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ــعــتـزلــة احــدى ابـرز الــفـرق تـشــكل ا
اإلسالمـيـة الـتي نــشـأت في الـبـصـرة
ـــئــة األولى ضــمن حـــدود نــهـــايــات ا
للهجـرة يُطلق عـليهم أصـحاب العدل
والــتـــوحـــيـــد. اهــتم عـــدد كـــثـــيــر من
ـعـاصرين بـدراسـة تـراثهم فـكـرين ا ا
عتزلة أول من أدخلوا الفكري اذ ان ا
النـزعة الـعـقلـية فـي الفـكر اإلسالمي 
الن ســمـة الــفــكــر اإلعــتــزالي عــقــلــيـة
بـرهــانـيــة.  الـبــاحث الـتــونـسي عــبـد
الـرزاق الـقـلـسي اخملـتص في االدب و
احلـــضـــارة الــــعـــربـــيــــة االسالمـــيـــة
ومـنــهـجــيــات دراسـة االدب الــقـد و
ــوســوم:( احلــديث بـــ في بــحـــثه ا
قـراءة االعــتــزال من مــنــظـور األلــفــيـة
ـعـتزلـة في الـفـكر الثـالـثـة) .. "صدى ا
ـــاضـي واحلـــاضـــر" اإلسالمي بــــ ا

وذجا : أ
 "ولــئن انــتـــهى االعــتــزال كـــخــلــفــيّــة
فـلــسـفــيّــة وأفق إيـديــولــوجي لـنــظـام
احلــكم الــعــبـاسـي ســنـة 155هـ فـإنّ
تـقـالـيـده الـكـبــرى قـد ظـلّت كـامـنـة في
وعي كلّ جـهـد أو حـركـة تـنـويـريـة في
الـتــاريخ اإلسالمي الـقــد واحلـديث.
وألجل ذلك اتــفق الــبـاحــثــون عـلى أنّ
االعـتـزال لم يـغب تـمـامـا عن تـداولـيـة
الــفـــكــر اإلسالمـي بل خــلـق لــنـــفــسه
مريـدين وأتـبـاعا فـي السُـنّـة الـثقـافـية
اإلسالمية وقد أحيـا هذا الفكر لدواع
مخـتلـفة تمـاما فـي القرن  19وخاصة
في الـــقـــرن الــعـــشـــرين إلـى درجــة أنّ
ـفـكّــر اإليـراني الــكـبــيـر عـبــدالـكـر ا
سـروش يــقــول بـقــوّة: (إنّي مــعــتـزليّ
جديد)". الباحث والـناقد واالديب عبد
الكر الزيـباري جرّد الفـكر اإلعتزالي

ـنـجـز نـقدي صـادر عـن دار شـهـريار
في البـصرة  ?2019بعـنـوان :" الـفـكر
اإلعــتـــزالي بـــ الـــســيـــاســـة والــدين
والــفـــلــســـفــة". إذ يـــؤكــد الـــبــاحث ان
ـعتزلة االسئلـة واالفكار الـتي اثارها ا
قـبل الف سـنــة جتـد آذانـاً تـتــلـقـفـهـا
والـسنـةُ تـتـداولـهـا الى درجـة تـسـمـية
بـــعض مـــثـــقـــفـي عـــصـــرنـــا احلـــديث
ــعــتـزلــة اجلــدد رغم ذلك لم يــأخـذ بـا
تاريخ افكارهم ما يستحقه من اهتمام
في االبحـاث والدراسـات التي تـناولت

اجملتمع العربي االسالمي.
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 ويـــعـــرّج الـــزيـــبـــاري عـــلى ان تـــراث
ـعــتــزلـة يــحـمـل بـ طــيــاته حـوامل ا
تـاريــخـيــة  تـأرجــحت بـ الــسـيــاسـة
والدين وحلـظة التـأرجح هذه أيـقظت
الوعي الفلسفي ليـبدأ تاريخ الفلسفة
االسالمــيــة وهــو تـــاريخ الــفالســفــة
وتاريـخ الفالسـفـة هـو تـاريخ االسـئـلة
التي طرحوها والـسؤال الفلسفي في
صـيــرورة مـســتـمــرة واذا كـان سـؤال
ــا مــنـذ الــفــلــســفــة والــســيــاســة قــد
جمـهـوريـة افالطـون وتـرجـمـة كـتـبهم
ـأمون فـان سـؤال الـفـلـسـفة في زمن ا
ــعـتــزلـة وهـذا والـدين بــدأ بـظــهـور ا
السـؤال عـيـنه لم يـطـرح في الـغرب اال
في الـعـصـور الـوسـطى وبـسط ظالله
الـدامـيــة الـســوداء عـلى روح الــعـصـر
بـأكـمــله. يـنـطــلق بـحث الــزيـبـاري من
ـتأرجـحة ب ـعتـزلة ا حتقيـق افكار ا
الـفــلـســفـة والــدين الى اربـعــة اطـوار
فـكـريـة في اربع حــقب زمـنـيـة وقـراءة
نتج الـفكري للـمعتزلة في كل اسهام ا
حقبـة ودورها في الـصراع الـسياسي
االسالمـي هـــــذا الــــصـــــراع الـــــذي لم
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بغداد

صـدر للـشـاعـرة و الكـاتـبـة التـونـسيـة إبـتـسام اخلـمـيـري ديوان بـعـنوان(شـيء من الذاكـرة) في طـبـعة اولى عـن  دار األديب للـنـشر
و يحتوى على احدى وثالث قصيدة والتوزيع بالقاهرة بداية سنة  2019 ثم صدر نفس الديوان في طبعة ثانية عن الثـقافية تونس
من شعر حر ونثري وعمودي.. وقد جاءت القصائد مكتنزة أسئلة وجودية .. قلقاً وتوتراً عاشته الشاعرة متأثرة بأوضاع سياسية

عرفها العالم العربي وهي ما تزال تكتب عن الوجود و إن ظهرت مالمح احلب فهي حبها للوطن والوالد واإلنسان.
انيا ية السـالم بأ و اخلميري عـضو احتاد الكـتاب التونـسي و رئيـسة رابطة الـكاتبات الـتونسيـات فرع سوسة و سفـيرة السالم بـأكاد
ـغرب و عضو في عـدة منظمـات و جمعيـات عربية .. كـما كرمت كأفـضل مئة شخـصية لعام  2018من وسفيرة االحتاد الـعام للمـبدع با

احتاد منظمات الشرق األوسط بفرنسا..
صدر لهـا ديوان خواطـر مسافـر و صلوات في هـيكل احليـاة قرص مضغـوط و مجمـوعة قصـصية غـواية السكـ بالقـاهرة و مجـموعة قـصصية

(نقيق الزمن) عن احتاد الكتاب التونسي حتت الطبع.
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يـنـفـصـل فـيه الـسـيــاسي عن الـديـني
والـفــكــري واالجـتــمــاعي مـنــذ مــقـتل

عثمان حتى يومنا.
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ـعـتـزلة يـؤكـد الـبـاحث ان مـحـاوالت ا
استـمـرت حتديـداً في تـعطـيل وتـفنـيد
الــعــقل الــشــمــولـي وتــفــعــيل الــعــقل
التـجـريدي ; لـتـعزيـز وحـدة اجلمـهور
واستمالته وكـسبه كمؤسـسة عقالنية
بــعــيــدة عن اخلــرافــات واالســاطــيــر.
وأضـاف:  يــحـاول الــبـحث اثــبـات ان
الـفـكـر اإلعـتـزالـي ظل سـجـ الـعالقـة
ـعـتزلـة والـسلـطـة يجـول جـولة ب ا
ويـضـمـحل بـزوال دعـم الـسـلـطـة لـهم
عتزلة  لم يـبدوا اهتمـاماً بنشر وان ا
افـكــارهم بـ جــمـهــور الـنـاس او ان
جـمــهـور الــنـاس لم يــهـتــمـوا بــأفـكـار
معـقـدة ال يقـال فـيهـا اال بـالظن  وهي
بعـيـدة عن دينـهم ومـعـاشهم فـفـشلت
مــحــاوالتــهم بــاســتــخــدام الــتــرغــيب
والترهيب في تبديل معتقدات الناس.
يــذهب الــبــاحث الى ان نــقــدا لــلـعــقل
اإلعـتـزالـي هـو اسـتــشـراف لــلـصـراع
الـفــكـري واحلــضـاري  ونـقــد لـلــعـقل
الـــعـــربي االسـالمي  في الــــعـــصـــرين
االمـوي والـعــبـاسي وان نـقــدا كـهـذا
سيتـطرق الى عالقـة النخـبة بجـمهور
ــثــابــة نــقــد لــلـعــقل الــنـاس  وهــو 
الـعـربي اجلـمـعـي آنـذاك مع الـتـأكـيـد
عــلى  ان الــعــقل الــنــخــبــوي لــبــعض
مـثـقـفي عـصــرنـا احلـديث ال يـخـتـلف
كــثـيــرا من نــاحــيــة  تــكــرار االخــطـاء
عيـنها.  يـستـنبط الـباحث في الـفصل
االول تـأثيـرات الـعـقل اإلعـتـزالي عـلى
اجلمهور وطرق تفكيره في كل مرحلة
من مــراحــله االربع من خالل حتــلــيل

واعــادة ربط بــعض احــداث ومــكــانــة
عتزلة ومن نقد العقل االسالمي في ا
الـــعــــصــــرين االمــــوي والــــعـــبــــاسي
نـسـتـنـتج عالقــة الـنـخـبـة بـاجلـمـهـور
ــثــابــة نــقــد لــلـعــقل وهــذه الـعـالقـة 
االسالمي اجلـــمــعـي آنــذاك مـع ربــطه
بـالــعــقل الـنــخــبـوي لــبـعـض مـثــقـفي
ــنـهــمك بــتــكـرار عـصــرنــا احلــديث ا

بعض االخطاء عينها.
يقـول الباحـث: " يُؤمَل لـهذا الـنقد أن
يـسـهم في تــاريخ االفـكـار وحــركـتـهـا
وتــطـــورهـــا ودورهــا في الـــتـــأســيس
إلحـدى مــراحل احلــضـارة االسالمــيـة
بـتــأكـيــدهــا عـلى حــريــة الـفــرد ونـفي
ـعـتـزلـة بـكل اجلـبـريـة. وحـيث وقـف ا
قوتـهم ضد الـسلـطة االمـوية ووقـفوا
على احلـياد بـدايـة العـصـر العـباسي
ثم اشـتـركـوا في الـسـلـطـة مـنـذ بـدايـة
ـــعــتـــصم والــواثق ـــأمــون وا حــكم ا
ـــتـــوكل لــــكـــنـــهم لم وبـــدايـــة حـــكـم ا
." يـحـاولــوا االنـدمــاج مع الـبـويــهـيـ
ؤرخون على موضحاً :"ويكاد يـتفق ا
عتزلـة لو لم يجبـروا الناس على أنَّ ا
االعتقاد بخلق القرآن منذ بداية حكم
ــعـتـصم والــواثق وبـدايـة ـأمـون وا ا
ا تـعرضوا لالضـطهاد تـوكل  حكم ا

االنحسار فيما بعد ذلك". 
ـعتزلة يبحث الفـصل الثاني تأرجح ا
ب الـدين واجلـمـهـور بـدءاً بـاألسـماء
التي اطـلـقـوها عـلى انـفـسـهم  والتي
ــبـحث اطـلــقـهــا الــنـاس عــلـيــهم في ا
االول وفي الـثـانـي حـول مـخـالــفـتـهم
االجـماع وفـي الـثالـث تـأرجحـهـم ب
العقل والشرع. ينـاقش الفصل الثالث
تـأرجحـهم بـ الـفـلـسـفـة واجلـمـهور
بــدءاً بـــحــربـــهم عـــلى اخلـــرافــات في

ــــــبـــــــحث االول ا
ومـنــاظــراتــهم مع
خــــصـــــومـــــهم في
الـــــــــثــــــــــانـي وفي
الـثـالث وخـوضـهم
فـي الـــــــقــــــــضـــــــاء
والــــــــــقــــــــــدر. ومن
اجلـديـر بـالـذكـر ان
االديب والناقـد عبد
الــكــر الــزيــبــاري
حــــــاصل جــــــائــــــزة
الـــشــارقـــة لـإلبــداع
الـعـربي في دورتـهـا
الـــثــــانـــيــــة عـــشـــرة
/ 2008في مــــجــــال
النقـد االدبي  فضال
عن جوائز عديدة له
من الكتب (13) كتباً
 تــــنــــوعت  مــــا بــــ
الــــروايــــة والــــنــــقــــد
والـــــــــتـــــــــرجـــــــــمــــــــة
والقصـة... فضال عن
ابـحــاث مــنــشـورة  له
في مـؤتـمـرات دولـيـة
تـــــنـــــاول مــــــنـــــجـــــزه
االبـــــــداعـي عـــــــدد من
ـي البـاحـث االكـاد
في  اطـــــــروحــــــاتــــــهم
ورسائـلـهم الـعـلـمـية...
له اكـثـر من ألف مـقـالة
في جــــريـــــدة الــــزمــــان
الـــدولــــيـــة فــــضال عن
دراســــات وكـــــتـــــابــــات
الــــــصـــــــحـف واجملالت
والـــدوريـــات احملـــلـــيـــة

ية. والعربية والعا
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ا أضـافه من جتديد عـاصر  ا
وجـمـاليـات).وأشارت أبـو الرب
إلى (أن عـمـان الــتي أقـام فــيـهـا
الــشـاعــر بـعــد احـتالل الــعـراق
كــانـت مـــكــان إصـــدار دواويـــنه
األخــيـرة  ومــنـهــا ازداد بــريـقه

سطوعا وألقا).
ــلف كــتب  الــدكــتــور في هـــذا ا
راشــــد عـــــيــــسـى عن اإليـــــقــــاع
الدرامي في شـعـر حمـيـد سعـيد

وتناول ماجد صالح السامرائي
جتربـةً الغربة عـند حميـد سعيد
أما ديوانه األخير ( ما تأخر من

القول) .
 فــكــان مــحل اهـتــمــام أكــثـر من
ــلف فــكـتـب عـنه كل قــراءة في ا
من الـدكتـورة بـشـرى البـسـتاني
والـــدكــتـــور ســـلــطـــان الـــزغــول
وتـــــنـــــاولـت الـــــدكـــــتـــــورة دالل
ـديــنـة في عــنـبــتـاوي حــضـور ا

مجـموعـته الـشعـرية (من أوراق
وريسكي) كما قدمت الدكتورة ا
أســــمــــاء ســــالم قــــراءة بــــشـــأن
هاجـس الوطـن في قـصيـدة( من
نـافــذة في مـشــفى رأيت وطـني)
وقـدم الـدكــتـور ريـكــان ابـراهـيم
قـراءة نـقـديـة نفـسـيـة في حـمـيد
ـلف سـعـيـد وشـعــره وتـضـمن ا
حـوارا مع الشـاعر حمـيد سـعيد

أجراه الشاعر نضال القاسم.

غالف الكتاب

تـضـمن العـدد مـلـفا عن الـشـاعر
الـعـراقي الكـبـير  حـمـيد سـعـيد
قـدمت لـلـمـلف الـكـاتـبـة األردنـية
ــقــالــة مــجــدولــ أبــو الــرب 
قــالت فــيــهــا: (لم يــأت اخــتــيـار
الشـاعـر الـعـراقي حـمـيـد سـعـيد
في ملفنا هذا كونه أبرز شعراء
اضي حسب  سـتينـات القـرن ا
فهـو أيضا من أبـرز الشعراء في
ـــشـــهـــد الــــشـــعـــري الـــعـــربي ا

عمان - رند الهاشمي
عن وزارة الثقافة األردنية صدر
الـعـدد 366 من مـجــلـة ( أفـكـار)
الشـهـرية الـتي يـرأس حتريـرها
الــــــــــــدكـــــــــــتــــــــــــور يــــــــــــوسـف
متـضـمـنا مـجـمـوعة من ربـابـعـة
ــــوضـــــوعـــــات واإلبـــــداعــــات ا
اجلـــــديــــــدة الــــــتي شــــــارك في
كــتــابـتــهــا نــخــبــة من الــكــتـاب

األردني والعرب.

 " .. لــلــروايــة أعــراف وحــذار من عــدم األخــذ بــأعــراف الــكــتــابـة
الـسـردية ألنـهـا فـضالً عن إرشاد الـكـاتب الى الـسبـيل الـصـحيح

للكتابة تساعده في تلقي ما يكتب".
هـذا مـا يـقـوله الـناقـد الـدكـتـور عـبد الـله ابـراهـيم في كـتـابه اجلـديد
ؤسسة العـربية للدراسات "أعراف الكتابـة السردية" الصـادر عن ا
بيـروت ويقع في  440صفـحـة وستـة فصـول.    يتـحدث والنـشر
ؤلف بـالتـفصيل عـن صنعـة السـرد ويورد اجنازات الـعمـالقة من ا
الــكـتــاب الــكـبــار وكـيــفـيــة االفــادة من جتـاربــهم. مــنـوهــاً بـتــجـارب
تولسـتوي بلزاك دوسـتويفسـكي ستنـدال فلوبيـر ملفل جويس
كافكا. ثم يخصص الفصل الرابع لطقوس الكتابة السردية فنشعر
بـتـشـويق جـمـيل ونحـن نطـلع عـلى حـيـاة الـكـتاب وآرائـهم وهم وراء

مناضد الكتابة والتأليف. 
ــبـذول من الـنــاقـد لـدعم تـنـتــهي من الـكـتــاب فـتـقف عــلى اجلـهـد ا
الهدف الذي يرمي إليـه وهو وضع الئحة بأعراف الـكتابة السردية
الـتي جـرى صـوغـهـا من مـدوّنة كـبـيـرة تـراوحت بـ األقـوال الـدالّة
على أهمـيتها والـنصوص الداعـمة لها فـانتهى الكـتاب إلى تركيب
زج آراء اآلخـرين بآرائه إذ وجدنـا النـاقد يقـرأ الرواية ويـتحدث
ـســتـقــاة من هـذا عن طـقــوس الـكــاتب ويـقـف بـنــا عـنـد الــدروس ا
اجلهد لنعرف موقعـنا حينما نكتب فال نقـلد غيرنا وال يقف النقد
عائـقاً في مسـيرتنـا بل ينـير لنـا الطريق ونـلزم الفن مالزمـة دائمة.
ـؤلف مـقــدرة نـقـديـة اسـتــثـنـائـيـة قل نــظـيـرهـا في مـزج    أبـدى ا
الـوصف بـالـتحـلـيل وربط االسـتنـطـاق بـالتـأويل لـيـقودنـا في رحـلة
صعبـة وطويلـة إلى عالم الكـتابة الروائـية مفـسراً لنـا مايحصل من
تـفاعل بـ الكـاتب ونصه. ذلك أنّ الـنـاقد في طـبيـعة عـمله يـحاول
أن "يـفـسّـر" كل شيء غـيـر أنه مـا يـلـبث "أن يـجـعل األفـكـار تـفـسّر
نـفـسـهـا بـتـأثـيـر من الـســيـاق الـذي تَـرِدُ فـيه فـيـتـحـوّل من شـخص
يسعى إلى اشتقاق تفسيره اخلاص إلى آخر يتولّى توفير الظروف
نهجية التـي جتعل األعمال األدبية تكشـف عن أهميتها" على حد ا

تعبيره.                           
 ينتهي الكتـاب بكالم موجه الى "غشماء الـسرد" وهو مصطلح من
ـا وضـع الـنـاقـد نـفـسه وأظـنه يـنــطـوي عـلى مـعـنى األسف أكـثـر 
يـضـمر من الـسـخريـة والـتهـكم فـنـحن كثـيـراً ما نـقـول عن شخص
أخـطـأ هـدفه :إنه "غـشـيم" فـنــقـدم له "الـنـصـيـحـة" بـحـرص شـديـد
عــسى أن يــأخـذ بــهــا. إن أجــمل مــافي الــكـتــاب إنه يــقــودك عــبـر
صفحاته الى غـرف الروائي الكـبار فترى "بـروست" يحبس نفسه
في غـرفـة محـكـمة ويـكـتب روايـاته وجتد مـحـفـوظ يجـلس في غـرفة
مطـلة عـلى الشـارع يكـتب ساعـة ويقرأ سـاعة. وتـستـغرب أن يـعيد
ـرات بــيــنـمــا يــنـهي هــمــنـغــواي نــهـايــة إحــدى روايـاته عــشــرات ا

دستويفسكي إحدى رواياته في أيام معدودات ليسدد ديناً عليه.
    بيد أن األعراف السردية اليأتي بعضها متعمداً أو مخططاً له
ـا تـفـرضه ظروف الـكـاتب سـاعـة الكـتـابـة. فأتـذكـر ــ عـلى سـبيل إ
ثـال ــ جتـربة خـاصة وغـريبـة مرت بي لم أكن أنـوي سردهـا لوال ا
أن فصـول الـكـتـاب أصـابـتـنـي بـالعـدوى فـجـلـسـت سـاعـات أتـذكر
حـادثة ال يـعـرفهـا أقـرب الـناس إليّ وهي األيـام الـتي أجنزت فـيـها
طبوعة في  عَمان عام  2017 فقد كتبتها في حالة آخر رواياتي ا

نفسية سيئة جداً. 
ـزعج هـو اصابـة عيـني بـحالـة نـادرة وهي رؤية غـشاء كـان األمر ا
أسـود فـوق الـورق يـعوق الـقـراءة تـمـامـاً فلم أعـد اسـتـطـيع الـقراءة
والكتابة على نحو طبيـعي. و تشخيص احلالة في مستشفى "ابن
الـهيـثم" في عـمان من قـبل طبـيب عـراقي صديق بـأنـها مـشكـلة في
ـزق الـشـبـكــيـة في أيـة حلـظـة. ولم "الـسـائل الـزجـاجي" الــذي قـد 
أصـدق تـشـخــيـصه فـدفــعـني الـقـلـق الى مـراجـعـة طــبـيب آخـر في
مـسـتـشـفى "األردن" ولم يـخـتـلف عن رأي من سـبـقه ولـكـنهم رأوا
كلـفة والصـعبة الـتي ينـبغي اجراؤهـا من بعد التـريث في العمـليـة ا
أن تـفـاقـمت احلـالـة بـسـبب نــزف حـدث في الـعـ الـيـسـرى بـشـكل
عارف ومنهم مفاجيء. كتمت األمر فلم يعـلم به أقرب األصدقاء وا
أهـلي لكي اليـصابـوا بالـهلـع وألن من طبـيعـتي أو من سجـاياي أن
أبـدو لـغـيـري في مــعـنـويـات عـالـيـة بـصــرف الـنـظـر عـمـا أنـا فـيه ال
أشــكــو وال أثـقل عــلى ســواي مع أن األزمـة دفــعت بي في حلــظـة
حـزن الى غـلق صـفحـة "الـفيس بـوك" والـتـخلي نـهـائـياً عن مـكـتبي
ـنصـور والى بيع سـيارتي الـشخـصية ألنـفق على للـمحـاماة في ا
عـيـنيّ اللـتـ همـا أثـمن شيء لـدي. عدت الى شـقـتي مع مجـمـوعة
" ونـظارات طـبيـة جديـدة وتوصـية بـاالبتـعاد عن من "قـطرات الـع
الشمس واالجـهاد لكـنني جلـست متحديـاً حالتي كـلها وقررت أن
أعالج نفـسي بكتابـة رواية أسكب فيهـا همومي وأشغـل بها نفسي
ألتخلص من قلقي قبل أن يحدث أي مكروه السمح الله فاقتبست
اسم الطـبيب األخـير لـيكون بـطالً للـرواية وشـرعت بكـتابة ثـلثـمائة
صفـحة عـلى مسـؤوليـتي ودفعت بـها الى الـطبع من دون تـعديل أو
ـراجـعـة تـرهـقنـي أكثـر من الـكـتـابـة فـبـادرت الـسـيدة تغـيـيـر ألن ا
ـسـؤولــة عن الـتـنـفــيـذ واإلخـراج الـفـنـي الى مـسـاعـدتي "جـواهـر" ا
بـصـبــر وطـيــبـة.          ظــهـرت الــروايـة حتت اسم "ألـقِ عـصـاكَ"
وصار بـطـلـهـا الـعـراقي يـحـمل اسـم الطـبـيـب األردني الـفـلـسطـيـني
"فــيـصل فـيـاض" األسم فــقط من دون أيـة تـفـاصــيل عـنه ألن بـطل
الرواية مـوسيقار عـراقي كبير يـسترجع مـاحصل في بالده بسبب
احلـرب ويــعــيش حـالــة حب المــرأة ال تـعــرف أنه يــحـبــهـا. يــكـاد "
ايـسـتـرو فـيـصل فـيـاض" أن يـلـقي "عـصـاه"  بـفـعل الـيـأس لـكـنه ا
ـرأة قوة يـستـع بهـا على تـوازن حيـاته متـحدياً يسـتمـد من تلك ا

الصعوبات كلها.
ـؤلف من أن مـعظم   أسـوق هـذه احلـادثـة لـلتـأكـيـد عـلى مـاذكـره ا
الروائي الـعرب لم ينتبـهوا الى "قوة السرد اجلـبارة" أي التصاق
الــفن بـروح وحـيــاة صـاحـبه ولــيس هـو تـســويـد األوراق بـأي كالم
وعن أي شيء.وهـنــاك نـفــر من هـؤالء الــكـتـاب لـم يـأبـهــوا بـصــنـعـة
الرواية فكتب أغـلبهم أعماالً مترهـلة ومفككة  غـلب عليها االنشاء
الـسـطحي والـوصف الـساكن واحلـبـكات الـرتـيبـة والـشخـصـيات
فـتعـلة. يـعود ذلك كـما الـنمـطيـة والـعواطف الـسّيـالة والـنهـايـات ا
يـرى الـنـاقـد إلى عـدم االهـتـمـام بــالـوظـيـفـة الـتـمـثـيـلـيـة
لـلـسرد ومـجـافاة أعـراف صـنـعته ولـن يسـعـفهم
أحـد في إثـراء مــايـكــتـبـون غــيـر حـركــة الـسـرد
الـعـارمـة في الـعالـم. وهي احلـركة الـتي خلص
ــؤلف في كــتـــابه هــذا وقــدمــهــا ــهـــا ا مــعــا

مشكوراً باتقان ودراية.

غالف اجمللة


