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بينما تـتسارع وتيرة االكـتشافات األثريـة اجلديدة في مصر تـبدو حماية وتـرميم اآلثار القائـمة حتديا كبـيرا أمام وزارة اآلثار التي دخـلت في شراكات دولية
يـاه اجلوفية وتـرميم مقـابر كوم الـشقافة .وافتـتح وزير اآلثار خـالد العنـاني األحد مشـروع خفض منـسوب ا للحـفاظ على إرث حضـاري يرجع آلالف السـن

الواقعة في غرب اإلسكندرية والتي  اكتشافها في العقد األول من القرن العشرين.
ـاذج العـمـارة اجلـنـائزيـة الـرومـانـية مـن طراز الـكـتـاكـومب حيـث حُفـرت بـعـمق ثالثـة طـوابق حتت األرض. وقد ـقـابر بـطـابع مـعـمـاري فريـد يـعـد أحـد أهم  تـتمـيـز ا
يالدي حـيث أضيف لـها الـعديد من الـدهالـيز وفـتحات ـيالدي واستمـر استـخدامـها حتى الـقرن الـرابع ا استـخدمت اجلبـانة في الـنصف الـثاني من الـقرن األول ا

الدفن.
ياه اجلوفية منذ اكتشافه في بداية القرن العشرين.“ شروع ”منطقة كوم الشقافة هي أثر فريد يتعرض ويعاني من ا وقال وزير اآلثار خالل تفقد ا

شـروعات ترميم كثـيرة أهم مشروع كـان في منتصف الـتسعينـيات وكان مشـروعا طموحـا أشرف عليه اجمللس األعـلى لآلثار لكن لألسف وأضاف ”خضع األثر 
رشدين السياحي واألثري وهو ما دفعنا للتحرك بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.“ ان وا ياه من جديد وتوالت الشكاوى من نواب البر عادت ا

شروع اجلديد لترميم وصيانة مقابر كوم الشقافة نهاية عام  2017 وتكلف  5.7 مليون دوالر. وبدأ ا
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الكـارثة! كـنت أقول دائـما بأنـنا نـحتاج أن
نــعـرف الــقــلــيل من الــله ســبــحـانـه وعـلى
أسـاس هذا الـفهم نـبنـي عالقتـنا اجلـميـلة
ـتــوازنــة بـعــيــدا عن عالقــة اخلـوف به وا
والعـذاب واحلـريق التي تـبعـد النـاس عنه
أو تــبــنـي عالقــتـــهــا به وهـي تــرجتف من
غــــضــــبه وهــــكــــذا جتــــد أن نــــصــــوصي
ـنـحى ــسـرحـيـة حتـاول أن تـنـحـو هـذا ا ا
بــفــهم الــعالقــة مـعـه بـطــرقــة أراهــا أكــثـر
ــانـاً وهـي مـحــاولــة لـيس إالّ تـوازنــاً وإ

تظل في حدود التجربة.   
{ ال يـهم مــا هـو عـلي عـبـد الــنـبي الـزيـدي فـهـو
شــان خــاص لـكن هـل يـجـب أن تـكــون ألفــكـارك
ـتـلـقي? بـالـتـالي ومـاذا وقـنـاعـاتك الـتـأثـيـر عـلى ا
? أم أن لـلكـاتب إمـكانـية تريـد من هـذين الكـتابـ

الن يبتعد عن التحيز ألفكاره?
- أكـــيــــد ال يـــهم مـن أكـــون! ألن األجـــيـــال
الـقادمـة بـعد عـشرات الـسنـ لم يـجلـسوا
مـــعي أو يــتـــحــدثــوا أو يـــســألـــونــني عن
ـسرحي ككـاتب ويتعـرّفوا عليَّ مشروعي ا
قهى عن كثب ونـرتشف القـهوة معـاً في ا
ا وأجـيـبـهم عـن تـلك األسـئـلـة بـطـريـقـة ر
فيها شيء من السحر فأسحرهم بطريقتي
ـا أكون كـاذبـاً كـمـا أكد لي اخلـاصـة أو ر
أحـد الـنـقـاد األردنـي حـول مـسـرحـيـة (يا
رب) إذ قال لي أن إجاباتك لن تنطلي عليَّ
تلك أفاقاً غير محدودة أنا أبحث عن من 
وغير مـحاصر بـالعيب واحلـرام والفتاوى
وخــطب اجلــمع الــرنـانــة أو هــؤالء الـذين
يرون أن أي خروج عن (الـنمط) هو خروج
عن األخالق أنـا عـنـدي مـشـروع أي أنـني
أزعم بــــأنه يــــجب أن تــــكـــون الــــكـــتــــابـــة
ـسـرحــيـة (مـشــروعـاً) ولـيس تــرفـاً هـذا ا
ــشــروع له ســمــاتهُ وخــصــائــصهُ ورؤاهُ ا
وتـصـوراتهُ عن احلـيـاة عمـومـا وأحـداثـها
الـكـبـيـرة ويفـتـرض أن يـخـتـلف عن مـا هو
سـائـد عــلى أقل تـقـديـر في أفـكـاره ولـيس
في شـكـله والـذهاب الى مـنـاطق مـسـكوت
عــنـهــا يــجب حتـريـك سـاكــنـهــا وجــعـلــهـا
ها متحركة يخاف الكثير الدخول الى عوا
غرية بالـنسبة لي هم يخافون احملرمة وا
من الــسـلــطــة في داخـلــهم الــتي كــونـتــهـا
ــفــهــومـهــا احلــكـومي الــســلـطــة األكــبـر 
والـديني واالجـتـماعي وأنـا هـنا ال أحتـيز
ألفكاري كما طرحته أنت في سياق سؤالك
بل أحتيز لقـراءة الكارثة الـتي أعيش فيها
وأعـني الــواقع الـتـافه الـذي ولـدت وعـشت
فـيه وأصــيحُ دائـمـا بـصـوتٍ عـالٍ جـداً في
سرحـية ومؤتـمراتها أروقة مهـرجاناتـنا ا
ونـدواتهـا الـفكـرية: أن الـواقع الـذي قُذفـنا
بداخله أكبر من الكـتابة! لذلك أذهب دائما
نـاطق اعتـقدهـا تتـوازى مع مـا يحدث إن
لم تـكن في بـعض الـنصـوص تُـقـزم الواقع
وجتـعل من مـسـتـوى أفـكـاري الـقـدرة عـلى

استيعاب ما حدث فعالً.
{ ما الـربط الـذي جعل الـزيـدي يجـمع الـكتـاب
ـــســـمـى? وهل لـــهــــذا االسم رســـالـــة في هــــذا ا

استباقية قبل القراءة? 
ا سـيكون اجلـزء الثـالث في الطريق -  ر
ـديـنة الـفـاسدة)! حتت عـنـوان (نصـوص ا

(جـــامع) ال يـــجـــوز أن تـــتـــحــدث فـــيه إالّ
بهمس!

{ حـســنـا لــنـكــسـر الــسـاكن هــذا وأنت خـلف
قـضـبـان من يـتـهـمـونك ,والـتـهـمـة انك جتـاوزت
(وآسـف لــلــمــفــردة) حــدود الــتــابــو الــذي بــنى
بالتـقاليد الدينـية والعرفية نـاهيك عن السياسية
التي جتـاوزتها منذ بـداية كتاباتك ,وبـهذا تكون
الـقـيم اجملـتـمعـيـة مـهددة وفـي خطـر مـنك -كـما
يقـولون طبعـا- فلماذا سوطـك دوما مسلط على
ـاذا انـفك طـويل قـيـمـهـم أو كـمـا يـقـول سـارتـر 

يصل الى موائدهم?
-  تبدو احلـاجة ماسـة اآلن أن نخرج من
ـغــلـقـة تــمـامـا تـلك اجلــدران الـعـالــيـة وا
ــــكـن أن يــــفــــتح جــــداران ودون بــــاب 
صـنوعة جملـتمـعنا العـرفيـة والتـقاليـد ا
ـــفــتـــوح حــتى ونــذهـب بــاجتـــاه األفق ا
نـســتـطـيع أن نـفـهم احلـيـاة دون شـروط
وفـهـمـنـا لـلـحـيـاة يـجـعـلـنـا أكـثـر سـعـادة
ـسرحـيـة خرجت واسـتقـرار وكـتابـاتي ا
تطرف من التابـو اجملتمـعي التراكـمي ا
عناه وأيضا خرجت من التابـو الديني 
عتـدل وعلى العكس الراديكـالي وليس ا
تماما ال أرى خـطراً أن أكتب لكي أنبه أو
ــنــاطق بــعــيـدة من أو أحــذر أو أذهب 
ـقــدس الـذي ــقــدس ا خـالل اسـتــدعـاء ا
أفـهــمه ويـفـهـمـني بـهـدوء والـتـطـرف في
األفكار التي تراكمت بـفعل األمية الدينية
الكـبيـرة التي عـشنـاها مـنذ قـرون حتتاج
الى ســوط حـقــيــقي وفــعـلـي يـنــبّه لــهـذه
األخطاء اجلسمية التي أغرقتنا بتطرفها
وسذاجتها وكوارثها واذهب في سياحة
ـة ـصــادر الـديـنــيـة الــقـد في عـشــرات ا
سـتـجـدهـا تـنـشـر األكـاذيب وتـأليـه اآلخر
وصـنـاعـة األشـخـاص وتـفـسـيـر انـفعـالي
ت له بــصـلــة ونــشـطب من لـلــقــرآن ال 
ذاكـــرتــنـــا تــمــامـــا مــفــهـــوم أن اجلــمــيع
سيذهبـون للجمـيع ونظل نحن في اجلنة
على طريقة الشعار اليهودي بأنهم شعب
الــله اخملـــتــار الـــدين خــرج من مـــعــطف
واحد وقد حتـوّل الى مجموعـة كبيرة من
(األديـان) ولـيـست مـذاهب أحـدهم يـكـفـر
اآلخر وال أسـتـثني أحـداً كل واحد مـنهم
ــؤمن احلـقــيــقي ولــيـذهب يـجــزم بــأنه ا
اجلـمـيع الى جهـنم حـقـيقـة نـحن نـعيش
مـنـذ قرون فـي مسـتـنـقع دين األشـخاص
الـســلـطـة اجملـتــمع.. واآلن لـيس من دين
سوى دين هؤالء ال تقل لي بـأننا ما زلنا
نـعش عـصـر اإلسالم األول! عـلى اإلطالق
ـقـولـة الـعـرفيـة بل أومن ال أومن بـهـذه ا
بـأنـنــا نـعـيش عـلـى مالمح سـمـعــنـا بـهـا
ـختـلف وتنـاقـلـتـهـا الـكـثـيـر من الـكـتب 
مذاهـبهـا بطـريقـة مخـيفة جـعلت اإلسالم
لـيس سـوى سـيف طـويل بـدال من فـكـرة "
لـو كــنت فـظـاً غـلـيظ الـقـلب النـفـضـوا من
حــولك"  وإذا حتـــوّل الــدين من مـــعــنــاه
الـــيــــومي والـــعــــمـــلـي الى الـــتــــاريـــخي
سـيــتـوجب عـلــيـنـا أن نــضع الـكــثـيـر من
عالمـات االسـتفـهـام أمـام هذا الـتـاريخي
ألن الـتــأريخ كــمـا هــو مـعــروف صـنــاعـة
سـلــطـة تـراه وفق مـصـاحلـهـا وهـذه هي

هـذه الـكتـب متـداخـلـة مع بعـضـهـا اآلخر
وكل نص هو امتـداد للنص اآلخـر وكأنها
قدس) كلها عبـارة عن نص واحد جتد (ا
ـقـدس بأشـكاله حـاضراً في تـلك الـكتب ا
زروعـة في رؤوس النـاس وأيّ كلـمةٍ في ا
هــذا الـســيـاق عــنه يــعـني تــكــفـيــرك عـلى
طريقـة الراديكالـي أو اتهامك بـالزندقة
أو أن مــسـرحك فـيه قـصــديـة الـكـتـابـة عن
ؤمن وكل ـان ا أمر تريـد منه زعزعة إ
هـذه األراء تـدعوني لـلـسخـريـة متـنـاس
أن لـكل شــيخ صــوفي طــريـقــته اخلــاصـة
بــالـتــفـكــيــر وفي الـكــتــابـة عن (احلــيـاة)
ــوت) ألن بــالـــرغم من أنـــني أكــتـب عن (ا
كن الـكتـابة احلـياة ال شيء فـيهـا مـهمـا 
ــعـنــاه الـبــرجـوازي عـنـه إنـهــا الـتــرف 
ـوت تلك اآللة اجلـهنـمية احلـاكمة عكس ا
والــقــامــعــة ألعــمــارنــا واخلــالــقـة لــشــكل
ـوت جتعـلنا نـفكر كـثيراً احليـاة وفكرة ا
بحيـاة سرية أخرى تـدعونا لـلكتابـة عنها
ونبش حكاياته الغريبة. وبالتأكيد وجود
عـنـوان له عالقـة بـاإلله (اإللـهـيـات) يـعـني
بـالضـرورة طـرح أسئـلـة جوهـريـة خارجه
من معـطف تلك األسـرار ومنـاخات ديـنية
وغيبيات وتصورات تقترحها النصوص
لشكل العالقة مع الـله واألهم أنها تناقش

ما يحدث في واقعنا اليوم.
”bI  ÂuNH

{ من اخلطورة لكاتب في مجتمعاتنا أن يتناول
ـدنس فــهي مـثل مـن يـحـمل ــقـدس وا مـفــهـوم ا
صــخــرة أكــبــر من إمــكــانــيــاته عــاجال أو أجال
ستـسقط على رأسـه فهل وراء هذا األمـر مبتغى

يحاول الزيدي الوصول إليه? 
- أن تـعــيش وسط اجملـتـمـع الـعـربي هـذا
يعـني أنك في حلظـة ما تـتحـوّل الى متهم
دون أن تفعل شيئا! أن تـبدي رأياً بسيطاً
عن أي حــاكم عــربي يـــعــني أنك تــنــاولت
ــقـدس االتـهــام سـاكن وبـدقــة أشـيـر لك ا
ـا هـو قـصـدي عـند بـأنـني لـست مـعـنـياً 
الــقـار لــلــكـتــابــ (اإللـهــيــات ومـا بــعـد
اإللـــهــيــات) ألن الــقـــصــدي في الـــكــتــابــة
لـلـمـسـرح وغـيـره لــيس سـوى أيـدلـوجـيـة
سـخـفـيـة ال مـعـنى لـهـا وهي ال تـخـرج عن
ـا جتــدهـا في كـتب مــعـنـاهــا احلـزبي ر
نـتـصرة الـتـأريخ الـذي كتـبـته السـلـطـة ا
ولكن فعل الـكتابـة للمـسرح هو شيء آخر
تمـاماً أكـبر من الـتأريخ وخـطورته تـكمن
أنك تـكـتب الـتـأريخ إبـداعـيـاً وغـيـر مـكلف
ــنـتــصـر بـالــكـتــابـة عن من قــبل سـلــطـة ا
انتـصاراته كـما يـزعم وفي نفس الـسياق
أنـا أعـتــقـد أن لـكل إنــسـان عـربـي سـلـطـة
مــقـدســة في داخــله مــنـهــا مــا هــو إلـهي
وغيـبي ومـنـهـا مـا هـو مـجـتـمـعي خـلـقـها
اآلخـــر لـه أو هـــو حـــصـــر نـــفـــسه بـــهـــذه
قدس في الكتاب السلطة.. لذلك تـناول ا
أجــده هــامــاً فـي قــراءة مــا يــحــدث لــهــذا
اإلنــسـان احملــاصــر بــاألســئــلــة واخلـوف
قـموع باإلنتـظارات والقلق واخلضوع وا
ـــأزوم بــــفــــعل احلـــروب ـــســــتـــمــــر وا ا
والـدكتـاتـوريات وال أفـكر إن سـقـطت تلك
الصخرة عـلى رأسي كما في سؤالك أم لم

ـهم أن أخــلق جـدالً وأغــيّـر من تــسـقـط.. ا
ط األفـكــار الـتي تــطـرح عــلى خــشـبـات
سـارح بعـد أن تسيـدت األفكـار السلـفية ا
سـرحية وحتوّلت الى تابوات ال حياتنا ا
ــــا انـــظـــر ـــســـاس بــــهـــا ور يـــجــــوز ا
لـلـمـسـتـقـبـل أكثـر مـن الـنـظـر اآلن بـاجتاه

جيل مسرحي متمرد على كل شيء.   
{ روعـة األسلوب في طرح الغضب واالحتجاج
لـلـزيدي جـعـله يـبـتـكـر مـناطـق تراثـيـة ويـسـتـعـير
أفـــكــاراً انـــقـــرضت مـع األســطـــورة والـــعـــصــر
الـكالســيـكي ومـازجـة هـذا مـع تـكـنـيـكـات األدب
ــلــتــقـى الى وعي جــديــد ــعــاصـــر لــيــصل بـــا ا
مــعـاصـر لــلـتـثــويـر والـتــمـرد عـلى االنــتـظـار في
ـاضي  ,مـاذا تـعـني في اسـتـعـاراتك مـحـطـات ا
هل هي مـــحــاولــة لــتــشــكــيـل فــضــاء عــام عــلى
ـسرحي لتـسلط الضوء مسـتوى اللـغة والطرح ا

على فكر مؤلفات الزيدي .
- االحــتــجـاج الــذي جتــده في نــصـوصي
ضد مجـموعة كبـيرة من (السـلطات) التي
خـــلـــقـــتــهـــا بـــعض الـــظـــروف واألحــداث
وحتـوّلت الى مركـز هام في حـيـاتنـا على
ـــــثـــــال االحـــــتـــــجـــــاج ضـــــد ســـــبـــــيل ا
الـــدكــتـــاتــوريــات الـــســابــقـــة والالحــقــة
االحـــتـــجـــاج ضـــد احلـــروب كـــلـــهـــا دون
استثـناء وضرب مـفهوم (احلـرب العادلة)
الذي يردد البعض شعاراته اآلن مسرحياً
عـلى طـريـقـة أولـئك الـذيـن طبـلـوا لـهـا في
حرب الثمانيـنيات وجلبوا لـنا مصطلحاً
ـــســرح الــتــعــبــئــة مــضــحــكــاً ســمــوه 
واحلـروب التـي تلت تـلك احلـرب أيـضا ال
تخـرج عن أنها كـلها مـدنسة حتـى ما بعد
االحـتالل ال االحـتجـاج الـذي يـتـحدث عن
(الـــشـــهـــداء) ويـــشـــيـــر الـى بـــطـــوالتـــهم
ومواقـفهـم هذا ردة فعـل منـفعلـة تلـتصق
مع وجـهــة نـظــر احلـكــومـات الـتـي تـدعـو
لـلـحرب وعـلى الـعـكس تمـامـا أنا أرى أن
حتــتج عــلى الــســلــطــة الــتي زجّــتــهم في
محـرقة القـتل وجعـلت منهـا حرباً مـقدسة
عادلـة وهي من كانت سـبباً في صـناعـتها
من خالل خـلق صراعـات دينـية ومـذهبـية
ب أبنـاء الوطن الواحـد أنت حتتج على
اإلرهـاب مـثال?! هـذا بـديـهي ال يـقـترب من
الدرامـا بشيء وعـليك أن حتـتج من فكرة
االسـتـشهـاد نـفـسهـا الـتي كـان يجب أن ال
حتـدث ألنــني أومن تـمــامـا أن كل حـروب
األرض حـــدثت بـــفــعـل مــزاج شـــخـــصــ
أحدهما يكـره اآلخر ليس إالّ وبالضرورة
جتـــد أن هـــذا االحـــتـــجـــاج يـــتـــغـــذى من
الـغضـب بل هو من يـفـعّـله ويجـعـله قادراً
عــلى الــتــأثــيــر بــاآلخــر وكل مــحــاوالتي
ـقـدس الذي تـراه أنت تراثـياً بـاستـدعاء ا
هو من أجل أن أجـد إطاراً ضـخمـاً جتعله
يــحــصــر كل شــخــصــيــاتي وأفــكــاري في
داخـله ومـا يـعنـيـني هـو (اآلن) ولـيس ما
ان قدس أو فكرة اإل حصل أو من هو ا
وسواهـا أنـا كاتب مـسـرحي ولست رجل
دينٍ أو كـــاهنٍ أو قس قــد جتــدني أجــرب
ـستـويات الـلغـة تارة بـاستـدعاء الـقرآن
كـمرجع وتـارة أخرى أسـتـعيـرني شعـرياً
نـاخه الشعري سرحـية وليس  بروحه ا

ــعـروف وأنت تــرى بـالــتـأكــيـد أنـني ا
أمـيـل لألفــكـار الــكــبــرى في مــسـرحي
وأشـــعل فـــتــيل األســـئـــلــة الـــتي قــد ال
أحصل على إجابات مـقنعة لها وأزعم
ـستـوى من األفكـار هو األكـثر أن هذا ا
ـســرحــيــة نـعم خــلـودا لــنــصــوصي ا
غـضـبي واحـتـجـاجي هـو رفض لـفـكرة
ــوت الــتي وضــعــوهــا حتت يــافــطـة ا
(الـشهـادة) وصـنـعوا جـنـات جتري من
حتـتهـا األنهـار حتى يـجمـلوا حـروبهم
اإلجــرامـيـة أمس والــيـوم وغـداً ال فـرق
عــنــدي وبــالــتــأكــيــد أن هــذا الــكم من
سرحية وضع الغضب في نصـوصي ا
في مــتــون نص حـداثـي يـواكب حــركـة

سرح في العالم.     ا
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ـســرح يـهـتم لـلـحــوار في عـمـلـيـة { مع أن ا
الـتوصـيل إالّ أن الـزيدي اسـتـغل احلوار في
مبـنى روائي فهو ال يعطي احلكمة جاهزة بل
يـجـهـد الـقـار في اسـتـنـتـاجـهـا وخـيـر دلـيل
لـذلك روايتـه الوحـيـدة (بـطن صـاحله) أعطت
سرح فضـاء الراوي لـكنهـا استـخدمـة آليـة ا
ــشــاهــد مــحـددة من في تــصــويـر احلــدث 
ـكــان مــثال  هـذا مــا أشــعـرني أن نـاحــيــة ا

األمر معكوساً هنا .
- أجــدني دائـمــا مـغــرمـاً بــشيء اسـمه
احلوار مـنذ خمـسة وثالثـ عاماً وأن
جتــلـبه اآلن جلــنس آخـر مــثل الـروايـة
هــذا يـعــني كــمــيــة كـبــيــرة من اجلــهـد
والغـرام في حـوار طويـل جداً يـبدأ في
نـقطـة وال يـنتـهي علـى اإلطالق مؤمـناً
بـتـداخل األجنـاس األدبـيـة مع بعـضـها
اآلخر متصـاحلاً في بينـها أدرك تماماً
خـــصـــوصـــيـــة احلـــوار في الـــكـــتـــابــة
لـلـمـسـرح وأقـول أن لـغـته تـختـلف عن
أيـــة لـــغـــة أخــرى ولـــكـن روايــة بـــطن
صـاحله يــبـدو لي هي الـتي سـحـبـتـني
ـــســرحـي بــدلـــيل كُـــتــبت ــنـــاخــهـــا ا
مـسـرحـيـاً وقـدمت عـلى خـشـبـة مـسرح
أيــضـاً رغم غــرائـبــيـة أحــداثـهـا إال أن
احلـوار اســتـطــاع أن يـجــعـلــهـا روايـة
ا ا حـدثت وستـحدث ور واقعـية طـا
ـسـرحـي في داخـلي يــنـتـصـر ــؤلف ا ا
دائـمــا في أي فـعل كــتـابي آخـر أحـاول
ه إنه سـحر الـكتـابة الـدخول الى عـوا

للمسرح العظيم. 
ـكن لـلزيـدي أن يـقـوله لـنا { هل هنـاك مـا 
عن مــا هـو خـارج كـتــابـة الـنص لــنـشـكل مع

اخلصوم حكمنا في نهاية هذا اللقاء ?
 ال أومن بــاحملـاكــمــات الـتي يــطــلـقــهـا
الـــبـــعض بــطـــريـــقــة وأخـــرى عــربـــيــاً
وعـراقيـاً أنـا أومن باحلـوار اإلنـساني
مـع اجلـمـيع دون اســتـثـنــاء والـعـدالـة
احلـقـيـقـيـة أن نـخـتلـف مع اآلخـر ولكن
هــذا االخـــتالف ال يــجـــعل مـــنّــا أعــداء
نـتـصـارع بـالـسـيف فـيمـا بـيـنـنـا ألنـنا
بـــالــضـــرورة حلــظــــــــتـــهــا لـن نــكــون
مـخـتـلــفـ عن طـريـقــة اإلرهـابـيـ في
حـوارهـم الـدمــوي مع مـن يـخــتــلـــفـون

معه.  
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جموعة غبار األسئلة حلبيب النايف قراءة 

االول. وقــد ازدخـرت نـصــوص اجملـمـوعـة
"غـبار األسـئلـة" علـى هذا الـفعل االيـحائي
لــــلـــغـــتــــهـــا الـــشــــعـــريـــة كــــمـــا في نص
اســتـعــجـلــهـا "بـحث"ص23أحـث اخلـطى 
ـسـيــر ./أتـبع ظالً إِعْـتـقـدْتُ إنه يـشـبـهك ا
/الــلـهــاث الـذي يــرافق حــركـتي/لن احس
ـدنـي بـقــوة إضــافـيــة /الن الــبـحث به/ 
عــنك /مـزيـة تـرافق الـعــشـاق تـزيح عـنـهم
الـتـعب/احلـقـول الـتي امـر بـهـا مـنـشـغـلـة
بــالــغــنــاء وهــنــا يــتــضح قــوة االنــبــعـاث
ـمـيـز في اسـبـاب حث اخلـطى الـشـعــري ا
واسـتـعجـالـهـا في ظـنه واعتـقـاده بـوجود
ظل يشبـه احلبيبـة ليذهب مـجبوالً لـلسير
تـصاعـده لذلك وهـذا من البـواعث ا خلـفه
الـعـشق حـتى غـمـرتـه بـلهـاث الـبـحـث وقد
صـيـرت اجلمـلـة الشـعـريـة  حسن الـشـعر.
ويـبـقى الـشـعـر رافـضـا لـلـرؤى احملـاصرة
قـصرة لفعـله بل يريدهـا تعبر حلدوده وا
احلدود الكتابية لـه وحدود سلطة الشاعر
وفق والدة الـتــلــقي لــشـعــريــة الـنص. وال
تـتوقف نـية الـشعـر في خـاتمـة النص ولم
تكن اخلاتـمة نهائـية له كما في االيـحائية
مـتدة واشـاراتها فـي السرديـة الشـعرية ا
هــــنــــا في نـص "اســــرار"... رأسي  الــــذي
يبتـكر طرقا اخرى لـلنسيـان /يحافظ على
اتزانه رغم الـصور القـلقـة /يعد اخلـسائر
,االنــكـســارات /االيـام الـتـي غـادرت بـدون
ـشط ما رغـبة مـنه /يـتـبرأً من الـهـزائم /
تبـقى له /بأحالم الـوقت /ابواب اخلـمول
الزمها الـصمت /اي شيء يحـمله الصمت
/,بعـد ان ختمـت العتـمة عـلى تلك االبواب
/,وطــــــوقـت احلـب بــــــســــــيـــــــاج الــــــظالم
/واصـطادت عـصافـيره بـشبـكة احملـرمات
/الفـأس التي حتاول قـطع الريح /اتعـبها
الــوهـن /اســتـســلــمـت لــغــفــلــتــهــا/دثـرت
تـطايـر من ساق الريح خيـبتـها بـالغبـار ا
/االقاويل تتناسل ,تنتـشر كمـوجة /تأخذ

لـقـراءتـنــا اجملـمـوعـة الـشــعـريـة  "غـبـار
األسـئلـة" للـشاعـر " حبـيب النـايف" البد
من الـتوقف اوالً عـنـد عنـونـة اجملمـوعة
سميها "غبار االسئلة" بوصفها عتبة
مـنـفـتـحـة ومـرحـبـة إلضـافـة الـكـثيـر من
ـعـنى ومن شأنـهـا أن تـضيء الـطريق ا
ـــكن ومن دالــة و نـــحــو دالالت الــنص
عـــنـــونـــة اجملـــمـــوعـــة ادراك اخلـــطــاب
الـشـعـري لـلـمـجـمـوعـة تـلك الـعـتبـة في
تصـيرها مـبوبة نطـرقها لـدخول النص
هد قراءة وكما عرفها "جينيت" كل ما 
إلى الــــدخــــول إلى الــــنـص أو يـــوازي
الــنص. ومــهــمــا بــدا الــعــنــوان شــديـد
ـركزي لكنا نقف في االرتباط بالنص ا
بـوابـاته ومـداخـله سـاعـ إلـى تـقـشـير
ـغـلـفـة طـبـقـات جـيـولـوجـيـا االنـسـاق ا
ــعــنـاه و بــوعي يــحــفــز في تــفــاصـيل
الفعل الشـعري الذي يحـمل في نسيجه
تــعـدديـة وظـالالً لـنـصــوص اجملـمـوعـة
ا يؤكد إن دالة العنونة عمومًا تنبع و
مـن تعـلـقـهـا وارتبـاطـهـا داللـيًّا بـنـصـية
اجملموعة ومستوياتها وهذا من شأنه
أن يـعطى لـلعـنونـة قيـمتـها اجلـوهرية

ويجـعل منـها عمـدة نسبـية مـتواترة فى
عـمـليـة الـقراءة كـمـا يجـعل مـنهـا بـوابة
الزمة لـلولـوج إلى عـالم النص وهي فى
الـــغـــالب بـــوابـــة ضـــوئـــيـــة خـــارجـــيـــة
لـتنـبثق ـركزيـة النـصوص ـرجعـيتـها 
مـنـهـا خــيـوط كـثـيـرة تـمــتـد لـتـضىء مـا
ـتـلـقـى من مـعـنى ــكن أن يـطـأه ذهـن ا
ــسـمى وداللــة داخل الــنـصــوص. ومن ا
"غـبار االسـئـلة" تـكون صـيـرورة "الغـبار"
الـعالئـقـيــة مع "االسـئـلـة" هــنـا كـتـجـمع
ـتاتي لـغبـار يـغطي ويـكـسو االسـئـلة وا
من طـول انــتـظـار االجـابـة في الـرد عـلى
وتـبــقى مـتــأتـيـات ـطــروحـة  االسـئــلـة ا
ـلحـاحة من جدب سبـبيـة هذه االسئـلة ا
احلـياة وفـقـرها عـلى امـتالكهـا لالجـوبة
وعـدم اهـليـتـهـا او لعـدم قـبولـهـا لقـرفـها
تـأتـية من في تـلـبيـة االجـوبـة االسئـلـة ا
تــعب الــبـحث عـن الـســعـادة في احلــيـاة
ـــرتـــبط بـــالـــبــــحث عن ذلك اجلـــواب وا
رشد والـدليل الذي اغـلق االبواب امام ا
ازمــــة االنـــســــان كـــمــــا قـــرئــــنــــاهـــا في
لـتـبـقى في جـثـومـهـا الـثـقـيل اجملـمـوعـة
ـمل طـويالً يـغــطـيـهــا غـبـار االنـتــظـار ا

وغـبـار االسـئــلـة هـذهِ نـتـيـجــة فـيـزيـقـيـة
طـبـيـعــيـة لـهـذهِ احلـالــة والـتي حـددتـهـا
لتكون تعبير عن العقم في عتبة العنونة
ــا يـعـني و تـولـيــدات الشـيـاء احلــيـاة 
اخيـرا الى احالة االنـسان لـذلك االحباط
الــذي يــعــيــشـه الــفــرد ومن طــول ومــلل
وهــذه الــســيـــمــيــائــيــة الــتي انـــتــظــاره
اكـتـستـهـا اجملمـوعـة من هنـا وهـناك في
الــنــصــوص وكــمــا ظــهــرت عــلى مالمح
ـعنـونـة للـمـجمـوعـة ليـصـير الـتـسـميـة ا
مـعـنى الـغبـار احلـاط عـلى وجه الـشـاعر
االنــسـان قــدره الــذي امــتــد عــلى جــسـد
الـنـصـوص. ولـكن اليـعني بـقـاء قـرائـتـنا
النقدية مـقيدة بدالة العـنونة النها تبقى
ـؤلف الذي من مـؤشرات الـشـاعر وهـو ا
ابـعدته الـرؤى النـقديـة عن هيـمنـته على
مـنـتـجه الــنـصي والـقـتـه عـنـد الـقـراءات
كـونة للـتوليد ـعادلة ا تلـقية له.وفق ا ا
الــثــاني لــلــنص والــقــائــمــة بــ الــنص
والقـاريء. وكمـا نفـهم اجلنس الـشعري
ــولــد داخل ــتــحـــرك وا ذلك اخملــلـــوق ا
ــــاءاته الـــوالدة واحملــــايث دومــــا من ا
ـثل ـتـد و الـلــغـويـة الى فـتح شـعـري 
ـــعـــمـــول في الـــكـــتـــابـــة خـــارج احلـــد ا
ومن طــبـــيــعــة والدة الـــلــغــة الـــلــغـــويــة
رئية في الشعرية للشعرية الالمرئية وا
ـتــلـقي لــداخل الـنص ـتـلــقي ا الـعـقـل ا
ـا ــضـفـي ألمــتــداد خـارج الــنـص و وا
يومي ويشير ويـوحي فال تكون شعرية
القصيدة عند حـدود مرئيها الكتابي الن
ــتـد شــعـريـاً الـقــصـيــدة مـخــلـوق حي 
ائيـاته وايحائيـاته الالمرئية وليس بإ
ــرئــيــة.واخملــلــوق هـذا بــامــر كــتـابــته ا
اليـبـقى عـنــد سـلـطـة الــشـاعـر بل يـخـرج
عــنــهــا كــثـــيــراً لــلــقـــاء الــقــراء ويــرحب
ـأوله ويـعـدها ـقـلـبه له وا الطـفـتـهم ا
مـن اسـاسـيـات ومـســتـحـسـنـات وجـوده

تراكمة من االشاعات بطريقها السـحب ا
/تـرغب في تـفـكيك االسـرار/االسـرار لـغز
في بـئـر الـكتـمـان /نـرمي دالءنـا لـها ومن
استراتيجيات التلقي هي مواطن التأثير
ــكن ان يــســهم في ــا  فـي الــقـاريء و
يـزات الـعمل الـفـني واألستـلذاذ كـشف 
اجلــمـــالي بـــهــا وهـي اســتـــراتـــيــجـــيــة
مشروطة بعبور القراءة االنطباعية حيث
ـرتــبـطـة بــالـتـحـلــيل والـتـأويل األمـاكن إ
واالســتـقـراء لــبـنى الالفـتــة في مـكـونـات
بــنــاء الــنص الــشــعــري ونــســيج الــلــغـة
وانــســاقـهــا وجتــالــيـســهــا. . وقــد نـشط
وجتــــــــســــــــد كــــــــثــــــــيــــــــرا فـي الــــــــنص
"مخاض"ص66القصـائدُ التي يـحاصرها
الـطــلقُ/تــرمي حــجـارةَ الــكـلــمــاتِ/ عـلى
االفـكـارِ الــغـافـيـة/تــفـززُ خـمـولَــهـا/تـثـيـرُ
اخملـاوفَ......الـقـنـاعةُ الـتي نـبـحثُ عـنـها
/بـ ثـنـايـا االسـئـلـةِ/تَـعْـبـرُ علـى اطرافِ
احلــــــذر/حتـــــــاولُ ايـــــــجــــــادَ فـــــــرصــــــةٍ
لــلــتــأملِ/تــأخـذُهــا الــدهــشــةُ/حــ تـرى
احلـــروفَ تــتـــســاقـطُ كــاألوراقِ/بـــعــد ان
اتــعـبَــهــا االنــتـظــار.وهــنـا نــحس بــشـدة
ـكن اخملــاض من عـمــلـيـة والدة الـى مـا 
احــضــاره لــيــكــون "والدة االجـوبــة" ومن
غـفــوة وخــمــول االفـكــار راحت لــتــصـيح
ومع ــثل حـــجــاة تــرمـــيــهــا بـــكــلــمـــات 
االنــتــظــار االمــجــدي تــتــفــكك الــكــلــمـات
الصـائته  كـأصوات مـناديـة الى حـروفها
وتــــتــــســــاقـط وكـــمــــا فـي وصف الــــنص
الـطــبـيــعي لـســبب تــعب االنـتــظـار. ومن
اتـسـامــات بـنــاءات نـصـوص اجملــمـوعـة
مـيـلـهـا الـكـثــيـر لـلـمـحـاكـاة الـشـعـريـة او
مــثـــولـــهــا لـــبـــعض شـــغل الـــشـــاعــر في
كــمــا فـي الــنــمــوذج من نص اجملــمــوعــة
الـســابق "بــحث"احلــقــول الـتي امــر بــهـا
ـنـبـعـثـة مـنـشـغـلـة بـالـغـنـاء /األصـوات ا
مـنـهـا /تـؤشـر بـاجتـاه الـعـصـافـير/الـتي

جــفــفت اجــنــحــتــهــا من بــلل الــتــحـلــيق
ــتـسع /تــضـيق اجتــاهـاته ./الـفــضـاء ا
حــ لم أجـدك فـيه وفي غـيــرهـا يـنـبـعث
هذا النفس الشعـري الذي ادخله الشاعر
ــكــون ــمــيـــز وا في عـــمــوم االســلـــوب ا

لنصوص اجملموعة. 
ـــكن ـــا  اضـــافـــة الـى مـــيل الـــشـــاعـــر 
تــســـمــيــته بــالــســرد الــشــعــري لــبــعض
توزعـة والظـاهرة هنـا وهناك االنسـاق ا
في الـــنـــصــوص حـــيث لم تـــقـــتــرن ولم
تـنـحـصـر الـسرديـة في بـدايـات ظـهـورها
كإشتـغالت في االدب عند الروايـة ومنها

بل راحت لـتـظـهر الـقـصـة
فـي حـــــــاالت عـــــــامــــــة او
عــرضـيــة لـلـزوم فـي بـنـاء
الـــنص الـــشـــعـــري  وقــد
اشــتـغل عـلـيــهـا الـشـعـراء
اخــيـر كــلـجـوء اســثـمـاري
خاصة لها داخل البناءات
بــــــعــــــد االزدهــــــار الـالفت

لقصيدة النثر. 
وكـــــمــــا في الـــــنــــصــــوص
اخملتـارة من اجملـمـوعة في
مــقـالـنـا. كـمــا في قـراءاتـنـا
لـنص"غبـار االسـئـلة"ص30
ظــــلي الــــذي لـم يــــرغبْ في
ــعــتـــادة/ودعــته رحــلــتـي ا
مرغـماً/الن الـشمس اخـتفت
خــــــــــــــــــــــلــف حــــــــــــــــــــــجــب
الــــــغـــــيــــــوم/وتـــــركـــــتــــــني
وحــــــيـــــــداً/يــــــشــــــغــــــلــــــني
الـتــفـكـيــر..ويـلــيـهــا...قـطـيع
االفـــــــــــــكـــــــــــــار الــــــــــــراكـض
باجتاهي/يثيـر غبار االسئلة
وكمـا يتـضح الفـعل الشـهري
هـنـا مـن اسـبـاب وداعه لـظـله

ومـــا في دالــة اخـــتــفـــاء الــشـــمس حــتى

هذه لـيكـون مشـغوالً بـالـتفـكيـر بوحـده
االفكـار التي غـدت قطـيعا هـائجـا يذكر
بــعـنـونـة اجملـمــوعـة ومن خالل اثـارته
لـغـبـار األســئـلـة بال تـرك لــتـلك الـرمـال
لسطح االسئلة هذهِ. واستطاع الشاعر
الئمة  "حبيب النايف" أن يجـد اللغة ا
إلمــتــثــال إحـــاســيــسه ونــقــلــهــا داخل
الــنص وهـذهِ الــلــغـة مــائــز الـبــصــمـة
الــلــغـويــة اخلــاصــة به وتــفــرد شـغــله
الـكتـابي للـشعـر وقد اسـتطـاع البـلوغ
بــهـــا لــتــحــقــيق قــنـــاعــته وقــبــوله في

البناءات الشعرية له.

علي عبد النبي الزيدي واحلقيقة:

لم تـكن الـكـتـابـة عنـد الـزيـدي ذات غـاية
بل هي بـــيـــان إنــســـانيٌّ طـــار وعــاجل
يجب االطالع علـيه كونه يخبـرنا بكشف
خـطـير عـن الهـوّة الـعمـيـقـة التي تـنـحدر
إلـيهـا اإلنسـانيـة جمـعاء فـهو سـاحر في
فـنه مـبـتـكـر لـقواعـده األدبـيـة مـتـرفاً في
كـــشـــفـه عن احلس اإلنـــســــاني الـــنـــفي
مــخــادع في وصـف احلــال ومـتــنــوع في
تـرحالـها فـآليـات اخليـال عنـده ملـغومة
ـفـاجـأة وحـواس الـتـرقب مـعـطـله الن بـا
االنـتـبـاه مذهـبه في كـسـر حـدس الـتوقع
عـنــد الـقـار ومع هـذا يـخـجل ان يُـعـري
ة احلـقـيـقـة فـنـفـتـضح جـمـيـعـا في جـر
حجبها لهذا يرجع بنا للواقع وللمنطق
سيرات الـقدر فها هـو يبدع في كتابي و

(اإللهيات وما بعد اإللهيات) لكن: 
{ هل الـرسالة وصلت للمتلقي

مـــغــلـــوطــة? أم أن نص
الـزيـدي قـادر على أن
يـــــــكـــــــرس األدجلــــــة
والـفـكـر الـراديـكـالي
لنـجد هجوماً عنيفاً
ومـدحـاً عـنـيفـاً في
نــفس الـوقـت عـلى

!? هذين الكتاب
- احلـــقـــيـــقـــة
الـــتـي كـــنتُ

أعيـها ومـا زلت أنـني أعيش لألسف أوالً
مـن واقع ســـاكن اجـــتـــمـــاعـــيـــاً مـــحــاط
بـالــفـتــاوى وطـاعــة عـمــيـاء لــولي األمـر
وغـارق بـالـغـيـبـيـات حـد الـضـحك والـتي
جـعلـته مخـدراً معـرفيـاً وجمالـياً وعـليك
أن تـتـخـيل بـأنـني أرى أعـداداً هـائـلة من
الــنـــاس يــومــيـــاً وأنــا في طـــريــقي وهم
يـقـفـون أمـام شـجـرة ويـطـلـبـون مـنـها أن
حتـــقـق مـــرادهم وهـي عـــبـــادة مـــوغـــلـــة
ـسـكـيـنـة مـثـيـولــوجـيـاً لـهـذه الـشــجـرة ا
وســواهـا من األشــجـار واألشــخـاص أو
ــسـرح هي أشــبه بــالــعــبــادة وثــانــيــاً ا
الــعـراقي والـعــربي كـمــا أجـزم في جـزئه
فـهوم (أولي األمر) وأعني األكبر تـأثر 
السلـطة بشتى تـسميـاتها من قريش الى
اآلن وراح يقدم (أفكاراً) تنسجم وخطاب
تلك السـلطات أو تـمشي جنب احليط
عــلى أقل تـــقــديـــر لــذلك البــدّ أن
الـرسالـة كمـا سـميـتهـا أنت قد
وصلت مغلوطة في جزء كبير
مـنـهـا هـذا هم حـجم الـتـلقي
في عـــــمــــومـه الــــعـــــربي مع
االســتـثــنـاء الــقـلــيل واألمـر
طــبــيــعي أن جتــد هــجــومــاً
عنيفاً أكون على قدر كبير من
الـــســــعـــادة مــــعه وفـي نـــفس
الــلـحــظــة تــرى مـدحــاً وفــهــمـاً
مــتـقــدمـاً ال يــخـرج عن الــسـعـادة
نــفــسـهــا مــا يــهـمــني حــقــيــقـة أن
يختـلف معي اآلخـر ويرجمـني بشتى
االتــهـامــات بـشـرط أن تــكـون هـذه
االتــهــامــات تــصب في مــجـرى
ـــعــنـــاهــا ـــعــرفـــة ولـــيس  ا
اإلجـرامي لغـوياً والـتـكفـيري
ديــنــيـاً حــتى نــسـتــطـيع أن
نـعـقـد حـواراً فـكـريـاً يـكـسر
(الساكن) مسرحياً باجتاه
أفــكـار ولــنـسـمِــهـا زوايـا
كن نـظر غـير مـتـوقعـة 
لـها أن تُـخـرج مسـرحـنا
الــــعــــربي مـن عــــبـــاءة
فـتــاوى الـكـــــــــــــثـيـر
مـن رجـــــــــــــــــــــاالت
ــــســـــرح الـــــذين ا
يـــــــــــــــــــــــــرون أن
ـــــســـــــــــــــرح ا علي عبد النبي الزبيدي

غالف اجملموعة الشعرية


