة قصيــرة فــي لغــة غريزيــة 

فعــٍل  علــى  تحتــوي  أنهــا  غيــر  تعنــي  ال 

زمنــي.. والعالقــة أزليــة بيــن الكلمــة - 

القصيــدة - القصــة والتشــكيل - اللوحــة 

والنحــت، وهمــا مصــدر فــرٍح صوفــي - 

ذبذبــات جســٍد حالــم.

: »ظــالم دامــس.. وهــو ينظــُر باتجــاه 

أجــزاء  تتحّســس  وأصابعــه  المــرآة.. 

ــرى نفســه جيــدًا..  .. يشــعُر أنــُه ي وجهــهِ

مــن دون أن يخــاف مــن تفاصيــل وجهــه 

كمــا يحــدُث لــُه فــي النهــار« - ص65.

فــي قّصــة »ســيد الكلــب« نقلــة نوعيــة، 

يأخــذ اإليحــاء فــي أبجديتهــا شــكاًل آخــَر، 

واألحاســيس،  المشــاعر  علــى  يضغــط 

فــي  كلمــة  كل  ورٍد،  بأقــدام  ولكــن 

ينتقــل  والكاتــب  مرئيــة،  ُتقــرأ  القّصــة 

بشــرارة أصابــع مــن نــّص مكتــوب إلــى 

نــّص بصــري ُيمكــن أن ُيقــرأ بالطريقــة 

الفســيح  الغــرب  فضــاء  إنَّ  نفســها.. 

الملتحــف بعبــاءة الحريــة هجيــن وباعــث 

ــى رأســه  ــا.. وعل ــًا قاتم ــي النفــس حزن ف

تمثــال  ونســمات  األمريكــي،  الفضــاء 

حيــن  الســموم،  لريــح  الباعثــة  الحريــة 

أمين عام الرابطة طالل الرميضي وأمين السر حياة الياقوت يكرمان المسعودي
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أفعالــه،  وتســتهجن  اإلنســان،  ُيمتهــن 

وهــي ببالغــة الحميميــة واأللفــة والبراءة، 

ويبــدو الفضــاء متســعًا، بــل منحــاز لمــا 

يــؤذي القلــب ويربــك نبضــه إلــى مــا هــو 

ــه  ــدو ل ــذي يب ــوان ال دون اإلنســان.. للحي

نفــوذ، وكلمــة مثلــى، ُيحســب لــه حســاب، 

الراحــة  وســائل  كل  لــه  وتقــّدم  ُيبّجــل 

واألمــان، ويبــدو حــارس الكلــب فــي منزلــة 

ــة حســب العــرف األمريكــي، فكيــف  عالي

المختفــي،  الحقيقــي  الكلــب  بصاحــب 

وظلــُه هــو الــذي يحكــم، ويأمــُر وينهــى، 

فعــاًل،  »مخبولــة«  غــدت  أرٍض  فــوق 

أحــد؟  ال  ومواطنهــا 

: »بــدت البيــوت تخلــو شــيئًا فشــيئًا، 

أزقــة  بيــن  وحارســه  يمشــي  فصــار 

مــن  مأهــوٍل  منــزٍل  عــن  بحثــًا  الحــارة 

أجــل الدخــول ثــّم العــواء فــوق ســطحه.. 

منــذ لحظــة ظهــور الكلــب، حتــى فــراغ 

لــْم  أهلهــا..  مــن  تدريجيــًا  )المخبولــة( 

يحــدث أن شــاهَد أحدنــا مالــك الكلــب 

ص80.  - األمريكــي« 

 ، فــي عمقــهِ هــو  فــنٍّ   
ّ
كل »إنَّ فضــَل 

وكذلــك  والحــّق«..  بالجمــال  التصالــهِ 

اّتصالــه  كيتــس   - الشــاعر  ياســيدي 

ــُه،  ــذي الُيمكــن ســجنُه، أو قمع ــِم ال بالحل

أبجديتــه..!! حــروف  اســتهجان  أو 

و »شــاهد وشــهيد« القصة - الُحلم..!!

: »هْل أعطتك األرُض اإلحساَس ذاته، 

وأنَت تسكُب دماءَك فيها؟« - ص83.

بــوُح الــذات المتشــظية فــي ذكريــات 

 ُ يلتقــط  والكاتــُب  جديــد..  قديــٍم  حــبٍّ 

الكلمــات فــي ُحلــٍم، وهــو يخفــض جنــاح 

الــوّد لهــا، ويتصــّرف بإيعــاز مــن رئــة الرقــة 

فراشــة  جناحــي   
ُ
يتامــل كأنــه  والحنيــن، 

لغــات  بــكل  الــذات  حديــث  مرفرفــة.. 

مبعــث  كلمــات  فــي  ُتقــرأ  وهــي  األلــم، 

الكاتب علي المسعودي
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ــذات  ــة، حيــن تتماهــى ال نســتولوجيا عالي

مــع الوطــن.. ويكبــُر صــدى الحلــم واألمــل 

والشــوق، وتتــوه األصابــع والقريحــة معــًا، 

تكتــب  أهــي  جنونهمــا  أوّج  فــي  وهمــا 

مــاداَم  يهــّم  أم قّصــة، ولكــن ال  قصيــدة 

 فــّن هــو باألســاس شــعر، أي وحــدة 
ّ
»كل

حميمــة مــع اللســان والــكالم« - كمــا يقــول 

هولدرليــن.. تجمــع حروفهمــا بيــن الجمال 

جميلــة،  امــراة  كمــا  واإلغــواء  والتمــرد 

تحــارب عاشــقها المفتــون بهــذه الســهام 

ــا.. يذهــب الوطــُن  ــي التخطــىء هدفه الت

ويعــوُد فــي القصــة -الحلــم فــي »الميتــا - 

لغــة« أو مــا وراء اللغــة، أليــس األحــالم لغــة 

 باولــو كويلهــو:
ُ
اهلل - كمــا يقــول

بعــد  إليــك  ســأعود  تذهــب..  »ال 

! . . قليــٍل

لكني نســيت أن أخبرَك :

 قضايــاه التــي 
ّ
الوطــُن تنــازَل عــن كل

كنــَت تدافــُع عنهــا« - ص85.

خيــال  »لعبــة  بمجموعــه  الفــّن 

 جــان جــاك لوبيل!
ُ
خطــرة« - كمــا يقــول

 كيميــاء 
ّ
بــل لعبــة مجــاز ُمتقن..هــي كل

الجمالــي.  التعبيــري  واإليحــاء  الكتابــة 

المعنــى  هــذا  مؤكــدًا  بورخيــس  يكتــُب 

فــي »الحكايــات«: »ُســئَل مــزارٌع إْن كانــت 

الســماُء ســتمطر، فأجــاب : لســُت أدري، 

فالطقــُس يبــدو علــى هيئــة َمــْن ُيخّمــن«!.

ــة »الطــرف اآلخــر«  ــي قّص ــُع ف والواق

وهــو  وُيخــادع،  يغــدر،  َمــْن  هيئــة  علــى 

متلــون كالحربــاء، وأنانــّي حتــى البشــاعة، 

 نفســه، 
ّ
ال يــرى فــي مرآتــهِ المهشــمة إال

الزائفــة،  البطــوالت  صاحــب  وحــدُه 

باطــل:  
ّ
والــكل

جيــدة  صداقــة  أكــّون  أن  »حاولــت 

َمــْن   
ّ
كل لكــن  تجربــة،  مــن  أكثــر  فــي 

ذاتــه،  وســماع  نفســه،  بصداقــة  اكتفــى 

ــة جمهــور  ــد، والبقي هــو المتحــدث الوحي

ص95.  - فقــط«  التصفيــق  مهمتــُه 

 فــي هــذا الواقع المعيش يشــكو 
ّ
والــكل

مــن الســرقة، والســارق األمهــر ال أحــد..! 

وأّننــا »مازلنــا ال شــيء وال أحــد« علــى 

لســان بطــل »الغرنغــو العجــوز« لكارلــوس 

فوينتــس.. وأقســى أنــواع الســرقة هــي 

فــي  ينمــو  لبهجــٍة جنيــٍن  الزمــن  ســرقة 

أحشــاء كلٍّ مّنــا ببــطٍء، أو أنهــا مؤجلــة، 

 :
ّ
والزمــن عابــث كبيــر فــي كينونــة الــكل

»كنــُت أتوقــع أنَّ مثــل هــذا العمــر بعيــد 

جــدًا.. ال أدري كيــف قطعــت المســافة 
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مــن الطفولــة إلــى هنــا بهــذهِ الســرعة« 

ص96.  -

االنعتــاق،  لحظــة  وحــدُه  والماضــي 

الحزيــن  الحاضــر  جحيــم  مــن  والفــرار 

المقلــق بــال شــمس، ونهاره يشــكو عصيان 

تذكــرة  الماضــي  الطائشــة..  دقائقــه 

تنتــهِ صالحيتهــا، نســتولوجيا  لــْم  ســفٍر 

nostalagie عاليــة، وذكــرى تتكلــم بلســان 

بهجــة مؤجلــة.. مــاٍض اليغيــب، واإلنســان 

ماضيــُه أبــدًا:

شــيٍء   
ّ
لــكل جــارٍف  بحنيــٍن  »أشــعُر 

مضــى : األهــل، الوطــن، قلــة المســؤولية 

كثيــرة..  ألشــياء  أشــتاق  انعدامهــا..  أو 

- ص98. لــِك«  وأشــتاق 

الواقــع  قّصــة  اآلخــر«  »الطــرف 

تراجيكوميديــة،  صــورة  فــي  المعيــش 

حيــن يســود النفــاق أيضــًا، حتــى يكــرُه 

نفســه: النفــاُق 

محاضــرة  غــدًا..  محاضــرة  »لــدّي 

مــن  بــّد  ال  لكــن  ُمّمــل،  لشــخٍص  ُمّملــة 

ألنَّ  والتصفيــق،  واالســتماع..  الحضــور 

عــدوى التصفيــق منتشــرة فــي المجتمــع« 

ص99.  -

هــذا  فــي  الســعادة  عــن  والباحثــون 

فالســفةِ  بتصــوراِت  بلهــاء،  الواقــع 

األزمــان، ولحظــة البحــث عــن الالأحــد 

»يبــدو   : الحــزن وبدايــة الضيــاع  نهايــة 

أنَّ النهايــات الســعيدة لــْم تُعــد موجــودة 

ص99.  - الخيــال«  فــي  حتــى 

مجموعتــه  فــي  الســعودي  علــي 

يعيــش  تصويــر«  »ِجلســة  القصصيــة 

لحظــة مــرٍح، يشــعُر بهــا، ومعــه قارئــُه 

عندمــا يقــول هــذه الكلمــات، بــل وهــو 

القّصــة  مبــدأ  جســِده،  برمــادِ  يكتبهــا 

تتقــارب  حتــى  »اإليجــاز  هــو  لديــه 

تعبيــر  حســب   - والنهايــة«  البدايــة 

بــو..! آالن  إدغــار 

نثــٍر  قصيــدة  بإيقــاع  قصيــرة  جمــل 

صفــة  بــدا  الــذي  االقتصــاد  متمــردة، 

بنــاء  أداة  المســعودي..  لــدى  أســلوبية 

، وهــي تأتــي مكتملــة وفــي إيقــاع  لقصصــهِ

مشــبٍع بالمتعــةِ بعيــدًا عــن التفاصيــل.. 

إيقــاظ  القــارىء،  مشــاعر  إثــارة  هدفــه 

وتوليــد رؤى فــي كلمــاٍت قليلــة فــي إيقــاٍع 

ــدٍع  ــة مفرطــة لمب ــي، وبحيوي ســريع، نبوئ

جــاٍد.. الكلمــات ملجــأُه الحالــم والمجــاُز 

منطــاُد نجاتــه..!
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تمهيد:

اإلشـــكاالت  مـــن  واآلخـــر  األنـــا 

اإلنســـاني.  الفكـــر  فـــي  العويصـــة 

حســـب  متعـــددة  تمظهـــرات  وتتخـــذ 

»األنـــا«.  لهوّيـــة  دة  المحـــدِّ الخلفيـــات 

والروايـــة العربيـــة بقـــدر مـــا هـــي روايـــة 

هـــي  مـــا  بقـــدر  غالبيتهـــا،  فـــي  ســـيرية 

نظـــرا  واآلخـــر،  األنـــا  حـــول  متمركـــزة 

لمـــا عرفتـــه األنـــا العربية من إحســـاس 

تجمعهـــا  قوميـــة  هويـــة  إلـــى  بانتمـــاء 

األحيـــان  غالـــب  فـــي  والديـــن  اللغـــة، 

والتاريـــخ والمصيـــر المشـــترك... هـــذه 

المكونـــات التـــي صاغتهـــا إيديولوجيـــة 

المســـتعمر. اآلخـــر  لمواجهـــة  قوميـــة 

إيديولوجيـــة  للروايـــة خلفيـــة  فشـــكلت 

للروايـــة. فحاولت الكشـــف عن الصراع 

الداخلـــي لألنـــا تجـــاه اآلخـــر، ليصبـــح 

شـــهادة،  وقتلـــه  معـــه خيانـــة،  التطبيـــع 

بطولـــة... ورفضـــه 

موحــدا  »قطبــا  باعتبارهــا  األنــا 

للتجــارب المعاشــة... مــن المســتبعد أن 

يكــون األنــا هــو القطــب الــذي »يشــخصن« 

هــذا  يبقــى  أن  يمكــن  بحيــث  الوعــي 

ســابقة  مرحلــة  فــي  دونــه  مــن  الوعــي 

ــى العكــس مــن  لتكــون الشــخص، لكــن عل

ذلــك، فــإن الوعــي المســتند إلــى إنيتــه 

المجــال  يفســح  الــذي  هــو  األساســية، 

األنــا  لظهــور  معينــة،  شــروط  ضمــن 

األنا واآلخر
في رواية  »ألني أسود« 

لـ : سعداء الدعاس

)1( كاتبة كويتية.

❋ باحث مغربي - أستاذ جامعي.

بقلم: د. يوسف الفهري❋

)١(
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فــي  اإلنيــة«.)1(  لهــذه  متعاليــة  كظاهــرة 

مقابــل اآلخــر الــذي يبــدو »موجــودا ضمنــا 

الواقــع،  هــذا  صميــم  الواقع.وفــي  فــي 

أي شــيء هــو بالفعــل أكثــر واقعيــة مــن 

ــة  ــه الماهي ــر لدي
ّ
ــه جوهــر مفك اآلخــر؟ إن

جســدي،  إن   )...( لــدي،  التــي  ذاتهــا 

كشــيء فــي العالــم، وجســد اآلخــر همــا 

بيــن  للتواصــل  الضروريــان  الوســيطان 

الوعــي لــدى اآلخــر ووعيــي أنــا«)2(. وإن 

كانــت الفلســفات المحــددة لآلخــر غيــر 

متجانســة، إال أنهــا تــكاد تتفــق علــى وجــود 

مســافة بيــن األنــا واآلخــر. ســواء علــى 

الجماعــي.  أو  لألنــا  الفــردي  المســتوى 

يتجلــى  اآلخــر  فــإن  ســارتر  يــرى  وكمــا 

فــي تجربــة األنــا »عبــر حضــور أشــكال 

واألعمــال  والتعبيــر  كاإليمائيــة  منتظمــة 

األشــكال  هــذه  وترتبــط  والتصرفــات. 

ــا  المنتظمــة بوحــدة منظمــة توجــد مبدئي

تجربتنــا.«)3( خــارج 

واآلخــر«  »لألنــا  الروايــة  تنــاول  إن 

ــر  ــاره مفهومــا متطــورا ومتحــوال غي باعتب

األنطولوجيا  في  بحث  والعدم  الكينونة  سارتر:  بول  جان   )1(

ع  د.  مراجعة  متيني.  نقوال  د.  ترجمة  الفينومينولوجية، 

األولى  الطبعة  للترجمة  العربية  المنظمة  العيادي.  العزيز 

بيروت 2009. ص 165.

)2(   نفسه : ص 314.

)3(   نفسه : ص 317.

علــى  منســجمة  تبــدو  ال  جعلهــا  ثابــت، 

مســتوى الرؤيــة إلــى اآلخــر. فــإذا قرأنــا 

علــى ســبيل المثــال اآلخر/اليهــودي فــي 

الروايــة العربيــة، فهــو تمثيــل غيــر ثابــت، 

ومتحــول حســب التحــوالت التــي عرفتهــا 

ــم العربــي  ــة الفلســطينية فــي العال القضي

تمثيــل  أن  كمــا  اليــوم.  إلــى   1948 منــذ 

الغــرب متحــول ومتغيــر بتطــور العالقــات 

الكولونياليــة  الفتــرة  منــذ  الدوليــة 

العالميــة  الحــرب  بعــد  مــا  االســتعمارية 

فــي  التحرريــة  بالحــركات  مــرورا   1945

العالــم العربــي ثــم االســتقالل، ومــا أعقبــه 

ــم  ــة، ث ــة الوطني ــاء الدول ــن محــاوالت بن م

فــي   2001 ســنة  أعقــب  الــذي  التحــول 

العالقــة مــع الغــرب، واســتفحال ظاهــرة 

وتهمــة  كتمثيــل  والتصاقــه  اإلرهــاب، 

وتحــوالت  واإلســالمية.  العربيــة  باألنــا 

بــدأت  والتــي  األنــا،  تمثيــالت  طالــت 

ســقوط  بعــد  والتالشــي،  التصــدع  فــي 

بغــداد، ثــم منعطــف 2011م الــذي عصــف 

الجريحــة  »األنــا«  تمثيــالت  مــن  بكثيــر 

والمكلومــة التــي تــرى ذاتهــا مــن خــالل 

مــرآة متصدعــة. فأصبحــت األنــا العربيــة 

تحــدد هويتهــا مــن خلــل التاريــخ أو النظــر 

إليهــا مجــرد أطــالل ودمــن عفــا عليهــا 

مجــرد  العربيــة  األنــا  وأصبــح  الزمــن. 
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صوتية/لغويــة.  ظاهــرة 

وروايــة »ألنــي أســود« تبتعــد 

عــن »األنــا« العربيــة لتتناول 

هويــة داخــل هويــات. 

اســتطاعت الروايــة نقــل 

ــا واآلخــر  ــن األن العالقــة بي

الصــراع  بيــن  المتأرجحــة 

والحوار والتعايش، أن تنقل 

جماليــا تناقضــات العالقــة، 

خاصــة مــن خــالل عالقــات 

العشــق والحــب بيــن البطــل 

بينهمــا  فيحــول  والبطلــة. 

ــة المتصارعــة.  ــق الهوي عائ

الروايــة  فــي  فالبطــل 

ــة/ ــة يلتقــي باليهودي العربي

فتنقطــع  اإلســرائيلية، 

العالقــة تضحيــة مــن أجــل 

مــا  القضية/الهويــة. وهــو 

امتــد إلــى كتابــات الشــباب 

التــي عالجــت قضايــا وطنيــة، مثــال ذلــك 

روايــة مــراد الضفــري »ملخونيا وال وطن«. 

وإن كانــت الروايــة ال ترقــى إلــى النضــج 

الجمالــي فــي تناولهــا ألحــداث 20 فبرايــر 

بالمغــرب، نظــرا النفعاليتهــا وانجرافهــا 

نحــو شــعارات دون خلــق حواريــة وتعــدد 

األصــوات، لنقــل المرجــع الحــي بجماليــة 

روائيــة وبرؤيــة شــمولية.

تنــوع  العربيــة  الروايــة  بــدأت 

بعــض  ووظــف  اآلخــر،  صــورة  مــن 

داخــل  المضطهــد  اآلخــر  الروائييــن 

بالنســبة  خاصــة  العربيــة.  أوطانهــم 

للخليــج. حيــث يعيــش المهاجــرون علــى 

كمــا  واألســيويين.  كاألفارقــة  الهامــش، 

فهــد  إســماعيل  الكويتــي  الروائــي  فعــل 
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إســماعيل فــي روايتــه »بعيــدا إلــى هنــا«)4( 

فــي تناولــه لشــخصية »كومــاري« الخادمــة 

دفعتهــا  التــي  السيريالنكية/األســيوية، 

الهجــرة،  إلــى  االجتماعيــة  ظروفهــا 

بــكل تناقضاتــه.  فواجهــت واقعــا آخــر، 

روايــة  وهــي  بالســرقة.  ظلمــا  فاتهمــت 

ذات بعــد إنســاني. ُتدخــل الروايــة »األنــا« 

قفــص االتهــام، باالســتغالل واالضطهــاد 

والعبوديــة، فــي مقابــل عالقــة إنســانية 

إذ  و«اآلخــر«،  »األنــا«  الطرفيــن  مــن 

إلــى أم غيــر  تتحــول الخادمــة كومــاري 

للطفــل.  بيولوجيــة 

وقــد بــرزت ثنائيــة »األنــا واآلخــر« فــي 

الروايــة العربية المهجرية بشــكل محوري، 

ممــا أتــاح لهــم نقــل معانــي التجربــة التــي 

فــي  يحســموا  لــم  وطــن  فــي  عاشــوها 

انتمائهــم إليــه علــى مســتوى الهويــة، أو 

أنهــم يعيشــون تجربــة ازدواجيــة المواطنــة 

ينســلخوا  لــم  الذيــن  بخــالف  والوطــن، 

عــن وطنهــم األم. فحملــت الشــخصيات 

وجــرت  واألحــداث  المفاهيــم  مــن  ركام 

كبلــت  ولغــة  وحضــارة  تاريخــا  وراءهــا 

بتناقضــات،  مثقلــة  وجعلتهــا  هويتهــم، 

أعطتهــم إحساســا بالهــوة الفاصلــة بيــن 

المدى،  دار  هنا«.  إلى  »يعيدا  إسماعيل  فهد  إسماعيل   )4(

دمشق. الطبعة األولى 2001.

الحــاالت  بعــض  وفــي  واآلخــر.  الــذات 

تتحــول »األنــا« إلــى »آخــر«. نشــير فــي 

هــذا اإلطــار إلــى روايــة »ســهرة تنكريــة 

» لغــادة الســمان الســورية، التــي عاشــت 

فــي باريــس. وكذلــك الروائيــة المصريــة 

فــي  عاشــت  التــي  ســويف،  أهــداف 

»خارطــة  روايتهــا  فــي  خاصــة  إنجلتــرا، 

حــب«. دون اإلشــارة إلــى الروايــة المكتوبــة 

العربيــة. بغيــر 

١- الهوية السردية: األنا واآلخر؟

بروايتهــا  الدعــاس  ســعداء  طالعتنــا 

والعنــوان  أســود«،  »ألنــي  بــــ  الموســومة 

اإلبداعــي  العمــل  فــي  أســاس  كعتبــة 

شــكل أفقــا مفتوحــا للبحــث عــن الســؤال 

ــة الخطــاب.  ــواري فــي بني المضمــر والمت

يتطلــع القــارئ إلــى معرفــة مــــْن؟ ولمــاذا؟ 

علــى  اإلجابــة  يســتطيع  حتــى  ومــاذا؟ 

تثيرهــا  التــي  األنطولوجيــة  األســئلة 

الروايــة. وبعيــدا عــن التصنيــف الجنســي 

للعمــل علــى أنــه »أدب نســائي« أو »روايــة 

نســائية« يشــرع القــارئ فــي قــراءة هــذه 

الروايــة التــي تقــع فــي 264 صفحــة. مــن 

الحجــم المتوســط، فــي طبعتهــا الثالثــة 

2015 بالكويــت، يمــر القــارئ مــن الغــالف 
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األســود العاكــس لمدلــول العنــوان، يطــل 

مــن إطــار أبيــض جــزء مــن وجــه رجــل 

ــك بنظــرة حــادة، تعكــس  أســود ينظــر إلي

حــدة األســئلة الوجوديــة التــي اســتهلت بهــا 

الروايــة فصولهــا: 

»جمال اسمي 

األسود.. لوني

هل أتمنى أال يكون لوني ؟!

)...(

أتساءل دائما لماذا أنا أسود ؟

لماذا أنا بالذات، وليس أنت ؟ «)5(

بدايــة  تخــط  المتناســلة  األســئلة 

المنهــج  وتفــرض  ومحورهــا،  القــراءة 

الــذي ســنقارب فــي ضوئــه هــذه الروايــة، 

أن  إال  المســرود.  بشــعرية  تزخــر  التــي 

ــة تنقــش  ــا واآلخــر أو الهوي موضوعــة األن

وتجعــل  القــراءة،  مســودة  علــى  معانيهــا 

ــا  ــي تتمحــور حوله ــؤر الت ــا إحــدى الب منه

جماليتهــا  عــن  انفصــام  دون  القــراءة، 

اإلبداعيــة وبالغتهــا الســردية. علمــا بــأن 

)5( ألني أسود، سعداء الدعاس. الطبعة األولى 2010.   ص 3 

بالمعهد  : روائية كويتية، مدرسة مساعدة  ذة  سعداء الدعاس 

لها مجموعة  بالكويت، صدرت  المسرحية  للفنون  العالمي 

قصصية » عتق«. حازت الرواية على جوائز منها : جائزة 

الدولة التشجيعية 2010 بالكويت.

بمعنــى  تمثــل،  وقراءتــه  عالــم،  الروايــة 

 The word is my( تمثلــي  العالــم   « أن 

تصــدق  حقيقــة  هــذه   )representation

علــى كل موجــود يحيــا ويدرك، على الرغم 

مــن أن اإلنســان وحــده هــو الــذي يســتطيع 

المجــرد  وعيــه  خــالل  مــن  يتمثلهــا  أن 

التأملــي. ولــو أنــه فعــل ذلــك حقــا، ألشــرق 

عندئــذ  الفلســفية.  الحكمــة  نــور  عليــه 

ســيصبح مــن الواضــح واليقينــي بالنســبة 

لــه أنــه ال يعــرف شمســا وال أرضــا، وإنمــا 

ويــدا  شمســا  تــرى  عينــا  فقــط  يعــرف 

تحــس أرضــا، وأن العالــم الــذي يحيــط 

بــه إنمــا يكــون قائمــا هنــاك بوصفــه تمثــال 

هنــاك  قائمــا  يكــون  أنــه  أي  فحســب، 

بالنســبة  أعنــي  آخــر،  لشــيء  بالنســبة 

لذلــك الشــيء الــذي يتمثلــه.«)6( أعنــي أن 

الروايــة كعالــم تخييلــي، عنــد قراءتنــا لــه، 

ــه، فهــو قائــم هنــاك.  ال نقــدم إال تمثــال ل

ــه ســعداء الدعــاس فــي  ــا قدمت ــا أن م كم

روايتهــا »ألنــي أســود« كمتخيــل لمرجــع، 

مــا هــو إال تمثــل للمرجــع الحــي. الحقيقــة 

ال توجــد مــع جــوان أو فــوزي أو جمــال 

حــول  تمثــالت  مجــرد  إنهــا  ســارة...  أو 

مفاهيــم وقضايــا تخــص »جماعــة تخيليــة« 

وتقديم  ترجمة   ، وتمثال،  إرادة  العالم   : آرتورشوبنهاور     )6(

سعيد توفيق مراجعة على النص األلماني فاطمة مسعود. 

المجلس األعلى للثقافة ط األولى 2006.  ص 55
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خلقــت مــن صبغة ســوداء. فخلقت مســافة 

بيــن األنــا واآلخــر!!؟؟ 

ســؤال  يطــرح  العنــوان  عتبــة  منــذ 

جمالــي  بشــكل  والكينونــة،  األنا/الهويــة 

وأنطولوجــي. فاألنــا مضمــن فــي العنــوان 

الســوداء،  الصبغــة  فــي  محــددة  بهويــة 

لتعلــن ســعداء الدعــاس الروائيــة الكويتيــة، 

خــروج الروايــة مــن »األنــا« العربي المســلم 

أو  الغربــي  و«اآلخــر«  واإلفريقــي... 

اإلســرائيلي. تتجــاوز هــذا التقليــد لتعــود 

إلــى ثنائيــة »األنــا األســود« مقابــل »اآلخــر 

مختلفــة  ألمكنــة  واختيارهــا  األبيــض«. 

متقابلــة: الكويــت و أمريــكا، يجعــل هــذه 

حيــث  نمطيتهــا،  مــن  تنفلــت  الثنائيــة 

ســتجعل األنــا العربيــة واآلخــر الغربــي، 

ســيان فــي إشــكالية الهويــة.  

تخلقهــا  متخيلــة  جماعــات  الهويــة 

الحاجــة إلــى التكتــل واالحتمــاء، مــن أجــل 

تكــون  قــد  أو مصالــح،  أهــداف  تحقيــق 

مشــتركة، وغالبــا مــا تكــون السياســة وراء 

خلقهــا وصياغــة مرجعياتها اإليديولوجية. 

الهويــة محــددة لألنــا والــذات وكينونتهمــا، 

ممــا يجعــل الــذات الفرديــة أو الجماعيــة 

تحــس باالنتمــاء واالندمــاج داخــل منظومة 

مــن القيــم المرتبطــة بالمــكان، بــاألرض 

عــن  متميــزة  يجعلهــا  مــا  عليهــا،  ومــن 

األماكــن األخــرى ومــا يجعــل مــن عليهــا 

متميــزا أيضــا عــن اآلخريــن أو اآلخــر، 

بخصوصيــات وســمات مــن منظــور مــا، 

خاصيــة لغويــة خاصيــة فكريــة خاصيــة 

ــة  ــة... وقــد شــكل ســؤال الهوي فيزيولوجي

مهمــا  إشــكاال  اإلنســانية  العلــوم  فــي 

مــن  يلفــه  لمــا  نظــرا  ومعقــدا،  وعميقــا 

أوهــام أحيانــا وربمــا  مــن  بــل  غمــوض، 

بالعــودة إلــى مفهــوم العصبيــة عنــد ابــن 

فهــم  فــي  أوضــح  نكــون  قــد  خلــدون، 

باعتبــار  للهويــة،  المقدمــة  األطروحــات 

ــاء  ــة بن ــوم العصبي ــي مفه ــدون يبن ــن خل اب

ــط  ــي يرتب ــر جــزء هويات ــن أصغ ــق م ينطل

يتســع  أن  إلــى  يتفــرع  ثــم  باألصــول 

الديــن  لتشــمل  أكثــر  يتســع  ثــم  للقبيلــة 

أو اللســان... ونســتعير مفهــوم العصبيــة 

مــن  شــكال  باعتبارهــا  الهويــة  لتفســير 

ــع داخــل مجموعــة بشــرية  أشــكال التقوق

تخلــق وحدتهــا. لتجعــل مــن الخاصيــات 

الممانعــة  أشــكال  مــن  شــكال  المميــزة 

فــي االندمــاج، وشــكال مــن أشــكال تبريــر 

هــي  المفتــرض.  اآلخــر  مــع  الصــراع 

ظرفيــة،  تكــون  قــد  بتحالفــات  شــبيهة 

تحددهــا مصالــح مغلفــة. الهويــة أيضــا 

مشــكلة ســيكولوجية. إذ نالحــظ فــي كثيــر 
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ــا بشــخص ينجــر  مــن األحيــان عنــد لقائن

البحــث عــن المشــترك، كمحاولــة لخلــق 

لــم تكــن محــددة مســبقا،  هويــة أخــرى 

فننتــج خطابــا يســتهل بالنحــن، نحــن فــي 

الشــمال، نحــن فــي الجنــوب، نحــن البيــض 

نحــن  المثقفيــن،  نحــن  الســود  نحــن 

الفرنكفونييــن، نحــن األنكلوسكســونيين، 

ــا، نحــن  ــات، نحــن البروليتاري نحــن األقلي

النســاء... المهــم خلــق مشــترك يجمعنــا 

مطبوعيــن  الوقــت  نفــس  فــي  ويضعنــا 

ــار  ــذات توهــم باالنصه ــا. ال ــة تخصن بهوي

فــي الهويــة المصطنعــة أو المؤولــة ثقافيا. 

الهويــة انشــطار ذوات تبحــث عــن كينونتهــا 

اآلخــر  تصنــع  أنهــا  كمــا  الــذات،  خــارج 

كمفارقــة. ولســنا هنــا فــي ســياق بحــث 

ــة كمــا بحثهــا  عميــق وأكاديمــي عــن الهوي

فتحــي  الحصــر  ال  المثــال  ســبيل  علــى 

الداللــة  »تجذيــر  محــاوال  المســكيني، 

 identité »الهويــة«   للفظــة  الســائدة 

بإخراجهــا مــن مســتوى اللغــة العاديــة، أي 

الحديثــة، حيــث  العربيــة  اللغــة  مســتوى 

تشــير إلــى » نحــن« أنتربولوجيــة وثقافيــة، 

إلــى مســتوى اللغــة الفلســفية، حيــث يجــدر 

 ipséité ــة ــى »الهوي ــى معن  عل
ّ
ــدل ــا أن ت به

التــي تثــوي فــي قــاع كل فهــم عامــي للهويــة 

بمعناهــا المشــار إليــه، وذلــك فــي ضــوء 

ــة  ــث لنمــوذج الذاتي ــد الحدي ــا بع ــد م النق

الحديثــة.«)7(  subjectivité

والحديــث عــن الهويــة فــي خطابــات 

متعــددة يجعلهــا منفلتــة داخــل عقالهــا. 

ــا  ــر مــن القضاي ــداع يجعــل الكثي لكــن اإلب

داخــل  عليهــا  مقبــوض  اإلشــكالية 

الروايــة  اســتطاعت  وربمــا  االنفــالت. 

كشــكل إبداعــي ســردي حديــث التعبيــر 

عــن  واإلجابــة  وهمومــه  اإلنســان  عــن 

أســئلته الوجوديــة، وعــن نقــل التمثــالت 

مــن  »صــورة  فـ»الروايــة  األشــياء،  حــول 

لألخــالق  تــؤرخ  فهــي  التاريــخ،  صــور 

فيلمــان  عرفهــا  وكذلــك  والعــادات« 

villemanin)ت 1870 ناقد فرنســي ووزير 

ســوى  الروايــة  ليســت  فقــال:  التعليــم( 

ــي للشــعوب  الشــعر القصصــي أو الملحم

نســميها  أن  نســتطيع  إننــا  الحديثــة«. 

»بالملحمــة الديمقراطيــة« وهــي الملحمــة 

ــالءم مــع الحضــارة فــي  ــي تت ــدة الت الوحي

العصــور الحديثــة. وفــي نفــس الوقــت لــو 

أخذنــا نــدرك فــي ســهولة، أنهــا قــد غــدت 

ذي  الرزيــن  األدبــي  التأليــف  مــن  نوعــا 

القيمــة العظيمــة. فــي حيــن إن الروايــة 

إال  تتــالءم  تكــن  لــم  الخياليــة  البدائيــة 

)7( فتحي المسكيني : الهوية والزمان، تأويالت فينومينولوجية 

بيروت.  والنشر،  للطباعة  الطليعة  دار  النحن،  لمسألة 

الطبعة األولى 2001. ص 8. 
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فــي  والهويــة  الشــعوب.«)8(  طفولــة  مــع 

هــي  خصوصــا،  الســرد  وفــي  اإلبــداع 

ــق  ــة التــي نكتــب مــن خاللهــا، ونخل الزاوي

ويشــير  لــه.  تمثلنــا  خــالل  مــن  اآلخــر 

ــن عــن  ــات الغربيي ــى كتاب إدوارد ســعيد إل

الشــرق، بحيــث إن »فئــة »الشــرقي« ذات 

التعميــم الشــديد قــادرة علــى اتخــاذ صــور 

منوعــة ذات طرافــة. فلقــد ظهــر حمــاس 

دزرائيــل للشــرق أول مــا ظهــر فــي الرحلــة 

التــي قــام بهــا فــي بــالد المشــرق عــام 

يقــول  القاهــرة  فــي  كتــب  وقــد   .1831

ــي مــن وقــع  ــّي وذهن ــم عين ــارح األل ــم يب »ل

الجــالل الــذي ال يــكاد يشــبهنا فــي شــيء« 

كان الجــالل والعاطفــة المشــبوبة بصفــة 

عامــة يوحيــان بالتعالــي الروحــي لألشــياء 

ويدفعــان المــرء إلــى مشــاهدة الحقيقــة 

الواقعــة. وروايــة تـــانــكريــــد التــي كتبهــا 

ــة  ــى تغــص بالمالحظــات العنصري دزرائيل

والجغرافيــة المبتذلــة، وتقول ســـيـدونــــيا، 

إحــدى شــخصيات الروايــة، إن االنتمــاء 

أن  حتــى  شــيء،  كل  يفســر  العنصــري 

فــي  إال  تحقيقــه  يمكــن  ال  الخــالص 

الشــرق وبيــن األجنــاس الشــرقية. ففــي 

الشــرق، كمــا قيــل إثباتــا للقضيــة، يختلــط 

)8( فانسون M Labbé Ci Vincent  نظرية األنواع األدبية ترجمة 

: د حسن عون. ط المعارف باألسكندرية. 1958. ص 132. 

الــدروز والمســيحيون والمســلمون واليهــود 

ويعاشــرون بعضهــم بعضــا بســهولة، ألنــه، 

كمــا يقــول شــخص مــا فــي الروايــة، مــا 

الخيــل،  ظهــور  علــى  يهــود  إال  العــرب 

أعماقهــم...«)9(  فــي  شــرقيون  والجميــع 

الــذي  التعميــم  ســعيد  إدروارد  يناقــش 

تســقط فيــه الكتابــة التصنيفيــة. وهــو مــا 

ــي  ــة« الت ــى أن »الهوي ــد عل نســتعيره للتأكي

ننظــر مــن خاللهــا إلــى اآلخــر هالميــة. 

)9( إدوارد سعيد: االستشراق، المفاهيم الغربية للشرق، ترجمة 

د محمد عناني. ط 2006، رؤية للنشر والتوزيع. ص 184. 

د. سعداء الدعاس
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العالميــة  الروايــة  فــي  اآلخــر  وموضــوع 

المواضيــع  مــن  خصوصــا،  والعربيــة 

ــة.  ــا رواي ــو منه ــكاد ال تخل ــي ت المهمــة الت

ــة  ــذات واآلخــر مفجــرة لدرامي ــة ال فثنائي

الروائيــة  الكتابــات  وأغلــب  الروايــة. 

للــذات  النرجســي  الجــرح  مــن  انطلقــت 

واالنتصــار  اآلخــر  لمواجهــة  المكلومــة 

عليــه، بعدمــا فشــلت فــي التغلــب عليــه 

الروايــة  ذلــك  مثــال  ربمــا  الواقــع.  فــي 

ــي  ــة والنكســة، الت ــد النكب الفلســطينية بع

كتبهــا جميــع العــرب وليــس الفلســطينيين. 

ــي  ــة »ألن ــي رواي ــن هــو اآلخــر ف إذن م

أســود«؟ اآلخــر فــي كثيــر مــن الروايــات 

يحــدد كينونتــه ووجــوده وهويتــه، كمــا هــو 

الشــأن فــي روايــة الطيــب صالــح »موســم 

الهجــرة إلــى الشــمال« مثــال. لكــن في هذه 

الروايــة يبــدو اآلخــر مختلفــا إلــى حــد مــا. 

ألن اآلخــر هــو األبيــض واألنــا هو األســود. 

لكــن هــل بالضــرورة أن يقيــم اللون مســافة 

بيــن األنــا واآلخــر؟ 

ــي أســود« خــوض  ــة »ألن كان قــدر رواي

غمــار »التمييــز العنصــري«، والــذي كان 

ومــا يــزال مــن الموضوعــات األســاس فــي 

حياتنــا وفــي عالمنــا السياســي والدينــي 

واالجتماعــي والثقافــي والحضــاري. لكــن 

الروايــة مفتونــة بــه عبــر التخييــل الســردي 

ــة  ــاول الجمالــي الفنــي، أي إن الرواي والتن

ال تضحــي بفنيتهــا وجماليتهــا مــن أجــل 

التيمــة / الموضوعــة أو حتــى مــن أجــل 

القضيــة. ألن خدمــة القضيــة فــي الروايــة 

البــد أن تتحقــق مــن خــالل الجنــس األدبي 

الروائــي. وهــو مــا نلمســه فــي هــذا العمــل 

ــي،  ــر الســرد التخييل الــذي يســتدرجنا عب

وعبــر الذاكــرة التــي تنتقــل مــن أقصــى 

ــي  ــج العرب ــى أقصــاه، مــن الخلي ــم إل العال

/ الكويــت إلــى أمريــكا. تنتقــل الشــخصية 

بيــن هذيــن العالميــن المتناقضيــن، اللذيــن 

بنفــس  حضاريــا  بعضهمــا  عــن  يبعــدان 

المســافة الجغرافيــة أو أكثــر. لكــن جوهــر 

يــكاد  والغــرب  الشــرق  بيــن  اإلشــكال 

القياســية  الوحــدة  هــذه  أن  إال  يتشــابه، 

ــة تتطلــب  ــة فــي الرواي للمســافات الفاصل

ســيميولوجيا  وربمــا  خاصــا،  تحليــال 

يكشــف عــن هــذه الوحــدة القياســية، التــي 

أشــكال  مــن  شــكال  المبدعــة  اتخذتهــا 

خاللهــا  مــن  للروايــة.  الدرامــي  البنــاء 

أو  المفتــرض،  القــارئ  المؤلــف  تحــاور 

قــراء مفترضيــن، ونحــس بــأن الروائيــة 

تســتحضر اســتجابة القــارئ التــي تعطــي 

المؤلفيــن   « بخــالف  قيمتــه،  للنــص 

ويســتخفون  بقرائهــم،  يبالــون  ال  الذيــن 
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يتكلمــون  يظلــون  الحاضــر،  بجمهورهــم 

مــع قرائهــم وكأنهــم جماعــة ســرية، يتــم 

نقلهــا أحيانــا إلــى مســتقبل ضبابــي. ومــن 

طبيعــة معنــى النــص أن ينفتــح علــى عــدد 

ال حصــر لــه مــن القــراء، وبالتالــي مــن 

التأويــالت. وإمكانيــة انفتــاح النــص علــى 

الجدلــي  النظيــر  هــو  متعــددة  قــراءات 

مــا  للنص.«)10(وهــو  الداللــي  لالســتقالل 

جعلهــا تختــار هــذه البدايــة الكاشــفة عــن 

فرضيــات مــآل الشــخصية / البطــل.

اآلخــر األبيــض: هــل اآلخر فــي الرواية 

الشــقراء  :ميليســا، ســارة،  األبيــض  هــو 

جــوي »األطبــاق البيضــاء« خاصــة الطبــق 

ال  »لمــاذا  جمــال  ســأل  الــذي  المزعــج 

اســتحمامه،  تأكيــده  ورغــم  تســتحم؟« 

أصــّر. ممــا دفعــه أن يظــل »فــي المــاء إلــى 

أن« يصبــح »نظيفــا مثــل« أصدقــاءه.)11(

أم أن اآلخر يتعدد بتعدد الجنســيات؟؛ 

علــى  ويســتحوذ  يســكننا،  اآلخــر  أن  أم 

ــى لســان  ــا تجاهــه. فكمــا جــاء عل تمثالتن

فــوزي أننــا نحمــل »أفــكارا مســبقة عــن 

الجنوبيــة  أمريــكا  فــي  اآلخــر..  ذلــك 

أهــم كتــاب الروايــة فــي العالــم.. لكنكــم 

التأويل، فائض المعنى،  )10(  بول ريكور، Paul Ricoeur نظرية 

ترجمة سعيد الغانمي المركز الثقافي العربي الدار البيضاء 

المغرب، الطبعة الثانية 2006. ص64. 

)11(  ألني أسود : ص 109. 

تــرون فيهــم مجــرد مجرميــن وخــدم ! فــي 

الســعودية مثقفــون حقيقيــون.. وبالنســبة 

لكــم مجموعــة مــن المتخلفيــن... وهكــذا 

ــاء الكويــت أيضــا مجموعــة مــن  ــرون أبن ت

ــاء، وهبهــم اهلل النفــط بــال ســبب. األغبي

نحــن أيضــا نمتلــك بعضــا مــن تلــك 

األفــكار..«)12(

تنقــل لنــا الروايــة مــن خــالل حواريتهــا 

تمثــالت حــول اآلخــر، أحيانــا بتصنيــف 

دينــي:  أو  عربــي،  عربي/غيــر  عرقــي 

مــن  أخــرى  وأحيانــًا  مسيحي/مســلم، 

خــالل االنتمــاء الوطنــي : بولندي، روســي، 

ســعودي،  مكســيكي،  صينــي،  يابانــي، 

كويتــي..

اللــون  مــن  المتشــكل  اآلخــر  أن  إال 

حــوار  ففــي  اآلخــر.  أنمــاط  كل  يذيــب 

: يســألها  جــوان  مــع  فــوزي 

- »كــم عــدد الشــقر الذيــن صادفتهــم فــي 

حياتــك؟

- كثر بالتأكيد ،

- هل تستطيعين حصر الجيد منهم؟

- معظمهــم تقريبــا، لــم أصطــدم إال بقلــة 

منهــم، فــي أماكــن عامــة.

)12(  نفسه : 78. 
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- إذن لمــاذا تشــعرين بعــدم األلفــة مــع 

اآلخــر؟!«)13(

أســود«  »ألنــي  روايــة  فــي  فاآلخــر 

باعتبــار الســارد هــو األبيــض المختلــف 

ــون  ــح الل ــا. حيــث أصب ــون مــع األن فــي الل

محــددا للهويــة واالنتمــاء. وكمــا جــاء فــي 

حــوار فــوزي مــع جــوان.

٢- البطل/ تمثيل لألنا:

يكشــف البطــل فــي الروايــة العربيــة 

للمؤلف/الروائــي،  قــوي  حضــور  عــن 

إلــى  اقتربــت  الروايــة  هــذه  إن  حتــى 

لكــن  منهــا.  كثيــر  فــي  األتوبيوغرافيــة 

بطــال  تقــدم  ال  أســود«  »ألنــي  روايــة 

الجديــدة  الروايــات  مــن  فهــي  واحــدا، 

التــي تركــز علــى بطولــة متقاســمة بيــن 

شــخصيات تتنــاوب فيمــا بينهــا علــى أدوار 

»جمــال«  هيمنــة  مــن  بالرغــم  البطولــة. 

علــى مســار الســرد، قــد تكــون البطولــة 

ــي  ــة ف ــا محوري ــة، لكنه منكســرة أو متأزم

صنــع الحــدث والبنــاء الدرامــي وتنامــي 

الســوداء،  األمريكيــة  فجــوان  الســرد. 

وعــدم  قدرهــا،  تغييــر  حاولــت  التــي 

االرتبــاط باألســود حتــى تنجــو ذريتهــا مــن 

)13(  نفسه : ص 76. 

العبوديــة. يحضــر أبواهــا عبــر الذاكــرة 

وهمــا يحــاوالن تغييــر واقعهمــا بالدراســة 

العليــا، والســكن فــي حــي البيــض، لكــن 

فــي  فاشــلة  تجربــة  »بعــد  يتعقــد  األمــر 

إحــدى الضواحــي المحترمــة، حيــن أنفقــا 

كل مدخراتهمــا للســكن فــي حــي )أبيــض( 

جــوان  وتحمــل  يتقبلهمــا.«)14(  لــم  أنيــق 

عقــدة اللــون وتعانــي فــي صمــت وتفقــد 

ــد أب جــوان  »ثقتهــا بنفســها« يتيقــن ديفي

األلــوان.«)15( تمــازج  »باســتحالة 

انتمائــه  مــن  بالرغــم  فــوزي  بينمــا   

فــإن  ولإلســالم،  الخليج/الكويــت،  إلــى 

الحمولــة التاريخيــة للعبوديــة المرتبطــة 

باللــون األســود ال تفارقــه. لكنــه اســتطاع 

أن يتحــدى، ويجعــل مــن اللــون األســود 

أن  إال  الــذات،  إلثبــات  إيجابيــة  طاقــة 

بحيــث  إشــكال؛  ذاتــه  حــد  فــي  هــذا 

يتحــول النجــاح والتفــوق إلــى مجــرد رد 

فعــل وإثبــات الحــق فــي الحيــاة بشــكل 

طبيعــي ودون تمييز.وربمــا يضمــر تغييبــا 

لألنــا فــي اآلخــر. وهــو موضــوع شــبيه 

بمــا يطــرح بالنســبة للمــرأة فــي العالــم 

حقــق  العربيــة.  الروايــة  وفــي  العربــي 

فــوزي اندماجــا وتأقلمــا مــع الواقــع. لكنــه 

)14(  ألني أسود : ص 30. 

)15(  نفسه : ص 31. 
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بعقــدة  فقــط  ليــس  متأزمــا  بطــال  كان 

الــذي  المذهبــي،  بالتمييــز  بــل  اللــون، 

ــة مــن حقهــا فــي  ــه نادي ــه يحــرم أخت جعل

اإلنجــاب  فــي  وحقهــا  الزوجيــة  الحيــاة 

ــاة، حــاول  ــا فــي الحي واألمومــة، أي حقه

الدفــن فــي  التكفيــر عــن ذنبــه بوصيــة 

الشــيعة. مقابــر 

 أمــا جمــال ابــن فــوزي ،البطــل، الــذي 

مــات بحــادث ســير لــم يــرد هــذه المــرة 

ــا  ــه. ربم ــرض طريق ــزال اعت ــة بغ التضحي

ألنــه كان محكومــًا عليــه بســبب مرضــه 

بالمــوت. أمــا ابنــه جمــال فالبطولــة تكمــن 

الخليــج  فــوزي/  بيــن  يجمــع  كونــه  فــي 

ــكا. إال أن ارتباطــه بســارة،  وجــوان/ أمري

ــة أمــه جــوان.  ــه رغب يحقــق ل

أن  اســتطاعت  أســود«  »ألنــي  روايــة 

ــا مــن  ــة، انطالق ــا المتخّيل ــق جماعته تخل

اللــون والصبغــة الســوداء. وعندمــا تنجــح 

الروايــة فــي خلــق »الجماعــة المتخّيلــة« 

أو تســتعيرها مــن المرجــع الحــي، تكــون 

تجعــل  درامــا،  بنــاء  فــي  نجحــت  قــد 

للســرد  الناظــم  الخيــط  الصــراع  مــن 

ــــِدْكت أندرســن  والمســرود. وقــد انتبــه بـــنِ

مــن  المتخيلــة«  »الجماعــات  والدة  إلــى 

مــن  الثنيــن  األســاس  »البنيــة  خــالل 

ــا  ــم يزدهــرا فــي أوروب ــل، ل أشــكال التخي

الروايــة  عشــر:  الثامــن  القــرن  فــي  إال 

ــر هــذان الشــكالن  والصحيفــة. حيــث وّف

لــ«إعــادة  الالزمــة  التقنيــة  الوســائل 

الجماعــة  مــن  النــوع  ذلــك  تقديــم« 

 واألمــة 
الــذي هــو األمــة.«)16( المتخيلــة 

»هــي  األنثروبولوجــي  تعريفــه  حســب 

جماعــة سياســية متخّيلــة، حيــث يشــمل 

أصــاًل«. وســيدة  محــّددة  أنهــا  التخيــل 

أمــة،  أيــة  أفــراد  ألن  متخيلــة  وهــي 

يمكنهــم  لــن  األمــم،  أصغــر  فيهــا  بمــا 

قــط أن يعرفــوا معظــم نظرائهــم، أو أن 

ــع أن  ــم، م ــى يســمعوا به يلتقوهــم، أو حت

صــورة تشــاركهم تعيــش حيــة فــي ذهــن 

ــاك مــن  ــأن هن ــا ب ــم.« علم كل واحــد منه

ربــط القوميــة واألمــة بالزيــف والتلفيــق 

ــل  ــا لنمــط التخي ــق، تبع ــراع والخل واالخت

المتخيلــة.  الجماعــات  يشــكل  الــذي 

التــي  التخييليــة  األبنيــة  مــن  والروايــة 

متخيلــة«  »جماعــات  خلــق  علــى  تعمــل 

ــل أو الوعــي  ــى مســتوى التمث تشــترك عل

فــي كونهــا تشــترك فــي أشــياء تميزهــا 

هنــا  ومــن  األخــرى.  الجماعــات  عــن 

ــدْكت أنــدرســن : الجماعات المتخيلة تأمالت في أصل  ــنِ )16(  بِ

عزمي   : تقديم  ديب،  ثائر   : ترجمة  وانتشارها.  القومية 

والتوزيع،  للنشر  قدمس  شركة   2009 األولى  ط  بشارة. 

بيروت. ص 64.
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الروايــة  هــذه  فــي  البشــرة  لــون  يحــدد 

ــل  ــة« النحــن فــي مقاب »الجماعــة المتخيل

األصــوات  تعــدد  وإن  األبيــض.  اآلخــر 

علــى  تتصــارع  ســردية  حواريــة  خلــق 

ــا/ ــة األن ــرؤى المحــددة لثنائي مســتوى ال

والدينــي  العرقــي  وتجــاذب  اآلخــر، 

هــي  محــددة  كمفارقــات  والوطنــي، 

األخــرى ألشــكال أخــرى مــن الجماعــات 

النهايــة  فــي  االنتصــار  لكــن  المتخيلــة. 

إلــى اللــون كمحــدد للجماعــة المتخيلــة، 

وفــق منظومــة فكريــة تحــاول أن تنبــش 

بيــن  »الديــن«  و  »الوطــن«  مفهــوم  فــي 

الروايــة  أكســب  ممــا  وأمريــكا.  الخليــج 

والحــدث  الموضــوع  إثــارة  فــي  النجــاح 

دون أن تؤرخــه، وإنمــا تصيغــه تخييليــا، 

ليعيــش القــارئ معانــي تجربتــه. تنتقــي 

الروايــة تفاصيــل حيــاة وجوديــة، وهــو مــا 

ســمح لنــا فــي هــذا العمــل البحــث عــن 

ــة  الخصائــص الســردية، وكــذا عــن الهوي

تــواري  مــع  واآلخــر،  واألنــا  الســردية 

ــف الســرد الموكــول للســارد  ــة خل الروائي

تســتطع  لــم  أنهــا  إال  الشــخصيات،  أو 

وأفكارهــا  نظرهــا  وجهــات  وقمــع  كبــح 

مــن  الفنيــة  رؤيتهــا  فتمظهــر  ورؤاهــا. 

بهــا  تعاملــت  التــي  االنتقائيــة  خــالل 

المصــادر،  وعيــون  الفــن  روائــع  مــع 

ولــم  العالمــي.  المســرح  روائــع  خاصــة 

الشــخصية  تتــرك  أن  الروائيــة  تســتطع 

تتمتــع بحريــة مطلقــة فــي التعبيــر عــن 

معتقدهــا، أو أن يتــرك الفعــل دون حكــم 

دون  األحــداث  تتــرك  أن  وال  قيمــي، 

والشــر.  الخيــر  إلــى محــوري  تصنيفهــا 

لكنهــا حافظــت علــى المســافة الممكنــة، 

باختيــن  بتعبيــر  الروائيــة  تتواجــد  وأن 

يتواجــد )المؤلــف( »علــى حــدود البطــل 

وأال  والدالليــة،  والزمانيــة  المكانيــة 

المؤلــف  حافــظ  وكلمــا  معــه،  يتطابــق 

ســوية  ارتفعــت  المعادلــة،  هــذه  علــى 

ــة، وزادت القيمــة  ــة الفني العمــل اإلبداعي

الحفــاظ  يتطلــب  وهــذا  أيضــا،  الفنيــة 

والمكانــي  الزمانــي  الحيــاد  علــى 

والداللــي، وأن يــدرك المؤلــف دومــا أنــه 

خــارج لعبــة البطــل، وليــس داخلهــا. رغــم 

أنــه هــو الــذي يصنعــه ويبدعــه. وكلمــا 

تشــكلت  البطــل،  مــع  المؤلــف  تداخــل 

الفنــي.«)17( العمــل  فــي  جديــدة  داللــة 

تجربــة  معانــي  الروايــة  عكســت 

قــراءة عميقــة تختــار  تتطلــب  إنســانية، 

اللــون الــذي ســتقرأ بــه تفاصيــل الســرد. 

وربمــا بشــكل الشــعوري، ســبرت أغــوار 

 : الجمالي  الفعل  البطل في  المؤلف   : الجمالية  النظرية    )17(

ميخائيل باختين، )المقدمة : ص 14 ( 
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ببحــث فلســفي  األنــا واآلخــر،  موضــوع 

ينطلــق مــن األســئلة المتناســلة مــن أعماق 

اإلنســانية  التجربــة  وأغــوار  النفــس 

علــى  الموشــومة  بالجــروح  تحــس  التــي 

الجســد األســود الصيغــة. بحثــت يعــض 

ووجودهــا،  كينونتهــا  عــن  الشــخصيات 

 « مــن  انطلقــت  التــي  »األنــا«  فكانــت 

أصــل  هــي  أساســية  مســبقة  فرضيــة 

مشــكلة وجــود اآلخــر، وهــي أن اآلخــر 

هــو  ليــس  الــذي  األنــا  أي  الغيــر،  هــو 

بحــث  ســارتر.  تعبيــر  حســب  أنــا..«)18( 

وبنيــة  الــذات  خــارج  األنــا  عــن  جمــال 

الكينونــة، وتوهــم أن مــع ســارة ســتذوب 

األلــوان وتتوحــد األنــا مــع الغيــر، لكــن 

وْهمــا. انكشــف  اليقظــة  حلــم 

المراجع

< االستشراق، المفاهيم الغربية للشرق، إدوارد 

 ،2006 ط  عناني.  محمد  د  ترجمة  سعيد، 

رؤية للنشر والتوزيع. 

< الجماعات المتخيلة تأمالت في أصل القومية 

ــدْكت أنــدرســن ترجمة : ثائر  ــنِ بِ وانتشارها. 

ديب، تقديم : عزمي بشارة. ط األولى 2009 

شركة قدمس للنشر والتوزيع، بيروت. 

ترجمة  آرتورشوبنهاور،  وتمثال،  إرادة  العالم   >

)18(   الكينونة والعدم ، سارتر : ص 322

النص  على  مراجعة  توفيق  سعيد  وتقديم 

األعلى  المجلس  مسعود.  فاطمة  األلماني 

للثقافة ط األولى 2006. 

< ألني أسود، لسعداء الدعاس. الطبعة الثالثة 

2015.) الكويت.طبعت ألول مرة سنة 2010، 

ثم في طبعتها الثانية 2012(. 

< النظرية الجمالية : المؤلف البطل في الفعل 

جمالية  فلسفية  موسوعية  رؤية  الجمالي 

ترجمة:   , باختين  ميخائيل   : سيكولوجية 

والنشر  للدراسات  ننوى  دار  زيدان.  عقبة 

دمشق مكتبة الفكر الجديد 2018. 

األنطولوجيا  في  بحث  والعدم  الكينونة   >

د.  ترجمة  سارتر،  بول  جان  الفنومينولوجية، 

العيادي.  العزيز  ع  د.  مراجعة  متيني.  نقوال 

األولى  الطبعة  للترجمة  العربية  المنظمة 

بيروت 2009.

 M Labbéلفانسون األدبية  األنواع  نظرية   >

ط  عون.  حسن  د   : ترجمة    Ci Vincent
المعارف باألسكندرية. 1958.  

< نظرية التأويل الخطاب وفائض المعنى ،بول 

ريكور، Paul Ricoeur ترجمة سعيدالغانمي 

البيضاء  الدار  العربي  الثقافي  المركز   -

المغرب، الطبعة الثانية 2006 

فينومينولوجية  تأويالت  والزمان،  الهوية   >

دار  المسكيني،  فتحي   : النحن  لمسألة 

الطبعة  بيروت.  والنشر،  للطباعة  الطليعة 

األولى 2001. 

< يعيدا إلى هنا، إلسماعيل فهد إسماعيل. دار 

المدى، دمشق. الطبعة األولى 2001.
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الشعرية  قريحته  بدأت  وعندما 

بغداد  مجالس  على  يتردد  أخذ  تتفتح 

بوالي  اتصل  كما  الثقافية،  ومنتدياتها 

بغداد حينذاك داود باشا الذي كان محبًا 

الوالي  فقربه  ومدحه،  واألدباء  لألدب 

عبدالغفار األخرس
)١٨٠٥ - ١٨٧٤م(

من مشاهير شعراء العراق في القرن التاسع عشر
لجأ إلى الكويت في عهد الشيخ عبداهلل الصباح

بقلم: خالد سالم األنصاري❋

❋ باحث كويتي.

وأكرمه، ولما الحظ ثقل لسانه وصعوبة 

لمعالجته،  الهند  إلى  بإرساله  أمر  نطقه 

أنا  الهندي:  الطبيب  له  قال  وهناك 

أعالجك بدواء فإما أن تشفى أو تموت. 

ببعضي.  كلي  أبيع  ال  قائاًل:  عليه  فرد 

وعاد إلى بغداد.

له  تسببان  وثقله  لسانه  وكانت حبسة 

معهما  يستطيع  ال  لدرجة  كثيرًا  إحراجًا 

في  بطالقة  يتحدث  أو  شعره  يلقي  أن 

عبدالواحد  بن  عبدالغفار  هو 

بن وهب الشهير باألخرس.

ولد في مدينة الموصل، وقضى 

فيها طفولته وِصباه، وتعلم القراءة 

على  والفقه  األدب  ودرس  والكتابة، 

إلى  غادر  بعدها  شيوخها.  بعض 

ناحية  في  وسكن  بغداد  مدينة 

البغدادي  بالعالمة  اتصل  الكرخ. 

وأكمل  األلوسي  الثناء  أبي  الكبير 

واألدبية  اللغوية  دراسته  يده  على 

سيبويه  كتاب  قرأ  حيث  والفقهية 

وأجازه به.
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المجالس بل ينوب عنه أحد أصحابه. وقد 

ألقى نيابة عنه الشاعر عبدالباقي العمري 

قصيدة له في مدح أبي الثناء األلوسي في 

مجلسه)1( وأحيانًا يكتب ما يريد في ورقة 

ويقدمها إذ كان يمتاز بخط جميل.

وأثناء إقامته في بغداد كان يتردد على 

بكبار  ويلتقي  ونواحيها  البصرة  مدينة 

وآل  النقيب  آل  أمثال:  ومثقفيها  أعيانها 

 - األنصاري  أحمد  والشيخ  أعيان،  باش 

صاحب كتاب الُنصرة في أخبار البصرة- 

حيث كان ينزل في ضيافته، وعن طريق 

البصرة كان اتصاله بالكويت بعد ذلك.

شعره وشخصيته

موهوب  األخرس  عبدالغفار  الشاعر 

ومبدع وُيعد رائد للشعراء العراقيين الذين 

برزوا مع بداية النهضة األدبية والشعرية 

ومطلع  عشر  التاسع  القرن  نهاية  منذ 

جميل  الشعراء:  أمثال  العشرين  القرن 

الرصافي،  معروف  الزهاوي،  صدقي 

رضا  محمد  الجنوبي،  سعيد  محمد 

الشبيبي، محمد بهجة األثري وغيرهم.

ويعود الفضل في جمع شعره واالعتناء 

به إلى الشاعر عبدالباقي العمري والذي 

)1( ديوان األخرس - طبعة البابطين ص13.

أكثره. فهو  له، ولواله لضاع  كان معاصرًا 

»وكلما  العمري-:  الشاعر  -أي  يقول 

وقصيدة  مقاطيعه،  من  مقطوعة  وجدت 

من تصريعه وترصيعه، أثبتها عندي بمكان 

عزيز، وأحفظها في سفط حريز«)2(.

فهو  وطبعه  شعره  جمع  من  أول  أما 

الفاروقي حيث  باشا  أحمد عزة  األستاذ 

الجوائب في اسطنبول  طبعه في مطبعة 

عنوان:  تحت  1887م   - 1304هـ  عام 

الطراز األنفس في شعر األخرس.

قالوا عنه:

قــال عنــه وعــن شــعره األســتاذ علــي 

الــدر  كتابــه  فــي  الديــن األلوســي  عــالء 

المنتثــر فــي أعيــان القــرن الثانــي عشــر 

والثالــث عشــر: »هــو الشــاعر األخــرس 

الــذي أفحــم الشــعراء فــي زمانــه وأخــرس. 

ســاحر البيــان ونابغــة الزمــان، حــاز الســبق 

فــي مضمــار البالغــة وحــاز أقصــى رتــب 

الفصاحــة، فــال يبلــغ أحــد بالغــه. ترتــاح 

وتجســد  شــعره،  دقائــق  لســماع  األرواح 

نثــره، كان قــد ورد مــن  الآللــئ جواهــر 

مســقط رأســه الموصــل الخضــراء إلــى 

مدينــة الــزوراء وجعلهــا موطنــًا لــه وعرينــًا 

)2( ديوان األخرس - طبعة البابطين ص19.
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ومســكنًا، وكان ُيحتــرم مــن قبــل األكابــر 

واألماجــد«)3(.

وعن شعره قال األستاذ وليد األعظمي 

الذي حقق ديوانه وعلق عليه:

بإشراقة  األخرس  شعر  »يمتاز 

الديباجة، وحسن التركيب وجمال التعبير 

معًا،  ورقته  اللفظ  وجزالة  والتصوير 

أوزانه  وموسيقى  يتسق  ألفاظه  وجرس 

اآلذان  لها  تطرب  مؤثرة  واضحة  بلغة 

وتعشقها القلوب بسهولة«)4(.

»بأنه  البصير:  مهدي  محمد  ووصفه 

أمور  في  نواس  أبا  يشبه  ظريف  شاعر 

كثيرة، يشبهه في ظرفه وفكاهته، ويشبهه 

كلفه  في  ويشبهه  ومجونه،  عبثه  في 

بالخمرة وكثرة وصفه لها وجودته«)5(.

أما الشاعرة عاتكة الخزرجي فقالت: 

كالبارودي  العراق  في  عندنا  »األخرس 

النور،  وبدأ  الظالم  نهاية  مصر،  في 

الدعائم،  قوي  البناء،  وطيد  جسر  فهو 

في  األصيل  التراث  من  أعمدته  استمد 

بين  الوصل  بل هو همزة  أزهى عصوره، 

عشر  والثالث  عشر  الثاني  القرن  أعيان  في  المنتثر  الدر   )3(

تحقيق عبداهلل   - األلوسي  نعمان  بن  الدين  علي عالء   -

الجبوري وجمال الدين األلوسي - بغداد 1967.

)4( ديوان األخرسة - طبعة البابطين ص15.

)5( المصدر السابق ص 18.

تالدنا المخلد وطريقنا المجدد، والشرارة 

األولى لوهج النهضة الحديثة«)6(.

نماذج من شعره )7(:

بغداد  عالم  مدح  في  أبياته  من   

عبدالغني آل جميل:

ألمـــت إذا  والخطـــوُب  أرانـــي 
رجعـــت إلـــى جميـــل أبـــي جميـــل

برزقـــي وكلـــه  اهلل  كأن 
الوكيـــل نعـــم  علـــى  وحولنـــي 

وقال فيه أيضًا:

»عبدالغنـــي« المهمـــات  كفانـــي 
أفضالـــه بعـــض  مـــن  وذلـــك 

جاهـــه فمـــن  مـــااًل  نلـــُت  فـــإن 
لـــه مـــا  فمـــن  جاهـــًا  نلـــت  وإن 

عصماء  بقصيدة  رثاه  مات  وعندما 

مطلعها:

المعاليا عليـــك  واســـتبكي  ســـأبكي 
وأســـكب من عيني الدمـــوع الجواريا

نـــار األســـى كلما أرى وأصلي لظى 
مكانـــك مـــا قـــد كان باألمـــس خاليا

)6( المصدر السابق ص19.

)7( جميع أشعار األخرس مستقاة من ديوانه - الذي حققه وعلق 

عليه الخطاط وليد األعظمي - الطبعة الثانية 2008م طبعه 

عبدالعزيز البابطين.
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دمت 
ُ
ق عندما  الظريفة  أبياته  ومن 

للوالي داود باشا عريضة وكان هو حاضرًا 

فأراد الوالي مداعبته أو احراجه لما يعرفه 

من حبسة لسانه وثقله، فرد قائاًل:

تكلمـــًا لنطقـــي  ترجـــو  ال  فديتـــك 
يترجـــُم لســـاني  عـــن  يراعـــى  فـــإن 

َغِرقـــُت ببحـــر مـــن نوالـــك ســـيدي
يتكلـــُم عائـــم  غريـــٌق  فكيـــف 

وخاطب مرة صديقه العالمة أبا الثنار 

األلوسي طالبًا منه كتاب الطبيعة:

جميعـــه والكمـــال  الفضـــل  حائـــز 
أنـــت رأس الُعـــال وصـــدر الشـــريعة

طبعـــًا القـــول  غرائـــب  أهـــوى  أنـــا 
الطبيعـــة كتـــاب  يومـــًا  فأعرنـــي 
كان الشاعر عبدالغفار األخرس غالبًا 

ما كان يعاني شظف العيش وضيقه، وهذا 

مالحظ في بعض قصائده وأبياته ومنها 

هذان البيتان يخاطب بهما أحد أصحابه 

ويطلب معونته:

بـــه أســـتعين  بشـــيء  علـــيَّ  أنعـــم 
يشـــفيني اهلل  لعـــل  المســـير  علـــى 

أقضـــي بنعمـــاك أوقاتـــًا أعيـــش بها
لتكفينـــي تكفينـــي  فهـــي  مـــت  وإن 

لجوءه إلى الكويت:

بسبب ضيق العيش والفاقة والظروف 

الكويت  إلى  لجأ  واالجتماعية  السياسية 

في عهد الشيخ عبداهلل بن صباح الحاكم 

عام  من  حكم  والذي  للكويت  الخامس 

1865 وحتى عام 1881. فلقي كل ترحاب 

من حاكمها وشعبها مما جعله يشيد بهم 

وقد  هذا  ذلك،  عن  أبياتها  تنم  بقصيدة 

العراقي  المطرب  أبياتها  بعض  غنى 

الكبير محمد الُقبنجي.

قـــوٍم بُِحـــّر  الديـــار  َنَبـــِت  إذا 
فليـــس علـــى المفـــارق مـــن ُجنـــاِح
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رسيســـًا همي  مـــن  وجـــدُت  ومنـــُذ 
ارتياحـــي وأعوزنـــي  روحـــي  إلـــى 

خـــدي لأليـــام  ـــرُت  َصعَّ ومـــا 
جناحـــي لنائبـــة  أخفـــض  ولـــم 

وضـــاق بـــَي الخنـــاُق فلمت نفســـي
الحـــي بالّلـــوم  يلحنـــي  لـــم  وإن 

ممـــاٍر زمـــٍن  فـــي  أصبحـــُت  وقـــد 
المـــزاِح خلـــل  مـــن  الجـــدَّ  يرينـــي 

أمـــرًا وركبـــُت  إقامتـــي  رفضـــت 
صالحـــي بـــه  يكـــوَن  أن  حريـــًا 

ُفلـــٌك البحـــر  بلـــج  بنـــا  تســـير 
الجنـــاح خافقـــة  الطيـــر  كمثـــل 

حللنـــا حتـــى  بهـــا  زلنـــا  ومـــا 
الصبـــاح آل  كويـــت  فـــي  صباحـــًا 

جـــارًا النـــاس  أعـــز  قـــوٍم  لـــدى 
راح ُبطـــون  ـــوال  بالنَّ وأنـــدى 

فيهـــم الضيـــم  يطـــوف  ال  أبـــاٍة 
بالمســـتباح لهـــم  جـــاٌر  وال 

حـــرٍب وليـــوث  مـــكارٍم  ُغيـــوُث 
والكفـــاح الشـــجاعة  وأكفـــاء 

ورحـــٍب ســـعة  علـــى  بهـــم  نزلـــُت 
وانشـــراح وابتهـــاج  وأنـــٍس 

فيهـــم »عبـــداهلل«  ســـاد  فقـــوٌم 
وبالســـماح الشـــديد  فبالبـــأس 

أرضـــًا أبيـــك  لعمـــر  نزلـــوا  إذا 
والرمـــاح باألســـنة  حموهـــا 

وثنـــوا بمكرمـــٍة  بـــدأوا  فكـــم 
وكـــم نحـــروا العدا فنحـــر األضاحي

المنايـــا حمـــر  أعداءهـــم  ســـقوا 
فـــاح الصِّ والبيـــض  الخـــط  بُســـمر 

تنـــادي مكارمهـــم  ومازالـــت 
لـــدى اآلمـــال »حـــيَّ علـــى الفالح«

اقتـــداٍر ذي  شـــكيمة  بأيديهـــم 
الِجمـــاح عـــن  الجامحيـــن  تـــرُد 

المعالـــي أفاويـــق  رضعـــوا  هـــم 
كمـــا رضـــع الفصيـــل مـــن اللقـــاح

لـــي وفـــي  يومـــًا  زرُتهـــم  مـــا  إذا 
بالنجـــاح للزيـــارة  ضمينـــي 

القوافـــي ألســـنة  أطلقـــُت  بهـــم 
فصـــاح َكلـــٍم  مـــن  تمليـــه  بمـــا 

بروحـــي محبتهـــم  ُمزجـــت  لقـــد 
القـــراح بالمـــاء  الـــراح  مـــزاج 

ُعقـــاٌر عنـــدي  مديحهـــم  كأن 
واصطحابـــي اغتباقـــي  كان  بـــه 

َثِملـــُت بهـــم ومـــا خامـــرُت خمـــرًا
راح لـــكأس  بســـطت  راحـــي  وال 

للندامـــى الُمداَمـــِة  مـــن  ألـــذ 
وهـــا أنـــا فـــي هواهـــم غيـــر صـــاح
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اقترحـــُت علـــى زمانـــي إنـــي  ولـــو 
اقتراحـــي علـــى  الزمـــاُن  وأعطانـــي 

ومالـــي يومـــًا  فارقتهـــم  لمـــا 
بـــراح مـــن  عنهـــم  ُوفقـــت  إذا 

متـــاٌح قـــدٌر  لـــي  ذاك  ويأبـــى 
المتـــاح الَقـــدِر  بقبضـــة  ونحـــن 

❋ ❋ ❋

وهذه قصيدة يجيب فيها على رسالة 

عيسى  السيد  الكويت  من  إليه  أرسلها 

اسم  فيها  ويرد  المخيزيم،  محمد  بن 

الوجيهني يوسف الصبيح ويوسف البدر 

المعروفين. الكويت  وهما من وجهاء 

رســـائلكم وافتنـــا  المخيزيـــم  يابـــن 
َمشـــحونٌة بضروب الفضـــل واألدِب

منظمـــة ألفـــاظ  بأعـــذب  جـــاءت 
َرب الضَّ مـــن  حتى لقد ِخلتهـــا ضربًا 

زهـــت بأوصاف من تعنيـــه وابتهجت
كما زهت كأســـها الصهبـــاء بالَحَبب

وردت منكـــم  بكتـــب  عللتمونـــا 
بالُكُتـــِب التعليـــل  نفـــع  وربمـــا 

فيهـــا من الشـــوق أضعـــاٌف مضاعفٌة
َلَهب علـــى  مشـــتاٍق  جوانح  تطـــوي 

وربمـــا عرضت باللطـــف واعترضت
واللعـــب الجـــد  بيـــن  هـــي  دعابـــٌة 

قضيت من حســـن مـــا أبدعتـــه عجبًا
وانت تقضي على اإلحســـان بالعجب

فنحـــن ممـــا انتشـــينا مـــن عذوبتهـــا
العنب ابنـــة  نلهـــو ال  ببنـــت فكـــرك 

فصاحتهـــا وهزتنـــا  فأطربتنـــا 
فـــي طرب َبرْحـــَت مـــدى األيام  فال 

أمـــا »النقيبـــان« أعلـــى اهلل قدَرهمـــا
الُرَتب فـــي الخافقيـــن ونـــاال أرفـــع 

همـــا اللـــذان  النجيبـــان  الطاهـــران 
مـــن خيـــر أم زكـــت أعراقهـــا وأب

دام »الســـعيد« لديكـــم فـــي ســـعادته
وســـالٌم ســـالمًا مـــن حـــادث النوب

إن الكويـــت حماهـــا اهلل قـــد بلغـــت
بـ»اليوســـفين« مكان الســـبعة الُشهب

تـــا اهلل ما ســـمعت أذنـــي وال بصرت
عينـــي بعزهمـــا فـــي ســـائر العـــرب

فـ»يوســـف بن صبيـــح« طيب عنصره
أذكى من المســـك إن يعبق وإن يطب

و»يوســـف البدر« في سعد وفي شرٍف
بـــدر األماجد لـــم يغرب ولـــم يغب
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قاطبـــًة واألمجـــاد  األكارم  فخـــر 
والذهـــب البيضـــاء  الفضـــة  وآفـــُة 

من كل من بســـطت فـــي الجود راحته
صوب المكارِم مـــن أيديه في َوَصب

عوائُقهـــا أعاقتنـــا  أمـــوٌر  لـــوال 
كب جئنـــا إليكم ولـــو َحبوًا علـــى الرُّ

❋ ❋ ❋

يوسف  الوجيه  يستأذن صديقه  وقال 

البدر بالعودة من الكويت:

الـــودا حـــان  قـــد  مـــوالي 
المســـيِر علـــى  َعزمـــُت  وقـــد  ُع 

التـــي حضرتـــك  ُزرُت  كـــم 
حبـــور فـــي  منهـــا  مازلـــُت 

❋ ❋ ❋

قصائد ُغنيت له

مدح  في  التي  القصيدة  جانب  إلى 

بن  عبداهلل  الشيخ  وحاكمها  الكويت 

أبياتها  والتي غنى بعض  بن جابر  صباح 

المطرب العراقي الكبير محمد الُقبنجي 

»جال  األولى:  له  نيت 
ُ
غ قصيدتان  هناك 

صوت  نيت 
ُ
غ  » الهمومِ جالية  الكأس  في 

عربي من تلحين الفنان والشاعر الكويتي 

البحريني  المطرب  وغناء  الفرج  عبداهلل 

الكبير محمد بن فارس، وهي من أشهر 

األصوات التي تتردد إلى يومنا هذا.

التي  قصيدته  الثانية  واألغنية 

مطلعها: »يواعدني بالوصل منه ويخلُف« 

وهي صوت عربي أول من غناه المطرب 

المطرب  تاله  زويد،  محمد  البحريني 

عيسى بورقبة وهومن البحرين أيضًا.

َجال في الكأس)8( 

)قالها في مدح السيد سلمان القادري 

النقيب، نقيب أشراف بغداد(

جـــال فـــي الـــكأس جاليـــَة الهمـــوم
القويـــِم بالقـــدِّ  َيميـــُس  وقـــاَم 

الندامـــى مســـرات  علـــى  يحـــضُّ 
النديـــم مصافـــاِة  فـــي  ويأمـــُر 

بســـاطًا لنـــا  الربيـــُع  َفـــرَش  وقـــد 
قـــوم الرُّ مختلـــف  األزهـــار  مـــن 

الحواشـــي مغبـــّر  اأُلفـــق  بحيـــث 
األديـــم مخضـــرُّ  األرض  ووجـــه 

فيهـــا األقمـــار  تطلـــُع  هنـــاك 
شـــموس الـــراح فـــي الليـــل البهيـــم

نجومـــًا ُنظمـــت  َحَباَبهـــا  كأنَّ 
الُهمـــوم شـــياطين  بهـــا  َرَجْمـــُت 

. )8( ُتغنى َجال بالكأس جاليات الهمومِ
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عذابـــي فيـــه  أرى  مـــا  وأعـــذب 
ظلـــوم مـــن  المـــة  الظُّ أشـــكو  فمـــا 

ُعـــوٌد اللـــذات  علـــى  ويســـعدنا 
الرخيـــم الصـــوت  نغمـــة  ُر  يكـــرِّ

التصابـــي أخـــا  يعـــّم  بمـــا  يخـــّص 
وبالُعمـــوم بالخصـــوص  فيشـــجي 

فيالـــك لوعـــة فـــي الحـــّب باحـــت
الكتـــوم القلـــب  ُمضمـــِر  فـــي  بمـــا 

كريـــم دمـــٍع  مـــن  أهرقـــُت  ومـــا 
اللئيـــم الوجـــد  لوعـــة  مـــن  جـــرى 

شـــعري وليـــت  هـــواك  علـــى  أالم 
الملـــوم مـــن  لاّلئميـــن  فمـــا 

إاّل العيـــن  دمـــوُع  ســـالت  ومـــا 
لمـــا فـــي القلـــب من حـــّر الســـموم

وهـــل ينجـــو مـــن الزفـــرات صـــبٌّ
ريـــم لحـــاُظ  بالغـــرام  َرَمْتـــه 

فيـــه وحـــان  الـــوداع  حـــان  وقـــد 
مقيـــم وجـــٍد  عـــن  ْبـــر  الصَّ َرحيـــُل 

دارســـات رســـوم  علـــى  وقفـــُت 
ومـــا يغنـــي الوقـــوف على الرســـوم

جميعـــًا الدنيـــا  عـــن  وأغنانـــي 
نـــدى »ســـلمان« ذي القلب الســـليم

بنـــاٍد مناقُبـــه  ُذكـــرت  إذا 
شـــميم مســـٍك  شـــذا  عـــن  َع  تضـــوَّ

نيت »صوت« عربي، 
ُ
وله قصيدة أخرى غ

غناها كل من المطرب محمد زويد والمطرب 

عيسى بورقبة، وكالهما من مملكة البحرين 

-كما تقدم- وعنوان القصيدة:

ُيواعدني بالوصل

وُيخلـــُف منـــُه  بالوصـــل  ُيواعُدنـــي 
ويحلـــُف العظيـــم  بـــاهلل  ويقســـُم 

وقـــال ولـــم يفعـــل وُرمت ولـــم أنل
ومـــا زلـــُت أبغـــي وصلـــة وُيســـوف

وعـــده أنجـــز  كان  لـــو  ضـــّره  ومـــا 
أتشـــّرف زارنـــي  لـــو  بـــه  وكنـــُت 

ُمنادمـــي العاذليـــن  برغـــم  وبـــات 
َقْرقـــف الـــراح  مـــن  كأُس  وثالثنـــا 

وبينـــه بينـــي  األقـــداح  دارت  وقـــد 
يتأّلـــف بيننـــا  مـــا  الهـــوى  وشـــمل 

ٍ وقامـــة  بلحـــٍظ  فّتـــاك  الغيـــد  مـــن 
ومثّقـــف مرهـــف  إاّل  شـــيم  ومـــا 

ه بقـــدِّ النســـيم  أنفـــاُس  َتالَعـــُب 
وألطـــف أرق  منهـــا  أنـــه  علـــى 

تعـــّرض لـــي بالحتـــف مـــن نظراتـــه
تـــذرف وأعـــرض عّنـــي والمدامـــع 

وصفُت له بعض الذي بي من األســـى
وعندي من البرحاء مـــا ليس يوصف
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بحّبـــه اللحـــاة  ويلحينـــي  أالُم 
أمـــا فيكـــم يـــا أيهـــا النـــاُس ُمنصف

وإنـــي علـــى هـــذا التجّنـــي لصابـــٌر
وأحمـــُل عـــبء الوجـــد ال أتكّلـــف

بالسخط والرضا بما ترضون  وأرضى 
وآلـــُف بيـــن النـــاس مـــن راح يألف

وإّني لمصروٌف عـــن اللوم في الهوى
وكيـــف يشـــاُء الحـــبُّ بـــي يتصرف

❋ ❋ ❋

وديوان  األنصاري  زكريا  عبداهلل 

األخرس

ألديبنــا  زياراتــي  إحــدى  فــي  كنــت 

الراحــل عبــداهلل زكريــا األنصــاري فــي 

فــي  ببيتــه  الملحقــة  الخاصــة  مكتبتــه 

منطقــة »الســامية«، وفيمــا أنــا أتفحــص 

بعــض أرففهــا وقعــت عينــي علــى ديــوان 

طبعــة  األخــرس  عبدالغفــار  الشــاعر 

إعجابــي  فأبديــت  األولــى  إســطنبول 

لــي  فقــال  وتجليــده،  وطبعتــه  بالديــوان 

أتعــرف أن لــي قصــة مــع هــذا الديــوان، 

قلــت ومــا هــي؟ قــال: عندمــا زرت مصــر 

أول مــرة فــي األربعينيــات اشــتريت بعــض 

الكتــب ورغبــت فــي أن أجلدهــا، فدلونــي 

أن  وبعــد  إليــه،  فذهبــت  أحدهــم  علــى 

اتفقــت معــه علــى الِســعر أخــذت أجــول 

بنظــري فــي محلــه، فوقعــت عينــي علــى 

كتــاب أعجبنــي تجليــده فســحبته وأخــذت 

أطالــع فــي بعــض صفحاتــه، فــإذا بــي أجــد 

فيــه ِذكــر للكويــت ولبعــض رجالهــا، فعــدت 

ــوان  ــإذا هــو دي ــد ف ــن جدي ــه م ــى عنوان إل

األخــرس،  عبدالغفــار  اســمه  لشــاعر 

فطلبــت مــن البائــع شــراءه، فرفــض وقــال: 

»هــذا الكتــاب ليــس لــي إنمــا صاحبه طلب 

منــي تجليــده فــال أســتطيع التصــرف بــه. 

ــه يرضــى أن يبيعــه.  فقلــت حــاول معــه َعلَّ

فقــال: ســأحاول، فقلــت لــه ســأمر عليــك 

بعــد يوميــن.

إليـه  عـدت  اليومـان  انقضـى  ولمـا 

يبيعـه  فأجابنـي: حاولـت مـع صاحبـه أن 

ولكنـه رفـض. فقلـت حاول ثانيـة، وحددت 

لـه سـعرًا مغريـًا وموعـدًا جديـدًا. وعـدت 

إليـه فـي الموعـد المحـدد، فقـال: صاحبه 

الـذي  المبلـغ  ضعـف  يريـد  ولكـن  وافـق 

حددتـه، وكنـت قـد حـددت له مبلغـًا جنيهًا 

اقتنيـت  بـأس. وهكـذا  واحـدًا، فقلـت: ال 

ومماطلـة  مسـاومة  بعـد  الديـوان  هـذا 

دامـت أيامـًا، وكنت سـعيدًا به والزلت على 

الرغـم مـن أننـي دفعـت فيـه سـعرًا غاليـًا 

بقيـاس أسـعار الكتـب فـي تلـك األيـام.
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إننـا حيـن نتحدث عن »الديموقراطية« 

إنمـا  جميلـة  كنظريـة  عنهـا  نتحـدث  ال 

واقـع  إلـى  لتتحـول  تحقيقهـا  إلـى  نطمـح 

عملـي وأسـلوب فـي التعامـل، ولـن يتحقـق 

أوتحويـر  القوانيـن  مـن  بمزيـد  ذلـك 

وأعـراس  المناسـبات  أوكثـرة  الدسـاتير 

ذلـك  يتحقـق  إنمـا  »الديموقراطيـة« 

بوعـي األفـراد بذواتهـم وبمعنـى اإلنسـان، 

الواقـع. أرض  علـى  وبتفعيلهـا  وطبيعتـه. 

فليـس بإمـكان أي سـلطة إنتـاج مجتمع 

األفـراد  مـادام  والحريـة  الديموقراطيـة 

اسـتبدادية  نزعـة  ذواتهـم  فـي  يحملـون 

تكفيريـة  أو  إقصائيـة  أو  اسـتعالئية  أو 

عـن  عاجزيـن  ومادامـوا  أوتآمريـة، 

العمق اإلنساني

بقلم : اجلوهرة القويضي ❋

❋ كاتبة كويتية.

معالجة  بإمكاننا  ليس 

»اإلنسان«  معنى  نِع  لم  ما  أزماتنا 

نتحدث  عندما  فمثاًل  وطبيعته، 

ونرى  سياسية  أزمة  وجود  عن 

»الديموقراطية«  في  الحل  أن 

والتداول  و»التعددية«  و»الحرية« 

تغيير  نستطيع  لن  السلطة...  على 

عمق  إلى  ننفذ  لم  ما  شيء  أي 

»اإلنسان«.
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احتمـال بعضهـم عنـد االختـالف أوالخطأ 

يخشـون  ضعيفـة  نفوسـهم  ومادامـت 

إلـى  فينقـادون  النصـح  إبـداء  مـن  حتـى 

التملـق والمجامـالت ويتعالـون علـى النقـد 

فيعـادون مـن يخالفهـم ويضمرون له األذى 

ويكابـرون بجهلهـم فـال يتواضعون لمن هو 

منهـم. أعلـم 

وتغير  تجدد  هي  بما  الحياة  طبيعة 

تقتضي وجودًا دائما لمشاكل، فالمشكل هو 

ما أشكل من األمور وهو ما يتطلب النظر 

يحقق  بما  الحلول  عن  والبحث  والتفكير 

المشاكل  وليست  وسعادته،  اإلنسان  رفاه 

ولكن  وإيجابية،  بل هي ضرورية  بالخطر 

الخطر في سوء التعامل معها بحيث تنقلب 

أصال  معها  يتعامل  ال  أوحين  أزمات  إلى 

فتتحول إلى كوارث حقيقية.

مشـاكل  تشـهد  العالـم  مجتمعـات  كل 

هـو  والفـارق  التعقيـد  ومتفاوتـة  مختلفـة 

فـي طرائـق معالجـة هـذه المشـاكل وفـي 

مـدى الوعـي بهـا وسـرعة الكشـف عنهـا. 

فوجـود المشـاكل إذن ليـس حالـة خاصـة 

إنسـانية  حالـة  هـو  إنمـا  قـوم،  دون  بقـوم 

ونتقـدم. نفكـر  لكـي  ضروريـة 

إن األزمـة الحقيقيـة هـي فـي أن يكـون 

»المثقفـون« علـى هـذه الحـال مـن ضعـف 

يخشـون  إنهـم  زائفـة...  ومكابـرة  وتملـق 

يشـيرون  وال  ينصحـون  فـال  السـلطة 

وإنهـم  احتالبهـا!  بهـدف  يجارونهـا  إنمـا 
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منهـم  ليسـتمدوا  العامـة  يخشـون 

لديهـم  وليجـدوا  زائفـًا  وقـارًا 

أخطـر  إنهـم  والتبجيـل..  التقديـر 

لسـنا  الطبيعيـة...  الكـوارث  مـن 

بحاجـة إلـى المزيـد مـن المنظرين 

بحاجـة  نحـن  إنمـا  والمتكلميـن 

أكيـدة إلـى ذوات صادقـة متدفقـة 

مسـؤولية. ومندفعـة  حبـا 

والمتعصبيـن  الحاقديـن  إن 

والمكابريـن وضعـاف النفـوس ال يقـدرون 

علـى شـيء حتـى إن كانـوا متعلميـن أومـا 

يصطلـح عليهـم بـ»مثقفيـن« وحتـى إن كانوا 

نفتقـر  إننـا  أو»عقالنييـن«.  »متدينيـن« 

إلـى »عقيـدة فـي اإلنسـان« تؤهلنـا لتحّمـل 

المسـؤولية واحتمـال أخطـاء اآلخريـن فـي 

إلـى  ننظـر  فـال  ورحابـة صـدر،  اصطبـار 

اإلنسان على أنه »مستحضر كيماوي« غير 

قابـل للتغيـر، فنحـدد أعداءنـا وأصدقاءنـا 

نعـادي هـؤالء إلـى األبـد ونصـادق هـؤالء ما 

لـم يتغيـروا ويختلفـوا معنـا.

إن المسـؤولية تقتضـي االقتـراب أكثـر 

إليهـم  ونسـتمع  نحاورهـم  مخالفينـا  مـن 

توسـيعًا لدائرة االلتقاء، وكم نكون سـعداء 

ليـس  إلـى صديـق،  »خصـم«  يتحـول  يـوم 

فقـط بفعـل تأثيرنـا فيـه وانضمامـه إلينـا، 

بـل بفعـل تأثرنـا بـه واقترابنـا منـه، فلمـاذا 

يشـغل الكثيـر مـن المثقفيـن أنفسـهم إمـا 

بالدفـاع عـن السـلطة وإمـا بالكشـف عـن 

أوالفنيـة  األدبيـة  وسـلطتهم  نرجسـيتهم 

وال يهتمـون بالكشـف عـن عمـق اإلنسـان 

»السياسـيون«  ولمـاذا يسـتعمل  وجوهـره؟ 

إقصـاء  مشـحونًا  نافـرًا  متحفـزًا  خطابـًا 

المخالفيـن؟ تجـاه  وعدائيـة 

شـعار  مجـرد  ليـس  فـ»االختـالف« 

أخالقـي أوسياسـي نكتفـي منه باالسـتماع 

معرفـي  مبـدأ  إنـه  بـل  اآلخريـن  إلـى 

وفلسـفي بحيـث نسـتمع إلـى الـرأي اآلخـر 

بهدف االسـتفادة منه وإفادته، وإن الحوار 

منهـا  نرجـو  كالميـة  منازلـة  مجـرد  ليـس 

االنتصـار لرأينـا، إنمـا هـو نشـاط عقلـي 

وتدافـع فكـري بحثـًا عمـا يمكـن أن يكـون 
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والمصلحـة. الحقيقـة  إلـى  أقـرب 

إننـا بصـدد أزمـة فـي عمق »اإلنسـان«، 

تكـون  أن  يمكـن  ال  البشـرية  الـذات  وإن 

الحيـاة  تنشـأ علـى قيـم  لـم  فـإذا  خاويـة، 

حريـة  هـي  بمـا  »الوجـود«  ومعانـي 

ومسـؤولية ووعي وإبداع وتجدد، فسـتكون 

تدميريـة. لقيـم  وعـاء  بالتأكيـد 

إن أي سـلطة فـي أي عصـر ال تحتـاج 

مهماتهـا  بيـن  مـن  ألن  يمدحهـا  مـن  إلـى 

التقليديـة الحديـث عـن إنجازاتها والتعبير 

عنهـا بالصـوت والصـورة والحبـر، ولكنهـا 

تحتـاج مـن يطـرح عليهـا األسـئلة المنبهـة 

بعـض  عـن  ويكشـف  النصـح  لهـا  ويقـدم 

النقائـص بنيـة صادقـة فـي اإلصـالح.

مالمحهـا  تتشـكل  العالـم  صـورة  إن 

داخـل ذواتنـا قبـل أن ترتسـم خارجنـا... 

الميـاه  مـن  التخلـص  أراد  مـن  وعلـى 

بـدل  المسـتنقعات  بمعالجـة  يسـارع  أن 

االنشغال بمطاردة المجاري. ومن أراد أن 

يسـعى إلـى األفضـل فعليـه أن يسـعى إلـى 

بصيحـات  يجمهـر  وأال  لألفضـل  برامـج 

مـن دون الفعـل، ولكـم أكـره القـول بال فعل 

الواقـع. أرض   علـى 
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دور التعددية اللغوية 
في فهم الثقافات وانتشار المواطنة الدولية

المجتمع  أساس  اإلنسان  يعتبر 

ومحوره، فهو يعيش مع بني جنسه في 

توطن  وقد  بالكائنات،  مملوءة  أرض 

مختلفة،  مناطق  في  الناس  هؤالء 

وتعددت لغاتهم مع مرور الزمان، وأّسسوا 

وتقاليد  قواعد  فيها  ووضعوا  بالدهم 

هذه  تزال  وال  المختلفة،  لمصالحهم 

يومنا  إلى  وتتفرع  تتشعب  االختالفات 

اإلنسان  تزّود  االختالفات  هذه  هذا. 

بد  وال  ثقافته،  وتثري  شتى  بمعلومات 

تنمو  الفرد  شخصية  بأن  اإلشارة  من 

يتكّلمون  أشخاص  مع  يختلط  حينما 

لغات مختلفة، ويلبسون ثياًبا مختلفة، 

ويتناولون أطعمة  ذات طابع متنوع.

ُتنفد  ال  ثروة  اللغوية  التعددية  إن 

اللغة  ألّن  االرتقاء،  إال  تجلب  ال  ووسيلة 

وسيلة التواصل بين األشخاص، وإذا أتقن 

اإلنسان أكثر من لغة فقد اكتسب - في 

من  أكثر  على  للتعرف  طريًقا   - الواقع 

❋ باحث هندي.

بقلم: محمد أفضل ❋

يعيش  حينما  بالملل  يشعرالفرد  ثقافة، 

يرى  اللغة،  أحادي  منغلق،  مجتمع  في 

فيه مناظرعادية ومتشابهة، وال يجد فيه 

ثقافات  من  انطالًقا  شخصيته  يطّور  ما 

وعادات مختلفة، وال ما يغّذي عقله بآراء 

يخلق   الثقافات  فتعدد  جديدة.  وأفكار 

تجاربا ثمينة ووعيا ال يكتسبها من الكتب 

وال من وسائل اإلعالم المختلفة.

MOHAMMED AFSAL NECHIKKANDAN
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يمكن تعريف المواطنة الدولية 

بأنها انتماء الفرد إلى المجتمع الدولي  مع اعترافه بالحقوق والواجبات.

يمكن تعريف المواطنة الدولية 

إلى  الفرد  انتماء  بأنها 

المجتمع الدولي مع 

بالحقوق  اعترافه 

وإذا  والواجبات. 

كذلك،  األمر  كان 

كيف  نتساءل:  أن  لنا 

يحمل  ألن  الفرد  يتأّهل 

بين طّياته المواطنة الدولية 

بشكل   - يسعى  أن  دون  من 

على  للقضاء   - سلمي 

التي  الكبرى  التحّديات 

حياة  استقرار  د  ُتهدِّ

الناس كالفقر والتغيرات 

وجود  وقلة  المناخية، 

وأزمة  العذب،  الماء 

واإلرهابية،  الالجئين، 

قصارى  بذل  مع  والطائفية، 

التنمية  لتحقيق  جهوده 

المستدامة مدى الحياة..؟

تحقيق  تسّهل  اللغوية  التعددية 

هذه المقاصد المرموقة، إذ توجد هناك 

فرصة للنقاش مع جميع أهل زمانه للبحث 

وتخطيط  المشكالت  هذه  أسباب  عن 

كله،  ذلك  فوق  لحلها.  مختلفة  مشاريع 

المجتمع  ألفراد  توّفر  اللغوية  التعددية 

ُفَرصا للتواصل فيما بينهم، فتزول منهم 

عن  المسبقة  واألفكار  النمطية،  الصور 

الثقافات األخرى - والتي عادة ما تكون 

أفكارا مغلوطة - في معظم األحيان.

هذه  تجعل  اللغوية  التعددية  إن 

ينكر  ال  ألوان،  ذات  واحدة  قرية  األرض 

األبواب  تفتح  اللغوية  التعددية  أن  أحد 

نعيش  ُدمنا  ما  الدولية  المواطنة  إلى 

الفرد  يتحّدث  كلما  العولمة.  عصر  في 

متفرقة،  ثقافات  أبناء  مع  مختلفة  بلغات 

وحصل  أفكاره،  وصفت  أخالقه  تحسنت 

الخدمات  لتقديم  متنّوعة،  ُفَرص  على 

اإلنسانية،  للمنظمات  النبيلة  التطوعية 

والتجارية في السوق العالمي. 

أنا ترعرعت في الهند موطن الثقافات 

المتعددة، كلما سافرت إلى مناطق متعددة 
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أقّرت الحكومة اثنتين وعشرين لغة رسمية، بينما يتكلم الناس سواها 

مائة وخمسين لغة..

تجربة  سفرة  كل  في  لي  كان  الهند  في 

بالتعرف  تمتعت  ما  كثيًرا  حلوة.  جديدة 

تختلف  وأناس  جديدة،  ثقافات  على 

حًقا،  للدهشة  فالمثير  ولغاتهم.  عاداتهم 

بدرجة  اللغات  فيه  تتعّدد  بلد  الهند  أن 

كبيرة جدا، إلى أن أقّرت الحكومة اثنتين 

الناس  يتكلم  بينما  رسمية،  لغة  وعشرين 

التعددية  لغة.  وخمسين  مائة  سواها 

اللغوية بّوابة مهّمة يدخل منها الفرد إلى 

اإلنسان  يتقن  وحينما  الدولية،  المواطنة 

في  جديًدا  عضًوا  ُيصبح  عديدة،  لغات 

قرية عالمية، يحمل فيها الجميع جنسية 

طريق  اللغوية  التعددية  ألن  واحدة، 

وحيد لتوحيد صفوف الناس في حياتهم 

المضطربة ولربطهم بالمواطنة الدولية.

اللغة  فيها  الناس  يتكلم  كيرال،  واليتي 

المليالمية، وهي أيضا اللغة الرسمية في 

معظم المدارس الموجودة فيها، إلى جانب 

أن اللغة اإلنجليزية أيضا تدرس في جميع 

المدارس كمادة مقّررة. وكذلك فإن اللغتين 

مهمتان  لغتان  أيًضا  واألردوية  الهندية 

يتكّيفهما المنهج الدراسي في  كيرال.

األيام  تلك  حياتي  في  أنسى  لن 

الهند  عاصمة  إلى  فيها  سافرت  التي 

فريدة  فرصة  هذه  كانت  عبرالقطار، 

بالنسبة إلّي كي أتحّدث باللغتين الهندية 

مستواي  من  الرغم  على  واألردوية 

اآلن  أشعر  اللغتين.  هاتين  في  المبتدئ 

في  تحّول  نقطة  أصبح  السفر  ذلك  أن 

حياتي، فقد فتح لي باًبا جديًدا ألتعرف 

المختلفة  الهند  أهل  لغات  بعض  على 

إال  واحد   بلد  من  أننا  رغم  وثقافاتهم. 

أن الهند بلد ُيدهش العالم لما يحويه من 

تعددية لغوية وثقافية ودينية. وإني متأكد 

يجب  ظاهرة  اللغوية  التعددية  بأن  اآلن 

على الجميع أن يمّروا بها في حياتهم.

تقريًبا،  يومين  إذن  السفر  استغرق 

أتكلم  حينما  الراحة  ببعض  أشعر  وكنت 

مع المسافرين الذين كانوا يركبون القطار 

نموذًجا  كانوا  من محطات مختلفة، فقد 

جمهورية  في  الحياة  لحقيقة  واضًحا 

حينما  الدقائق  بمرور  أشعر  ولم  الهند، 
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وأطلقت  أمور،  عدة  في  معهم  تكلمت 

لساني في كلتا اللغتين الهندية واألردوية، 

بكل  الهند  واليات  أن  حًقا  فشعرت 

ميزاتها الثقافية، تقوم مقام دول مستقلة 

الحقيقة،  في  العالمية.  الخريطة  في 

فهم هؤالء  في  المشكالت  بعض  واجهت 

المسافرين الذين التقيت بهم في القطار، 

معنى  أدركت  أنني  أتظاهر  كنت  ولكني 

أقوالهم، ألني استحييت من اإلخبار بأني 

اإليماءات  بعض  واستعملت  فهمتهم.  ما 

في التعبيرعن بعض اآلراء التي الحت لي 

آنذاك، ورأيت أن بعض الكلمات المناسبة 

ال تتبادر إلى ذهني في وقت الحاجة إليها. 

يترددون  العرب  المواطنون  كان 

وبعض  السياحية  المناطق  بعض  إلى 

كلما  الهند.  في  الرائدة  المستشفيات 

قابلت أشخاًصا جددا من هؤالء العرب، 

كنت  "بنغلورو"،   مدينة  إلى  سفري  أثناء 

لهجاتهم  وأفهم  معهم  أتحدث  أن  أحاول 

اللغة  أتقن  كنت  ما  ولكنني  المختلفة، 

بهاتفي  أستعين  فكنت  آنذاك،  العربية 

وقد  العبارات،  بعض  لترجمة  الجوال 

أن  المستمرة  المحاولة  هذه  ساعدتني 

العربية،  اللغة  من  الكلمات  بعض  أحفظ 

تلك  م 
ّ
تعل في  رغبة  نفسي  في  فنشأت 

اللغة من حيث الكتابة والمحادثة. 

اشتريت  السفر  من  رجعت  أن  بعد 

بعض  قراءة  وبدأت  جديًدا،  قاموًسا 

ما   
ّ
قل لكن  البسيطة،  األدبية  النصوص 

فهمت معانيها، فتركت المحاولة، وبدأت 

فيها  توجد  التي  األفالم  ببعض  أستعين 

الترجمة من الهندية واالنجليزية إلى اللغة 

العربية، لكن األساليب الحوارية والسرعة 

لفهم  حاجًزا  أمامي  وقفتا  التعبير  في 

الحوار بالكامل. 

لدراسة  بالجامعة  التحقت  عندما 

كنت  اإلنجليزي،  األدب  في  البكالوريوس 

العربية  الكتب  لمطالعة  ُفرًصا  أجد 

الكتب  جانب  إلى  جّما  حبا  أحببتها  التي 

اإلنجليزية. ثم إن اختياري اللغة العربية، 

الجامعية،  دراستي  أثناء  اختيارية  كمادة 

النصوص  اكتشاف  في  كثيرا  ساعدني 

معظم  أقضي  كنت  أني  الغريب  العربية. 

أوقاتي أمام الكتب العربية على الرغم من 

الكتب المقررة اإلنجليزية التي كانت جديرة 

لي بالمطالعة. وبعد الحصول على شهادة 

البكالوريوس في األدب اإلنجليزي التحقت 

على  الحصول  في  رغبة  أخرى  بجامعة 

شهادة ماجستير في األدب العربي. اآلن أنا 

ال أزال أتذوق حالوة هذه اللغة الرائعة عن 

طريق مطالعة الروايات والقصص وألبس 

مالبسهم إعجابا بلغتهم وثقافتهم.
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ذات يوم أتيحت لي فرصة مع صديقي 

للهند،  المجاور  البلد  سيرالنكا،  لزيارة 

البال.  مرتاح  جعلتني  اللغوية  التعددية 

هذه الرحلة كانت أول رحلة لي إلى خارج 

الهند، ولم أسافر قبلها إلى أي بلد آخر. 

كانت هذه الرحلة عرضها علّي أستاذ زار 

انعقد في  جامعتنا بمناسبة مؤتمر دولي 

وقد  كيرال،  بجامعة  العربية  اللغة  قسم 

تحّمل بنفسه رسوم السفر. لساني عاجز 

اليوم،  ذلك  في  التعبيرعن مشاعري  عن 

في  فكرت  حينما  كبير  بنشاط  أحسست 

المناظر التي سوف أراها، وفي الثقافات 

في  وأعايشها  عليها،  أتعرف  سوف  التي 

سيرالنكا.

ما أجمل التجارب التي أعطتني هذه 

خائًفا  كنت  لكنني  حياتي!  في  الرحلة 

بسبب بعض المشاكل التي مألت أعمدة 
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بعض  من  الفضائية  والقنوات  الجرائد، 

الجهات بسبب ما يحدث  من اضطرابات 

وانعدام األمن في البالد، وكان أبي يخاف 

أثناء  مكروه  أي  يصيبني  أن  من  علي 

السفر، فحّذرني من السفر، وتوسلت إليه 

مراًرا ألن يأذن لي بالرحلة قبل أن تفوت 

إلحاحي  أمام  وافق  وأخيًرا  الفرصة، 

المستمر، فطرت فرًحا بقراره النهائي.

ما كنت أعرف عن سيرالنكا إال قليال 

الناس  أن  أعرف  كنت  السفر،  هذا  قبل 

السنهالية"،  "اللغة  بــ  هناك  يتكلمون 

باللغة  لكنني كنت مصّمما على أن أتكلم 

هذه  وخالل  الجميع،  مع  االنجليزية 

اللغوية  التعددية  بروعة  تمتعت  الرحلة 

بريطاني،  رجل  جواري  إلى  جلس  حينما 

الجغرافيا  قناة  في  مصّوًرا  يعمل  وكان 

ولم  جيوغرافيك(،  )ناشيونال  الوطنية 

بعد  إال  اإلنجليزية  لغته  أفهم  أن  أستطع 

إال  بسرعة،  يتكلم  كان  ألنه  وعناء،  تعب 

المتكررة  مشاهدتي  أن  الحظت  أنني 

على  ساعدتني  قد  اإلنجليزية  لألفالم 

قبل  أظن  كنت  كبير.  بشكل  الحوار  فهم 

ذلك الوقت أن البريطانيين سّيئو األخالق 

عن  ناتًجا  الظن  ذلك  وكان  غيرهم،  مع 

التي  التاريخية  األحداث  بعض  دراستي 

وقعت بين الهند وبريطانيا. لكن التعددية 

اللغوية ساعدتني أن أصّحح هذا االعتقاد 

الخاطئ، فقد تناقشنا حول طبيعة الهند 

عاشها  التي  تجاربه  وحول  وبريطانيا، 

إذ  كذلك  هو  وبينما  مهنته.  مزاولة  أثناء 

ولم  يشعر،  أن  دون  من  النوم  إلى  أخلد 

يستيقظ إال بعد هبوط الطائرة في مطار 

سيرالنكا.

بأناس  يعّج  سيرالنكا  مطار  رأيت 

كانت  فقد  واللغات،  األجناس  مختلفي 

مالبسهم  في  واضحة  االختالفات 

كأني  وشعرت  ولغاتهم،  وأجسادهم 

تلك  أمام  مسمًرا  وقفت  آخر.  عالم  في 

المناظر، واستوقفتني حًقا، حتى أنني لم 

أستطع أن أتكلم مع صديقي بأسلوب لبق 

الحديث،  أطراف  معي  يتبادل  كان  بينما 

ولكني حافظت على الصمت الغريب، ولم 

ينا 
ّ
أستطع أن أتكلم معه إال بعد أن استقل

التعددية  فكرة  إن  الفندق.  إلى  سيارة 

سفري  طوال  تشغلني  ت 
ّ
ظل التي  اللغوية 

من  ممتعة  الرحلة  هذه  جعلت  التي  هي 

حيث أني تعرفت على ثقافات مختلفة ال 

عهد لي بها من قبل.

الواليات  من  عائلة  هناك  التقيت 

السعيدة  أوقاتهم  يقضون  المتحدة، 

أن  فأردت  تذكارية،  صور  التقاط  في 



75 2018 نــوفــمــبــر   580 الـــعـــدد 

مقاالت

أن  أعتقد  كنت  قلياًل.  معهم  أتحدث 

اللهجة  من  روعة  أكثر  األمريكية  اللهجة 

أتواصل  أن  أحببت  ما  كثيًرا  البريطانية. 

حياتي،  في  المثقفين  األمريكيين  مع 

القنوات  إلى  االستماع  على  معتاد  ألنني 

المواطنين  من  خوفي  لكن  األمريكية، 

األمريكيين منعني من التقرب منهم، ألنني 

األجانب.  يحترمون  ال  أنهم  أعتقد  كنت 

إذ  الموضوع  هذا  في  أتفكر  كنت  وبينما 

تلك  من  صغير  طفل  جانبي  إلى  سقط 

للقيام،  وساعدته  إليه  فأسرعت  العائلة، 

بكلمات  وشكرني  مسرًعا،  والده  فجاء 

ولده.  من  صدر  اعتذرعما  ثم  لطيفة 

فاستغليت هذه الحادثة ألتقرب من هذه 

الحديث،   أطراف  معهم  وأتجاذب  العائلة 

فعلمت أن األمريكيين أناس طيبون، وأن 

ما كنت أعتقده عنهم خطأ، ألنهم تعاملوا 

معي بأسلوب جميل.

الثقافات  كثيًرا عن  يتعلم  اإلنسان  إن 

فالتعددية  مباشرة.  معها  يتعايش  حينما 

التفاهم  إلى  طريقه  له  تسّهل  اللغوية 

ولما  المتنوعة.  الثقافات  مع  الحقيقي 

سياحية  منطقة  وهي   - "كندي"  زرت 

مشهورة  في سيرالنكا- كان معي سائح 

يدير لي ظهره  دائما وال يعير لي سمعه 

الشكل،  غربية  مالبسه  كانت  البتة، 

وحاولت أن أتحّدث معه قليال، فسألته عن 

بعض األشياء  باللغة اإلنجليزية، ولكنه لم 

يجبني، إال أنه قال لي بلغة عربية أنه ال 

يجيد اللغة اإلنجليزية، يا للمفاجأة! اللغة 

العربية التي سمعتها من مدينة "بنغلورو" 

جاءت إلي مصادفة مرة أخرى، فوجدت 

وكنت  لممارستها.  سانحة  الفرصة  أن 

هذه  طوال  الفرصة  هذه  أنتظر  أزال  ال 

السنين، فأطلقت لساني في اللغة العربية 

مستغاًل هذه الفرصة، فسأل الرجل عن 

جنسيتي فقلت له أني هندي، فنظر إلي 

يعتقد  أن  لم يستطع  اندهاش ألنه  نظرة 

اللغة  الهندي  يتكلم  أن  الممكن  من  أنه 

فعلمت  والحيوية،  الطالقة  بهذه  العربية 

أكبر  اللغوية  التعددية  أن  تجربتي  من 

وسيلة لفهم الثقافات العالمية. 

شعور  إلى  تقودنا  اللغوية  التعددية 

االتحاد واألخوة العالمية، وذلك على غرار 

تناسق الثقافات المختلفة وتكاتفها تحت 

البالد  وحدود  الدولية.  المواطنة  صرح 

وأبوابها ال ينبغي أن تكون جدراًنا للتفريق 

مشاعرهم  ولتجريح  أرضنا  سكان  بين 

هذه  بل  السلمي،  التعايش  من  ولمنعهم 

األبواب التي بنيت على حدود البالد ينبغي 

أن تكون أروقة للحب واالحترام وجسوًرا 

للتبادل الثقافي. جميع هذه البالد ينبغي 
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رحب  بصدر  زّوارها  باستقبال  تقوم  أن 

أن  الجميع  على  وينبغي  طلق،  وبوجه 

يصبحوا سفراء ثقافاتهم يتخالطون فيما 

بينهم بكل احترام. 

إن هؤالء الذين يحملون بين جنباتهم 

هذه  أبناء  هم  الدولية  المواطنة  هوية 

يتنفسه  الذي  الهواء  يتنفسون  األرض، 

يسكنها  التي  األرض  ويسكنون  الجميع، 

دمائهم  لون  هو  األحمر  اللون  الجميع، 

اختالف  من  الرغم  على  الشرايين  في 

تباهي  هل  أنفسنا  سألنا  إذا  جنسياتهم. 

أيادينا على أفواهنا بقولها أنا الذي يحمل 

الطعام إليك ألن تمضغه بأسنانك؟ فهذا 

جميعنا  أن  لنا  يؤكد  الخيالي  التساؤل 

أن  كما  واحد،  لجسد  متفرقة  كأعضاء 

أن  مع  تركيبها،  نظام  في  تختلف  اللغات 

بين األشخاص.  للتواصل  جميعها وسيلة 

االختالفات  هذه  تجعل  اللغوية  التعددية 

اتحادا رائعا وتناسقا جميال لصالح هذه 

األرض وزينة لها، ويحل المتكلمون بلغات 

مختلفة محل األعضاء المتفرقة في جسد 

واحد تقوم بأعمال متنوعة لصحة الجسم 

ولسالمته.

التعددية اللغوية تقرب البعيد الشاسع، 

ذهب،  أينما  ناجًحا  الفرد سعيًدا  وتجعل 

مع  للتفاعل  فرصا  لألفراد  توفر  فهي  

خطوًطا  بينها  وتبني  المتعددة،  الثقافات 

هذه  والمعلومات.  اآلراء  خاللها  تتبادل 

التعددية اللغوية آلة قوية لتنمية الطاقات 

كامنة،  الفرد  داخل  تبقي  التي  المتميزة 

تبّشر  إنها  للظهور.  فجوة  لها  وتعطي 

قلبهم  في  وتبعث  بالخيروالسالم،  الناس 

روح التفاؤل وتستأصل من داخلهم شعور 

التشاؤم.

أستاذي  لي  قال  تقريًبا  شهرين  قبل 

في الجامعة أن رجاًل أجنبًيا من السعودية 

قدرة  لديه  وليس  للعالج،  الهند  إلى  أتى 

للتكلم إال بلغته األم وهي العربية. فقررت 

أن أزوره في المستشفى، ولما وصلت إلى 

السرير،  في  راقًدا  الرجل  رأيت  غرفته، 

معه  وليس  الرئة،  بسرطان  مصابا  وكان 

إال ابن عمه، وكالهما ال يعرفان غير اللغة 

العربية، فقمت بمساعدتهما في إجراءات 

التعددية اللغوية نقطة 

حاسمة لزرع السام، 

وحل المنازعات بين األفراد 

والشعوب والدول، 

وذلك من خال تعزيز التربية..
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بكلمات لطيفة  يتهما 
ّ
الطبية، وسل األوراق 

التجربة منحتني  ألخفف وحشتهما. هذه 

ثقة في نفسي ووعًيا جديًدا عن اإلنسانية. 

لزرع  حاسمة  نقطة  اللغوية  التعددية 

األفراد  بين  المنازعات  وحل  السالم، 

والشعوب والدول، وذلك من خالل تعزيز 

جيلنا  أمام  تشق  التربية  ألن  التربية، 

على  الواسع  لالطالع  طريقا  الجديد 

ثقافات البلدان ولغاتها المتعددة، وتؤهله 

للترحيب بالناس بغّض النظر عن أديانهم 

وطبقاتهم االجتماعية، وأصولهم العرقية 

ومظاهرهم الخارجية، ألن عملية التربية 

هي الخطوة األولى إلى التعددية اللغوية، 

ومن خاللها إلى المواطنة الدولية. 

بوك،  فيس  مثل  االجتماعية  المواقع 

ظهور  في  بارزا  دورا  تلعب  وتويتر، 

عبر  والدردشة  بيننا.  الدولية  المواطنة 

مع  المختلفة  اللغات  في  المواقع  هذه 

أصدقائنا األجانب لفهم ثقافاتهم، تجعلنا 

المواطنة  انتشار  مدى  عن  وعي  على 

نعّزز  أن  وعلينا  األيام.  هذه  في  الدولية 

مع  مناقشات  بإجراء  االنتشار  هذا 

المواطنين من مختلف البالد. وعلينا أن 

 
ّ
م جميع الشعوب بأن المشاكل ال تحل

ّ
نعل

بثقافة  التعصب  وأن  بالمفاوضات،  إال 

يضّيق قلوبنا ويجعلنا متوّحشين.
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ظهرت في مرحلة النهضة وتبلورت في الخمسينات

الكتابة الّنسائية وسمات 
الخصوصّية والّتفرد

مـن  إذن حلقة  الّنسائية  الكتابة  تعتبر 

حلقات اإلبداع األدبي، لها سماتها الفنية 

الخصوصية  تكسبها  التي  والموضوعية 

حول  وقفة  أّية  فإّن  هنا  ومن  والّتفرد، 

جدال  منا  تقتضي  اليوم  الكتابة  هذه 

عاّم  بشكل  األدب  استحضار مفهوم هذا 

❋ باحثة مغربية.

بقلم: د. نفيسة الزكي ❋

وما يمّيزه، لكن قبل ذلك ال بد أن نشير 

إلى أّن الكتابة الّنسائية أو األدب الّنسائي 

في  إال  العربية  مجتمعاتنا  في  يظهر  لم 

إال  كتجربة  يتبلور  ولم  الّنهضة؛  مرحلة 

في الخمسينيات من القرن الّسالف، تبعًا 

صلة  على  وسياسّية  اجتماعّية  لتحّوالت 

في  بدورها  مضى  زمن  أيِّ  ِمن  وعًيا  أكثر  اليوم  المرأة  صارت  لقد 

إنتاج أدب يبلغ صوتها، وُيساهم في الدفاع عن مواقِفها ووجهات نظرها، 

بهوّيتها  ق  يتعلَّ تريد، واإلفصاح عما  والّتعبير من خالله عن حقيقًة ما 

ا عن هوية الّرجل وتجربته،  ا ونفسّيً ا وثقافّيً وتجربتها التي تختلف جسدّيً

هذا األدب هو ما أصبح يعرف في األوساط الثقافية المعاصرة بالكتابة 

تراكًما وحضوًرا ملحوَظين  الّسنوات األخيرة  والذي حّقق في  النسائية، 

ر في أفق الكتابة اإلبداعية، وفي  الفتين، إذ أصبح هذا األدب عالمة تغيُّ

محتواها وتشكيلها األسلوبي والفّني. في هذه الدراسة سنحاول التعرف 

على هذا األدب، وعلى خصائصه، وعلى قوة حضوره في المجال الثقافي.
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وثيقة بموضوع المرأة وتحّوله المفصلي، 

إذ بدأت المرأة تلج المؤّسسات ومختلف 

المجاالت ومن هنا كانت االنطالقة، وكانت 

عملية الكشف عن انشغاالت أخرى كانت 

الّزمن،  متوارية، محتشمة قبل عقود من 

وبالّتالي الّتوجه نحو حياة أخرى لها معنى 

التي  الّتقليدية  الوظائف  بعيد عن  جديد 

ارتبطت بقدرّية المرأة.

النسائية واألنثوية

وقبل أن نسبر أغوار هذا الموضوع 

ضرورة  على  األّول  في  نؤكد  أن  بّد  ال 

الّتفريق بين مصطلحي الكتابة الّنسائية 

الثاني  المصطلح  ألّن  األنثوية،  والكتابة 

األنثى،  به  تقوم  ما  على  يحيل  كمفهوم 

األمر  إليه،  وتنضبط  به،  َتتَّصف  وما 

الذي يستدعي، إلى الذاكرة وبطريقة ال 

إرادية، وظيفتها الجنسية، وذلك لفرط 

الّضعف  لوصف  اللفظ  استخدم  ما 

وعليه  والّسلبية،  واالستسالم  ة 
ّ
والرق

فإّن الحاجة إلى إيجاد مصطلح بديل - 

كما أشارت األديبة االنجليزية فيرجينيا 

وولف- يفِرغ مفهوم الكتابة الّنسوية من 

إحاالتها الجنسية، المخّبأة في الذاكرة 

قافية، على مستوى المجتمع 
ّ
الّشعبية والث

العربي، اّتجهت إلى مصطلح آخر، هو: 

الكتابة الّنسائية، بوصفه توقيعا نسويا؛ 

  أن 
ّ
 ما تكتبه المرأة ال يمكنه إال

ّ
ألّن كل

يكون  حاالته  أحسن  وفي  نسويا،  يكون 

نسويا على أكمل وجه.

للكتابة  أخرى  تسميات  ظهرت  وقد 

إلينا؛  ووصلت  الغرب  ابتكرها  الّنسوية 

هذه  تسمية  مثال  الّسويد  في  ظهرت  إذ 

والّسكاكين«،  »المالئكة  بأدب  الكتابات 

ده أنيس منصور حين أطلق على 
ّ
وهو ما قل

الطويلة«،  األظافر  »أدب  المرأة  كتبته  ما 

»أدب  القّدوس  عبد  إحسان  سّماه  كما 

الّروج والمانكير« إذ رأى فيه أدبا صوتيا 

وشكليا تعتني المرأة فيه بالّتأثير الّرنيني 

والّتخيلي عن طريق اختيار الجملة والعبارة 

دون الّتدقيق في الموضوع.

وعلى أّي فمصطلح الكتابة الّنسائية 

ظهرت تســـميات أخـــرى للكتابة 

ســـوية ابتكرها الغرب ووصلت 
ّ
الن

إلينـــا؛ إذ ظهـــرت فـــي الّســـويد 

الكتابـــات  مثـــا تســـمية هـــذه 

والّســـكاكين« »المائكة  بـــأدب 
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مصطلح غير ثابت وال مستقر بما يثيره 

من  حوله  يسّجل  وما  اعتراضات  من 

تحّفظات؛ فقد ظهرت طائفة من الّنقاد 

مطلقا،  رفضا  الّتسمية  هذه  رفضت 

ومن ذلك ما ذهبت إليه األديبة المغربية 

مع  الّتعامل  رفضت  التي  بنونة  خناثة 

إلى  يؤّدي  ألّنه  الّنسائية  الكتابة  تعبير 

كما  األدبي،  اإلنتاج  داخل  الّتصنيف 

الّسورية غادة السّمان أن  تعتبر األديبة 

يعّد حوارا  المفهوم  في  الخوض  مجّرد 

ألدبين  تصنيف  هناك  ليس  إذ  عقيما، 

نسائي ورجالي.

منظورات إبداعية

الّنسائية  الكتابة  عن  إذن  فالحديث 

الموريتانية  الكاتبة  أكدت  ما  حسب 

ذاته  في  يطرح  البراء  بنت  مباركة 

جديد  أدبي  حقل  إّنه  حيث  إشكالية؛ 

المعاصر،  العربي  األدب  حقل  داخل 

والحضور  والّرفض  القبول  بين  تأرجح 

التي  المرأة  منتجته  تأرجح  والغياب، 

تعدُّ جزًءا من القضايا المطروحة على 

محكِّ البحث من أيام الّنهضة األولى...، 

التي  الّنقدية  الّتصورات  أّن  والظاهر 

األدب  إشكاليات  من  االقتراب  حاولت 

أنيس منصور

مباركة بنت البراء
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الّنسائي قصد معالجتها واستخالص ما 

وكذلك  ُمفيدة،  سمات  من  عليه  ر  تتوفَّ

أنتجت هذا  التي  اإلبداعية  المنظورات 

هذا  رفض  إلى  تنزع  األدب  ِمن  ون 
ّ
الل

ئ  المصطلح »األدب الّنسائي« الذي ُيجزِّ

سّياق  في  تقرُّ  كانت  وإن  اإلبداع،  فعل 

الّنمط  هذا  عليه  ر  يتوفَّ ما  له  رفضها 

من  المرأة  ُتنشئها  التي  الكتابة  من 

زًة  خصوصيات تجعل منها ظاهرًة ُمتميِّ

في حقل اإلبداع.

أّما عن خصوصية هذه الكتابة فقد 

د بعض الّنقاد وعلى رأسهم عبدالرحيم 
ّ
أك

العالم في كتابه »الفوضى الممكنة« على 

الكاتبة  المرأة  نت 
ّ
أّن الجديد الذي تمك

المعاصر  العربي  لألدب  تحقيقه  من 

على عّدة مستويات وداخل مجموعة من 

الّتراكم  مستوى  -على  العربية  األقطار 

المهيمنة  والتيمات  األدبية  واألجناس 

حصره،  يمكن  ال  الكتابة-  في  والجرأة 

وذلك من خالل كتابتها في مواضيع لم 

تكن مطروقة من قبل، وتلك أهّم قفزة 

العربية، حيث  الّنسائية  الكتابة  تحّققها 

دخلت المرأة مجال كتابة السّير الذاتية، 

التي  الطابوهات  بعض  اقتحمت  كما 

الكتابة،  من  الّنوع  هذا  تقّيد  تزال  ما 

وغيرها  الجنسي،  االغتصاب  كموضوع 

من االقتحامات األخرى التي تجعل أدب 

المرأة العربية ذا حضور فعلي ومتوّهج 

فال  مضى،  وقت  أّي  من  وأكثر  اآلن 

المرأة  بقدرة  نعترف  أن  إال  مّنا  يكون 

إلى  الخاّصة  رؤيتها  في  الّتفرد  على 

الّذات وإلى المجتمع والعالم، وذلك في 

اختالفها المشروع عن غيرها من الّرؤى 

األخرى المعّضدة والمخالفة. 

فالمرأة اليوم أصبحت قادرة وواعية 

عن  الدفاع  في  وإمكاناتها  بدورها 

دور  ُتدرك   
ّ

شك بدون  فهي  قضاياها، 

قّصة،  )شعر،  األدبي  الّتمثيل  أشكال 

واالنتصار  الّسائد،  تغيير  في  ورواية( 

من  الموؤودة«؛  »ثقافة  رواسب  على 

أجل تكريس »ثقافة المولودة« على حّد 

تعبير األديبة زهرة الجالصي، فبالكتابة 

ذاتها  عن  تعّبر  أن  المرأة  استطاعت 

معلنة  بقلمها،  والصراخ  ها،  بسرِّ والبوح 

كة  دة لحضورها، محرِّ عن ميالدها، مؤكِّ

وإدراك  بوعي  أخبارها  من  للمنسي 

وتبّصر وإحقاق، وعلى الّرغم من طموح 

ة  منصَّ امتالك  إلى  الّنسائي  الخطاب 

للمرأة  الفعلي  الوجود  حقيقة  ُتترجم 

ل مع نفسه   وَينفعِ
ُ
ككيان إنساني يتفاَعل

من  ُيصارع  يزال  ال  فإّنه  ُمحيطه،  ومع 

أجل ذلك في السرِّ والعلن.
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رفض الخنوع

الّنسائية  الكتابة  إلى  الّناظر  إّن 

المرأة  أّن  سيالحظ  المتفّحص  بعين 

األديبة قطعت فوق جسر الكتابة شوًطا 

الروائية  فالمرأة حسب  بالهّين،  ليس 

المغربية زهور كرام هربت ِمن سياف 

مسرور، وضغط القبيلة التي أرادت أن 

ها فقط  وُمتعتِ متاعها  من  تكون جزًءا 

فلم تسلم من جرابها أسلحتها المعروفة 

بل  الجديد،  وجودها  عن  لإلعالن 

به  وبارزت  الكتابة،  سيف  امتشَقت 

عبير  فوقها  أسالت  بيضاء  صفحات 

ي 
ّ
استشهاِدها، ففي معبد الكتابة، تصل

االنعتاق  محراب  في  المبدعة  الذات 

هكذا  وانجراحاته،  الواقع  أنين  من 

تحيط  الوجود،  محبرة  في  تغتسل 

الخيال،  بها طقوس تسكر من معيني 

تنشر  الفضفاض  الفضاء  هذا  وفي 

رداؤها،  والّتعجب  االستفهام  عالمات 

ما غزت حقيقة أدبية قبيلة الذكور، 
ّ
كل

ترفض  أّنها  شيِخها  أمام  وأعلنت 

كثيًرا  لمالبسات  والخنوع  االستسالم 

الفقاعات فوق صرحنا  ما طفت مثل 

نتخلَّص  أال  غريب  هو  فكم  قافي، 
ّ
الث

في ميدان اإلبداع؛ حيث َيجلس القلم 

مملكة  في  رعايا  والحروف  ملًكا، 

غة، من هاجس االنزالق في متاهة 
ّ
الل

مصطلحات.

وفي الختام ال يسعنا إال أن نقّر بأّن 

الكتابة الّنسائية هي رهان من رهانات 

الحداثة وأفق مفتوح لالشتغال والّتنوع 

الّتجربة  عمق  عن  ناجم  والغيرية، 

الكتابة  هذه  تتوّخى  الفهم.  ة 
ّ
ودق

عند  والمعرفي  المنهجي  الحذر 

تقسيم األدب إلى »رجولي« و«نسائي« 

ألّنها كانت مؤمنة بأّن شرعيته تتحّدد 

بعيدا  النّص-  داخل  الّداخل -أي  من 

الّتقابل  أّن  كما  المنتج،  جنس  عن 

استهلك  مؤنث(  )ذكر-  الجنساني 

الثقافية،  المنظومة  داخل  األدوار   
ّ
كل

الفصل  فكرة  تجاوزت  الّتجربة  أّن  إذ 

بينهما  االختالف  لبيان  الّسعي  إلى 

داخل وحدة إبداعية مشتركة لمساءلة 

ساهمت  الّنسائية  فالكتابة  الوجود، 

مساهمة كبيرة في إعادة ظهور أسئلة 

الطرح  في  بالجرأة  تتمّيز  جديدة 

الذي  األنثوي  الواقع  عن  والكشف 

ممارسة  عبر  الّنسوية  الكتابة  يسكن 

والحفر  النّص  داخل  للشغب  المرأة 

عميقا في مكبوتاته.



شعر و نصوص
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لم نكن ُنبالي بالوقت، 
وال األيام كانت تحزننا

وكانت أكبر أمانينا لعبة، 
أو طائرة من ورق.. نجري

بها على الرمال.. 
فلم نكن نعرف معنى 

الحزن، بل عبوس مؤقت 
وبكاء ينتهي بضحكة..

*  *  *

كبرنا.. 
فعرفنا معنى الفرح واألحزان، 
وعرفنا أن البكاء ليس فقط من 

الوجع.. 
وصوُت الصراِخ أحيانًا من الفرح..

*  *  *

عائشة الفجري❋

❋ أديبة كويتية - رئيس تحرير مجلة البيان.

زجاجُة عطر
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ومع مرور الزمن.. 
تعلمنا أن ال شيَء يمحو مرارة 

األلم، وأن الدمع ال يرجُع 
أبدًا للُمقل..

وليس كل حلٍم مصحوبًا باألمل، 
فُمعظم األحالم مآلها الذبول، 

واألمنيات ال يمكن لها أن تكون.. 
وهكذا.. 

*  *  *

تطوُف بنا الدنيا حتى نصل 
لنهاية الطريق.. 

حينها.. 
سندرُك أن السعادة ليست 

فقط بتحقيق األمل.. لكنها أحيانًا 
تكوُن في زهرة أو كعكة

أو زحاجُة عطر.. 

*  *  *
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يا أيها الحلم الذي
قد كان يأتيني رؤًى

ماذا دهاك؟ أتشتكي!؟
أنخون وجدًا قد عراَك حقيقًة!؟

*  *  *

وسمعُت أنك تشتكين مودتي
ي نافذة المساِء عن النجوِم وتسِدّ

وتّدعين بأن نجمَي يرُقُبك
وتثاؤُب الزهراِء بين يدي يرهُق مقلَتيك

تجردي..
فاآلن لسِت حبيبتي

ما عادت النجماُت تختلُس النظر
ُمذ أن هجرِت سماَء عيني

أظلمت هذي النجوُم
وحين يشتاُق الحنيُن لَِشعِرِك...
أنفاسك العصماء ترسُلك إلّي

*  *  *

ِك.... وسمعُت أنَّ
أحمد فرج اخلليفة ❋

❋شاعر مصري مقيم في الكويت.

ِك.... وسمعُت أنَّ
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ماذا صنعُت لتكرهيها قصائدي
فِة التي غّنت بها؟ أَوهل نسيِت تراقص الِشّ

أم هل نسيِت النيَل يرشُف قهوتي؟
َماِء رسائاًل... ما عدُت أرقُب في الَسّ

ماتت كما مات الحبيُب األوُل
إن كنِت أعلنِت احتراق بالِدنا

هل تحرقين النوم كيما تسلبيني الرؤى؟
*  *  *

كم من رسوٍل بيننا أنهْكتِِه
هِر من كل نبي أفرغِت أرض الُطّ

وما عَدمِت رسالَته
هل تشتكين من الهوى؟

أم تشتكيَن تلهَف النفِس األخيِر حبيبتي؟
قومي فلسِت حبيبتي

أنا لن أخون النور في صدٍر تلقفه الوهن
أنا لن أخون كرامتي

حتى وإن خنِت عهود قصائدي
أنا سّيّد بين الرجال
وِفي القلوِب السيُِّد

وسموُّ زهراء النجوِم فؤادي
*  *  *
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وترنمـــي مهجتـــي  وقبلـــة  وطنـــي 
ذرات رملـــك شـــاهداٌت فـــي فمـــي

 فـــي مزنـــك الهتـــان أغســـل مهجتي
المظلـــِم الحيـــاة  ضنـــك  مســـها  إن 

 جعلتـــك روحـــي ملجـــًأ إن ُأفزعت
فلديـــك مـــن كل المخـــاوف أحتمي 

 أرضـــي بها ســـكن العظام وُأسســـت
آدم نشـــأِة  منـــذ  الحضـــارة  فيهـــا 

أرضهـــا تمـــأل  والنـــاس  فكأنهـــا   
باألنجـــم تزينـــت  الســـماء  مثـــُل 

أرضهـــا  فـــي  رملـــٍة  حبـــة  فلـــكل   
أفخـــِم  وعـــٍزّ  أمجـــاد  تاريـــخ 

 في مذهبـــي من ليس يعشـــق أرضها
بمســـلِم فليـــس  طلعتهـــا  وجميـــل 

إذ الشـــوق  كأَنّ  حتـــى  أشـــتاقها   
قســـموه أضحـــى لـــي ولـــم يتقّســـِم

عبير الذكريات
أحمد املتوكل ❋

❋ شاعر يمني.
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 إن قيـــل مـــاذا قـــد كتبـــت بمدحهـــا
متلعثـــِم محـــرٍج  موقـــف  لوقفـــت 

لكننـــي  بمدحهـــا  كتبـــت  فلكـــم   
أتكلـــِم ولـــم  أوراقـــي  قطعـــت 

نابضـــًا فـــؤدًا  أوراقـــي  وجعلـــت   
وجعلت حبري حيـــن أكتب من دمي 

مقامهـــا  بلغـــت  مـــا  هـــذا  وبرغـــم   
األنجـــِم فـــوق  واهلل  فمقامهـــا 

مهجتـــي  تحـــرق  الشـــوق  ونـــار  آٍه   
الحضرمـــي للهـــواء  صنعـــا  لعقيـــق 

شـــبوٌة للجميلـــة  ريمـــَة  لجبـــال   
لرمـــال أبيـــن بـــل للنســـيم الُمتهـــِم

تفتـــت أضلعـــي  نـــاٌر  لهـــا   شـــوقي 
لـــم يغننـــي دمعـــي ألطفـــئ ُمضَرمي 

 فـــي الليـــل أذكرهـــا فأكحـــل مقلتي
ِم ـــَوّ الُنّ ســـهرًا وهل من عاشـــٍق فـــي 

 لو عـــَنّ لي لحججـــت أقصد طهرها
حـــاٍف على جســـدي ثيـــاب المحرِم

 ولطفت حول شموخها ورجمت من
أترحـــِم ولـــم  بهـــا  الفســـاد  عـــاث 

التـــي  اليمـــن  أيهـــا  روحـــي  أم  يـــا   
العلقـــِم انتشـــار  رغـــم  أشـــتاقها 
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جبالهـــا  بريـــف  أيامـــًا  أشـــتاق   
بـــدون مترجم لـــي  يعـــزف  والطيـــر 

باكرًا  النســـماُت وجهـــَي   وتداعـــب 
والطـــُلّ فوق الزهر يجـــذب معصمي

 أشـــتاق للعشب الذي يكســـو الثرى
وعلـــى نعومـــة فرشـــه كـــم أرتمـــي

 أشـــتاق رائحـــة الدخان وقـــد غدت
المتفحـــِم تنورهـــا  الـــى  أمـــي 

ماذقتـــه  الـــذي  الخبـــز  لتنضـــج   
المقـــام األفخـــِم بفـــرِن ذوي  حتـــى 

 اشـــتاق للمرعـــى وحولي الشـــاُء قد
ظفرت من العشـــب الخصيب بمغنِم

 اشـــتاق ســـاعات الغـــروب وصبغها 
ذهبـــا جميـــال مـــا أتـــى مـــن منجـــِم

 أشـــتاق صوت الطرق للخشب الذي
محطـــِم بفـــأس  يكســـره  جـــدي 

 ال حـــد للشـــوِق الـــذي قـــد نالنـــي
ُترســـِم لـــم  الـــورى  بيـــن  فحـــدوده 

XXXX
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القصص العشر الفائزة بالمراكز العشرة األولى 
في الدورة األولى للقصص القصيرة جدًا

من مسابقة شمسة العنزي

)واحة األدب في الكويت للقصة القصيرة على مستوى العالم 

العربي والجاليات العربية في الدول األجنبية(

برعاية رابطة األدباء الكويتيين

القصيرة،  للقصة  مسابقة  الكويت  في  األدب  واحة  مجموعة  تقيم 

برعاية رابطة األدباء الكويتيين، وتشرف على المسابقة األستاذة شمسة 

العنزي مؤّسسة واحة األدب في الكويت.
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كانت أولى المحاوالت المعروفة لكتابة 

األمريكي  للروائي  قصصي  نص  أقصر 

قصته  خالل  من  هيمنجواي،  إرنست 

الشهيرة التي تتكون من ست كلمات: )للبيع: 

 For sal: baby« ).حذاء طفل، لم ُيلبس قط

األدباء  أبدع  كما   ...»shoes never worn

و  القصيرة جدًا  القصة  كتابة  الروس في 

"النثر المصغر" أو  أطلقوا عليها مصطلح 

الروسي  األدب  في  توجد  و  الـ"منمنمة". 

الكالسيكي نماذج عديدة لنصوص قصصية 

قصيرة للغاية... فضال عن انتشار هذا الفن 

األدبي في العديد من الدول األوربية كفرنسا 

و انجلترا وإسبانيا...

و قد أدت حركة الترجمة التي نشطت 

بعض  محاوالت  إلى  الماضي  القرن  في 

المنوال  هذا  على  النسج  العرب  الكتاب 

الغربي، وذلك منذ منتصف القرن العشرين 

األدب  الفن من  مستمدين خصائص هذا 

من  نماذج  هناك  كانت  إن  و  الغربي، 

كتابات جبران خليل جبران في مجموعتيه 

"المجنون" و "التائه" تشير إلى تغلغل هذا 

الفن األدبي قبل تلك الحقبة الزمنية...

االجتماعية  الظروف  أن  شك  وال 

واالقتصادية و السياسية والثقافية المعقدة 

المتشابكة هي التي أدت إلى انتشار هذا 

المتسارع،  الحياة  إليقاع  المواكب  الفن 

بنفس  تكثيفا  األكثر  التعبير  خالل  من 

جملي قصير موسوم بالحركية، و التوتر و 

إلى  باإلضافة  األحداث،  و  المواقف  تأزم 

سمات الحذف و االختزال، كاشفا بالرمز 

و اإلضمار عن العديد من التناقضات التي 

تعج بها الحياة، برؤية مدهشة تنظر إلى ما 

هو اعتيادي بنظرة غير اعتيادية، مع ضرورة 

أن تأتي خاتمة النص بنهاية مباغتة و غير 

متوقعة...

و حيث أن )مسابقات واحة األدب في 

شمسه  األستاذة  تنظمها  التي  الكويت( 

العنزي و تشرف عليها برعاية رابطة األدباء 

الكويتيين؛ معنية بتشجيع المواهب األدبية 

التي تبدع في هذه الفنون األدبية الحديثة، 

الوشائج  توطيد  على  حرصها  عن  فضال 

تطور فن )القصة القصيرة جدًا(
و خصائصها و دور مسابقة )واحة األدب في الكويت(

لتشجيع المبدعين العرب فيها

بقلم: مجدي شلبي❋

❋ قاص مصري.
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والعالقات الثقافية بين الكتاب العرب؛ فقد 

نظمت فضال عن المسابقة األساسية في 

القصة القصيرة، مسابقة أخرى في القصة 

األولى  دورتها  ثمرة  كان  جدا،  القصيرة 

النصوص التالية:

  المركز األول  

نـــوايـــــــا

بقلم:غالية المانع )الكويت(

ويحيطونها  برفقته،  تسيُر  كانت 

ذراعه  بسبب  ِم 
ّ
والتهك االزدراءِ  بنظرات 

بينما تختلُس ذراعه  الملتّفة حول كتفها، 

ه  األخرى نظراتهم ليشّد بنطاَله على رجلِ

الوحيدة!.

❋❋❋

  المركز الثاني  

َوطــــــــْن

بقلم: محمد إبراهيم نوايا

)سوري مقيم في السودان(

أعياُه الَمرض والَفقر، اّتفقنا أَْن َندفنُه 

َطمرناُه  ن  إِ ما  َقوّي،  آخَر  َعْن  َونبحُث 

مال ُمتحركة... ابَتلعتنا َجميعًا. الّتراب؛ رِ بِ

❋❋❋

  المركز الثالث  

ُمنافق وطن

بقلم: ريتا بربارة )سوريا(

ها، وعندما  لتُه صديقًا لها في صفحتِ َقبِ

االفتراضّية،  عاهرتُه  تكوَن  أن  رفَضْت 

: »كلُّ  حذَف صداقَتها، وكتَب على صفحتهِ

خائٍن لهذا الوطن، سأحذفُه من صفحتي 

. بال أسف«. صّفقِت التعليقاُت لُه بشّدةٍ

❋❋❋

  المركز الرابع  

فــَعــة رِ

بقلم: مريم بغيبغ )الجزائر(

كلِّ  في  َعنها...  باحًثا  الَكواكب  طاَف 

وَقف  َما 
ّ
كل ُهها،  تشبِ زهَرة  َنبتت  كوَكب 

يقَطع  الغدرِ  بسيِف  َله...  َرَكعن  أَمامُهن 

ظلَّت  الياَسمينة  وحَدها  رؤوسهّن... 

مس.  شامِخة؛ فَعانقتها الَشّ

❋❋❋

  المركز الخامس  

والدة

بقلم: محمد كريم سالمة )األردن(

يتراقص  الزفاف،  فستان  ألبسوها 

قلبها، أبهرت الجميع بنور وجهها المبتسم، 

مكثت  الجميع،  رحل  الحفلة،  انتهت 

ترتجف خوفًا،  دامس،  وحدها في ظالٍم 
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بإجاباتها،  أبهرتهم  االختبار،  وقت  حان 

ضيء َقبرها، نامت في الِجنان. 
ُ
أ

❋❋❋

  المركز السادس  

تصفيق

بقلم: قيس الّصديق أحمد محمد )السودان(

سألُت رئيَسنا، الذي أكمَل ثالثين عامًا 

نا  َم لْم تجعل من شعبِ على كرسيِّ الُحكم: - لِ

يٍد واحدةٍ أْن  ي: - وكيَف لِ يدًا واحدة؟ أجابنِ

ُتصّفق، في كلِّ مّرة، عند نهاية خطابي؟!.

❋❋❋

  المركز السابع  

لـقــــاء

بقلم: حسن رحيم الجبوري )العراق(

قميصه،  من  أمسكته  أمامه،  وقفت 

همست في أذنه: أحبك. أخذ قلبه يخفق 

بسرعة وهو يفكر ماذا سيقول لها بعد هذا 

الفراق. أراد أن يعانقها؛ صدمته المرآة.

❋❋❋

  المركز الثامن  

لـقــــاء

بقلم: عادل قريد )الجزائر(

الهاتف حّدق في وجه زوجته رفع  رّن 

على  قبلة  طبع  آٍت.  أنا  قائال:  السماعة 

ر 
ّ

وتعط تأّنق  السرير،  من  انتفض  ها،  خدِّ

لّف  الظنون  افترسته  سيارته،  امتطى 

دورتين حول البيت... أمام العمارة ارتقى 

استقبلته  ورد  باقة  حامال  الهثا  م 
ّ
السل

عشيقته مبتسمة، يا عزيزي: أعّرفك على 

صديقتي... مّد يده مصافحا زوجته.

❋❋❋

  المركز التاسع  

مشهد

بقلم: سامر االسمر )سوريا(

أن  األستاذ  طلب  عندما  طفال  كنت 

أزهارًا  و  بيوتا  رسمتها  قريتي.  ارسم 

أن  بعد  رسمها  أردت  وعصافير... 

كبرت... أشعلت النار في لوحتي القديمة. 

❋❋❋

  المركز العاشر  

خيمة

بقلم: فتيحة قصاب )الجزائر(

تشّد أعمدتها بالحبال واألوتاد وتقف 

صامدة في وجه االنكسار، قلوب مكلومة 

المفاتيح  المشّرعة،  بّوابتها  من  تغزوها 

المستوردة تكّسرت الواحد تلو اآلخر على 

واحد  غلقه،  تحاول  وهي  قفلها  أعتاب 

أصيل أفلح؛ مفتاح العودة العتيق.

❋❋❋
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قبل  الكويت،  في  الثقافية  األوساط  عبر  طرح 

الكتب،  على  الرقابي  التشدد  موضوع  وجيزة،  فترة 

االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  اآلراء  وانتشرت 

-كعادتها-  الرابطة  وتفاعلت  الموضوع،  هذا  حول 

المثقف  يهم  ما  بكل  اهتمامها  و  موقفها  توضيح  في 

ونتاجه األدبي، وعقدت في هذا الشأن -خالل افتتاح 

آمال  بين  )الرقابة  بعنوان  ندوة  الثقافي-  موسمها 

المبدع واشتراطات الواقع( شارك فيها كل من: عضو 

مجلس األمة د.عودة الرويعي والوكيل المساعد لقطاع 

المطبوعات السيد محمد العواش والمحامي الدكتور 

البصيص  عبداهلل  المبدع  والروائي  الياسين  نواف 

وأدار هذه الندوة بجدارة أ.فهد القعود، وحضرها جمع 

غفير من المثقفين،وكان الحوار ثريًا في سبيل تذليل 

العقبات التي تؤثر سلبا على مكانة الكويت الثقافية. 

األعمال  رقابة  بأن  حديثه  في  البصيص  وذكر 

األدبية تتميز أفكارها بأنها غير مباشرة خالف الكتب 

شخصية  عن  يكتب  بروائي  مثال  ضاربا  األكاديمية 

خائنة للوطن- مثال- فحينما يأتي الكاتب بكالم على 

دون  من  يفهم  أن  فيجب  الخائنة  الشخصية  لسان 

في  خوض  أنه  على  وتقديمه  مضمونه  من  اجتزائه 

الممنوع، فالكاتب اليعني تلك الشخصية بذاتها وإنما 

قبل  منه  يفهم  عما  يختلف  إلى هدف  يصل  أن  يريد 

الوصول إلى فكرته المنشودة.

الندوة  هذه  في  تعقيبي  خالل  من  رأيي  وأبديت 

الرقابة  في  خلل  بوجود  نقر  أن  بد  ال  بأنه  الثقافية 

بدليل أن كتب بعض األدباء الكويتيين تباع في معارض 

دول الخليج العربي بينما هي نفسها تمنع في الكويت، 

ونحن نعيش في منظومة واحدة من العادات والتقاليد، 

وذكرت بأن الخطوة األولى للعالج هي مساواة الرقابة 

بدول الجوار.

وأسعدني كثيرا ما نشرته "الجريدة" في عددها الصادر 

18 أكتوبر الماضي بأن وزارة األعالم رفعت الحظر عن 

اإلصدارات المسموح بنشرها خليجيًا شريطة أن يقدم 

الناشر ما يثبت النشر والتداول بأي دولة خليجية.

السليمة  األداة  هي  الحوار   لغة  بأن  معًا  لندرك 

المثقفين،  تهم شؤون  إشكالية  أي  والمثمرة في حل 

إيجاد  سبيل  في  وتطويرها  اآلراء  تبادل  وكذلك 

بيع األوهام في  بعيدًا عن  والواقعية  النافعة  الحلول 

الوعود الزائفة.

وما قامت به الوزارة مشكورة من تفهم لهموم األدباء 

وسماع وجهات نظرهم في حوار محفوف بالصراحة 

والود، تجلى لدى السيد العواش في ردوده اإليجابية 

مع الحضور ليكشف لنا أن الرقيب ليس عدوا مسلطا 

علينا إنما هو أداة لحفظ المجتمع من الفتن واألفكار 

وسائل  مختلف  عبر  سمومها  تنتشر  التي  المشبوهة 

التواصل االلكترونية وتدمر الشعوب وتفسد العقول.

ختامًا نتمنى أن نضع أيدينا جميعًا بيد الرقيب لنتجاوز 

المبدع  الكاتب  أمام  تقف  التي  والعوائق  العقبات  هذه 

الحقيقي الذي يحمل رسالة القلم بكل أمانة وصدق.

الرقابة بين آمال المبدع 
واشتراطات الواقع
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محطات قلم
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