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وذجاً ( لم أكن نبياً) خللدون السراي إ

تحدة هذا العام بعد مرور  15يوماً من نشرها. أضحت مذكرات ميشال أوباما زوجة الرئيس األمريكي السابق من أكثر الكتب مبيعاً في الواليات ا
تحدة وكندا بحسب آخر البيانات. وقد باعت أكثر من مليوني نسخة في الواليات ا
بيعات من قبل دار النشر "بنغوين راندوم هاوس" اجلمعة. و اإلعالن عن أرقام ا

انيا وكوريا وجنوب إفريقيا". تحدة وفرنسا وأ ملكة ا ويقول الناشر إن" الكتاب هو أيضاً من الكتب األكثر مبيعاً في العديد من البلدان األخرى من بينها استراليا وا
ويلقي الكتاب الضوء على احلياة الشخصية لعائلة أوباما قبل وبعد وخالل وقتهم في البيت األبيض وكأول سيدة أمريكية من أصول إفريقية وأول رئيس أمريكي من أصل إفريقي.

كما تكشف مـيشال أوباما في مذكراتها عن الصعوبـات التي عاشتها مع زوجها الرئيس السابـق باراك أوباما بداية فترة زواجهما السيمـا اإلجهاض إلى أن اختارت التلقيح االصطناعي
لتنجب بعدها ماليا وساشا.

قولة أن زوجـها لم يولد في الواليات ـذكرات الرئيس األمريكي دونـالد ترامب قائلـة (إنني لن أغفر له أبداً ألنه عـرض سالمة عائلتي للـخطر بسبب تـبنيه  وانتقدت ميـشال أوباما في هذه ا
تحدة أي أنه رئيساً غير شرعي للبالد). ا
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اذ اراد الــروائي الــشــهــيـر أرنــست
هــيـمــنـغــواي كـتــابـة أقــصـر قــصـة
مــكــونــة من بــضع كــلــمــات فــكــتب
قـصته االتيـة: للبـيع حذاء طفل لم
يـــلــبس قـط وقــد فـــتح بــهـــذا بــابــا
جــديــداً لـهــذا الــنــوع من الــكــتــابـة
االبــداعـيـة لــقـصـة ومــضـة تـعــتـمـد
االخـتـزال والــتـكـثـيف بــعـنـاصـرهـا
اجلـمـالـيـة  وبـعد ذلـك صـدر كـتاب
انــفـــعــاالت لـــلـــكــاتـــبـــة الــروائـــيــة
سرحية الفرنسية ناتالي ساروت ا
عـــام  1932عــــد كـــأول عــــمل أدبي
يـبـشـر بـوالدة مـا يــصـطـلح عـلـيـهـا
بـالـقـصـة الـقـصـيـرة جـدًا مـعـتـمدة
بـصورة كـبيرة واسـاس على تقـنية
ــكن اإليـــجــاز والـــتــكـــثــيـف  وال 
نـسـيـان جـهـود الــعـرب مـنـذ مـطـلع
الـتسـعيـنات والـتنـظيـر اجلاد لـهذا
الـــنـــوع االبــــداعي  كل ذلك مـــهـــاد
ـثل هـذه االعـمـال االبـداعـية نـوعي 
التي قـدمت بـعد ذلك  وهي تـعتـمد
كـلـياً فـي جمـالـيتـهـا الـبنـائـيـة على
حلـــظـــة عـــابـــرة يـــحـــاول الـــكـــاتب
الـتــقـاطــهـا قــبل ان تــنـزلق  أي ان
الـســارد هـنــا مـصــور فـوتــوغـرافي
ـكن ان تـتـكرر لـلـحـظـات عابـرة ال 
اذا مــا انـفـلـتت وهــو نـوع يـعـتـمـد
فارقـة واحداث الدهـشة لدى عـلى ا
الـقار رغم صـغر الـنصـوص  كما
ضـمر عـوامل مهـمة ان االمتـداد وا
في مبـنى هـذا النـوع الـسردي  أي
ان تــلك الــقـصـص تـعــتــمـد بــدرجـة
سكوت عنه كبيـر في بنيتهـا على ا
ضـمر او امـتداد احلـدث ليـشكل وا
داللــة كـــونـــيـــة تــمـــتـــد بــداللـــتـــهــا
تـلـقي فـضال وتـتـمـعـنى في ذهـن ا
فـتـوحة ـلـغـزة او ا عـن النـهـايات ا
ـغلـقة كـما ان ابـرز سمة او حتى ا
جمالية تتوافر في القصة القصيرة
جــدا احلــكـــائــيــة حــتـى ال تــقع في
مـطب قـصــيـدة الـنـثـر  وهـذا االمـر
يـفـضي الى تـطـلعـات رمـزيـة وداللة

ـبـاني الـسـردية مـفـتـوحـة حتـدثـهـا ا
القائـمة في الـقصـة القصـيرة جداً اذ
مـا كـتـبت بـلـحـظـة تـأمل حتـمـل بـعدا
فــلــســفــيــاً داالً  اذ تــعــد اخلــاصــيــة
الداللـيـة من أهم مؤهـالت هذا الـنوع
السـردي  فهل حقق خـلدون السراي
ــعــيــاريــة في نــصــوصه  كل هـــذه ا
وهل العـامل اجلمالي ال يـشترط هذه
ـعيـاريـة في كتـابـة النـصوص  هل ا
تـــكــتب هــكــذا نـــصــوص بــالــتــداعي
واالعـتــبـاطـيــة الـشـعـوريــة ? تـعـالـوا
مـعنا نتـصفح ماذا حكى لـنا السراي
في مـجموعته  مـنذ البـداية وبإهداء
شـــفـــاف يــقـــودنـــا الــشـــاب خـــلــدون
الـسـراي فـي مـتـاهــة قـصــصه  عـبـر
شاعـر الى ...طفلتي جـملة مـفعمة بـا

وصديقتي زوجتي احلبيبة.
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 كما ان اغلب قـصص السراي اعتمد
كثف كما فيهـا على عنصر االيـجاز ا
تبـتـغي ذلك الـقـصـة القـصـيـرة جداً 
ـفــرطـة ــبـاشــرة وا ولـكــنه وقع في ا
احـيــانـاً  حـتى تـشـعـر احـيـانـاً بـانك
تـقــرأ جـمالً مــقـالــيـة او نــصـائــحـيـة
خـطـابـيـة كـتـبت بـصـيـغة احلـكي او
حتى الـنثر  وهذا يـضعف تماما من
مـقـصــديـة هـذا الـنــوع الـسـردي كـمـا
شـكلـة ان هكـذا نوع من اسلـفنـا  وا
الـقصص وقـعت في بدايـة مجـموعته
خطـيـئة : ص 9لكن كـمـا في  ملـكـيـة 
هذا ال يغفل الومضات السردية التي
أزوم قـدمـهـا بداللـة حتـيل لـواقعـنـا ا
كمـا فعل في قصة رمـادي ولعبه على
الـداللــة الـلــونـيــة لـلـونـي الـرمـادي و
الـبـنــفـسـجي ومـا يــفـضـيـان رمـزيـاً 
وكما في قصة اقناع التي يقول فيها
: تـقـول زوجـتي : ان طـفـلـنـا بـحـاجـة
ــا يــقـارب ــنـزل  لــلـحــلــيب امــتال ا
االلـف علبـة  متى تـصدق مـوته? هنا
ـعـنـى احلـقـيــقي واالنـطـبــاق الـتـام ا
جلـمــالــيــة هــذا الــنــوع الـســردي من
الـقص  بـهـذه الـقـصـة يـتـحـقق مـبدأ

فكل ما دونه هنا هي تصورات فـ(القصيدة احلديثة حتاول
بوساطة تقد بناء متميز من الصور ان تقوم بهذا الدور

التأثيري اما عن طريق الشكل التراكمي اي حشد الصور
ونتاج السينمائي او بوساطة وترتيبها على نحو يذكرنا با
الشكل التكاملي اي الشكل الذي يهتم بوجود نوع من

نطق السببي الترابطي في العالقات ب مختلف عناصر ا
العمل الفني) 2

االخـتـالل والـدهــشــة الــتي يــسـعى
السـارد إليـصـالهـا لـلمـتـلـقي  وهو
االمـــر يــنـــطــبق كـــذلك عــلـى قــصــة
تـعايش ص 12وكـذلك قـصـة رحـمة
ص 14والــتـي وردت فــيــهــا كــلــمــة
ايـقـضني واالصـح ايقـظـني ويـعود
خــــلــــدون في مــــ مــــجــــمــــوعــــته
ـفرطـة كـمـا في سـبات لـلمـبـاشـرة ا
وازدواجــيـة ص 15و  اســتـخــفـاف
ص 21خـــطــــيــــئـــة حــــمـــال ص30
ــبــاشــرة والــقـصــة الــومــضـة ال وا
يــجـــتــمــعــان ابـــداً  والــســراي في
مـجموعته بـعبر سردياتـه القصيرة
يـقـدم مـضـمون انـسـاني في انـتـقاد
افكار فتكت بـاالنسانية جمعاء مثل
فــــكــــرة احلــــرب فـي الــــعــــديــــد من
نــصـوصه الـقــصـيـرة ومــنـهـا  وهم
تـــعـــايش طـــمـــوح نـــصـــيب ص67
وغـيرهم  كما تـهيمن فـكرة حضور
االخـــــر وحـــــضـــــور الـــــغـــــائـب في
نصـوصه وهي ثيمـة مهـمة تـشتغل
في االجــــنـــاس واالنــــواع االدبـــيـــة
برمتها ولكنها اصبحت مكررة رغم
ـفـارقة بـعـدهـا اجلمـالي من حـيث ا
كــمـا واالدهـاش فـي بـنــاء حــدثـهــا 
تـقـاربت مـوضـوعـات وثـيم الـعـديـد
مـن الـقـصص في هــذه اجملـمـوعـة 
رغـم ان بـعــضـهــا ذا داللـة قــصـديـة
ـشكلة ان بعض التقارب مكتنزة وا
وصل الى الـــــعـــــتـــــبــــات فـي هــــذه
القصص كما في  ازدواجية ص15
ازدواجي ص 33 يـــــقـــــظــــة ص47
ويـقـظة ص  68ويـبـدو من الـتـباين
الــنــوعي واجلــمــالي في نــصــوص
السـراي انه كتب بعـضهـا متـباعدة
عن بعض زمـنيـاً كمـا كتـب بعـضها
االخـــــر بـــــصـــــورة مـــــتـــــســـــارعــــة
ـا احـدث اربـاكاً في ومـتسـلـسـلـة 
عمـليـة توزيـعه القـصص ب ثـنايا
اجملموعة  حتى اني انهي قصة ذا
جــمــالــيــة وداللــة اال واقع بــأخــرى
مـبــاشـرة فـاذهب مــبـاشـرة لــثـانـيـة

الــــقـــصــــة الــــقــــصــــيـــرة جــــداً هي
الــتــجــنــيس الــذي وضــعـه الــشـاب
خـــــلـــــدون الـــــســـــراي عـــــلى غالف
مجموعته االولى لم اكن نبيا ورغم
اخــــتالفـي مـــعـه في الــــتـــســــمــــيـــة
االجناسيـة  اال اني ساحتدث بهذا
ـقــال نــزوالً عــنــد تــسـمــيــته  مع ا
االشــارة الى ان مــا يــقــدمه يــنـدرج
ــيـكـرو فــاكـشن  والــقـصـة ضـمن ا
الــقــصـيــرة جـداً اطــول بــكـثــيـر من
ـــيــــكـــرو فــــاكـــشن  وبــــالـــعـــودة ا
الصــطالح الــقــصــة قــصــيــرة جــداً
ــعـتـمــد اجـنـاســيـاً في مــجـمـوعـة ا
ــكن الـقـول ان الـشــاب الـسـراي  
هذه النصـوص تندرج ضمن انواع
ـكن الــقـصــة الـقــصــيـرة جــداً وال 

عدها جنساً مستقالً بحاله  وهذا
ال يتعلق بقـضية الطول او القصر
 بل القضية نقدية تنظيرية بحتة
وال يسع اجملال لذكـرها هنا وكنت
قد تناولت هـذا االمر برسالتي في
ـاجـسـتـيــر واسـتـبـعـدت الـقـصـة ا
قــــصـــــيــــرة جــــدا مـن االجــــنــــاس
ـسـتـقـلـة بـذاتـهـا مـثـل  الـشـعر / ا
الــقــصـــة الــقــصــيــرة/ الــروايــة /
ـقـامـات....الخ اذن هـنـا نـتـحـدث ا
تـد تـاريخـيا عن نـوع منـبـثق لم 
الى فــتـرات طــويــلـة ولــكــنه اثـبت
حــضـــوراً بــخــاصــة لــدى اوســاط
الــشـــبـــاب  نـــوع يــعـــتـــمــد عـــلى
خـــصــوصـــيّـــة الـــبـــنـــاء ومـــهــارة
القصّاص  والتكثيف واالدهاش 
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البصرة

بــبـعـد جـمـالي فـكـري
اخــــر وهــــكــــذا عــــلى
امــتــداد اجملــمــوعـة 
كـــمـــا تـــهـــيـــمن عـــلى
وت اجملـموعـة فكـرة ا
والــضــيــاع والـرحــيل
ويـبدو ان الـسراي من
جيل الشـباب الناقم
عــــــــــــــــلـى احلـــــــــــــــرب
ــــصـــوبـــ ســـهـــام وا
الـنـقـد لـهـا ولـقـادتـها 
وهي ثـيمـة يشتـرك بها
اغـلب من كــتـبــوا بـهـذا
اجلــيل ســواء سـردا او
حـتى شـعـراً  وال اقـول
هذه منقصة او خلل في
البناء الفكري لسرديات
ـا هذه الـثيم الـسراي ا
تـــــكــــــررت مـــــحـــــوريـــــاً
واصـــــــبـــــــحـت اكـــــــثــــــر
ـكن اسـتـهالكـاً بـحـيث 
اعـــادة صـــيــاغـــة افـــكــار
تــــتـالءم ورؤى جــــديــــدة

تــنـبــثق من تـطــلـعــات شـبــاب الـيـوم
الباحث عن االمل والسعادة  كما ان
السراي ينظـر لهذا العالم من نوافذه
توزعة على طوال قصصه السردية ا
 وبـالـتـالـي نـراه يـقـول وال يـشـارك 
ــا يـسـهم في مــحـاكـمـة الـسـراي كـأ

هذا الواقع .
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ــأزوم من بــعــيــد بــعــ والــتــاريخ ا
ســاخـرة بـاصــرة تـود ان تـبــتـعـد وال
تـقتـرب من هـذا الواقع الـعـاصف ما
بــ رغــبـته بــاحلــديث عن هــذا الـكم
الـهـائل من الـدمـار ومـا بـ سـخـريـة
السراي من هذا الدمار تعتصر افكار
ـا ســرديـاً قــصـيــراً يـومئ فــتـخــرج ا
ـا جــرى ويــجــري عـلى لــلـمــتــلـقـي 
ــهـــمش والــهــامــشي في االنــســان ا
يـوميـاته التي يـؤرخ لهـا السراي في
ـنع ان مــجــمـوعــته هــذه  وهــذا ال 

السـراي في بعض االحيـان تأخذه
فــكـــرة الـــتــداعـي حــد اخلـــروج من
ــألــوف واالبــتـــعــاد عن بـــنــائــيــة ا
الـومـضـة الــسـرديـة كـمــا يـفـعل في
قصة  اوهام ص  64فهي ال تندرج
الـــبـــتـــة ضـــمن انـــســـاق الـــقـــصـــة
القـصيـرة جداً  وتـبقى هي جتـربة
ـــــــكن ان اولـى ووالدة بـــــــكـــــــر ال 
يــحـاسب عـلـيـهــا بـحـدة فـهـو اديب
الزال في مـقـتـبـل الـعـمـر وقـدم هـذه
اجملمـوعة لتـشكل هـويته االبـداعية
ومـــحـــطـــة انـــطالق في مـــســـيـــرته
الــقــادمــة  ســنــقف بــجــديــة اكــبــر
قـبلة وقـراءة اوسع في مجـاميـعه ا
ان كــانت بــالـــتــأكــيــد بـــنــفس هــذا
ــســـتــوى الــفـــني الــذي يـــحــتــاج ا
الـتــقـو بـالــتـأكـيــد  كل االحـتـرام
ـبـدع ايـها الـقـاص الـشاب لقـلـمك ا
الــقــادم في ســمـاء االدب الــبــصـري

خلدون السراي.

غالف اجملموعة

محمد احلافظ في (مجازاً أحاول إغراء اللحظة)

ـا في مـقـصده مـنـبـعه وأصـله وإ
واجتـاهـه بـيــد أن هــذا االجتـاه لم
ـمكن أن يـكون شخـصيا: يعد من ا
فـــالــقـــار إنـــســان التـــاريخ له وال
حياة شخصية وال نفسية بالنسبة
ــــبـــدع الــــنص.. إنـه لـــيس إال ذاك
الـذي يـجـمع فـيـمـا بـ اآلثار الـتي
تـتــألف مـنـهـا الـكـتـابـة داخل نـفس
اجملـــال من هـــنــا عـــاش الــشـــاعــر
احلـــافظ اشـــكــــالـــيـــة احملـــســـوس
والالمحـسوس واشـكالـية اجلـسد
والروح حـيث قال عمالقـة الفلسفة
كثـيرا بخـصوص اشـكاليـة اجلسد
والـــروح فــــمـــثال ديــــكـــارت الـــذي
تــــوصل إلـى أن الـــروح واجلــــســـد
كالهـمـا يـشـكـالن اإلنـسـان بـيـنـمـا
هـــنـــاك عـــمـــالـــقـــة اخـــرون قـــالــوا
ـادية وأن احلـياة كـلها بالـنظـرية ا
عـبــارة عن سـلــوك فـقط وال وجـود
لشيء خـفي اسـمه الروح بـاعتـبار
كن ادراكه وقد ان الروح شيء ال
اسـتـطـاعـوا الـنـجاح في مـواقع من
االشــكــالــيـة ولــكــنــهم فــشــلـوا في
قـضية فـهم االدراك وبتطـور العقل
البشـري ثبت أن احلـقيـقة ليس من
الــضــروري أن تــكـون مــحــســوسـة
ــكن أن تـكـون فـقط ـا  دائـمـاً وإ
ذاتــــيـــة االدراك وهــــذا يــــعـــني أن
احلــقــيـقــة يــجـب أن نـراهــا ولــكن
الـــتــســاءل الــقــائل: إذا أنت تــتــألم
وتـشـعـر بـاأللم فـكـيف لـآلخـرين أن
يـعـرفـوا هـذه احلـقـيـقـة ويـشـعـرون
كن ذلك بالطبع ا تشعر به? ال 
الن انت فــــقط مـن تـــشـــعــــر بـــهـــذا
وحدك وهذا يـنطـبق على الـشعور
بـالـسـعـادة والفـرح واألمل واحلب
لــذا ومن هــذه االشــكــالــيــات عـاش
الـشـاعـر احلـافظ في حـلم سـرمـدي
عنى يقوده صراعه الى بحث عن ا
اخملــفـي لــكـن فــضـــحـــته الـــصــور
الـشعـرية وكـشـفت سرَّه لـنا فـقوله

ـرأة الــتي دخـنـتـهـا فـي قـصـيـدته (ا
ذات يوم) :

(أقلعي عن تدخيني
اجنة في سهراتك ا

واضربي بي ب كؤوسك
ستها شفتاك تلك التي 

رأيت ...
إني ال أملك سوى بياض

أرّقته ضحكاتك)
فــكل مـــا دونه هــنــا هي تــصــورات
فـ(الـــقـــصـــيـــدة احلـــديـــثـــة حتـــاول
بــوسـاطــة تـقــد بـنــاء مــتـمــيـز من
الـــصــــور ان تــــقــــوم بــــهــــذا الـــدور
الــتـأثــيــري امــا عن طــريق الــشــكل
الـــتــــراكــــمي اي حــــشــــد الــــصـــور
وتــرتـــيــبـــهــا عـــلى نـــحــو يـــذكــرنــا
ـونتـاج السـينـمائي او بـوساطة با
الـشـكل الـتـكـامـلي اي الـشـكل الـذي
ـــنـــطق يـــهـــتـم بـــوجـــود نـــوع من ا
السـببي الترابـطي في العالقات ب

مــخـتــلف عـنــاصـر الــعـمل الــفـني)2
واضــاف االسـتــاذ الـدكــتـور مــحـمـد
صـابر عبـيد في هـذا اجلانب قائال :
(أو بـــطــرق وســـبل اخـــرى تــتـــعــدد
وتـتــنــوع بـتــنــوع جتــربـة الــشــاعـر
ووعــــيه اجلــــمــــالي وحــــســـاســــيـــة
خـياله) 3فـكل مـا حـصل عـلـيه مـنـها
هـي صــورة الــبــيــاض (إني ال أمــلك
سوى بـياض/أرّقته ضـحكاتك) هذا
ــــا اليـــــقــــبـل الــــشك ان االمــــر دلّ 
ـلك وعـيـا جـمـالـيـا نـقـله الـشـاعـر 
خـيالـيا لـنا فـ(األخـيلـة التـصويـرية
تـكشف لـنـا عن تـشبـيـهات خـارجـية
تـنعش حـواسـنا عـلى الـدوام وتثـير
البـهجة في نـفوسـنا وهي التـتعدى
احلـواس ولــكن االســتـعــارة تــكـون
أكـثـر عـمـقـا في الـشـعـر حـ تـلـتئم
الــفــكـرة أو الــعــاطــفــة مع الــصـورة
احلـسـية) ?4وهـكـذا الـشـاعـر يـحلق
في احالمه بعـيدا غـير انه يـصطدم
بالـواقع فيستعيـر منه ماهو حسي

الى ماهو غير حسي .. يقول :
(على عتبات الليل
سار مرتديا حلمه

قدماه تشي به للطريق
ينضوي العشب مصفراً على لونه

تترنح مساحة اليأس وليداً
آه ....

ما لهذا الغبار يئز في اذنيّ
لعله هو من يحمل

لغز الصمت)
وهكذا تترى الصور على قصائده
لـتؤكـد حـقيـقـة مـا ذهبـنـا اليه في
تـــكـــوين صـــور حـــســـيـــة واخــرى
الحـســيــة وصـور مــغـايــرة لـواقع
الـلغـة متـخـطيـا حدود االشـياء من
خالل هـذه الصور الـى الكشف عن
اعمـاقه االنسـانيـة في التـعامل مع
ا محـلقا قضـايا احليـاة كونه حـا
يـروم االبتعـاد عن الواقع كـما هو
ا مـحاوال صنـاعة واقع جـمالي ا
يـوازيه في اخليـال.. فكـلـنا نـعيش
ـ مـتــضـادين : عـالم نـراه فى عـا
فى صـحــونـا نُـجـبـر عـلى الـوجـود
فــيه والــتــعـامـل مـعـه وعـالـم آخـر
نذهب إلـيه فى منـامنـا لذا نـتمنى
أال نتركه أبدا نـذهب إليه برغبتنا
وكــلـنـا أمل أن يـصــيـر هـذا الـعـالم
واقـعـاً وحــقـيـقــة فـنـحـلـم بـالـيـوم
الـــذى نــعـــيش فــيه فـى ســعــادة ال
نـهـايــة لـهـا ونـحـلـم بـالـيـوم الـتى
تـنـتهى فـيه آالم قـلـوبـنـا وعـذابات
أرواحــنـا ودمـوع أعـيــنـنـا وهـكـذا
نعـيش مع الشـاعر احلـافظ الواقع
هذا الذى كسر الفؤاد وحطم األمل
وأطفئ شمعة الغد التى أشعلناها
بــشق األنــفس وتــضــحــيــة األيـام
وذاك اخلـــيـــال الـــذى أعـــادنـــا إلى
بـرائتـنا وطـهـارة أحالمنـا وبسـمة
أعينـنا وسعـادة قلوبـنا وب هذا
وذاك نــعـيش صــراعـات وجــودنـا
ولــكن فى خــضم مــا نـحن فــيه من

حـيــنــمـا دخــلت الى عــوالم ديـوان
(مـجـازاً أحـاول إغـراء الـلـحـظـة) 1
لـلــشــاعــر مـحــمــد احلـافـظ وجـدته
يــعــيش حــلــمــاً خــالــصــاً مـن نـوع
خــــاص في ديـــوانـه هـــذا بــــعـــلـــة
رّة االنشـغال عن حـقيـقة الـواقع ا
فـبـدءاً من الـعـنـونـة وفـيـهـا قـضـية
اجملـــــاز فـــــاجملـــــاز فـي الـــــلـــــغـــــة

هـــوالـــتـــجـــاوز والـــتـــعـــدّي وفي
االصــطـالح الــلـــغــوي هـــوصــرف
الــلــفظ عـن مــعــنــاه الــظــاهــر إلى
مــعــنى مــرجـوح بــقــريــنـة أي أن
الـــلــفظ يُــقــصــد بـه غــيــر مــعــنــاه
احلـرفي بل مـعـنى له عـالقـة غـير
ــعـنى احلــرفي الى مــبـاشــرة بــا
االهـــداء لي وبــخط يــده
الــذي قــال فــيه : (بــاقــة
حــــلـــــمي بـــــ يــــديك)
فجـعل قـصائـد الـديوان
هي عــــبـــارة عـن حـــلم
فتـتح الذي يقول الى ا
فيه : (أحـملْ عني عبء
أربــــعــــ خـــطــــيــــئـــة
وأعـــرنـي كـــأســــاً ارتل
فـيه مــأسـاة وجـودي)
ــعــطــيـات فــكل هــذه ا
تــــؤكــــد ان الـــشــــاعـــر
يـحــاول االبـتــعـاد عن
احلــــقـــيــــقــــة بل هـــو
ــا آخــرا يـــعــيش عــا
وبـــاالعـــتــــمـــاد عـــلى
الـقــراءة جنـد هــنـاك
دالئل تــــقــــودنــــا الى
ــعـــنى بـــاعــتـــبــار ا
الـقراءة هي الـفضاء
الـذي تـرتـسم فيه كل
االقـــتــبــاســات الــتي
تتألف منها الكتابة
دون أن يــــضـــيع أي
مـنـهـا فـلـيـست وحـدة الـنص في
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غالف الديوان

ألم الــواقع وحالوة اخلــيــال نــغـفل
عن أمر ما وحقيـقة ال مفر منها هي
أن الــواقع رغم قــســوته وتــعــاســته
يـظل واقــعــا واخلـيــال رغم جــمـاله
يــظل خــيـاال ويــظل الـواقع نــحـاول
دومــاً الـهــروب مــنه ويــظل اخلــيـال
دومـا هـو مـا نــسـعى إلـيه... ويـؤكـد
هـذا في قصـيدته (وشوشـات تعانق

الغروب) :
(تعال كما انت
ان اردت اجمليء
تعال متأبطا

وساوس خرافاتك
إقرأ طالعنا 

في فنجان أخرس
كُتيبك ذاك

الذي علته الصفرة
يراوح ب حروف يابسة

تكاد أن تتكسر
على أمكنة غده

إقذف به في شواطيء خوفك

وأمطرني بوابل اشواقك
ا يجود غيثك بيومٍ فاضح) ر

هكذا يدلنا الشاعر بلغته الشعرية
ــعـنى في ديـوانه الـشــفـافـة عـلى ا
(مـجــازاً أحــاول إغـراء الــلـحــظـة)
فـهــو اي الـشـاعــر مـحــمـد احلـافظ
اغـرته حلــظـات احلـلـم فـعـاش في

ا افتراضياً .. ها مكوناً عا عوا
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1ـ ديوان (مجازاً أحاول إغراء اللحظة)
لـــلـــشـــاعـــر مـــحـــمـــد احلـــافظ/دار امل
اجلــديــدة/ ســـوريــاـ دمــشق/الـــطــبــعــة

االولى 2017
2ـ دراسـة (الشـمس والـعنـقـاء) النـقـدية
ـنهج والـنـظريـة والتـطـبيق/خـلدون في ا

الشمعة/دمشق  1974ص32
ـ3 كــتــاب (عــضــويـة األداة الــشــعــريـة)
أ.د.مـحـمـد صابـر عـبـيـد سلـسـلـة كـتاب
جـــريــدة الـــصـــبـــاح الــثـــقـــافي رقم 14

2008 م ص90
رجع نفسه. 4ـ ا
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شطرة

ان اغلب قصص السراي اعتمد فيها على عنصر االيجاز
كثف كما تبتغي ذلك القصة القصيرة جداً  ولكنه وقع في ا
فرطة احياناً  حتى تشعر احياناً بانك تقرأ باشرة وا ا
جمالً مقالية او نصائحية خطابية كتبت بصيغة احلكي او
حتى النثر 


