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ي الفرنسي ريـنو كابوسون حفلـة ضمن الفعاليـات الثقافية الفـنية في شتاء طنطـورة الذي أطلقته مؤخرا أحيا عازف الكمـان العا
مـلكة السعوديـة وخارجها ووفود فـرنسية حضرت لكية حملـافظة العال وسط حضور كـبير للجـماهير من مخـتلف مناطق ا الهيئـة ا
ستوحاة ناسبة ضـمن مجموعة متـنوعة من الفعالـيات التراثية والـثقافية والفـنية ا خصيصا لالسـتماع إلى كابوسون وتـأتي تلك ا

. من تراث العال الذي يعود إلى آالف السن
ـية منها »ديبوسي «و«رافلو «و«فرانك فيما أشار ريـنو كابوسون قطوعـات الكالسيكـية العا   وعزف كابوسـون عددا كبيـرا من أبرز ا

كان في األفالم فقط). كن تخيل هذا ا سرح إلى جمال العال قائال ( عند دخوله خشبة ا
 استبقت أمسـية كابوسون أمسيـتان للفنان محـمد عبده ومغنيـة السوبرانو اللـبنانية ماجدة الـرومي شهدتا حضورا جمـاهيريا كبيرا في

ناظر الطبيعية. يا ووجهة سياحية من الطراز األول لعشاق ا عترف بها عا واقع األثرية ا منطقة طنطورة التي تعد أحد ا
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كـتــاب احلــيـاة مــجـمــوعــة قـصص
قـصـيرة لـلـقـاص عبـد األمـيـر اجملر
صــادرة ضـمن مـنــشـورات االحتـاد
الــعـام لألدبـاء والـكـتـاب في بـغـداد
الـعام  /2018ط , 1تـقع في ثـماني
قــــصص تــــتــــراوح بــــ الــــطــــول
والـقـصر  ,الـقـصص تـعـالج خراب
وفيها اإلنسان والـواقع احلياتي  ,
ـضـمـر الـذي الـكـثـيـر مـن الـنـسق ا
يــشف عن كــشف الـواقع بــأسـلـوب
يـوظف رمــزي وفـنــتــازي ســاخـر  ,
فكل الـقـاص األسلـوب الـسـيـنمي  ,
قـــصــة تــتـــألف من مــجـــمــوعــة من
السـيناريـوهات بوحدة مـوضوعية
ـونـتـاج الـصائب ـثـابـة ا لتـكـون 
الــذي يـعـكس الــعـمـلـيــة اإلبـداعـيـة
لــقـــصـــصه إذ تـــتـــخـــلل قـــصـــصه
حـكايات ذوات تـيار شعبـي أحيانا
ـبــنى حــكــائي فــني وبــضــربـات
مـفــاجـئـة  ,لـكـن األكـثـر إبــداعـاً في
قـــصــــصه حـــ تــــأتي الــــضـــربـــة
ـــفـــاجــئـــة مـــضـــمـــرة أو رمـــزيــة ا
تعة واللذة والقار يحصـل على ا
في مــتـابــعـة قــصـصه فــالـقـاص له
الـــقــدرة عـــلى تــصــعـــيــد األحــداث
واحلـوار عن طـريق الراوي الـعـليم
أو الضمني إذ يـطغى على أسلوبه
الـتـداعي احلـر أو تيـار الـوعي إلى
درجــــة يــــصــــبـح فــــيــــهــــا حــــديث
شــخــوصه وحــواراتــهم نــوعــاً من
الـهذيـانات واسـتعـارة لـغة نـفسـية
انـفــصـامـيـة كـمــا في قـصـة (كـتـاب

احلياة ) التي عنون بها مجموعته 
إذ كشفت عبثية الوجود بشكل  ,
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ــوت الــذي ســاخــر عـن احلــيـــاة وا
يـصــيب كـثـيـراً من الـنـاس وهـو في
اذا ذلك ال يخلو من التأثر بكامو ( 
اذا أغادرها جئت إلى هذه الدنيا و
وت اقـترن عـندي مـنذ الـصغر .... ا
بـبدايـة مرعـبة صـوّرتـها لي مـخيـلة
شــيـخ مــسن ) ص: , 33والـــكـــتــاب
اتـضـح انه وهـمي كــوهم احلـيـاة ـــ
كـما يـرى الـسارد ــ والـكـتاب أخـيراً
قـد ضـاع كمـا احلـياة ضـائـعـة حتى
ــدرســة الــتي عـمـل فـيــهــا الـراوي ا
الــضـمــني لم تـعــد مـدرســته ( مـرّت
حلــظـــات كــنت خـاللــهـــا اســبح في
عــرقي وأخـذت اتــلــفت مـشــدوهـا ال
أعــرف بـالــضـبط اني كــنت في حـلم
أو يــقـضـة  ,سـألـت نـفـسـي بـعـد ان
شـعـرت باألرض تـمـور من حتتي إذ
لم يـعد الـشيخ مـوجوداً أمامي  ,بل
درسة الذي كان يقلّب بعض مدير ا
األوراق خلف طـاولـته بصـمت لـكنه
ـــــقـــــدوري  ,ومن حــــــولي لـــــيس 
ـعـلـمـون الــذين هم أيـضـاً لـيـسـوا ا
زمالئي كـــانــــوا بـــبـــشـــرات وجـــوه
مخـتلـفة ويـتـكلـمون لـغـات مخـتلـفة
ـــديــر يـــجــيـب كل واحــد أيـــضــاً وا
بـلـغته  ,فـيـمـا أنـا صـامت ومـذهول

تماماً ) ص : 41.   
فالـقصة توحي بـالغرائبـية وتعكس
ـاً مـن األحالم لـلـبـحث صــراعـاً وعـا

كتاب احلياة للقاص عبد األمير اجملر

عن اجملـــهــول وتـــنـــتــهـي بــضـــربــة
مـفاجـئـة ( قالت ; هل عـرفت ? قلت ,
مـــاذا ? وبــشيء من الــتــردد  ,قــالت
وهي حتــــــني رأســــــهـــــا وحتــــــبس
دمـــوعـــهـــا  ,ان صـــديـــقك صـــاحب
الكتاب  ,مات صـباح اليوم ) ص!!)

ص:  44. 
زج القاص  وفي قصة ( العراة ) 
اجلد بالهـزل والسخرية باأللم وهو
يـذكرنـا بـأسـلـوب اجلاحظ  ,وفـيـها
نـــسق مـــضـــمـــر أيـــضـــاً فـــالـــنــاس
ـــديــــنـــة ســـرقت جـــمــــيـــعـــهـم في ا
مالبـــســـهـم  وخـــرجـــوا غـــاضـــبــ
ـديـنة مـسـتـائ عـلى كـذب رئـيس ا
بـــتـــنــفـــيـــذ وعــده بـــالـــقــبـض عــلى
الـــلــــصـــوص إذ اتـــضـح ان رئـــيس
ـديـنـة هـو الـذي سـرقـهـا بـاالتـفاق ا
مــعــهم . وجــزاء وفـاقــاً هــجم عــلـيه
الـنـاس وعـلى الـلـصـوص لـيـنـزعـوا
مالبسهم  ,وقد حوّل السارد رئيس
ـــديـــنـــة إلى رجل إمـــعـــة يـــتـــقــدم ا
مجموعة العراة ( يسيرون كالقطيع
دينة وخلفهم اجلموع في شوارع ا
الــغـاضــبـة ) ص: 14ولــكي يـوضح
القاص التأثير  اخلارجي أشار إلى
أن الــــلـــصـــوص كـــانـــوا من خـــارج
ــــديــــنـــة  ,وفـي ســـرده لـألحـــداث ا
تـتـضح قـدرته عـلى اخـتـراق الـسرد
الـتـقـليـدي بـضـربات مـفـاجـئة  ,وان
ـــ احلــكــائي ذا الــتــيــار يــحــوّل ا
الشعبي إلى مـبنى حكائي حداثوي
 والــقـــصــة تــســودهــا الــغــرائــبــيــة
وتـعكس انـفـصـال الـقاص عن واقع

خرب . 
في قـصــة (مـسـبـحــة أبي ) يـسـتـمـر
الـقاص بـالـتخـيل بـأسلـوب غـرائبي
فـنطـازي ورمزي ويـشيـر السرد إلى

عدة دالالت  ,منها : 
ـســبـحــة الـتي هي وســيـلـة أ ــ ان ا
للـترفيه وتزجـية الوقت صارت أداة
ــة حلــامــيـلــيــهــا فــقــد احــتـوت مــؤ
خـرزاتــهــا عــلى دبـابــيس صــغــيـرة

ـــا فــيـــهم حـــزين ابـــكى اجلـــمـــيع 
الــراوي الــعــلــيم الــذي كــان وحــيـداً
شـــارد الـــذهـن إلى ان نـــبـــهه شـــاب
وســيم بــان احلــفل قــد أنــتــهى وقــد
امـــتـألت ارض احلـــفل بــــالـــصـــحف
ـتـروكـة وكـان هـذا نـسـقـاً مـضـمـراً ا
يـوحـي بـاآلمل واخلالص من أمــثـال
(رابــــطـــة اجملـــانـــ األحـــرار ) قـــال
الـــقـــاص : ( حـــ لـــكــــزني أحـــدهم
بلطف  ,انتبـهت .......  كانت القاعة
فارغة من اجلمـهور تماماً  ,والشاب
الـذي يـقف جـواري  أنـيـقـاً ووسـيـماً
كونه جداً  ,قـال بـشيء من اخلجل  ,
يـأمـرنـي ضـمـنــاً بـاخلـروج  ,احلـفل
انتهى اكثر من ساعة يا أستاذ ......
! ...... انـــتــــبـــهت إلـى األرض الـــتي
ـقاالت كـانت مـغـطـاة بـعـشـرات من ا
الـسيـاسيـة والثـقافـية واالجـتمـاعية
التي ال أعـرف بالـضبط من جـلبـها )

ص:  23. 
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ـؤرخ ) كــان فـيــضـان وفي قـصــة ( ا
ـديـنـة عـامال في انـقـسـام سـكـانـها ا
إلى نـصف وحـدوث ثورة لبـعضهم
عــلـى الــرئـــيس وطـــاقـــمه ويـــصّــور
تـظاهرين السارد بـسخـرية خـطب ا
ودور الــــفـــضــــائـــيــــات مـــا أدى إلى
انــقــســام احملــامــ وســواهم الــتي
ـــؤرخ وهـــو يــدوّن فـــاقت تـــصّـــور ا
وقائع األحـداث ليـجد ان الـكثـير من
الــكـــتـــاب قـــد ســـبـــقـــوه في تـــدوين
األحـداث وبـضـربـة مفـاجـئـة يـبـاغت
ــؤرخ وقـد ـوت ا الـســارد الـقــار 
ترك وراءه عـدة كتب مـخطـوطة عّـما
آلت إلــــيه الـــدولـــة لـــكــــنـــهـــا كـــانت
مــتـنــاقـضــة وذلك يــعـني ان الــنـسق
ـضـمر في هـذه الـقـصة ان ال قـيـمة ا
لـلـمـؤرخ لـقـاء لـغط األدبـاء والـكـتاب
واحملــامــ والــصــحــفــيــ وفــيــهـا
يهاجم السارد هذه الشرائح كما في
قــــصــــة (دعــــوة حلــــفل اجملــــانـــ )
والـقــصـة تـتــصل أيـضــاً مع قـصـة (

سـبّـبت تـقـرّح حـامـلـهـا ( األب ) حـ
يداعبها. 

ب ــ انــتــقل الــقــاص إلى واقـع اكــثـر
غـرائـبــيـة وفـنــطـازيـة لـيــخـتم سـرده
ــفـاجــئـة فــالـنــاس ( قـد بــالـضــربـة ا
نـسـوا حـكـايـة مـسـبـحـة أبي بـعـد ان
تـوزعت الــشـوارع وجــوه بـشــر عـلى
سك كل شـكل عقـارب كبـيرة وأفـاعٍ 
ـــســبـــحـــة مـن لــون واحــد مـــنـــهـم 
مخـتلف يداعـبونهـا بأصابع من لون
ـــارة مـــخـــتــــلف ويـــوزعــــون عـــلى ا

ابتسامات صفراء ) ص:  29.
ــسـبــحـة إلى جـ ــ وهــكـذا حتــولت ا
ـضمر أداة مخـيفة فـالسـارد يقـصد ا

ان ال شيء سعيد أمام ناظريه . 
وفي الـــقـــصـــة تـــأثــــيـــر من الـــفـــكـــر
الــطــوطــمي الــذي طــرحه فــرويـد في
مـوضوع قـتل األب لـكن السـارد جعل

االتباع مقتول بتأثير قتل األب . 
والــقـــاص في قـــصــة ( دعـــوة حلــفل
اجملـانـ ) يـلـبس الـقـنـاع ذاته الـذي
وظّـفه فـي قـصـة    ( الـعـراة ) فـفـيـها
الـكـثـير من الـغـرائـبـيـة والعـجـائـبـية
ولـكن بـالـكـتـاب والـفـنـانـ احملـبـطـة
أعـمـالـهم وهم مـن شـخـوص الـقـصـة
الـرئـيـسـة يـتـحـدث الـسـارد فيـهـا عن
حفل أقـيم في فندق مـتهالك في زقاق
ضـيق يدعى ( فـندق الـزمن اجلميل )
ومن شخوص القصة الرئيسة أيضاً
(اجملـــانــ األحــرار) الـــذين وجّــهــوا
الـــدعــوة إلى الــســادة الــصــحــفــيــ
ورجـال األحـزاب وبـأسـلـوب غـرائـبي
فقد صّـور السارد مالبسـهم بالغرابة
والـتـنـافـر وبـتـسـمـيـات سـاخـرة فـهم
ـثلو حـزب احليـاة اجلميـلة وحزب
األرض الــــثـــائـــرة وأحـــزاب الـــوفـــاء
وقد واألرض اخلـضـراء وهـلمّ جـرّا  ,
ثـلو عزف الـنـشيـد الوطـني وتقـدّم 
األحـزاب احملاضرون بـإلقاء كلـماتهم
وكـــــان هـــــؤالء يــــقـــــرؤون مـــــقــــاالت
الــصـحــفـيــ الــتي نـشــرت في حـفل
وال غـنائي غـريب األطـوار انـتـهى 

وإجــــــــــــــــــادة احلــــــــــــــــــوار ووصـف
الـشخـصـيات بـدقة واخـتـيار أسـماء
لـهـا بـشــكل سـاخـر واسـتـخـدام لـغـة
شفافـة بوحـدة موضوعـية مـتالحمة
ووصــول احلـــبـــكـــة الـــدرامــيـــة إلى
فاجـئة واالهتمام الذروة فالـضربة ا
باختـيار عـنوان الـقصص وال سـيما
الـعـنـوان الـرئـيس ( كـتـاب احلـيـاة )
فـالــسـارد عــالج خـراب اإلنــسـان في
احلـــيــــاة وبـــذلك جــــاء عـــنــــوانـــاته
مــصــداقـــاً لــقـــول امــبــرتـــو إيــكــو :
(الــعـنــوان ثـريـا الــنص) واهـتــمـامه
ـضـمر وال تـخـتـلف قـصة بـالـنـسق ا
(اإلرث) وقـصـة (الـعـظـمـاء يـرحـلـون
بـصـمت) عن الـقـصص الـسـابـقة في

قدرة القاص على التخييل .   

كـتــاب احلـيـاة )
بطرف خفي . 

وفـي قـــــــصــــــة (
عــودة إنــســان )
يــحـاول الــقـاص
ان يــفـــرغ مــا في
نــــــفــــــسه مـن ألم
وحــــــســــــرة  وان
يـــــتـــــخـــــلص من
الـقــلق والــصـراع
الذي ينـتابه الذي
عـكــسـته قــصـصه
اإلبـــــــــداعـــــــــيـــــــــة
ـــأســاويــة فــأراد ا
فـي قـــصـــة (عــودة
إنسان ) ان يتطهر
مــــن كـــل اآلالم وان
يـخـلـق بـشـراً كـآدم
وحـــواء جــــديـــدين
عـلى كـوكب األرض
في بـالد الـــرافـــدين
إذ هـــــــــبـط شـــــــــاب
وشابه من الـكواكب
األخـــــرى بـــــعـــــد ان
فـرضت الـفضـائـيات
والــكـواكـب طــوقــهـا
عـلى الوطن واألرض

علّه يـجد احلل الـشافي حلل مـشكـلة
خـــراب اإلنـــســان ألنـه لم يـــجــده في
الـواقع فـوجــده في احلـلم لــتـحـقـيق
ـسـتـقـبل والـقـصـة تـتـصل بـطـريق ا
خـفـي بـقـصــة حي بن يـقـظــان ( لـقـد
بـدأت قصـة حب من نـوع جـديـد ب
الــشــاب والــشــابــة ........ إذ أيــقــنــا
أنـهــمـا بــاتـا غـريــبـ عـلى األرض ,
الــتي لـم يــعــد لــهـــا أي أمل بــعــودة
اإلنـســان إال بـارتــعـاشـة جــديـدة من
جـسـديهـمـا الشـابـ ح يـلـتحـمان
من جـديــد مـأخـوذين بـرغــبـة دفـيـنـة
تــيـقــظت في جـســديـهــمـا وال بـد من
اإلشـــارة إلـى أن نــســـجـل لـــلـــقــاص
قدرته الـدرامية في تصـعيد األحداث

القـارىء  الذي أثـــار حـماسـتي  بأن
أكمل في هواية وجدتُ بها نفسي .

ـرأة  كائن مـبدع  بالـفطرة  وال ـ ا
يـفـصل بيـنـهـا وب اخلـلق الـفني
ســوى  الـــعــثـــور عــلـى صــوتـــهــا
ــوؤود وفـي الــبـالد الــعـــربـــيــة ا
ـــبـــدعــة غـــالـــبـــاً   تـــكــون والدة ا
قـيـصـريـة بـســبب الـعـقـبـات الـتي
تـواجـهـهـا  تـارة من قـبل الـعـائـلة
وتـــارة من اجملـــتـــمـع لـــذلك جنـــد

رأة  حضور ا
شهـد الثـقافي مـقارنة { ضئـيالً في ا

بحضور الرجل. ما رأيكِ?
× لألسف في بــعض اجملــتـمــعـات
الــعـربــيــة  ال وجــود أصالً  لـدور
ـرأة  خـارج نطـاق مـنـزلـها .هي ا
كائن مـهـمش بالـنسـبة لـلرجل في
اجملـــــتــــــمـع اخلــــــارجي أمــــــا في
نفتحة قليالً  عليها اجملتمعات ا
بـالـكـفاح الـطـويل  ضـد عـائـلـتـها
واجملـتمع كـكل  لـثـبت وجـودها 

وحتقق ذاتها .
»œô« u/

{  في أي مــنـــاخ يــنــمــو األدب ســواء
كان رواية أو قصة أو شعراً  وفي أية

ظروف يترعرع?
ـــكن لألدب  إن كــان روايــة - ال 
أم شـعــراً  أن يــنـمــو  إال في ظل
مـجتـمع مثـقف  يبـحث عن الرقي
فــمــا نــفع في الــفــكــر والــســلــوك 
ــتـلــقي  والـذي الـكــتب من دون ا
يجب أن يكـون في ظروف هادئة 
ـطالعة  والبحث عن تسمح له با

عرفة الفكرية . ا
{ كيف هي الـعالقـة بيـنك كأنـثى وب
القصـيدة? وهل األنثى هي قـصيدة من

نوع خاص?
- أنــا أجـد بـقـايـا من نـفـسي  في
الـقـصـيـدة الـتي أدونـهـا  وأبحث
عن ذاتي  ما ب السطور  طبعاً
األنـــثى قــصــيــدة مـــتــكــامــلــة في
اجلمال والصورة واألحاسيس .
{  كــشـاعــرة  كـيف تــعــززين مـلــكـات

تلقي? التواصل بينك وب ا

{  الـلـغــة كـإحـدى الـلــبـنـات في الـنص
الشـعري كـيف تـنظـرين إلى دورها في

نصوصكِ الشعرية?
تـلك اللـغـة السـليـمة  - الـذي ال 
ـكــنه كــتــابــة أي نص شــعـراً ال 

كان أم نثراً 
{ الــنــسـبــة لي  ال أســتــطـيـع أن أقـيّم

كتاباتي  لهذا أترك ذلك للنقاد .
 هل نحن نـعيش عـصراً رديئـاً للـشعر?

أم عصراً غنياً ومفعماً باجلمال ?
- هـنـاك الـرديء  وهـنـاك اجلـيـد 
ولـدينا أيضـاً شعراء مـبدعون .أنا
لست في مـنزلة التـقييم  ألنني ما
زلت أعــــتــــبـــر نــــفــــسي هــــاويـــة 
وأحاول . فـلنترك الـتقييم  لألدباء
والــشــعــراء الــكــبــار  فــهـم أربـاب

النقد .
ـــــزايــــــا  الــــــتي جتــــــعل {  مـــــا هـي ا
ـقايـيس وهل الـقـصيـدة نـاجـحـة بـكل ا

أسم الشاعر يكفي ?
- رأيي الـشخصـي  بأن القـصيدة
الــــنــــاجـــحــــة  هي الــــتـي تـــمــــلك
ـقـومـات  الـتي سـبق وذكـرتـها  ا
الـــــصــــورة الـــــشـــــعـــــــــريـــــة  مع
ــــوســـــيــــقى  واإلحـــــســــاس في ا

الدرجة األولى .
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اذا أمـة اقرأ أصـبحت ال تـقرأ هل  }
ألن  لـديـنا أمـيـة ثـقـافيـة وعـقـبـات حتول
دون  وصول الكتاب إلى القار  سواء
كــانـت رقــابــيــة أو مـــاديــة أم ال تــوجــد
جـهـات جتــيـد الـتـرويج  لــلـقـراءة عـكس
دور الـنـشر في الـدول الـصـنـاعـيـة التي
حـــــولت عـــــادة  الـــــقـــــراءة هـــــاجـــــســــا
اسـتـهـالكـيـا  كـأيـة صـنــاعـة رأسـمـالـيـة

وأجادت  الترويج لها?
-  ابــتــعـــد الــنــاس عـن الــقــراءة 
بــســبب الــضــغــوط اإلجــتــمــاعــيـة
الــكـبـيـرة  الـتي أثــقـلت كـاهـلـهم 
فـالقـراءة بحـاجة جلـو  من الهدوء
الـــــنــــــفــــــسي .وعــــــصـــــر الــــــنت 
والـفضـائـيـات  أبعـدهم أيـضاً عن
الـكــتـاب  الـذي أظـنـه في مـتـنـاول

اجلميع  إن أرادوا ذلك.

- في احلـقـيـقــة  عـنـدمـا أكـتب  ال
أبــحث عن تـواصل مع أحـد  أدون
مـا أشـعـر به  بـكل صـدق وعـفـوية
.فالكتابة عندي  هي راحة لنفسي

 بصدقي مع ذاتي .
{ا لـشــعـر بال إيــقـاع لــيس شـعـراً وال
يجب أن نسمـيه شعراً قد يـكون جميالً
 لـــكـــنه لـــيـس شــعـــراً الـــشـــعـــر تــزاوج

? الكلمات باللحن هل توافق
- نعم  أوافقك الرأي  فالشعر من
دون إيـقـاع  يــكـون نــثـراً .الــشـعـر
بــحـاجــة لــلـمــوســيـقــى  لــيــسـمى

شعراً .
{  كل مـــبـــدع ســار في هـــذه الـــطــريق
الصـعبـة والعـذبة طريـق اإلبداع  ال بد
أنـه  قــــد أرسـى في أولـــــويـــــاته مـــــوقف
الــــقـــار من كـــتـــابـــاتـه هل بـــإمـــكـــانك
االستغناء عـن  فعالية الـنقد سواء كانت
مكتوبة أو مسموعة هل توافق  الناقد
وكــيف هــو الـــنــقــد  في بـــكل مــا يــقـــول
هل يــــرسم لـــلـــعــــمل اإلبـــداعي لـــبـــنـــان
أم يــشــتــته وهل خــطــوطــا مــســتــقــيــمـة
الـــصـــوت الـــنـــقـــدي اجلــــاد غـــائب  في

لبنان?
ال أدري -  عــلـى صــعــيــد لــبــنــان 
ــكــنـني أن أتــكــلم  عن جتــربـتي
الــشــخـصــيــة طــبـعــاً  آراء الــنــقـاد
مهـمـة للـغـاية  بـالـنسـبـة لي  ألقوّم
كــتـــابــاتي  وألســـعى بـــهــا نـــحــو
األفــــضـل .وآراءهم اإليــــجـــــابــــيــــة
واحلـمـدلله  كـانت حافـزاً لي  بأن

أكمل وأستمر.
{  قصيدة النثر قيل عنـها الكثير سلبا
وإيجابـا?  برأيك هل اسـتطاعت قـصيدة
الــنـــثـــر أن تــؤسس لـــنـــفــســـهـــا وجــوداً
ـــــشـــــهــــد وحــــضـــــوراً فـــــاعـــــالً  في ا

الشعري?
-  مــقـومـات الــقـصـيــدة : الـصـورة
الــــشـــــعـــــريــــة  مـع األحــــاســـــيس
ـوسيـقى .فـإن تواجـدوا  تـكون وا
الـقـصـيـدة  نـثراً كـانـت  أم شـعراً
مـوزوناً .وطبعـاً قصيـدة النثر  إن
ـقومات  هي تـواجدت فـيهـا هذه ا

شعر بكل تأكيد .
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صري جنيب محـفوظ لسرد قصصه عن بعد  13عـاما على رحيله يعـود األديب ا
همشة من خالل  18قـصة لم يتضمنها أي كتاب قهى والشخصيات ا احلـارة وا
صـري محـمد شـعيـر أحد مـريديه جـمعـها ونشـرها في من قـبل لكن الـصحـفي ا

إصدار جديد.
وتتشكل اجملموعة التي حتمل اسم (جنيب محفوظ.. همس النجوم) وصدرت عن
اضي دار الـساقي في بيروت من قـصص نشرهـا محفوظ في تـسعينـات القرن ا
بـإحدى اجملالت لكنها لم تُجمع في أي كتاب مضافا إليها قصة جديدة من ”كنز

أدبي “عثر عليه شعير لدى ورثة األديب الراحل.
ـصــريـة والـذي دأب عـلى وقـال شـعــيـر الـصـحــفي في جـريـدة (أخــبـار األدب) ا
مـراجعـة وحتلـيل سـرديات مـحفـوظ في مـقدمـة الكـتاب ”عـندمـا مـنحـتني ابـنته أم
كـلثوم صـندوقا صـغيـرا يتضـمن أوراقا عـدة تخص محـفوظ شـعرت بلـذة كأنني
عـلى وشك اكتشاف مقبرة فرعونية... من ضمن األوراق ملف كامل... يضم نحو
قصة قصيرة لكن لم تُنشر القصص وقت كتابتها... يعود إليها محفوظ بعد 40
سـنوات لـيـنـشرهـا في مـجـلـة نصف الـدنـيـا... ظلـت ثمـاني عـشـرة قصـة قـصـيرة

خارج األعمال الكاملة بطبعاتها اخملتلفة“.
ودحــضـا ألي شـك في صــحــة الــقـصـص أرفق شــعــيــر صـورة مـن أصــول هـذه
الـقصص بخط يد مـحفوظ مع اإلبقـاء على عناوين األعـمال كما اخـتارها الروائي

الراحل احلائز على جائزة نوبل في األدب عام 1988.
ـلـة) وحتـمل الــقـصص عــنـاوين (مــطـاردة) و(تـوحــيـدة) و(ابن احلــارة) و(نـبــؤة 
و(أبـونا عـجوة) و(السـهم) و(همس الـنجـوم) و(العـمر لـعبـة) و(دعاء الـشيخ قاف)
وغـيرها من األسماء الـتي حرص محفـوظ من خاللها على وصف الـبيئة الـشعبية
ـصـريـة.ويقـول شـعـيـر إن الـقـصص الـتي يـنـشـرهـا الـيـوم ال تخـتـلف عن عـوالم ا
جنـيب مـحـفـوظ اإلبـداعـيـة وهي امـتـداد حلــكـايـات الـطـفـولـة الـتي اسـتـعـادهـا في
(حـكـايـات حـارتـنـا) عام  1975وكـذلك في (صـدى الـنـسـيـان) عام  1999ولـكـنـها
مـحملـة بالرمـز وحكمـة الشيخ الـكبيـر.ويضيف ”تـدور القـصص في احلارة عالم
المح تنتهي بقبو حيث يعيش من ال فعم باحلياة حارة محددة ا مـحفوظ األثير ا
) حيث تسكن األشباح والعفاريت. مأوى لهم. ويرتفع فوق القبو (احلصن القد
وتابع قائال ”الـقصص أبطالهـا: فتوات ومجـاذيب ومنجمون ومـوسوسون وأولياء
وأصـحاب كرامات وهاربون وشيوخ يراقـبون ويتدخلون في شؤون احلارة وحياة
أهـلها وأئمة زوايـا...وجوه وأقنعة تـخفي الكثير“.ويـشرح شعيـر مضمون روايات
مـحـفـوظ وأبطـالـهـا وأزمـانهـا فـيـقول ”في احلـارة ثـمـة هـاربون من ثـأر أو تـقـالـيد
ـة وأحـيـانـا من أجل احلب أو الـعـمل وهـنـاك أيـضـا عـائـدون بـعـد ثـراء...هم قـد
ـلـتـبـسـة الـتي يـتــبـادلـهـا أبـطـال الـقـصص دائـمـا أصـحـاب الـنـبـوءات واألقــوال ا
فـتتـحقق عـلى نـحو مـا ويـكون مـصيـرهم دائـما االتـهام بـاجلـنون أو اخلـروج على

التقاليد.
وجنيب محفوظ ( (2006 - 1911هو أول روائي وقاص عربي يحصل على جائزة
ـصــريـ الـذيـن حتـولت كــتـابــاتـهم إلى نـوبل في األدب وهــو من أكــثـر األدبــاء ا

أعمال سينمائية وتلفزيونية.
وكـان محفوظ أصـيب في أكتوبـر تشرين األول عام  1995بـطعنة سـك في عنقه
عـلى يد شـابـ حاوال اغـتـياله بـداعي الـتطـاول عـلى الذات اإللـهـية بـسـبب روايته
ثـيـرة للـجدل لـكـنه جنا من احلـادث الذي أثـر الحـقا عـلى قدرته (أوالد حـارتنـا) ا

البدنية على الكتابة بيده.

غالف القصص

شـاعــرة لــبـنــانــيـة  من مــوالــيـد
احملـيدثـة / قضـاء راشيـا الوادي
عــضـو هــيـئــة احلــوار الـثــقـافي

جــعــلت الـــشــعــر الــدائـم
أولى اهـتــمـامــاتـهـا
وال هاجس لها
ســــــــــــــــــــوى
تــــطــــويــــر
أدواتـــهـــا
الــفــنــيـة

والــتـعـبـيـريـة صـدر لـهـا  مـؤخـراً
ديــوان شــعــري بـعــنــوان" كـؤوس
األحالم " وتــنـــشــر نـــتــاجـــهــا في

الصحف واجملالت العربية.
ـ لــودي.. لــكل مــبــدع بــدايــة
نـقـطـة حتـول حـدثـيـنـا عن
بـدايتكِ  مع نـظم الشـعر

وما دافعكِ?
{ كــانت حلـــظــة تــأمل 
اختـليت بـها مع نـفسي 
فـشـعـرت بـرغـبـة جـامـحة
للكتابـة  ألخرج ما يجول
فـي خــــــــاطــــــــري  دونت
مــشـاعــري بــكل صـدق 
فانـتـابـني إحـساس كـبـير
بــــالـــراحـــة  ثـم نـــشـــرت
قــــــصــــــائــــــدي فــــــكـــــان
اإلعـــــــــــجــــــــــاب مـن
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