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شقوق اجلدران والتوهج الروحي

يـة للكـتاب لعام  2019 بـالعرض الفني ”ألف لـيلة ولـيلة: الـفصل األخير “الـذي يشارك فـيه مئات تدشن الشـارقة في دولة اإلمـارات برنامج احتـفاالتهـا باختيـارها عاصـمة عا
ـية على مسرح اجملـاز بدءا من الثالثاء  23نـيسان وحتى السبت  27نـيسان بثالث الفنانـ من أنحاء العـالم. ويقدم العـرض الذي يتنـاول إحدى أشهر الـقصص التراثـية العا
كسيك والبرازيل وروسيا البيضاء لغـات هي العربية واإلجنليزية والفرنسية. مدة العرض  90 دقيقة ويشارك فيه فنانون وتقنيون من  23 دولة منـها كندا وفرنسا وبريطانيا وا
ية للكتاب إن العرض ”يقدم رسالة الشارقة إلى تحدة. وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس جلـنة حفل افتتاح الشارقة العاصمة العا وسلوفينـيا واليابان والواليات ا
العالم في عـمل فني يستـعيد ذاكرة األدب اإلنـساني ويعرض احلـكاية التي قـامت عليهـا كل حكايات األمـيرة شهرزاد والـتي لم تُرو بعد .“وأضـاف أن العرض ”يـروي ثالث مغامرات
عرفة ويـطوف فيهم برحلـة من البر إلى البحر ومن يخوضهـا أبناء شهرزاد فيـروز وقادر وأم حيث يأخذ احلضـور إلى عوالم خياليـة تسرد فصال جديدا ألسرار احلـب واحلكمة وا
نـطقة .“ويرسم الـعرض لوحـات بصريـة احترافـية تشـترك فيـها عروض الـوديان إلى الـتالل واجلبال تُـجسد تـفاصـيلهـا كاملـة على مـسرح اجملاز بـتقـنيات تُـستخـدم للـمرة األولى في ا
ية مـختلفة. يصاحب ”ألف لـيلة وليلـة: الفصل األخير “أوركـسترا سيمـفوني جاء أعضاؤه مـثل حيث سيـرتدي الفنانون  75 زيا مـختلفا تعـكس حضارات عا الضـوء والليزر وأزياء ا
ية الذي تشرف عليه ية للكتاب  2019 ضمن بـرنامج عواصم الكتاب العـا من أرمينيـا وسوريا والعراق ولبنان لـتقد مقطوعات كتـبت خصيصا للعرض. وكـانت الشارقة اختيرت عاصـمة عا
دينة اخملتـارة بالترويج للكـتب والقراءة باإلضافة إلـى تنفيذ برنامج تـحدة للتربيـة والعلم والثقافـة (اليونسكو) بـهدف التشجيع عـلى القراءة وتعزيز احلـوار ب الثقافات. وتـلتزم ا منظمة األ ا

ؤلف . ي للكتاب وحقوق ا دة عام ابتداء من اليوم العا أنشطة 

رسالة الشارقة
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في الغرفة الصماء واجلدران 
اقرب ما تكون الى االجل

كــانت كــمـــا تــلك الـــقــبــور صـــغــيــرة
وحزينة 

قل  مثل الدموع على ا
ــكــان وال حـديث وال ال نــوم في ذاك ا

جدل
مات فموت اغلبنا خجل اال ا

مــاتـوا جـمـيـعـا بــيـنـمـاقـد عـشت انت
على امل

ان ال تـــمــوت عـــلى الـــفــراش فـــمــوت
اغلبنا وقوفا

هكذا موت اجلبل   /ص 79ـ ص80
فالـنص التفـاتة الى الذات االنـسانية
في الــتـعــبــيــر عن االزمــة الـنــفــســيـة
والــتـصـدي لـلــقـلق والـتــمـزق الـلـذين
ـنتج(الـشاعـر) للـطواف في يدفـعان ا
ــنـتــجــة لـصــورهـا احــضـان الــذات ا
الشعرية الـتي هي الوعاء الفني للغة
ــتــشــكــلــة من تــفــاعل الــشــعـــريــة.. ا
الــتـــكـــثـــيـف وااليــحـــاء والـــرمـــز مع
اقـتــصـاد في الــلـغــة..النـتـاج تــركـيب
عــــقـــــلي..عـــــاطــــفـي في حلـــــظــــة من
الزمن..وخـلق جتربـة شعـرية تنـطلق
من االطــار اجلـزئـي وتـبــلغ غــايــتــهـا
بـنـمـوهـا الـذاتي ومـعـانـقـة الـتـجـربـة
االنسانية..مع تشكيلها بالرموز التي
تــكــشـف عن عــمق اتــصــال الــشــاعــر
ــــــظــــــاهـــــر واحــــــســــــاسـه بــــــروح ا
الــشــعــريــة..كــون الــرمــز يـســتــنــطق
الـــــظــــواهـــــر ويــــنـــــال مــــنـــــهــــا..مع
استحضاره في اللـمحة النفسية.. اذ
جــودة الـتــعــبـيــر عـنــده جتــري عـلى
عـناها او ظاهـر احلسيـة احلامـلة  ا

معاناتها بذاتها مباشرة..
الغرباء الذين تعشقهم
مطاعم االكالت السريعة

يحتسون الضوء في مساءاتهم
بعد الساعة الثانية عشرة صباحا
يتبعثرون ب وجوه ذكرياتهم وان

تعبة اقدامهم ا

(اذا كــــــانـت االرض والـــــــســــــمــــــاء
ــداد//فــان قــلــوبــنـا سـوداويـن/كـا
الـتي نعـرفهـا//هي مآلى بـاالشعة)
عـلى حــد تـعــبـيـر شــاعـر اخلــطـايـا
بـودليـر..بخلق بـؤراالبداع الـشعري
احلــــالم الــــذي هــــو االنــــزيــــاح عن
ـــنــــاخــــات تـــتــــجـــاوز ـــالــــوف  ا
تـــــــــقــــــــاطـــــــــعــــــــاتـه مـع الـــــــــواقع
والـذاكرة..كونه حـشد لـغوي ونسق
ادائي لــغــايـة مــقــصــودة بـتــفــتـيت
اللحـظة واستخدام الـسرد الشعري
كـمحـفـز للـتـداعي..واستـفـزاز ذاكرة
ـتـلـقي من اجل اسـتـنـطـاق الـنص ا
ــــســـكـــوت عـــنه ــــنـــتَج وكـــشف ا ا
بـالـتـأويل والـتـحـلـيل واالجـابـة عن
اســــــئــــــلـــــــته.  و(بـــــــ شــــــقــــــوق
اجلـدران)اجملـمـوعة الـشـعـريـة التي
نسـجتـها انـامل مبـدعهـا رافع بندر
واســهــمت دار كــيــوان في نــشــرهـا
وانتشارها/ ..2019اذ فيها يحاول
الشـاعـر التـحلـيق في افق الـصورة
الـشعـريـة برؤيـة حتـمل ركـام الزمن
بــــبـــنـــيــــة تـــعــــتـــمـــد الــــتـــكــــثـــيف
وااليــحـــاء..ابـــتـــداء من الـــعـــنــوان
بغـرابته وشحـنته اجملازيـة احململة
بـالـقـلق والـذي هو امـتـداد لـدرامـية
الــــصــــورة الـــــتي تــــتـــــجــــاذبــــهــــا
عـــــــنـــــــصـــــــران(الـــــــتـــــــنـــــــكـــــــيــــــر
ــفــتـاح واالضــافــة)..والــذي شــكل ا

االجــــرائي لـــلــــتـــعــــامل مـع الـــنص
بــبــعــديه الـــداللي والــرمــزي..كــونه
ـثـيـرة يــشـكل الـعالقــة االيـقـونـيــة ا
لــهــاجس الــتـاويـل.. والـذي تــوسط
الـــواجـــهـــة االولـى لـــلـــغالف الـــذي
صـمــمت فـضــاءاته ذهـنــيـة الــفـنـان
ــظــفـر مــشـيــرا الى مــدلـول جـواد ا
لــوحــة رمــزيــة جتــريــديــة تــخــتــزل
جــــوانـــــبــــا غـــــيــــر مـــــعــــلـــــنــــة في
الـــنـص..فــــضال عن انــــهــــا تــــؤكـــد

كاني.. التفاعل النفسي وا
ــكن ان اكــون  قل لي بــربك كـــيف 

محايدا 
وانا القتيل

كيف احلياد وانت من سرق البالد
او لست مَن باع العراق?

او لــست مَن حـــنّى بــيـــوت الــنــاس
بالدم والرماد?

انا شاعر..
اختار مَن يذوي فؤاده لليتيم 

وان يــقـيم مــحــبــة بـ الــرصــاصـة
والزناد

ال لست مَن يختار شخصا 
كــان قــد ذبح اجلــوامع والــكــنــائس

والعباد
ال انــضـوي يـومـا عــلى خط احلـيـاد

/ص 55ـ ص56
بــــــــهــــــــذا الــــــــهـــــــــمس واحلــــــــوار
ــــونـــولـــوجـي) والـــتـــأمل الـــذاتي(ا

يـفــيض نص الـشــاعـر بــتـراجــيـديـة
ســــرديـــــة بــــصـــــور مــــتـــــعــــددة في
اطــــار(فــــزيــــولـــوجـي)كـــأنـه وجـــود
حسي.. مع اعتمـاده على احملسنات
الـــلـــفـــظـــيـــة والـــصـــور الـــبالغـــيـــة
والـكـنـايات.. وقـد اتـخـذ شـكل حوار
نـام مـعـتمـد االيـحـاء والـصور داخل
جسد التجربة او اللحظة الشعورية
ــنــتج(الــشــاعـر) الــتي يــعــيــشــهــا ا
ـجمـلـها مـرتبـطـة بوحـدة عضـوية
تـنـمـو بهـدوء حـتى نـهـايـتـهـا نـافذة
الـى جـوهــر االشــيــاء..كـون الــشــعـر
الــدائم هـو الـذي يــنـفـذ الى مـا وراء
دائـــرة الــوعي.. فـــالـــنص يـــعــتـــمــد
الــوقـوف عـلى الــروابط بـ الـنـفس
ومـــا حـــولـــهـــا فـي عـــالم احلس مع
حـــــــــواريـــــــــة تـــــــــشــــــــــكل الـــــــــذات
مـــركــزهـــا..لـــيـــؤلف الـــشـــاعـــر بــ
التجربة الذاتية في استكشاف غاية
الـوجـود..والـتـجربـة االنـسـانـيـة مع
الـــتـــعــبـــيـــر عن االزمــة.. فـــضال عن
اعـــــــــــتــــــــــمــــــــــاده الـــــــــــنــــــــــزعــــــــــة
التفـسيريـة..التعـليلـية الواعـية لكي
يــنــسج الـعــبــارة الـشــعـريــة بــعـمق
الــــرؤيــــا الـــتـي تـــخــــفف مـن وطـــأة
الــوصــفـــيــة والــســرديــة..اذ صــوره
مــكــتــظــة بــاجلـــزئــيــات والــنــعــوت
والـــظـــروف الـــتـي تـــشـــكـل مـــعـــنى
ونــــــــشـــــــــيـــــــــدا في قـــــــــرار قـــــــــلب
ـموسـقة الـلظى..بـتوظـيف الـلفـظة ا
الــواعــيـة الــتي يــقـرر فــيـهــا مــعـنى
االشيـاء ويحكم علـيها حكمـا نفسيا
واقعيا ينـم عن اجواء محدقة بشكل

تأملي واع..

عتقل  في ا
كل الدما سالت هناك على عجل

ماتوا جميعا 
بينما قد عشت انت بال امل

كنا ثالثينا ونيف
واقف وجالس وميت على االقل

وهم يتكئون على اغصان اضالعهم
يقولون بحسرة:

ال في الغربة وطن (ا
والـــفــقـــر غـــربــة فـي الــوطن)  / 28ـ

ص29
قطعي هذا هو  فالشاعر في نصه ا
ــوضـــوع وقـــوى الـــنــفس الـــذات وا
وغلة في ضامينه ا مجتمعة خالقة 
الـعمق..اذ يحـاول بانفعـاله الداخلي
الــذي هــو انــفــعــال نــفــسي وروحي
يــعـاني احلــقــيـقــة فــيـســتــحـضــرهـا
ــال في (ا بــذاتــهــا عــبــر الــتــضــمــ
الـغـربـة وطن....)الـذي يـنـقل اسـراره
في جـو من االيحـاء الذي يـكشف عن
اتــفـاق مع الــقــيم احلـيــاتــيـة بــشـكل
نـفسي(سـايكولـوجي) يحـقق امتزاج
رؤاه الشـعـرية مع رؤاه االجـتـماعـية
ـكن ان يـنـمـو ـو الـنص الـذي ال و

ــــوا عــــضــــويــــا اال اذا كــــان لـــدى
الشاعر عصب حدسي ينسج الصور
ا يبـقي على وحدة النص دهـا  و
وانسجامه وتآلـفه.. فالشاعر يتناول
في نـصه الـقـيم الثـابـتـة في الـوجود
ســــواء كـــانـت خـــارجـــيــــة تـــتــــمـــثل
بـالـطـبـيـعـة ام داخـلـيـة تـنـحـصـر في
الــنــفس..هــذا يــعــني اعــادة ســلــطـة
العـقل فيهـا وفعليـة الواقع..لذا اهتم
الــشـاعــر بـالــطـبــيـعــة وتـآلف مــعـهـا

وكأنها غاية بذاتها..
من مغرب الشمس واالحزان تعقبها
جاءت تقول ودمع الع ينذرف

لــو ان اعـمـارنــا في ضـوء بـهــجـتـهـا
للموت تاخذنا
تدنو فتنحرف

فأي هاوية تلك التي جعلت
وت تلتحف ساق الشباب بساق ا

ماذا تبقى
وهل في العمر من أسف

قـــولي بـــربك مـــاذا يـــنـــفع االسف
/ص 92ـ ص93

 فالنص يتميز بدينامية حركية
كان مع رؤيا للزمن وتـأكيد على ا
بـاعتبـاره مكون ثقـافي مضاف..اذ
يــسـجل الـشــاعـر الـلـحــظـات الـتي
تــســـتـــمـــلـــكه مـن الــلـــذة واحلـــلم
والـقـلق..فـيـخــلق بـذلك اسـطـورته
الـرومـانــسـيـة بـيـقـيـنه الـشـعـوري
ــمـزوج بـخــيـاله.. لـذا الـعــاطـفي ا
فــهـو يــصـور احالمه وامــانـيه في
حــلـــقــة مـــحـــيــطـــة من الــقـــداســة
وقدسية الكلـمات ومعانيها..وهذا
يـــجــر مــتــلــقــيه الى قــول تــوفــيق
احلـــكــــيم فـي ( زهـــرة الــــعـــمـــر) ـ

عظماء الرجال هم عظماء .
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عبد الله العروي يعيد رجل الذكرى إلى الوجود

يـقول عمـر مخاطـبا سونـيا:"وداعا يا
فتاة.ال تندمي على حلم لم يتحقق.ما
ــحـوه عن حــصل لــنـا أمــر عــارض 

قرب النسيان."(ص/.(16
وأمــا حـلـيــمـة فـتـواجه عــمـر بـحـدة:"

اذا عدت?"(ص/.(30 اذا رحلت و
ــــــاضي كــــــزمن عـــــلـى أن تـــــمــــــثل ا
أو كــزمن يــقــتــضي اإلحــيـاء انــتــهى
وإعادة الـتـشكـيل من الـداخل يتـباين
على مـسـتوى وعي الـشـخصـيات.إنه
الذكرى أحيـانا والتذكر أخرى وهو
.بيد أن التفاوت النسيان كمـا احلن
هو اختالف في درجة الـتعامل يقوله
التـقـليـد كـمـا عبـرت عـنه شخـصـيات
عباس وحليمة.والنزوع إلى ك:حمود
التـغيـير لـتحـقيق الـطمـوح.وأما حلم
الـــتــقــدم فــيـــعــكــسه عـــمــر ســونــيــا
وإيرين.والتقليد أيضا صيغة تفكير

دأب الدكتور عبد الله العروي على
ســواء إعــادة الــنـــظــر في مــنــجــزه
ـــوصـــوف. فـــعــلى ـــوضــوع أو ا ا
وضوع أقدم على إعادة مستوى ا
الـنـظـر فـي تـرجـمـة"اإليـديـولـوجـيـة
ــعـاصــرة" وكــان أجنـز الــعـربــيــة ا
ـترجـم الـراحل مـحـمد تـرجـمـتـهـا ا
ـوصوف فـي شقه عـيـتـاني. وأمـا ا
الــروائـي فــنــجــده مـــثال في قــصــة
ـثـابـة "الـغـربـة" يـضـيف هـوامش 
مــفـاتــيح لــتـســهـيل وظــيـفــة قـراءة
الـروايـة بعـد نـشرهـا مـستـقـلة عن

رواية "اليتيم".
يطـالعنـا حال إعادة وهـذا احلرص
ــــســـــرحي"رجل إصــــدار الــــنـص ا
ـــركــــز الــــثـــقــــافي الــــذكـــرى" عـن ا

العربي/(.(2014
قصة كتابة:

 وقد قدم الدكـتور عبد الله العروي
نــــصه"رجـل الــــذكــــرى"(ثــــمــــانـــون
صـفـحة) من مـنـطلـق كونه صـيـاغة
ا أسماه"حوار تـلفزيوني" جديـدة 
وذلك بــتــوضــيــحــات المس فــيــهــا
ظـــــرف الـــــتــــألـــــيـف احملـــــدد بــــ
:صـيف?1958حــيـث حـرر صــيـفــ
ـديـنة الـنص بـالـلـغـة الـفـرنـسـيـة 
أكــاديـر.وصــيف 1960حــيـث أعـاد
فـيه الـنـظــر  بـالـقـاهـرة ونـقـله إلى
الـلـغـة الـعـربـيـة.وأمـا فـيـمـا يـتعـلق
بالـنشـر فيشـير الـعروي بـأن مدير
ـجـلـة"دعـوة احلق" رفض الـنــشـر 
نــشــره لـــغــمــوض مـــعــنـــاه لــيــتم
الــتــرحـيب بـه غـداة صــدور الــعـدد
ــغــربــيــة( األول من مــجــلــة"أقالم"ا
.( 1964بــــيـــد أن مــــا يــــغــــيب عن
تــوضــحــيـــات الــتــألــيف والــنــشــر

التالي:

/1ح نشـر(بضم النون) نص"رجل
ــجــلــة "أقالم" لم يــوقع الــذكـــرى" 
ـا"عبد بـاسم"عبد الـله العروي" وإ

الله الرافضي".
/2حـــــــــــ أصــــــــــدر الـــــــــــعــــــــــروي
قــصــة"الــغــربـة"( (1971كــمــا يــؤثـر
أحلـق"رجل جتـــــــــنــــــــيـــــــــســــــــهـــــــــا
الـــذكــــرى"بـــالــــقـــصـــة لــــوال أنه في
الـطـبـعـات الالحـقـة ل"الـغـربـة" أقـدم

على حذف النص (طبعة:.(2000
بيد أن دواعي اإلصدار اليوم تكمن
مــادامت ـــراجــعــة والــتـــرهــ في ا

الكتابة ال تتعلم إال بالكتابة:
"..قـرأت مــؤخـرا رجل الــذكـرى بــعـد
مــــــرور مـــــا يــــــقــــــرب من أربــــــعـــــة
عــقــود.اســتــثــقــلت األســلــوب غــيــر
ـرء ال ـتــجـانس وزدت قـنـاعـة أن ا ا
يـتـعـلـم الـكـتـابـة إال بـالــكـتـابـة.لـذلك
قـررت مراجـعة النص مـراجعـة تامة
حــتى ال يــنــفــر من مــطــالــعـتـه قـراء

اليوم."(ص/ 5و.(6
بــيــد أنـه وبــاإلضــافــة لــلــمــراجــعــة
فإن الداعي الثـاني يتمثل والتـره
في كـون"رجل الــذكـرى" يـشـكل نـواة
ـــــــــــــــــا  تـــــــــــــــــألـــــــــــــــــيــــــــــــــــــفـه
ـــــــوذج:اآلفـــــــة) مــــــــوصـــــــوفــــــــا(
ـــــوذج:الــــســـــنــــة ومـــــوضـــــوعــــا(

واإلصالح):
"ما شـجعني على نـشره مجددا رغم
هـو أنه عـيــوبه اجلـلــيـة والــكـثـيــرة
يــتـضــمن نــواة كل مــا ألـفـت في مـا

بعد أكان إبداعا أو نقدا ثقافيا.
حـول مــاذا تـدور روايـة اآلفـة? حـول

الذاكرة.
حــول مـاذا تــدور حتـلــيالت الـســنـة

واإلصالح? حول الذكر."(ص/.(6
وأما الداعي الـثالث للنشـر فيتحدد

في مــفـهــوم"الـقــطـيــعـة" الــذي شـكل
مــدارا رئـيــسـا لــكــتـابــات عـبــد الـله

العروي:
" لم أقل بـالقـطيعـة كحافظ لـلماضي
بعث بل كداعـية لإلحـياء والـتجديـد
مـستأنـفة في نفس من حـياة جديدة
كـاد القـد ترديد الـقد أن يـخنقه

ويجمده."(ص/.(7
إن الـدواعي الـسـابـقـة هي الـعـوامل

التي اقتضت إعادة النشر راهنا.
     بنية النص:

وتــتــشــكـل بــنــيــة"رجل الــذكــرى"من
تــقـد ومــســرد لـلــشـخــصــيـات ثم
افــتـــتــاح لــلـــنص وثالثـــة مــشــاهــد
حوارية.ويحق اعتبار االفتتاح جزء
خــــاصـــــة وأن الـــــرابط من الـــــنـص
ـــتــحـــاورة وهي الـــشـــخــصـــيـــات ا
ثـمـانـيـة:خـمـسـة ذكـور وثالت نـساء
بــــــــــ الـــــــــــبــــــــــعــض قــــــــــرابــــــــــة
عباس وحـليمة حسـون عـائليـة:عمر

إيرين وسام. والبقية صداقة:حمو
ـكـان بـاخـتالف ويــخـتـلف الـزمن وا
شاهد.على أن شخصية االفتتاح وا
عــمــر تــمــثل الـــثــابت عــلى امــتــداد
الــنص.وهي ـ أســاســا ـ شـخــصــيـة
عــاشت غــربـتــهــا لـتــعـود إلى أرض
الــــوطن.إذ ومـن خالل تــــدخالتــــهـــا
احلوارية تتضح معـاناتها النفسية
ـــوزعـــة بـــ احلـــنـــ الـــفـــقــدان ا
والرغبة في حتقيق الوجود الذاتي.
"..هـا أنـا أسـتـعـمل عـبـارات عـتـيـقـة
ومبتدلة.رجل يبحث عن ذاته.يا لها
مـن كـــــــلــــــــمــــــــة تــــــــبـــــــعـث عــــــــلى
السخرية:نبحث عن ذاتنا? هل نحن

مقتنعون بأن لنا ذاتا?"(ص/(17
بـــيــد أن حتــقـــيق الــوجـــود الــذاتي
ـاضـي.وهـذه يــصـطــدم بــصــخــرة ا
:عـــمــر تــتـــبـــدى من خالل عـالقــتـــ
ثـم عـمــر وحـلــيـمــة.وهـمـا وســونـيـا
عالقتان سـتنتهيـان إلى التفكك.فإذا
كـــانـت األولى صـــورة عن حـــاضـــر
ــاض.وبــذلك فــالــثــانــيــة جتـســيــد 
يتـضـاعف قلق الـشخـصيـة النـفسي
ويحتـمى بالنسيـان الذي يغدو آلية

للتذكر واالسترجاع.

ال يراد له اخللخلة:
" اعـلم يـا شيـخ أنك تـرتاب مـن الفن
ارتيـابا موروثـا.تخل عنه والـفنانـ
حلـظـة تصـور ولو مـرة أن في األمر
آيــــــة قــــــابــــــلــــــة لــــــغــــــزا لــــــلــــــحـل

للتأويل."(ص/.(66
وأمـــــا الـــــتــــغـــــيـــــيــــر فـــــتــــكـــــريس
ـفهـوم"الـقـطـيـعة" كـمـوضـوعـة نواة
ــسـرحي الــذي عـمـقه لـهــذا الـنص ا
الدكتـور عبد الله العـروي بترجمات
في اجلــنس ذاته.وكـمـا فـي كـتـابـاته
الـفـكــريـة وخـاصــة"اإليـديـولــوجـيـة
ـعـاصـرة"(/1996صـيـغـة الـعـربـيـة ا

جديدة). 
يرد على لسان سونيا ما يلي:

" إلـى حــــــد اآلن كــــــنـت جتــــــعـل من
اضي صـنمـا يعـبد تـعيـد تشـكيله ا
في وجــدانك ثـم تــتــحــداني كل مــرة

ا أبـدعـت.هل كـان في مـقدوري أن
أهـدم ما رسمت بـعطف وعنـاية? أما
وقــد قــبـلت أن تــنـســلخ عـمــا مـضى
وتـنظـر إليه كـمـا أفعل أنـا فالـقسـمة

إذن بيننا عادلة."(ص/.(52
ويختـصر الدكتور عـبد الله العروي
بـنـيـة"رجل الـذكـرى" في الـقـول:"هذه
مـشـاهـد متـنـاثـرة نـزعـتـهـا نـزعا من
ذهـــــني ألضـــــعــــهـــــا حتت نـــــظــــري

وأفحصها بعناية."(ص/.(79
ـكن اسـتـنتـاجه بـصدد عـلى أن ما 
نص حـــــاولــــنــــا االجــــتـــــهــــاد لــــفك

ترميزاته ما يلي:
/1إن نص"رجل الـذكـرى" يـتـأطـر في
ويـحق ـســرحـيــة جـنـس الـكــتـابــة ا
الـــقـــول بــأنـه الــوحـــيـــد الـــذي ألــفه
الــــــدكــــــتـــــور الــــــعــــــروي فـي هـــــذا

وصوف. سياق ا السياق
ـعـنى في هذه  /2لـقـد جـاءت بنـيـة ا
وذلك أن ـسـرحـيـة ذهنـيـة خـالـصة ا
الــــــــــعــــــــــروي راهـن مـن خـالل"رجل
الــذكــرى" الــذي كـتب أصـال بـالــلــغـة
عـلى الــفــرنــسـيــة وحتــقق تــعــريـبـه
إيصال أفكار مـدارها األساس مثلما

سبق مفهوم"القطيعة".وبذلك فإن:
شكل نـواة ما أ ـ هـذا الـنص بالـذات
ثـم تــألــيــفه الحــقــا.ومن ثم ضــرورة
إذا مـا كانت غاية إعادة نـشره كامال
الــتـلــقي تــشـكــيل تـصــور جـامع عن
ـسـار الـفـكري واإلبـداعي لـلـدكـتور ا

عبد الله العروي.
ب ـ إن الــصــورة الــتي شـكـل الـنص
بـنـاء عـلـيـهـا تــطـالـعـنـا بـالـذات في
روايــــــــــة"أوراق" وهـي ســــــــــيــــــــــرة
"إدريس"الــذهــنــيــة.وذلك أن مــا يــتم
تـصريـفه بالـكـتابـة إبداعـا يعـد جزء
من الـفـكـري.إنه الـتـكـمـلة فـي سـياق
الـــتـــوســيـع كــمـــا الـــتــنـــوع.ومن ثم
ـنـجز عـنـى في ا صـعـوبات تـلـقـي ا
اإلبـــداعي الـــلــــهم عـــلـى مـــســـتـــوى
الـيــومــيـات(يــصـدر جــزؤهــا الـرابع
ـســتـحب أو ـغــرب ا حتت عـنــوان:ا

مغرب األماني/.(2015
 /3إن الـــعالقـــة الـــتـي تـــربط عـــمـــر
بسونيا هي ذاتها ما سيطالعنا في

الـــنـص الـــســـردي الـــروائي األول
حـيث جتـمع العالقـة ب "الغـربة"
إدريـس و مــاريــة وهي الــثــابــتــة

على امتداد الرباعية:
الـفريق وأوراق). الـيـتـيم (الـغـربـة
ــوذج هـذه الــعالقـة والــواقع أن 

جتسد حداثة في الوعي
ـوقـف.إال أنه وعـلى والــتـفــكـيــروا
الــــنـــقـــيـض فـــإن شـــخــــصـــيـــات
"عــــــــــــبــــــــــــاس" ك"حــــــــــــمـــــــــــــود"

صورة و"حليمة"
عن الــفــقــيـه"شــعــيب" بــاعــتــبــاره
ـــوذج وعي تــقـــلــيــدي مـــحــافظ
يكرس الثابت ويناهض التغيير. 
ويــبـــقى الـــقــول بـــأنه وإذا كــانت
ـفـاهـيم وليـدة سـوء الـفـهم الذي ا
اســتــنــتــجـه الــدكــتــور عــبــد الــله
الـــــــعــــــروي تـــــــأســـــــيــــــســـــــا من
مـؤلـفـيه:"اإليـديـولـوجـيـة الـعـربـية
ـــعـــاصـــرة"و"الـــعـــرب والـــفـــكـــر ا
فــإن إعـادة نـشـر"رجل الــتـاريـخي"
الـذكــرى"ســيــؤسس لــنــوعــيـة من
الـتلـقي مغايـرة ومن منـطلق كون
هـــذا الــنـص بــالـــذات شــكـل عــلى
ــــــســـــار الــــــفـــــكـــــري امـــــتـــــداد ا
ـا تـفرع الـنـواة األساس  لـلعـروي
الحـقا مـوضوعـا و و وصفـا وهو
ما يـستـلزم قـراءته واالجتـهاد في

ستغلقة./. فك معانيه ا
ــــــــــــــــــ

�صـــدرت مـــســـرحــيـــة رجـل الـــذكــرى
ركز الثقافي العربي"(.(2014 عن"ا
�تــوضــيح: نــشــر الــدكــتــور عـبــد الــله
الــــعــــروي نـص"الــــغــــربــــة" في 1971
مجـنـسـا حتت قصـة. وفي طـبـعة ثـانـية
صــــدرت كل من"الــــغــــربــــة والــــيـــتــــيم"
حتت(روايــــــتـــــان). وأعــــــاد الـــــعـــــروي
طـــــبع"الـــــغـــــربـــــة" في آخـــــر طـــــبـــــعــــة
ــــــركـــــز الــــــثـــــقــــــافي لـــــهـــــا(/2000ا
وفق الـعـربي/بـيـروت/الـدار الـبيـضـاء)

التحديد األول:
قــصـــة وأضــاف لـــهــا مـــجــمـــوعــة من
الهوامش لتسـهيل وظيفـة القراءة. ولقد
ــتــداول بــنى الـــعــروي حتــديـــده وفق ا

Novel:"أمريكيا باسم"نوفيل
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