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صريات زاهي حواس وفريق مصري ثالثة نيا جنوبي القاهرة. وفتح عالم ا ة في ا كشفت مصر النقاب عن مومياء كاهن كبير عمرها  2500عام في مقبرة قد
توابيت مغلقة تعـود إلى عهد األسرة الفرعونيـة السادسة والعشرين. واحـتوى أحد التوابيت على مومـياء كاهن كبير محفـوظة جيدا وملفوفة بـالكتان ومزينة برسم
ة إيزيس. كما فـتح الفريق تابوت آخرين أحدهـما يحتوي على مومـياء ألنثى مزينة باخلرز األزرق واآلخـر يحتوي على مومياء صريـة القد ذهبي يصور اإللهة ا
نيا وجد الفريق أيـضا رأسا شمعيا نادرا. حافظـة ا قبرة  ألب في مقبرة عائليـة. وفُتحت التوابيت في بث على الـهواء مباشرة على قنـاة ديسكفري األحد. وفي مـوقع ا
وقع مـنذ عـام ونـصف العـام ومـا زالت أعمـال الـتنـقيب صـريـون ا وقال حـواس (لم يـسبق لي أن اكـتـشفت أي شيء كـهـذا في الفـتـرة األخيـرة). واكتـشف عـلمـاء اآلثـار ا
وقع يحتاج إلى تنقيب صريات زاهي حـواس في صورة من أرشيف رويترز وقال حواس في تصريح قـبل يوم من فتح التوابيت (أعتقد حـقا أن هذا ا مستمرة به. عالم ا
نطقة ونُقل ـقابر هناك. وتابع أنه في عام  1927عُثر على تابوت ضخم من احلجـر اجليري في ا زيد من ا ا على مدى اخلمس عـاما القادمة). وتوقع الـعثور على ا ر
وقع و وقفه. وقع أصبح منسيا بعد ذلك. وأضاف حواس أنه قبل عام عُثر على شخص يقوم بأعمال حفر غير قانونية في ا صري في القاهرة ولكن ا تحف ا إلى ا

وكان هذا ما نبه علماء اآلثار لتبدأ أعمال التنقيب من جديد.

رسالة القاهرة
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الرواية البوليسية.. التأصيل واإلنفتاح

ية في إجنلـترا وأمريكا البوليـسية العـا
من مــجـتــمـعــات بـورجــوازيـة مــتـمــايـزة

السلطات.
في عام  2015ستـصدر روايتـ ألديب
آخرين غيـر الكاتـب "حمدوشي" األولى
ــــوتى البــــراهــــيم مــــردان بــــعــــنــــوان "ا
يـــخــطـــطـــون" وهي روايــة كـــانت وفـــيــة
ألصول احلـبكة الـبولـيسيـة الكالسيـكية
والــثــانــيــة هـي روايــة "زنــبــقــة احملــيط"
للكاتب مصطفى لـغتيري والتي اعتمدت
حبكة دراميـة ابتعدت عن روايات اجملرم
ــسـتــغل الــقــاتل لــتــعــوضه بــاجملــرم ا

وخلق لغتيري بديال دراميا
يــتـمـثـل في حتـبــيك الـسـرد
الـــبـــولــيـــسي وتـــطـــعـــيــمه
بــالـــتـــشــويق الـــقــائـم عــلى
ــــــــطــــــــاردات واألجــــــــواء ا

شحونة. الدرامية ا
صـدور رواية بـولـيسـيـة عام
" 2019فـــــرصـــــة أخـــــيــــرة"
للـكاتب العـصامي "مـصطفى
الــــــكـــــــنــــــاب" دلـــــــيل عـــــــلى
اسـتـمـرارية انـبـعـاث الـرواية
البوليسـية ففي الوقت الذي
يـــتــــراجع فـــيـه هـــذا الـــنـــوع
ويـــضـــمــــحل تـــصـــدر روايـــة
بولـيسيـة أخرى. روايـة تبدي
مرونـة إبداعـية مـا ب الـوفاء
ة وحتري للشكل التقليديجر
وحتــــقــــيق وأدلــــة..ومــــا بـــ
انـفـتـاح يـقودنـا إلى الـتـبـشـير

برواية بوليسية سياسية.
وعـلـيه فـالــروايـة الـبـولــيـسـيـة
ــكن أن تـكــون عـنـقــاء تـخـرج
من الـرمـاد فـبـؤرة مـأزقـهـا هي
نـفسـها مـصدر تـفـجر إلـهامـها.
وإذا كــان الــواقـع الــبــولـــيــسي
الــــيــــوم يــــرزح حتـت ثــــقل وقع
سلطوي قمـعي فإنه ليس هناك
ـــنـع من تـــطـــور الـــروايـــة مـــا 

الــبـولــيـســيـة لــتـكــون مـغــلـفــة بـقــضـايـا
اجتماعية وتاريخية وسياسية تتيح لها

االنفتاح على جمهور أوسع.
ـصـطفى الـكـناب: روايـة "فرصـة أخـيرة" 
ــة ــة اجلـــنــائــيــة إلى اجلــر من اجلــر

السياسية
رواية "فـرصة أخـيرة" هي اإلصدار األول
لـلــكـاتب الـعــصـامي مــصـطـفى الــكـنـاب
رواية بوليـسية من ثالثة فـصول: خيانة

وظالم- صالون الشمس- قبل الهاوية.
كن على ضـوء سرديتـها أن نقف على  
حـضـور الفت لــلـقــواعـد الـصــارمـة الـتي
رســخــهــا األدب الــبـولــيــسي عــلـى مـدى
ـكن أيـضـا من خـاللـهـا الـنـظر عـقـود و
إلى مالءمـة هـذا النـوع لـواقعـنـا الراهن
كـما تـتـيح هـذه الروايـة من زاويـة أخرى
االطالع عـلى تنـويعـات وإمـكانـات جتعل
الـكــتــابـة الــبــولـيــســيـة أكــثــر ديـنــامــيـة

وانفتاحا.
تـلــتـزم روايـة "فـرصـة أخـيـرة" عـلى األقل
في فـصلـها األول بـالـقواعـد الكالسـيكـية
لألدب البوليـسي اذ ترتكز حـبكة السرد
ــة قــتل ــعــهــودة جـــر عــلى األركـــان ا
مـــشــــتــــبه فــــيه قــــرائن وأدلــــة حتـــري
تعارف عليه في وحتقيق.. إنه التقلـيد ا
رواية من فعلها? الشكل األكثر ذيوعا في

الروايات البوليسية العريقة.(7)
أمــا الــفــصل الــثــاني صــالــون الــشــمس
فيتخفف فيه الكاتب من الشكل التقليدي
لـلقـصة الـبولـيـسيـة ليـنتـقل إلى القـصة
مـن نـوع كــيف فــعــلــهـا? 7حــيث يــسـعى
الــضـــابط آدم إلـى الــبـــحث عن أســـبــاب
ة لـكن احلبـكة لم ارتكـاب سعـيد لـلجـر
تـكن مقـنـعة بـسـبب االخـتزال الـذي طال
الــكـثـيـر من الـقـصص الـفـرعـيـة وبـسـبب

واقف. تبسيط بعض ا
ــكن وعالقــة بــذلك ال أدري إلـى أي حـد 
أن تـســتـوعب روايــة بـولــيـســيـة واحـدة
تـنـويـعــات مـتـعـددة ال سـيــمـا أن حـبـكـة
ـاذا فـعـلـها?" تـقـودنـا الى تـنـويع جـديد "
عنى تسلـسل"  يتـعلق بقـصة "القاتـل ا
قــصص جــرائم أخــرى  يــتم ســردهـا في

هذا الفصل وبعجالة.
وفي نـفس الـفصل دائـمـا نـطالع اقـتـحام
الــضــابط آدم لــعــالم الــعــصـابــات وهي
قـصـة أخرى تـذكـرنـا بأعـمـال جـون ديلي
وريـك ســـتــــارت عن الــــعـــالـم الـــســــفـــلي
وروايـات االجـرام والـشـوارع في أمـريـكا

ية الثانية. ما بعد احلرب العا
وحــــتى وإن لم نـــتــــفق مع الــــتـــبـــســـيط
واالخـتـزال في توظـيف هـذه الـتنـويـعات
فــإنــهــا كـــشــفت لــنــا عن رؤيــة واقــعــيــة
ـــنــا ألجـــهــزة األمـن اخملــتـــرقــة فـي عــوا
العربية. إن التحري هنا لن يكون نسخة
ــز أو هـيـركـيل بـوارو من شــيـرلـوك هـو
فـــهــو الـــضـــابط آدم في روايـــة "فـــرصــة
أخـيرة" ال يـتـمتع بـاسـتقاللـيـة كبـيرة في
مـجـتـمع مـشـروط بـحـدود دنـيـا لـتـطبـيق
الــعــدالــة هــو هــنــا جــزء من مــنــظــومـة

ينخرها الفساد.
هــكـــذا تــوزع الــفــصل الـــثــاني صــالــون
الشمس ب نـزعة مثالية لـسرد بوليسي
يسعى من خاللها البطل إلى الكشف عن
غموض جرائم قاتل متسلسل وب سرد
واقـــعـي يــســـعـى لــلـــكـــشف عـن خـــيــوط

عصابة ليست إال سطح جبل اجلليد الذي
ستشري في البالد. يخفي الفساد ا

الفصل األخير قبل الـهاوية وبغض النظر
عن التناول السريع لألحداث فإن االنتقال
فــيه  من حتــقــيـق بــولــيــسي له حــدوده
ومقتضـياته إلى معركـة سياسيـة مصيرية
ـواجهـة واجتـثاث جـذور الـفسـاد ومهـما
بـدا األمـر أشـبـه مـا يـكـون بـيـوتـوبـيـا فإن
ـنعطف احلـاد االنحراف غـني بحبك هذا ا
ـنــاخ الـعـام غـيــر مـطــروقـة وأحـسـب أن ا
ا للحريـات أصبح يتيح إمـكانات أفضل 

كـان عــلـيه الـوضع ســابـقـا أضف إلى ذلك
أنه آن األوان ألن يــســتــعــيض الــتــحـقــيق
ـــة اجلـــنـــائـــيــة الـــبـــولـــيــسـي عن اجلـــر
ة السـياسـية. والفـصل األخير من باجلـر
روايـة "فرصـة أخـيرة"  يـقـوم بهـذه الـنقـلة
ويـفـتح هـذا الـباب بـشـكل مـوارب القـتراف

رواية بوليسية سياسية.
أعـتـقــد أن الـكـتـابــة الـبـولـيــسـيـة يـجب أن
تـكـون مــنـفـلـتــة من إسـار قـواعـد الــكـتـابـة
ـهم أن أن تـكون الـتقـلـيديـة كـما  أنه من ا
تـلئة بذاتها ( 8 ) وأجد أن جمود كتابة 
األدب الـبـوليـسي مـرتبط بـتـكراره لـنـفسه
دون أن يـنـفـتح عـلى تـنـويـعـات ومـسـارات

جديدة.
ن يـــتـــشـــاءمــون من وخـــتـــامـــا فــخالفـــا 
مسـتـقـبل الـروايـة الـبـولـيـسـيـة أجـد أنـها
فـتـحت لـنفـسـهـا مسـارات جـديـدة جتعـلـها
تــتـــقــاطع بــشــدة مع مــحــفــلــ كــبــيــرين:

الفلسفة والسياسة:
فمن جهة آن األوان أن نـكف عن النظر إلى
ــة كـرد فـعل مـجـرد أو حـدث مـثـيـر اجلـر
وت قضية فلسفية وكونية ال ومسل. إن ا
من حـيث دوافعـها الـنفـسيـة واالجتـماعـية
والـوجــوديــة ولــذا فـإن احلــفــر عــلى هـذا
ـنوال كـفـيل في اعتـقـادي بإبـداع روايات ا
ا نظر إليـه باستسهال عظيمة فـي أدب طا

وازدراء.
ومن جـهة ثـانيـة فالـرواية الـبولـيسـية هي

روايـة الـبــولـيس وعن الـبـولـيس ومن 
ــكـونـات الــسـلـطـة مــشـروعـيـة تــفـكـيــكـهـا 
ونـقــدهـا الـفــني ألنـظـمــة دكـتـاتــوريـة إمـا
بــفــضح الــبــولــيس عــلى اعــتــبــار أنـه آلـة
سـلـطـويـة قـمـعـيـة أو بـإعـادة االعـتـبـار له
كــمـؤســسـة قــانـونــيـة تــسـهــر عـلى إقــامـة
مـجــتـمع مـتـحـضـر يـسـاهم في إرسـاء قـيم
العدل واألمن والسلم والكرامة اإلنسانية.
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من أقـــدم مــا تـــركه الـــتــاريـخ هي احــدى -1
قصص شهرزاد في الليلت  19و 20وفي هذه
الـقـصـة يـعـثـر صـيـاد عـلى صـنـدوق كـبـير مـقـفل
وثـقـيل في نـهـر دجلـة. ويـشـتـري اخللـيـفـة هارون
الرشـيد الصندوق منه  الذي يـأمر بكسر األقفال
وفـتح الـصـنــدوق لـيـجـد فــيه جـثـة امــرأة مـقـتـولـة
ومقـطعة فيأمر اخلليفة وزيره أن يكتشف له سر
ـــة في غـــضـــــــــون ثالثـــة أيـــام وإال أمــر اجلـــر

بقتله.
مــلف عن الــروايــة الـبــولــيـســيــة. فـيــكــتـور -2
ســحــاب. مـــجــلــة قـــوافل. الــعــدد5. اجملــلــد59.

سبتمبر/أكتوبر 2010. ص89
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لــــلــــحـــديـث عن الــــقــــصــــة أو الــــروايـــة
ـكن الـقفـز عـلى الـتراكم الـبـولـيسـيـة ال 
الكبير الذي راكمته الرواية الغربية على

مستوى إبداع ورواج هذا النوع.
ونـسـتـطيع تـتـبع اجلـذور األولى لـنـشوء
القصة الـبوليسـية عند الـكاتب الفرنسي
فـولـتــيـر في روايـته "زاديج" 1774ولدى
ـاني "هــوفــمـان" في قــصـة عــنـوانــهـا األ
لــكن "اآلنــســـة فــون ســـكــوديــري"1819. 
الـكـثيـر من الـدارسـ والنـقـاد يجـمـعون
عــلـى أن  الـكــاتـب األمـريــكـي "ادغـار أالن
بــــــو" 1809- 1849هـــــــو أول مـن رسخ
وأسـس أصـوال لـلـعــقـدة الـقــصـصـيـة في
الـروايــة الـبــولـيــسـيــة وذلك في قــصـته

"جرائم شارع مورج" 1841.
وسـتـعرف الـروايـة الـبولـيـسـية عـصـرها
يت بداية الذهبي ما ب احلرب العا
مع الـــســـيـــر آرثـــر كــونـــان دويل1859-
ز".  1930مبتكـر شخصيـة "شارلوك هو
والـــــذي ألف أربـع روايـــــات وأزيـــــد من
خـمسـ قـصـة بـولـيـسـيـة بـطـلـهـا دائـما
ــز". وإلـى جــانب كــونــان "شــارلــوك هــو
ع جنم الـكـاتـبة "أجـاثـا كـريـستي" دويل 
1890- 1976والـــتي كـــتــبت  66روايــة

و 14قصة.
ولــئن كـان األدب الـبــولـيـسي بــدأ يـخـبـو
بعد ذلك في إجنلترا فإن شعلته انتقلت
إلـى أمــــريــــكــــا مع الـــــكــــاتب"كــــارتــــيــــر
ديـــكـــســـون"1906- 1977مـــلك روايـــات
ـــغــلـــقـــة و"ســـيــســـيل ألـــغــاز الـــغـــرف ا
ستريت"1884- 1956وستتطور الرواية
الــبـــولــيــســيــة إلـى فــروع جــديــدة مــثل
الـروايـة اجلـنـائـيـة "ريك سـتارت"1886-
 1975وقصص اجملرم وأعمال العنف
"جــــــون ديــــــلي"1889- 1958وشــــــاعت
ة السفلي روايات كثيرة عن عـالم اجلر
وجرائم الـشـوارع وكلـها روايـات حتري
ـؤطر بسـلطة ساهـمت طبـيعة اجملـتمع ا
ــؤسـســة شـرطــة مـواطــنـة قـانــونــيـة و
تــتــمـتع بــاســتـقاللــيــتـهــا في شــيـوعــهـا
وساهـمت األعمال الـدرامية الـتلفـزيونية
أيـضا في رواجـهـا متـأثـرة بهـا ومـؤثرة

فيها.
وبعد السبعينـات ستتراجع بشكل ملفت
مكانة القصة والرواية البوليسية لكنها
سـتـعود مـجـددا في أواخر الـتـسعـيـنات
حـ نـشـر "دان بـراون" روايـته "احلـصن
الرقمي" 1998وأتبعها بروايات أخرى.
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رغم مـــحــاوالت الــتـــأصــيل لـــلــروايــة أو
الـقـصـة الــبـولـيـســيـة في الـتـراث األدبي
الـعــربي بـالــتـذكـيــر بـقــصـة "الـتــفـاحـات
فـإن الــثالث" في ألـف لــيــلــة ولــيــلــة (1) 
الفرق كبير ب تلك االرهاصات والقصة
الــبـولــيــســيــة في األدب الــغــربي. وهـذه
"الالعالقــة" نـرصـدهـا بـدءا من مـصـطـلح
"القصـة البوليسـية" فكلـمة "بوليس" في
ـة "بـولـيتـيـا" تـعني في الـيـونـانيـة الـقد
دينة وهي تـشمل مجموع األصل إدارة ا
واطن القوان والقواعد التي يلتزمها ا
من أجل أن يـــســـود الــنـــظـــام واألمن في
اجملتـمع وصارت الـكلـمة بـعد فـيمـا بعد
تعـني مجـموعـة منظـمة مـسلحـة ومكـلفة
. وبـناء بـفرض احـترام الـنـظم والقـوان
عليه فـالقصة أو الـرواية البولـيسية هي
ذلك الـنـوع الـذي يـعـالج قـضـيـة جـنـائـية
يحـاول فيـها الـتحـقيق واألدلـة اجلنـائية
ـبـاحث أو احملـقق اخلـاص أن يـفـكـوا وا
أحـاجــيـهــا وعـقـدهــا الـغــامـضــة إلمـاطـة

تخفي.(2) اللثام عن اجملرم ا
وبـعبـارة أخـرى يعـرف األدب الـبولـيسي
عــــلى أنـه قـــصــــة أو وروايــــة قـــوامــــهـــا
اكـتــشــاف رجل مـن رجــال الـبــولــيس أو
ة تـبدو وكأنـها كـاملة التـحري عن جـر
ـــؤلف نــحــو احلل بــطــريــقــة ويــتــقــدم ا
مشـوقة تثـير الـفضول وحتـبس األنفاس

وتثير ملكة حل األلغاز.(3)
بـالــنـظــر إلى هـذا الــتـعـريف الــتـقــلـيـدي
لألدب البولـيسي يصـعب اجلزم بوجود
ازدهــار لـألدب الــبـــولــيـــسي في الـــعــالم
ا وال حـاضرا. وحتى وإن العربـي ال قد
اسـتـحـضـرنـا روايـات صـالح مـرسي  أو

روايـات نـبـيل فـاروق فـإن مـا يـكـتـبـانه
هـو أقـرب إلى أدب اجلـاسـوسـيـة حـيث
الـصــراع بـ أجـهـزة مـخـابـرات ودول
وذلك أبــعـــد مــا يــكــون مـن الــقــصــة أو

الرواية البوليسية.
ـــصــري يــوسف  يــتــحـــســر الــروائي ا
الــقـعـيـد في مـقــالـة له بـجـريـدة األهـرام
عـنـونـهـا بـ" أيـن الـروايـة الـبـولـيـسـية?"
ويــرثي لـغــيــاب الـروايــة الـبــولــيـســيـة
عــربـيـا ويـذكـر أنـهـا - يـقـصـد الـروايـة
شـروع الذي راود البـولـيسـية- كـانت ا
كــتـاب كـبــار مـثل جنـيـب مـحـفـوظ. (4)
ـاذا لم يـكتب ويـظل الـسؤال الـعـريض 
كـبـار كــتـاب الـروايــة الـعـربــيـة روايـات
كبـيرة تكـون عالمات في تـاريخ الرواية
ـيـة? قـد يكـمن جـزء من الـعـربـيـة والـعـا
اإلجابة عن هذا الـسؤال في أن التعرف
على الرواية البوليسية لم يتم في وقت
مـبــكـر في الــعــالم الـعــربي وقـد يــكـون
النــحـــراف الــكــتـــابــة نــحـــو مــزيج من:
روايــات الـــتــجـــسس وأدب الـــســجــون
ـلقب وروايـات الرعب الـتي برع فـيـها ا

بالعراب" أحمد خالد توفيق".
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ألزيد من سـتة عـقود لم تـسجـل الرواية
ــغـرب ســوى أربـعـة الـبــولـيـســيـة في ا
عناوين حسب ما ورد في بيبليوغرافيا
التي ـغـربـيـة 1942- 1999 الـروايــة  ا
أجنزها عبد الرحيم العالم  (5) وبعده
بـقـلــيل سـيــسـجل مــحـمـد قــاسـمي في
بـيـبلـيـوغرافـيـا الروايـة مـا ب 1941-

 2002ثماني روايات بوليسية. (6)
بـلـغـة األرقام فـإن الـروايـة الـبولـيـسـية
ـغـرب لم تـتـجـاوز مـرحـلـة احلـبو في ا
ومــــا بــــ تــــاريخ صــــدور أول روايــــة
بـولـيـسـيـة "احلـوت األعـمى"  1997إلى
الــيـــوم أي بــعـــد أزيــد من عـــقــدين من
الــزمن فـإن الــروايــة الــبـولــيــســيـة في
ـغرب لم تـتجـاوز ثالثـة عشـر عنـوانا ا
أي أقل من رواية واحدة في الـعام نعم
هي عـلى قـيـد الـكـتـابـة لـكـنـها لـم حتقق
طفـرة نوعيـة أو تراكمـا كميـا منذ بدأت

غرب. في ا
ومع ذلك ال زلنا نشهـد محاوالت حثيثة
الستنبات نبتـة الرواية البوليسية ذات
اجلذور الغربية في بـيئة مغربية. وهي
مــحــاوالت فــريــدة وجـــادة تــســعى إلى
إعــادة بـــنـــاء الــروايـــة الــبـــولـــيــســـيــة
وتـبـيـئــتـهـا وجـعـلـهـا مــنـصـة لـقـضـايـا

تتجاوز ما هو جنائي وقانوني.
وإن شــئــنــا احلــديـث عن بــعض مالمح
هـذه الــتـجـربــة فال بـد أوال من احلـديث
عـن الــريـــادة احلــمـــدوشــيـــة لــلـــروايــة
ـغــرب فــقــد ارتـبط الــبـولــيــســيـة فـي ا
ـغرب ظـهـور الـروايـة الـبولـيـسـيـة في ا
باألديب عبد االله حمدوشي وميلودي
حمدوشي مؤلفا "احلوت األعمى"1997
وليس مـصادفـة أن تظهـر روايتـهما مع
نـاخ العام لـلحريات ألن بداية انـفراج ا
الروايـة البولـيسيـة يصعب أن تـنتعش
في مناخ يـحضر فـيه البولـيس بوصفه

جهازا للقمع.
اخلـلــفـيــة الـتي انــتـقل مـنــهـا مــيـلـودي
حمدوشي إلى الرواية البـوليسية على
اعـتــبــار انه مـفــتش شــرطــة سـابق ثم
أســتــاذ جــامـــعي خــبــيــر في الــقــانــون
اجلــنـائي مـكـنـتـه من ريـادة هـذا الـنـوع
والـتـخصص فـيه. عـبـد االله حـمدوشي
هو اآلخر سـيناريـست معروف يـحترف
الكتـابة الدرامـية فلـيس من الغريب أن
يـكـونا ثـنـائـيا مـبـدعـا حتى وإن افـتـرقا
فـيـما بـعـد وأصـدرا روايات أخـرى غـير
مـــشــتــركــة. وعــمـــومــا فــإنــهــا روايــات
ــة الـذي حـافــظت عــلى عـنــصــر اجلـر
يشكل عـمودا فقريا لـلرواية البـوليسية
وأدخــلت مـزيـدا مـن الـتـشـويـق بـتـكـرار
ــة مـوازاة مع ســيـر الــتـحــقـيق اجلـر
كون أزقة في مـقاربتـها  لكـنها ظلـت 
السلطـة وذلك مطب الرواية البـوليسية
ـستـوى العربي إذ غـرب وعلى ا في ا
ال تتـجسد الـكتـابة البـوليسـية كتـخييل
إال عـلى خلـفيـة بيـئة بـوليـسيـة واقعـية
كـــالــتـي اســـتــلـــهـــمـــهـــا رواد الـــروايــة
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ـكـر ـهــارات ا تــكـتب الــشـاعـرة بــلـقــيس خـالــد الـشـعــر 
االنـثـوي الـذي اليـضـاهـيـه مـكـر  بـوصـفه فـرعـا من فـروع
ـعـنى وتـهـذيب الـقـبح لـيصـبح الـذكـاء في الـتـحـايل عـلى ا
جـمـاال ذلك يـدل عـلى الـفـوز بـأمـكـانـيـة الـكـتـابـة الـشـعـرية
نطويـة على فعل مؤجل  تـلك الدواعي األنثويـة بوسعها ا
تـبديـد ضـجرنـا بـأمتـيـاز فثـمـة فارق كـبـير بـ مـ النص
ـ ذاته مع ان ومــايـريــد ان يــقـوله في الــنــهـايــة خــارج ا
النهاية في نصوص مجموعة (دقـيقة اودقيقتان) للشاعرة

قدورها ان تدرك معنى جديدا مضافا  بلقيس خالد 
انها النهاية التي تخفي معنى كامنا قد يبدو جهدا الثمرة
منه لكـنه مثيـر للجـمال والدهـشة اما الـنصوص فـقد تبدو
هي االخـرى التـقول شـيـئـا لـكنـهـا في حـقـيقـة االمـر تـقول
اشــيــاء واشــيـــاء ولــكن بــبــضع كــلــمــات مــبــتــســرة تــلك

وغلة بالتكثيف من شأن الشعر اخلصيصة ا
ان يـجـعـلهـا في زمـن اليـهرم  زمـن رابض خـلف مـايدون

من محسوس وملموس وغير مدون :
تأوهت ثم انصرفت

فكرة
لم ادونها

او :
ادور 
حول

القصيدة
كلما بحثت عن مستقر

المريـة في ان نـصـوص بلـقـيس خالـد الـقـصار تـتـنقل من
الــصــمت الى حــسن االســتـمــاع عــبـر اســتــيالد شــعـري
المنقـطع فكل كلـمة حتـضر في نصـوصها تـنبع من نبض
احلياة بـاسرها لـكنـها تظـهر وتخـتفي كمـا لوكانت بـصمة
من بــصـمـات الــغـيـاب قــبل ان تـشــكل حـضــورا الفـتـا ان
ستمر عنى مـا يعني امكـانية التولـيد الشعـري ا االرجاء 
الـذي بـامـكـانه ان يــغـادر الـنـهـايـات نـحـو بـدايـات جـديـدة
حتدث وتعـاود احلدوث ان النـهاية في شـعر بلـقيس خالد
ــا احـالـته صـوب وجـهـة التـعـني قــطع مـسـار الـشـعـر وا
اخرى وضـمن هذا االشـتغـال فـان كل نهـاية تـخفي بـداية
ــوجـب ذلك فــأن الـــشــعـــر يــبـــدو هــنـــا مــثـل كــائن مـــا و
التصاحبه اي صفات حية ذلك ان شخصية النص ماهي
كن انصياعها ألي ختام على الوجه الذي اال سيرورة ال
يجعلها كاملة فاالكتـمال نظير النقصان على الدوام وذلك
يحتم على الكلمة ان يكون ماقـبلها يقتضي معناها بل ان
ـعــاني حـقـهــا والـســبب يـعـود الى ان الـكــلـمـات التــوفي ا
الوهم في كـثير من االحـيان يـتحـول وسيطـا الثبـات معنى
ما فيصبح كل منهما شـرطا لوجود اآلخر  اذن اليستقيم
ـعـنى ويـتـواصل مـن دون نـقـصـان فـثـمـة شئ غـائب عن ا
ـعــنى بـأسـتــمـرار ولـعل هــذا الـنـقـصــان يـدل عـلى دوام ا
ولدة لشعـر كهذا وعلى وفق هذا التصور نرى السيروة ا
عـاني تأبى ان تـظهـر من دون نقص يـشي باألكـتمال ان ا
الــذي يـجــري عــبـر نــافــذة من الـفــراغ اخملــفي بــخـتم من
الشمع المناص من فضه لنرى خينئذ ان النصوص تدور
عـلى شـيئـ اسـاسـيـ النـقص ومـحـاولـة تتـمـيـمه بـنقص
عنى آخر تأتي به الشاعرة الحقا ووفقا لذلك فأن ظهور ا
رهن بحظور النقـصان كرديف له فنلـمحه حملا خاطفا في

النصوص:

قالت : ال
وفي كف ابيها تركت

اثر وجهها
او :

اسطورة اخرى
للعشق
حتكيها

ظالل شجرة
----------
هل تود ان تصير

امرأة ?!
سؤال وجهته الى
فراشة حتوم

حولي
-----------

جدتي
كم عمرك اآلن

سكتت
لتعد جبهات القتال

ان مـهـارة اخـفـاء الـنــقـصـان في مـعـنى الـنص من
شأنه ان يـجـعل النص يـتـيه في دروب خـفيـة حيث
اليعيد الزمن االمور الى نصابـها ابدا انها التظهر
حـيث نـبـحث عـنـها كـونـهـا تـمـثل تـنـصـيـصا داخل
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النص ذاته وسر من اسرار انـتاجه بل انها سـابقة للنص
واكــثــر واحــدث نــشــوءا مــنه بــســبب انــهــا تــمــضي وراء
ــا يــشـبه االعــجــاز في ادارة الــنص واجنـاز الــتـخــفي و
مـايـتــبـقى مـنه مـن خالل صـمت الـنص وتــكـلم اخملـفي ان
النص لدى بـلقيس خـالد يـنقضي من دون حتـقيق غرضه
ـشدودة الى لـذلك يـبقـى متـكـلـمـا مع راهـنيـته الـصـامـتـة ا
الـثـرثـرة ولـكـن بـبـضع كـلـمـات فــقط ومن ثم يـسـلم الـنص
تلقي بـدال عنه بعد مـغادرة سطوره نفسه لآلخـر فيتكـلم ا
لـــلـــورقـــة لـــكــنـه يـــبــقـى في رحـــاب قـــارئه في األوان ذاته
ستغرقة في اثلة في النقصان وا استجابة لرغبة بقاياه ا
عـنى والداللـة اللـتان عمـليـة استـكـمال دورهـا في سيـاق ا
بـوسـعــهـمـا ان يـظـهــرا حـتى مـابـعـد اكــتـمـال الـنص عـلى
تـلقي في سطـور الـورقة مـضـيفـ شوطـا آخـر سيـجـده ا

عراء النص وبياضه :
التقل
ألمرأة

فقدت اوالدها
احلرب: انتهت

ومثلمـا تنتهي الـقصيدة تنـتهي احلرب ولكـنهما لن يـنتهيا
ا ظال مـحـلقـان في الفـضاء االفـتراضي على االطالق طـا
ـعـاني الــنص ودالالته فـقـد يــنـتـهي الـنص لــكـنه يـبـدأ من
نـام مايشير جديد من جهـة القار الذي يـجد حتى في ا
الى اســتــكــمـال الــنص الغــراضه خــارج حــدود ســطـوره
ـرئية من فصـول احلرب ليتـجنبها ورؤيته للواقـعات غير ا

:
مادامت االقدار سخية

حيث القتل في
حلمي

سأمضي النهار نائمة ايضا
ويـتـجلى الـتـأجـيل الـذي يـولده الـنـقـصـان بـاوضح صوره

بصيغة االرجاء والتعليق الفاتن احلميم والالمتناهي :
بقبلة اخرى

نؤجل
الوداع

ان التأجـيل هنـا هو كتـابة بـيضاء كـتبت تـوا خارج النص
وتفـوق باألهمـية الـنص نفسه مـن جهة حتـليـقه في مجرى
الزمـان والى اجل غيـر مسـمى في سمـاء تخـطف االشياء
ـرة وتكـتب السـطور خطـفا بـريحـها فـيكـتمل الـنص هذه ا

تبقية التي تكمله في رحاب الفضاء بأكمله : ا
ا ر

عطرته األحالم
قميص نوم خطفته ريح من احلبل

وتــتــشــارك الــشــاعــرة مع الــطــبــيــعـة ايــضــا عــلى طــريق
استكمال النص بال قلم وورقة :

كلما لويتها
بكت

طر ثياب بللها ا
بـــنــاء عـــلى مــاســـبق فـــأن اوثق الــبـــراهــ تـــدل عــلى ان
ثل اخملـفي في نصوص اجملموعة يحيل النقصان الذي 
الى معان حتدث في بـرانية النصـوص وزمنها وفي حوزة

زمن قادم وخارج حدود مايكتب من شعر.

بلقيس خالد

غالف الرواية

t¹uMð
نشـرت (الزمان) امس عرضا مخـتصرا لكتاب
(اوراق الـشــتــات) ورد فــيه انه صــدر عن دار
نـــشــر لـــنــدنـــيــة والــصـــحــيـح انه صــادر عن
ــؤســســة الــعــربــيــة لــلــدراســات والــنــشـر. ا

فاقتضى التنويه واالعتذار.


