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وت  السرد السينمائي في مثلث ا

يعـود معرض الـكويت الدولـي للكـتاب اليـوم في دورة جديدة جتـمع أكثر من  500دار نشـر ومؤسسـة ثقـافية وتـعليـمية من  26دولة عـربية وأجـنبيـة. وينـظم اجمللس الوطـني للثـقافة
عـرض في مؤتـمر صـحفي إن (اإلعـداد للدورة عـارض في مشـرف. وقال سـعد الـعنـزي مديـر ا دة من  14إلى  24تـشرين الـثاني بـأرض ا والـفنـون واآلداب معـرض الكتـاب في ا
اجلديدة بـدأ منـذ تسعـة أشهـر حيث كان الـتسـجيل إلكـترونـيا وتقـدم أكثر من  775دار نشـر محلـية عـربية وأجـنبـية لالشتـراك  قبول  505دور نـشر من  26دولـة نظـرا للـسعة
شارك  35جهة حكـومية من وزارات وهيئات ومؤسـسات كويتية وخليـجية وعربية وتسع مـنظمات إقليميـة ودولية وعربية وأكثر من  12نادي ـكانية). وأشار إلى أن (من ب ا ا

قراء للمجاميع الشبابية التطوعية التي تقدم خدمة مجانية للمجتمع). 
يز ـعرض (حرص على تسليط الـضوء على القضية الفـلسطينية وما تـشهده القدس من أحداث استدعت تـسليط الضوء عليهـا). وأضاف أنه ( إعداد جناح خاص و وقال العنزي إن ا
ؤرخ بـاسم (القـدس عاصـمة فـلسـط األبـدية) و دعـوة وزيـر الثـقافـة الفـلسـطيـني إيهـاب بسـيسـو حلضـور االفتـتـاح وإلقـاء محـاضرة عن الـقدس إضـافة إلى مـحاضـرة أخرى يـلقـيهـا ا
عـرض ورش عمل ونـدوات فكريـة وأمسيـات ولقـاءات مع مفكـرين وأدباء ومـعارض للـفنـون التشـكيلـية والـعمارة والـكاريـكاتيـر إضافة إلى الفلـسطـيني سلـمان أبـو ستة). ويـشمل بـرنامج ا
ـكتـشفـات األثريـة في الكويـت واستعـراض مسـار البـعثـات األثرية تاحـف باجمللس الـوطني لـلثـقافـة والفـنون واآلداب لعـرض أحدث ا عـرض جنـاحا إلدارة اآلثـار وا أنشـطة لألطفـال. ويخـصص ا

شاركة في عمليات التنقيب بأنحاء البالد. ا

رسالة الكويت

dA½ —Ëœ μ∞μ W —UA0 oKDM¹ w Ëb « »U²J « ÷dF

12

َـشـاهـد يـنـتج عـنه شـفـرات ومـدلـوالت ا
واألحداث.. وهذا التـطور الذي صاحب
عـمـليـة كـتـابـة الـسـينـاريـو الـسـيـنـمائي
وفــصــله عـن عــمــلـيــة اإلخــراج وجــعــله
مستقال بنفـسه وخلق أساليبه السردية
ــراحل عــديـدة .. اخلــاصــة به قــد مــر 
حـيث اسـتمـر النـص السـينـمـائي لفـترة
طـويـلـة كـمجـمـوعـة ورقـات ال تـُـكـتب إالَّ
إلثبات خطوات الفيلم وأحداثه وحبكته
ـعـايـير الـقصـصـيـة حـيث كـان يـخـضع 
اإلخــراج الـــتي تــعـــتــمـــد عــلى تـــوفــيــر
اجلمالـية التـصويريـة .. هذا األمر الذي
بدأ  –حتديدا  –منذ السينـمائي الكبير
ديـفـيـد غـريفـيث الـذي ابـتكـر أسـاسـيات
اللـغة السيـنمائيـة باعتـماده على رواية
َشاهد القصص عبر ترتـيب اللقطات وا
بـلغتـها الـتصـويرية بـدال من الكـلمات ..
واســـتـــمــر عـــلى ذلك رائـــد فن اجلـــمــال
الـسـينـمـائي الـروسي آيـزنسـتـاين الذي
كــان  يـنــظـر الى الــســيـنــمـا لــيس كـفـن
ـا كـفـن مـلـحمـي .. مـن حيث درامي وإ
البناء الـفني .. ومن هنا فـانه كان ينظر
لـلــفـيـلم الـســيـنـمـائي كــكل مـتـجـانس ..
وبــالـتــالي فــانه كـان يــسـعـى لالبـتــعـاد
بـالـفـيـلم الـسيـنـمـائي من سـاحة "األدب"
وأشـكـاله الـفـنـيـة. واثـقـا بـغـنى " الـلـغـة
الـســيـنــمـائــيـة"  الــتي تــخـلق جــمـالــيـة
الـــصــورة .. إال أن الـــنـــقـــاد والـــكـــتــاب
والــسـيــنـمـائــيـ الــذين أتـوا مـن بـعـده
بــدؤوا يــدركــون أهــمــيــة الــســيــنــاريــو
الـسـيـنـمـائي وأهـمـيـة تـفـرده بـأسالـيـبه
السردية التي يجب أن تكون ظاهرة في
بـنـاء الـفـيلـم .. إلى أن دخل الـصوت في
السينما فجعل السيناريو ركنا أساسيا
ال يــقـبل اجلــدل .. حــيث تـفــرد حــيـنــهـا
بـخـصـوصـيـته الــتي أصـبح يـقـوم عـلى
أسـاسـهـا الـفيـلم الـسـيـنمـائي ورغم ذلك
التوافق  –الضمني  –ب النص األدبي
والسينمـائي في تعريف السرد .. إال أن
عـمـلـيــة الـسـرد في الـنص الــسـيـنـمـائي
سـاحات تـتمـيز عـلى الـنص الروائي بـا
ـــنـــحـــهـــا الـــنص الـــشـــاســـعـــة الـــتي 
الــسـيـنــمـائي بــجـمـعـه جلـمـيع الــفـنـون
عرفية اإلنسانية ونقله لها من أُطُرها ا
الــتـعـبــيـريــة اخلـاصـة بــهـا إلى كــونـهـا
أدوات وعناصر تساهم في تكوين اللغة
ــعــنى أنه صــقـلــهـا الـســيــنـمــائــيـة .. 
وأعطاها شكال سينمائيا ذا خصوصية

ـا مـنح عـمـلـيـة الـسـرد مـسـاحـة حـرة  ..
ا كـافـية لـتـشـكـيل كيـفـيـتـها وأشـكـالـهـا 
يكفل لها اخلروج بصيغة نهائية متكاملة
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 تـتـجـاوز الـروايـة عـدد الـكـلـمـات 61431
وتقع في  341صفـحة وتضم  44فصال 
وكل فصل مـقسم عـلى االقل على ثالثة أو
أربـعـة مـشـاهـد لـنـكـون أمام  160مـشـهدا
كـــحـــد أدني  وهـــذا الـــشـــكل الـــفـــني من
شاهد يصل بنا إلى أننا امام التقطيع وا
سـينـاريـو فـيـلم سـيـنـمـائي بال شـك. وأما
ـشاهد فـيكفي عن التـصويـر الفني لـتلك ا
شاهد لـتعذر ذكر الكثير أن نضع بعض ا
ـشـهـد ــؤلف ا مـنـهـا لــنـرى كـيف وصف ا
لــيس كــجــزء من عــمل أدبي روائي ولــكن
كـسـيــنـاريـوا وحـوار بل وديــكـور وحـركـة
ـثلـ ومـوسـيقى ..الخ من بـقـية أدوات
الـسـرد الـسـيـنـمـائي فـفي الـبـدايـة مـشـهد
ـؤلـف :"  شـمــول: الـوثــيـقـة أولى يـقــول ا
الــــــتـي عــــــثــــــر عــــــلــــــيــــــهــــــا فـي دائـــــرة
كـانت قـد شـكـلّت مـا يـشبه االسـتـخـبـارات
الـــصـــاعـــقـــة الـــتي أربـــكت كل الـــثـــوابت
وجــعــلت الــفــوضى في األفــكــار تــدب في
ـكونة من هيـجان غيـر محـمود..الوثـيقة ا
خمس صـفحاتٍ هي جـزء من ملفٍ مبـعثرٍ
كـــان قـــد حـــمـــله ألنه وجـــد فـــيـه أســـمــاء
وعــنــاوين وتـــقــاريــر مــوجـــعــة.. قــال في
حينـها لعله يـفيد في يوم مـا ح يتعرف
عـلى من وردت أسـمـاؤهم فـيـهـا) (ص .(7
ـشهـد مـوجـودة في مـ الـرواية وبـقـيـة ا
ـؤثـرات ـوسـيـقى وا ـكــان وا لـنـرى فـيه ا
الـصوتـية ..الخ.        وهـذه بدايـة مشـهد
اخـر :" كانت احلـديـقة الـطولـيـة في نقـابة
ــديــنــة قــد ــعــلّــمـــ الــتي تــقع وسـط ا ا
امــتألت بــاحلـــاضــرين..خــلــيط من أدبــاء
ومثقف ومسؤولـ سابق وصحفي )
(ص 9).    وهـذا مـشـهـد مـعـبـر عن حـركة

ومشاعر نفسية وتناقضات وجدانية :
    "  كـــان عــلــيـه أن يــصــلّـي فــجــراً هــذه
ــرة..شـاكـراً وحـامـداً ربه ألنه اسـتـجـاب ا
لـــدعــائه وأنـــقــذه من قـــتلٍ مـــحــقق..ورغم
سـلحـ من أنه تـوضـأ ليـصلى غـمـزات ا
ـا ألول مــرة في حــيـاته.. وأنه الـفــجــر ر
جلـأ الى الـله حـ كـان في ضـيق إلّـا أنه
تـركــهم يـصــطـفـون في الــبـاحـة األمــامـيـة
يؤمـهم أبو عبـد الله فـيما راح هـو يصلي
وحــده في الـــغــرفــة ســابالً يــديه رافــعــاً
ــفـتـوحـتـ فـي نـهـايـة الـصالة راحـتـيه ا

لــيـرتل الــشـكـر..كــان قـبـلــهـا خـائــفـاً ألّـا
يقـبلون بـصالته ويعدونـها مخـالفة لهم
وللدين فكـان أسرع منهم ..مـانحاً نفسه
دقــائق مــعــدودة لــيــتــحــرك بــحــريــة لم
يـعـهدهـا مـنـذ أكـثر من  20سـاعة . (ص
  323) حــوار مـبـكـر لـنـجـد الـروايـة في
طــولـهــا وعـرضـهــا مـلــيـئــة بـاحلـوارات

كأحد أدوات
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ٍ مفتـوحةٍ وأخرى "كان سالم يـرقب بعـ
مـــتــفـــحـــصــة كـلّ هــذه اجلـــمـــوع الــتي
يـراهـا..إلتـفـت إلى زمـيـله مـنـتـظـر الذي
سـبق له أن جـاء إلى هـنـا وهـو يـحاول
دون التعرض إيجاد مكانٍ لتـرك سيارته
ـمنوع ويـتم سحـبهـا ومصـادرتها إلى ا
من قـبل الـشــرطـة الـراجــلـة أو سـيـارات
نـتـشرين الـنـجدة أو رجـال احلمـايـات ا

في كل مكان.
    قال منتظر :

من األفضل أن نـضعـها قـرب سيارة •
النجدة.

اقــتـرب من رجــال الـشــرطــة اجلـالــسـ
بداخلها :

السالم عليكم. •
فرزة: ردّ عليه ضابط ا

وعليك السالم. •
أنــا مــنــتــظــر صــحــفـي ولــدي لــقـاء •
ومقـابلة مع الـسيّد وأريد تـرك سيارتي

هنا.
كـان منتـظر يـقدم هـويته الـصحـفية إلى
الــضـابـط ذي الـرتــبـة الــصــغـيــرة الـذي

التفت إلى سالم هو اآلخر:
هل أنت صحفي أيضا? •

ــــازحـــــة الـــــضـــــابـط فــــرد أراد سـالم 
وابتسامة ساخرة تعلو وجهه:

ومـا قولـك أنت ..أليس فـي مالمحي •
ما يدل على إني صحفي?.

لـم يـضـحك الـضـابط وكـأنه مـجـبـر عـلى
التواجد هنا.

أرجـــوك أخـي نـــحـن هـــنــــا نــــعـــمل •
حلمايتكم .

..ثم قــال بــهـــمس ســمــعه أطــلق تــأفــفـــاً
سالم:

لـو أن كل رجـل دينٍ أو مـرجـعـيـةٍ •
أو حـزبٍ يـنـظم احـتـفـاالً أو جتـمـعـاً فلن

.(ص 14). نشهد الراحة أبداً
 وهــــــذا شــــــكل مـن أشـــــكــــــال احلـــــوار
الـســيـنـمــائي لـنــجـد من خاللـه تـفـاصل

ـوت لـ عـلى لـفـتـة سـعـيـد رواية مـثـلث ا
حتكي أحداثها مغـامرة أربعة صحفي

وهم مـنـتـظـر وسـالم وأحـمـد وخـضـيـر;
الـذين ركبـوا مـغامـرة الـبحث عن اخلـبر
من مـــصــــدره; في ظـــروف ســــيـــاســـيـــة
خطـيرة ومعقـدة في العراق حـيث القتل
عـلى الــهُــويـة; بــأوامـر من رجــال الـدين
الـــذين يـــفـــســـرون الــديـن عــلـى هــواهم
ورجــال الــســيــاســة الــذين يــصــنــعــون
صاحلـهم الذاتية لـنستخلص األحداث 
احلــكــمـة األخــيــرة وهي "ال تــثق بــرجل
الـدين وال السـياسـة" فالـسارد يـقول عن
مـنـتـظـر:" وال يـريـد أن يـكـون كـبش فداءٍ
النـتـقـاده احلـكـومة بـعـدم حـمـاية أرواح
الـناس من اخلـطف والقـتل في الـطريق
الـــذي شــهـــد خالل ســـنـــوات مـــاضـــيــة
عـملـيات قـتل على الـهويـة ما لم تـشهده

الطرق األخرى في العراق.(ص .(337
         والروايـة في شكـلهـا األولي أكثر
تعقيدا من حيث تركيبها الهيكلي وهي
تـتـعـامـل مع الـتـجـارب الــبـشـريـة لـرجل
الــديـن والــســـيــاســـة واإلعالم من خالل
سـلـســلـة من األحـداث يـقــدمـهـا عـدد من
األشـخــاص في زمـان ومـكـان مـعـ وال
يـقف احلـد عـلى أن أحــداثـهـا مـتـشـعـبـة
وكــثـيــرة إال أنـهــا تـقــدم مـواضــيع عـدة
تعكس أنواعها والروايـة مليئة باحلالة
الــعـاطــفــيـة والــديــنـيــة والــتـاريــخــيـة
... والسياسية واالجتماعية والنفسية
الخ وبالرغم من واقـعيتـها على أحداث
قــد تـــكــون تـــمت في الـــعــراق إال أنـــهــا
بــطـبـيـعــتـهـا ومــوضـوعـاتـهــا قـد تـكـون
تـنـتـمي كــفن قـومي لـلـمـنـطـقـة الـعـربـيـة
ـعني أنـهـا من أبرز الـتـعبـيرات كـلـها 
الفنية عن نضج اإلحـساس بالشخصية

تميزة.  القومية العربية ا

 ولـكن بـالرغـم من تلك الـواقـعـية  –في
كان والـشخوص والـقضايا الزمـان وا
 –وهذا مـا قد اهتم به كـثير من الـنقاد
فتـولوا حتلـيل الرواية في تـلك األبعاد
 بـيــد أن مـا لـفـتــنـا في الـشــكل الـفـني
لــلـروايــة هي اعـتــمـادهــا عـلى طــريـقـة
الـسرد الـسيـنـمائي (الـسيـناريـو) وما
ـــؤلـف قـــد حــــدد ذلك عن أحــــسب أن ا
قــصــد فــتــجــربـــة اإلبــداع في بــعــدهــا
الالشـعـوري مـنـبـثـقـة في جـانب كـبـيـر
مـنــهـا من الالشـعـور ومن اإللـهـام هـذا
بـالـطـبع إلـى جـانب الـتـخـطيـط والـدقة
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ـعـنى والـســرد الـســيـنــمـائي  مــرادف 
السرد في الفن  الـروائي أو القصصي
فــهـو الــبـنــاء الـذي تــصب فــيه "وحـدة
ـــوضـــوع" أو "حــــبـــكـــة الـــقـــصـــة" .. ا
ومـــجــمــوعــة اإلشــارات الـــتي تُــتــرجِم
ــلـة إلى مـجــمـوعـة من ُـتـخـيـَّ احلـركــة ا
ــكــتـــوبــة عــلى صــفــحــات َــشــاهــد ا ا
الــسـيـنـاريــو .. فـفي الـنص الـروائي –
يـكـون الـتعـبـير الـظـاهـري عن األحداث
والشخصيات قائما على مبدأين هما :
ـــعـــنى أنه ـــتــخـــيل ) ..  ـــقـــروء  ا ا
ضمون يعتمد على القراءة أوال لفهم ا
ومن ثم الــــتـــخــــيل لـــوضـع الـــصـــورة
ـضــمــون .. أمـا في الــشــكـلــيـة لــهــذا ا
النص السيـنمائي فإن ترجمـة التعبير
تـــكــون ظـــاهــرة فـي ركــائـــز ثالثــة هي
ـعنى ـتـحرك ..  سـموع  ا ـرئي  ا ا
أن يكون التعبير عن احلدث ظاهرا في
توفـير الداللـة البـصرية  الـصورة بكل
أشـــكــالـــهـــا والــســـمـــعــيـــة احلــوارات
ــؤثــرات الــصــوتــيــة .. واحلــركــيــة وا
ــضـمـون والـذي تـفـاعل الــصـورة مع ا
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الـــــصــــورة واحلـــــركــــة
ـــؤثــرات اخملـــتــلـــفــة وا

أيضا :
"   لــــكـن أحــــد شــــيـــوخ
الدين وهو قصير القامة
ـائلة إلى تطيـر عباءته ا
االصـفـرار خلـفه ويـطـير
الـتـراب من حـركـة حذائه
اخلـــاص بــرجـــال الـــدين
ــــــــغـــــــــلق مـن األمــــــــام ا
ـا ــفـتــوح من خـلــفه  وا

يشبه النعال..سألهما:
?( إنْتمْ صحفي •

رد عليه منتظر:
نعم. •

هـل جــــــئـــــــتــــــمــــــا •
لــلــحــصــول عــلى الــبــركـة

بايعة أم لشيء آخر? وا
     لم يبـدأ بعـد اإلندهاش
ـا الــكـبـيـر..وسـالم يـفـكـر 
يـــــجــــري أمـــــامه مـن هــــذه
األمــــــــــــــــــور الـــــــــــــــــتــي لـم
ويــــــتـــــحـــــدث يـــــدركــــــهـــــا
عـنـهــا..خـائـفـاً مـن مـخـاطـرٍ
تزداد كـلما حتـولت األشياء
من حـالـتـهـا الـطـبـيـعـية إلى
تـصل شيءٍ مـقـدسٍ وحـتـمي
إلى حد التضحية بالنفس.

قال منتظر.
ـصور عفـوا شـيـخـنـا أنا أنـتـظـر مـجيء ا
ـــســـاعـــدة في إجـــراء حــوار أو وأطـــلب ا
مؤتـمـر صـحـفي لنـبـكـر بـإرسال الـتـقـارير
إلى مؤسساتنا (ص   15-16). وهذه هو
مـشــهـد اخلـتـام  الــسـيـنــمـائي / الـروائي
تظهر فيه مالمح السرد السينمائي كاملة
الشخوص واحلركة واأللوان والتعبيرات
الـوجـهـيـة مـثل اخلـوف والـهـلع والـتـرقب
ـــســـاحـــة ـــكــــان واألريـــكـــة وضـــيـق ا وا
والـــســـؤال األخــــيـــر أين اخــــتـــفى سالم?
لـيـصـبح سالم رمـزا عـلى اخـتـفـاء السالم
في الـعـراق: "إلـتـفت احملـافظ..رأى عـيـنـيه
تورمت احلمـراوين..كأن هرجاً ومرجاً ا
تــصــارعــا طـوال الــلــيل فــأحـال جتــاعــيـد
ـسؤولـية الى ـعجـونة بـنـعومـة ا وجـهه ا
رجلٍ منـهك..بانت حلـيته التي لـم يحلـقها
..شاهـد حزناً شديداً كما هي عادته يـومياً

في عيني احملافظ..قال:
ال أرى إال خبراً حزيناً. •

بل قل كــارثــيــاً أيـهــا الــصــحـفي •
الهمام.

 لم يــــرد عــــلـــيـه..لــــكن احملــــافظ واصل
احلديث.

أريــــــــــــــــــدك أن تـــــــــــــــــذهــب الـى •
ـشـرحـة..وعـلـيك تـقع مـسـؤولـية إبالغ ا

عائلتيهما..
      ســقط مــنــتـظــر عــلى األريــكــة..لـكن

احملافظ لم يبال. 
مثلما نشرت خبر اإلختفاء عليك •
نشـر خبـر العثـور على جـثت واخـتفاء
..ثمة ـكان يتسع لإلثـن ثالثـة. لم يعد ا
صور مـرعـبـة تـمـر بـرأس مـنـتـظـر وهو
يـحـاول الـثـبـات عــلى األرض..مـتـشـبـثـاً
بـبـقايـا قوةٍ كي ال يـسـقط..مرتـقـياً حـالةً
ــشــكــلـة من الــهــلع واخلــوف..لــيــست ا
بـالـنـسـبـة له إخـبـار الـعـائـلـتـ ولـيس
نشر اخلبر فمثل هذه األخبار تنتظرها
ية والعربية الوكاالت والفضائيات العا
شـكـلة..هي أين وحـتى الـعراقـيـة..لكـن ا

اختفى سالم?. (ص 341).

غالف الرواية

(روشيرو) حلس رشيد

لتـبقى مسـتقـلة عن ما بـعدهـا اوعن ما هو
و قـبـلهـا من احـداث فـيمـا يـنـعدم فـيـهـا 
الـشخـصـية الى حـد بـعيـد هـذه اللـحـظات
الــتي ال تـصــلح  اال لــتـكــون ثـيــمـة لــقـصـة
قصـيرة جـدا  اضحت لـدى الكـاتب حس
رشـــيــد ( حلــظــات حــيـــاة مــضــغــوطــة في
كبسولة صـغيرة )  فجرّت احـداثا جساما,
وقـد اعـتــمـد عـلى الـتـكــثـيف فـكـرا ولـغـة 
رافــدا إيــاهــا بــدفق شــعــوري فــائــر اثــرى
الــنص بــزخـم من ديــنـــامــيــكـــيــة االيــحــاء
وجــمــالــيــة االحــالــة. فــجــاءت (روشــيــرو)
فضـاءاتٍ ثـيمـاتٍ مـتفـردات نـصوص ذات
رؤى مـتعـددة بـخطـاب مـتنـوع في رصـدها
وانــتــخــابــهــا ســاعـدتـه في ذلك مــهــنـيــته
ـتــلك ذاكـرة ــتـمــرسـة كـكــاتب صـحــفي  ا
ا هو حلظي ومحسوس وبالرغم بصرية 
من انه اشتغل عـلى تلك الـلحظـات مجسّدا
ايــضـا مــا هـو عـادي ومــألـوف فـي سـطـور
متفاوتة الـكمّ اال انه لم يركن الى اسلوبي
السرد التقريري والتاريخي بل تعداه الى
توظيف األسـطورة والعـجائبي والـغرائبي
ـكـثـفـة تلك أيـضـا  وبـاسـتـثمـاره الـلـغـة ا
واحــالـــته الــلـــحــظــة الـــعــابـــرة والــعــادي
شـهد ألـوف الى بـنيـة قصـصـية نـقل ا وا
ـعنى الى أكثر ما السردي الى ما وراءه 
ــكن تــوقــعه أكــثــر تــعــقــيــدا من عــاديـة

شهد ابان واقعيته ذلك ان:  ا
ــألـوف يــجـعل (ان االحــتـفــاء بـالــعـادي وا
ـكـثــفـة تـمـيل الى بــنـيـة األسـطـرة الـلــغـة ا
والغـرائـبيـة في ثـوب الواقـعيـة الـسحـرية
اي اسطرة الواقع من خالل نقله من حالته
ـألوفة الى حالة اخـرى غرائبية العادية وا
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منح الكاتب مجموعته الـقصصية عناوينا
ألقـسـام اخـتـارهـا لـهـا كـمـا تُـمـنح الـرواية
فـصـوال مـعـنــونـة ومن مـعـطف كل عـنـوان
خــرجت ســرديـــات مــتــواشــجـــة بــالــداللــة
وبـجـمالـيـة الـفن القـصـصي بـاسطـا فـيـها
ثـقلـة بـخزين ثـقيل وقائـع تلك الـلحـظـات ا
وت قـتال من مـرارة الـعـيش وفـجـائـعـيـة ا
وال مـعـقـولـيـته مـسـتـغـرقـا في "انـاه " قـدر
اســتــغــراقه في دواخـل الــذوات الــســرديـة
الـتي تـنـوعت وفق ضـمائـر روي مـخـتـلـفة
ــتـكـلم اخملـاطب وضـمـيـر االنـا كـضـمـيـر ا
بــبـعــده الـبــيــوغـرافي وضــمـيــر الـ (هـو)
ـــا احــتـــوته الـــنـــصــوص من وبـــالـــرغم 
ايحـاءات أيقظـتهـا لغـته السرديـة السـلسة
والـواضحـة بـصيـغة اإلخـبـار التـي تتـولد

مـن عـمــلـيــة الــتـفــاعل بـ تــقــنـيــات الـنص
ومــكـونــاته اخملـتــلـفـة فــقـد ظــلت لـغــته لـغـة

اخبارية ناقلة و:
 (مــهــمـا اتــخـذت مـن صـيغ بــنــائـيــة سـواء
أكانت جملة اسـمية أم فعلـية أم شبه جملة.
وسـواء أكــانت جـمـلـة بـســيـطـة مـبـاشـرة أم
جـملـة شعـريـة حتمـل انزيـاحات لـغـوية.ذلك
أن أسـاس جـمـلـة الـقص يـتـمـثل في عـمـلـيـة

اإلخبار) 3
ولكي يبعـد الكاتب هذه اللـغة اإلخبارية عن
تـقـريـريـتـهـا الـوصـفـيـة الـنـمـطـيـة راح يـرفـد
ـــشــــهـــديـــة الـــصـــورة واحلـــوار الـــســـرد 
واخلطاب الدرامي اخملتزل كـما اعتمد على
توظيف اجلمل الفعليـة خلاصيتها احلركية
ـرتـهنـة بامـتـداد الزمن ـتسـارعـة التـغـير ا ا
حـيث:(تـعـد فـعـلـيـة اجلـمـلـة من اهم االركـان
الرئـيسـة للـقصـة ق. ج الى جانب مـجمـوعة
من السمات والظواهر التركـيبية واللسانية
االخـرى ويـعـني هـذا ان الـسـرد الـقـصـصي
قج سرد دينـامي بامتـياز يقـوم على احلركة
بــاخلــصـــوص ســواء أكــانت تــلك احلــركــة

السردية بطيئة ام متسارعة) 4
   وقــــد جتـــلى ذلـك بـــوضـــوح فـي قـــصص
اجملــمــوعــة كـلــهــا فـ (شـقــتــان) مــثال وكـان
ــتـكــلم ركن الــكـاتب الى الــقص بـضــمــيـر ا
توظيف فاعلية اجلمل الـفعلية تلك لترسيم
مــشــاهــد مــتــعــددة حلــدث واحــد وإنــضـاج
دراماتيكيته حيث تـتوالى االفعال بعبارات
مــقـطـعـيــة قـصـيـرة تــفـصل بـيــنـهـا الـفـوارز
والـــنــقــاط اللــتــقـــاط االنــفــاس خالل ســفــر
الـتـوسل لــنـهـايـة مـا . بـطل الـقـصـة يـحـاول
االنــتــحـار بــســبب شـظـف الـعــيش والــعـوز
ـادي فــفـكـرة اخلالص الـتـي تـولـدت لـديه ا
ـوت رحلة لـلبحث عن فانتـهت باخـتياره ا
راحة أبديـة وحياة بـديلة راح فـطوق نفسه
بحـبلٍ لالنـتحـار شـنقـا لكـنه يـلمح من خالل

نافذته:
(امــرأة شــبه عـاريــة تــتـلــوى بـفــراشــهـا في
قابلة .... أمعن النظر أكثر وأكثر, العمارة ا
مـرر يده بـشـكل عفـوي عـلى عضـوه الـذكري

واخذ يطلقه بيده..) ص15
لـكن الـكرسي تـهـاوى وهـو عـلى وشك بـلوغ

ذروة االنتشاء!
وحــ تـخــوض قـصــصه فـيــمـا هــو واقـعي
ــكن احلــدوث خــاضت ايــضـا فــيــمــا هـو
ـفارفة فنـتازي غـرائبي وكالهـما ينـتهـيان 
غــيــر مــتــوقــعــة دون ان يــتــخــلى عـن ادامـة
شاهـدِ القصيـرة بتوظيف ديناميـةِ تالحقِ ا

فاعلية فعلية اجلمل ايضا:

فقصة (مخلوق) التي جاءت بضمير االنا
حتـيـلـنــا الى غـرائـبـيـة مـبـتـكـرة فـنـتـازيـا
حــلـمـيـة يُــخـتـطـف بـطل الـقــصـة من قـبل
جنية وشريرات أربع ويتقاسمن اجزاءه:
(.. انتـزعت اجلنـيـة قلـبي وقالت: سـأجعل
كل البشر يـتذوقونه علهم يـتعلمون احلب

منه ....) ص 17
نسـتشـعر هـنا ان الـكاتب يـستـفز مـخيـلة
ـتـلـقي بـغـيـة تـهـيـئـتـهـا لـرسم نـهـايـة ما ا
فارقة للحـدث اال انه يستـبقه يصـدمه 
تـفـرغ ذروة احلـدث تـذهـله ألنـهـا مـغـايرة
ـــفــــارقـــة الـــتي تـــشـــيـــر الى لـــتـــوقّـــعه ا
ــتـلــقي رغـبـة ــتـضــادات فـتـحــرك لـدى ا ا
شـاركة في صـيـاغة الـنص وتخـليق ذلك ا
ـفـارقة ـسـتـتـر وراءه. فـا ـغـاير ا ـعـنى ا ا
هـي:(الــعــنــصــر األهم في بــنــيــة الــقــصــة
الــقـصــيــرة جـدا ألنــهـا احلــامل األهم في
حتريك كـمون شـحنة الـلغـة باجتـاه الفعل
الذي يـحرك بدوره أنـساق الـدالالت بهدف
االنـتـقـال من االنـفـعـال إلى الـفعـل مشـكال
حــركــة تــصــادمــيــة تــســعى إلى تــعــمــيق
ـتـلــقي بـاألشـيـاء احملـيـطـة به. إحـسـاس ا
لـذلك كـان من وظائـفـهـا التـقـنيـة  تـشـكيل
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وت هي األكـثر تضمينا في لم تزل ثيمة ا
االدب الـسـردي عـمـومـا فـان تـكن حـقـيـقـة
وت في الواقع صادمة للعقل بقوة فهي ا
تصـبح في النص الـسردي أكثـر النـهايات
تــعــبــيــرا عن الــذهــول والــدهــشــة. وحـ
ـوت في عمله يستـحضـر اي كاتب ثيـمة ا
السـردي مسـتـثمـرا غنى مـفهـومه احلافل
بــاألســرار واأللـغــاز آخــذا في احلــســبـان
تـعـالـقه كــحـقـيـقـة مع االوهـام ومع فـوبـيـا
اخملاوف والـهواجس والـتأمالت وادراكه
مـا ستـعـكسه مـشـاعـر الكـآبـة وااللم  التي
انتجـتها رؤيـته ككاتب لـدي متلـقيه  فانه
سيـصل بإبـداعه الى غـايته في خـلق عالم
ــوت خـــاص يـــتــعـــايش مع كـل اشــكـــال ا
ـؤلف يــعـيـد خـلق ـعـنى ان ا واسـبـابـه 
القـتلـة في النص مـثلمـا يعـيد انـتاج هول
ـوت فـمـثلـمـا لـلـحـيـاة حـضور في وآالم ا
يكـون  للـموت حـضور ادواتهـا ورمزيـتهـا
ـكن لـلـعمل ـسبـبـاته ورمـزيتـه التي ال 
االدبـي ان يـــكــتـــمـل بـــدونــهـــا حـــتى وإن
ـــؤلــفــون في مـــحــو اخلــطــوط اجــتــهــد ا
الــفـاصـلــة بـ االدب والــواقع  فـهـم كـمـا
يـقول "جـبـران خلـيل جـبـران" : (يغـمـسون
أقالمـــهم في دمـــاء قـــلــوبـــنـــا ثم يـــدعــون

تــرجع رغــبـة الــبــعض في جتــربـة كــتــابـة
"قـــصـــة قــصـــيــرة جـــدا " الى الــتـــوهم في
بـســاطــة فــكــرتــهـا وحــدثــهــا وايــجــازهـا
وبتشجيع من اتساع مجاالت النشر سواء
ــــواقع في الــــصــــحف الــــورقــــيــــة اوفي ا
االلـكتـرونـيـة والتـواصل االجـتـمـاعي التي
بلغت مـديات غير مـسبوقـة غافل عن ان
تـــلك الـــبـــســـاطـــة مـــا هي االّ ولـــيـــدة ذلك
ــــعـــقـــد بـــ مــــكـــونـــاتـــهـــا الـــتــــشـــابك ا
وخــصــائــصــهــا الــذي سـيــنــتج عــنه نص
صعب متمـاسك تتمثل فـيه جمالـية الشعر
وادبــيـة الـســرد وبـنـائــيـته فـهي "الــقـصـة
القصيـرة جدا" كجنس ادبي مـستقل بذاته
تشـترك مع بـقيـة الفـنون الـسرديـة االخرى

في:
(االنــطالق من الـفــكـرة ومــعـاجلــتـهــا عـبـر

احـــــداث مـــــركـــــزة تــــــؤديـــــهـــــا عـــــوامل
وشـخـصـيــات مـعـيـنـة وغـيـر مـعـيـنـة في
ـسـهـبـة افـضـيـة مـحـددة او مـطـلـقـة او ا
وفق مـنـظـور سـردي مـعـ وضـمن قـالب
زمــني مــتــســلــسل او مــتــقــاطع وهــابط
سرعة وبـطئـا مع انتقـاء سجالت لـغوية
واســلـوبـيــة مـعـيــنـة لـلــتـعـبــيـر عن رؤيـة

فلسفية ومرجعية معينة )1
وألنــهــا تــمـيـل الى االيـجــاز والــتــكــثـيف
اللغوي فالبد وان تلتزم بالبنية السردية
وتــنـحـو نــحـو احلـكــائـيــة مـتالفـيــة لـغـة
الشـعر الـتـجريـدية الـتي تضـمّهـا لفـضاء
قــصـيــدة الـنــثـر مـعــتـمــدة عـلى عــنـاصـر
فارقة  والتهكم  والنزوع الى األنسنة ا
واللجوء الى ثراء االساطير والعجائبية
والــغــرائــبـــيــة و الــتــرمـــيــز  االيــحــاء 
وااليـــهــام   حـــتى يـــصل  ســفـــرُ الــنصّ
ا تـلـقي الى نـهايـة تـتوهج  ادهـاشـا  بـا
فيها من طرافة ومفارقة وحيرة ومغايرة
على ثنائية عا غير متوقعة  معتمدة 

متناظرين او متضادين.
غـــيـــر ان الــــكـــاتـب حـــســـ رشــــيـــد في
مجـمـوعته الـقصـصـية ( روشـيرو ) وهي
قد امـتـلك وعـيـا متـقـدمـا بـعالم بـاكـورته 
ا كشفته نصوصه القصة القصيرة جدا 
عن مـهـارات لـغـويـة وسـرديـة  فـاحـتـوت
المح اجلماليـة لها كما اظهر على تلك ا
براعـة في اجلـمع ب بـنـاء النص الـغني
الفكرة برؤيته وخـياله  وما بـ الفكرة ,
ــنــتـخــبـة كــهــدف لـلــتـعــبــيـر من خالل ا
ه احلـدث بـرؤيـة " الــفـوتـوغـراف " تـقــد
ـتتـالـية  ـتحـركـة ا الـدقـيقـة لـلـمشـاهـد ا
ـتـغـيــرة بـأوانـهـا وهي تــلك الـلـحـظــات ا
ــعـايـشــة احلـمـيــمـة لـهـا وبــانـفـعــالـيـة ا
فـالـقـصـة الـقـصـيـرة جـدا ولـيـدة حلـظـات
زمـــكـــانـــيـــة مـــســـتـــلـــة من واقع مـــأزوم
مـضـطــرب  حلـظـات تـنــفـصل عن مـسـار
وتطفر الى غير مساره  احلياة النمطي 

 u*« —uBÐ …UO(« bO &

غالف اجملموعة القصصية

الوحي)(..).
ــتــلــقي لــعــوالـم قــصص حــســ رشــيـد فــا
ـوت الـذي يـجـسـده كال من سـيـكـتـشـف ان ا
اإلرهاب واحلرب الذي يشيع الرعب اليومي
ـعيش كـان ثيـمة مـركزية علـنا في واقـعنا ا
دالة  لصـيقة بالـكثيـر من قصص(روشيرو)
حتى اضحت فضاء يـعج بالذكريات  عاثت
فيه فجائـع القتل ومشـاهد القبـور واجلنائز
خرابا واوجاعا فبرؤية تراجيدية وتهكمية
يـقــيم الـقـاص بــنـاه الـسـردي لـيــبـدو مـثـقال
برائحـته الزاكـمة ونكـهته العـلقمـية وألوانه
الــقـاتــمـة يــتـحــكم في مــفـاصل "روشــيـرو":
سك "الوطن" يـحـفر اخـاديـده في جسـده 
بـخنـاق مـفاصل الـسـرد وشخـوصه فـارضا
شـبـحـيـته عـلى حـبـكـات الـنـصـوص ويـكـون
دالـة رئـيسـة فـيـهـا  فـفي قـصـة "ثالجة "ص
ـوت في كل من امـكـنة  133-132يـتجـسـد ا
ـوتى من بـقـوا أحـيـاءا  وفي امـكـنة  حـفظ ا

"الـثالجة " إذ تـنـفجـر جـثـة قتـيل مـغدور 
تــفـخــيــخـهــا قـبال في ثـالجـات (مــسـتــشـفى
احلكومة) لتختلط كل اجلثث ببعضها. وفي
ـقــابـر ايـضـا الـشــوارع واالسـواق وحـتى ا
ـوتى لم يــسـلم من بــشـاعــة الـقـتل عـالـم ا
يـفــجـر االرهـابي نــفـسه في مـقــبـرة كـمـا في
قـصــتي " حـفــلـة" ص 23و" جـنـازة ص152
?ذاك هـــو مــطــمح  الــقـــتــلــة ومــرادهم هــو
ترهيب اجملتمـع ككل من اجل اخضاعه ألمرٍ
واقعٍ هو التعايش مع االرهاب وايدلوجيته

. ففي قصة (خيط ):
(الــطـبــيب الحظ انــتــفـاخ بــطــنه وهـو شيء
عــادي كــون اجلــثــة رمـيـت في الــعـراء لــكن
الفـضول جـعله يـرفع الغـطاء ويـفتح أزرار
الـقـمـيص ذهـل شق عـلى طـول بـطـنه حلم
بخيـط طلب مقـصا فتـح اخليط عقـدة بعد
أخرى حـتى انـتـهى منه. شـقت الـبـطن على
اجلـــانـــبـــ أخـــرج من داخـــلـــهـــا الـــرأس

واختفى االنتفاخ). ص131
ـوتُ انـطوت ان الـقـصص الـتي تـضـمـنـهـا ا
مريرة على سخريـة سوداء نشأت في ظـلها 
ـــمض جــدا  وهي ســـخــريــة حـــدّ الــوجع ا
مـحـنة بهـا يـقلب  واعـية جلـأ الـيهـا الـكـاتب
ط الــتــعــبـيــر عن هي  الــوطن "روشــيــرو" 
ـتـخم ـعــيش ا ه ا فـوضى وال عــقالنـيــة عـا
ــتـنــاقـضــات وتـداعي قــيــمه الـنــبـيــلـة  بــا
والزيف والـقتل الـذي بقي " مـاركة مـسجـلة"
ـتوطن على خـشـبات تـوابيـتنـا  والفـساد ا
مـتـوخــيـا من خاللـهـا  فــضح هـشـاشـة ذلك
الـعالم بـتـشوهـاته و لـ" نـشر غـسيـله الـقذر"
ـســكـوت عـنـه: تـابـوات تــوغل بـجــرأة  في ا

ـان بــالـغـيـبـيـات الـعــادات الـسـائـدة واال
الـتي لم لم تـزل فـاعـلـة تـقـيم مـجـسـمـاتـهـا
ـقـدسـة حـفــرا في حـيـاتـنـا ومن اجل ان ا
يبلور موقـفه برؤية مضمـرة  لغاية اسمى
أال ان هي الـدعوة  لـلـتـصحـيح والـتـقو 
سـخـريته مـنـحت  مـجـمـوعته الـقـصـصـية
قيمة مضافة ساهمت في مزيد من االمتاع
فالـسـخريـة عمـوما تـمـكّن العـمل االبداعي
الغاية من ان يصل لغايته بسهولة ويسر 
تمـثلة في خلق عـالم  اخر اكثـر عقالنية ا
يحـيل العـجز والالجـدوى وانكـسار الذات
الى الــــشـــعــــور بـــالــــقــــوة والـــتــــســـامي
وت فـي العمل واالنتـصار ومـا تضـم ا
االبـداعي إال وســيـلـة لـلــكـشف عن احلـيـاة
مــشـبـعــا ادواته في مــداد وجـعـهــا والـتي
حتـاول غـيالن الـقــتل كـبح جـمـاح روحـهـا
الـفـيـاضـة بـالـنـور  فـ ( ان الـسـخريـة هي
ذروة االلم) مــثــلــمـا قــال الــراحل  مــحــمـد

كذلك ان : اغوط  ا
ــوت جــزء أســاسي من احلــيــاة وإن (...ا
باشرة نقيضا لها. بدا في هذه الصورة ا
وت هـو الـوجه اآلخر لـلـحيـاة ذلك ح ا
تقـابلة نسلم أمـرنا إلى فـكرة الثـنائيـات ا
التي تمنحنـا قيمة األشياء فـقيمة احلياة

وت)((6 هي أنها ضد ا
وبالتالي فالـقصة القصـيرة جدا رغم انها
سكوت عنه ستـور في الواقع وا تكشف ا
اال انهـا ال تـفضح كل شيء بـل انهـا تدفع

تلقي الى معاينة كل شيء. بوعي ا
WOýU(«
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