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كالم على كتاب
 “اأرى المعنى” 
له�سام الب�ستاني 

د.محمد عبداهلل القواسمة

التي  الإبداعّية  الكتب  من  كثيرًا  هنالك  اأن  يالحظ 
ت�صدر من حين لآخر ت�صّم بين ثناياها ن�صو�صاً كاملة من 
اأجنا�س وفنون مختلفة؛ ففيها: الق�صة وال�صعر والحكاية 
وال�صينما  والمو�صيقى  والر�صم  والم�صرحية  والمقالة 
وغيرها، لقد تخّطى الأمر اإفادة الفنون والأجنا�س الأدبّية 
بع�صها من بع�س، كما هو معروف منذ ن�صوء الإبداع، اإلى 

تعاي�س بع�صها اإلى جانب بع�س في عمل واحد.
ه�صام  الأدي��ب  كتاب  يجيء  هكذا    
“اأرى المعنى” حاماًل اأجنا�صاً وفنوناً مختلفة؛  الب�صتاني 
فالكتاب ل ين�صوي تحت جن�س اأدبّي معّين؛ اإذ نلتقي فيه 
بالق�صة والمقالة والخاطرة والق�صيدة والر�صم وال�صورة 
اإلى ذلك من خالل  واللقطة ال�صينمائية. والب�صتاني متنّبه 
“�صرد/  كتاب  فهو  للكتاب؛  الفرعي  العنوان  في  ورد  ما 

مو�صيقى اأو ق�ص�س على تخوم ال�صعر”.
تجني�س  على  المجنح  الخروج  هذا  من  الرغم  على 
�صمير  با�صتخدام  نلمحه  الذي  بالذات  والعتداد  الكتابة، 
المتكلم في العنوان فاإننا نهتم بالكتاب لأنه يالم�س رغبتنا 
نرى  اأن  اإل��ى  وجّرنا  نفعله،  ما  حقيقة  عن  الت�صاوؤل  في 
الذي  المنظور  اإلى  الو�صول  اأو  اأخرى،  زاوية  من  الأمور 
ل يتك�صف اإل بعد مكابدة عقلية م�صنية، كما يرى الحاّلج.

يرد  ما  اأذهاننا  في  ا�صتقر  ما  على  الخروج  باب  فمن 
الحكاية  في  والذئب،  ليلى  المعنى” عن  “اأرى  كتاب  في 
الحكاية، ويعيدها  الب�صتاني يحّرف في  المعروفة؛ فنرى 
اإيروتيكي  عمل  وكاأّنها  لتبدو  الأ�صطوري،  اأ�صلها  اإل��ى 
العقل  ابتكره  ما  اأحدث  وتج�صيده  اإخراجه  في  ت�صتخدم 
الب�صري؛ فال تعود ت�صلح لالأطفال � نقراأ: “�صمعها ال�صياد 
بداأ  ال�صباك  من  راأ�صه  مّد  وحين  ملتّذة(  تتاأوه  وهي   (

الت�صوير بكاميرا الهاتف الخلوي”)�س 39(
تدمير  من  البيئة  في  الإن�صان  يحدثه  ما  ويتحّول 
ي�صخر  فهو  الب�صتاني؛  لدى  م��ّرة  �صخرّية  اإل��ى  وتلويث 
في  الإن�صان  جعلها  التي  الإ�صمنتّية  المزروعات  هذه  من 
الأر�س الخ�صبة، واأمّدها بالأ�صالك الكهربائّية والموجات 
جمال  م��ن  فيها  م��ا  على  ليق�صي  الكهرومغناطي�صّية 
مت�صع  “ل  حائرة  كائنات  طيورها  من  ويجعل  وخ�صرة، 

لها حتى لتطير” )�س61(
للتكنولوجيا  الإن�صان  ا�صتخدام  من  ي�صخر  كذلك 
واإ�صعاف  روح��ه،  وه��دم  اإن�صانّيته،  �صلب  في  الحديثة 
عالقاته بغيره؛ ففي م�صهد �صردي نرى فتاة تنتظر حبيبها 
“كاميرته”  منهما  كل  ي�صحب  يلتقيان  وعندما  مقهى،  في 
ي�صميانه  ما  ذلك  “كان  يفترقان  ثم  لالآخر،  ويلتقط �صورة 

موعدًا، اأما ال�صورة، فهي العالقة”)�س 69(
يرى  وهو  حزنه،  الب�صتاني  ُيبدي  اآخر  مو�صع  وفي 
الأزهار المتنوعة الألوان مهّددة بالزوال على يد الإن�صان.

ها هي الأزهار تفتر�س الحقول 
�صفراء، بي�صاء، حمراء، نهدية

يال�صذاجتها،
يال�صذاجتها،

ل تعرف اأن الكونكريت قادم.)�س 20(
ُيكتب  كما  ُكتبت  لأّن��ه��ا  لي�س  �صعرّية  قطعة  فهذه 
لالأزهار  واأن�صنة  اإن�صانّي،  معنى  من  فيها  لما  بل  ال�صعر 
والكونكريت، ولما تعتمده من اإيقاع لفظّي يتمثل في تكرار 

�صيغة فعالء، وتكرار النداء التعجبي “يا ل�صذاجتها”.
لما  ويتاأّلم  الأر����س،  مع  الب�صتاني  تعاطف  ونلمح 
اأنينها،  ي�صمع  اإّنه  الب�صر،  يد  على  ت�صويه  من  لها،  يجري 
عن  ت�صدر  التي  المو�صيقى  في  ماثاَل  احت�صارها  وي��رى 
نف�صه  في  تبعث  فهي  الغاز؛  اإ�صطوانات  توزيع  �صيارة 
االإ�صطوانات”  في  المح�صورة  الأر�س  احت�صار  “�صوت 

)�س 110(
في  لبيئته  الن�صان  الحديث عن خراب  يترك  ل  وهو 
الإن�صان  فيها  دّمر  محّددة  وقائع  اإلى  ي�صير  بل  عموميته 
المكان؛ منها ما جرى في عّمان عندما جّفف الماء في راأ�س 
مخاطبة  في  يظهر  ما  هذا  المال،  اأ�صحاب  ل�صالح  العين 
كان  الذي  اأكابال  اأمبرتو  الجواتيمالي  لل�صاعر  الب�صتاني 

مغرماً بالطبيعة:
اأكابال، عزيزي  يا  “ولكن، 

ثّمة  يعد  لم  الكبيرة،  الأق��دام  اأ�صحاب  جاء  اأن  بعد   
ماء. �صقفوا ال�ّصيل،

ودفنوا راأ�س العين تحت �صركة دخان”. )�س 75(
“اأرى المعنى”  ول يكتفي ه�صام الب�صتاني في كتابه 
بل  للبيئة  يحدث  ما  خلف  تنزوي  التي  المعاني  باإيراد 
وبخا�صة  الحياة،  مفارقات  في  تتجلى  التي  تلك  يك�صف 
كاذب،  منافق  اإلى  ي�صّنفهم  الذين  المثقفين  من  كثير  لدى 

و�صيا�صي متاآمر، وجاهل دعّي.
ب�: مّر  الطريق  “في 

المثقف الذي يكذب ب�صال�صة التنف�س.
الذي ي�صاق من �صل�صلة حول رقبته وي�صدع  المثقف 

لأمر:اجل�س، كلب، اجل�س.
المثقف الذي يتاآمر �صد نف�صه حين ينتهي من ت�صفية 

كل من هّم حوله.
عن  مقاًل  ق��راأ  اأن  بعد  منّظرًا  �صار  ال��ذي  المثقف 

المارك�صية في جريدة”. )�س59( 
و  ال��واق��ع  بقبول  الب�صتاني  يكتفي  ل  كما    
م�صهد  التمرد عليه، وذلك في  اإلى  يدعو  بل  له  ال�صت�صالم 
المقطوعة  الرجل  ال�صحاذ �صاحب  خيالي مكثف يبرز فيه 
�صاهرًا �صيفه على النا�س؛ لأّنهم لم ي�صتجيبوا لفقره وعوزه 
“ ال�صحاذ الُمعدم لم ي�صتطع بيع نظراته الحزينة ورجله 
المقطوعة ذلك اليوم. قام، خرج على النا�س �صاهرًا �صيفه، 

وقطع اأرجلهم”.)�س 63 (
“اأرى المعنى”  هكذا يقّدم ه�صام الب�صتاني في كتابه 
اأجنا�صاً مختلفة من الكتابة، تحمل في طياتها النزوع اإلى 
التمّرد على الواقع، والرغبة العارمة في توجيه الّنا�س اإلى 
في  يتكئ  وهو  وبيئتهم،  اأنف�صهم  في  يفعلونه  ما  خطورة 
ذلك على اأ�صلوب ال�صخرّية الالذعة، وال�صعرّية المتوّثبة، 
من  كثير  اأق��وال  من  ت�صتفيد  التي  المختلفة  والتنا�صات 

الفال�صفة والمت�صوفين وال�صعراء.

mdkawasm@gmail.com
*ه�صام الب�صتاني، اأرى المعنى..�صرد/ 
مو�صيقى اأو: ق�ص�س على تخوم ال�صعر، بيروت: دار 
الآداب،2012.

ا�سون على �سجّيتهم لعمار ال�سقيري الق�سّ
المفارقة في ر�سد المواقف وت�سوير ال�سخ�سيات

الى  بجالء  يظهر  المجموعة  ق�ص�س  وبا�صتعرا�س 
الق�صة  دور  اأن  نف�صه  ق��رارة  في  ال�صقيري  يعتبر  حد  اأي 
جذري،  وعي  الأمة،  بق�صايا  وعي  بن�صر  يت�صل  الق�صيرة 
ال�صخرية  كانت  بذلك  العربي.  الر�صمي  للخط  مفارق  نقي، 
اإليها  لجاأ  المجموعة،  لق�ص�س  موؤ�ص�صة  بالغية  اأداة 
في  المجتمع  �صرائح  من  ل�صريحة  روؤياه  لتقديم  ال�صقيري 

فترة من فتراته الحرجة.
م�صترك  ثّمة  اأن  يلمح  المجموعة  لق�ص�س  والقارىء 
دللي تقريبّي ي�صل بين ُمختلف اأقا�صي�س ال�صقيري يمكن 
الذات  عن  البحث  ُحلم  في  انتهاًء  ولي�س  ب��دءًا  اخت�صاره 
ال�صاردة  الذات  توؤّديه  المرجعي  المو�صوف  والهوية، هذا 
بمتعّدد اللحظات وال�صخ�صيات والمواقف من خالل ثمانية 
متكّلم،  مفرد  �صمير  اأغلبها  بين  الوا�صل  ق�ص�صّية،  م�صاهد 
هو ال�صاهد على ما يحدث بال�صترجاع عند اإحالة الأحداث 

على �صياقات اأزمنة مختلفة.
اأما بنائياً وتكوينياً فاإن المجموعة تقترب من الرواية 
في منهج بنائها، وهي ت�صير وفق نف�س المنطق الذي انبنت 
عليه الكثير من الأعمال الروائية: مقاطع اأو ف�صول يحيل 
بع�صها  ويربطها  مبا�صر،  ب�صكل  زمنياً  الآخ��ر  اإلى  اأحدها 
ال�صخ�صيات والمكان، في ظل غياب حدث  ببع�س مركزية 
ملفت  ح�صور  مقابل  رئي�صية،  وحبكة  كبير  مركزي  واحد 
على  وقيا�صاً  فرعية.  وحبكات  �صغيرة  فرعية  لأح��داث 
النتاج الروائي ال�صائد،كان يمكن اأن تكون  الق�صا�صون على 
�صجيتهم رواية، تحفل بقدر من النزياح عن البنية الماألوفة 
يطرحها   األ  اختار  قد  ال�صقيري  اأن  اإل  ال��روائ��ي،  للعمل 
كرواية، و�صك لها تو�صيفاً ل يتفق تماماً وطبيعتها الفنية 

ول يمكن اإغفاله لدى مقاربة الن�س.
روح  بال  ق��ارئ  عن  تبحث  ل  المجموعة  ق�ص�س  اإن 
واللغة،  والفل�صفة  للحكمة  محباً  قارئاً  تجترح  اإنها  وفكر، 
توليد  على  ال�صقيري  قدرة  هي  اإليه  الإ�صارة  ينبغي  وما 
الق�ص�س  في  يطرح  اأنه  اأي  مو�صوعاتها،  وتنويع  الأفكار 
الأ�صا�س  ق�صيته  تم�س  التي  المو�صوعات  الأول��ى  الثالث 
فل�صطين، وهكذا كان، فهو يكتب عن الالجئين والمخيمات 
الم�صت�صلمة...الخ،  الأنظمة  وعن  القدامى  والمنا�صلين 
وهذا يقودنا الى الحديث عما هو اأهم من تعدد مو�صوعاته 
عن  للحديث  يقودنا  الق�صيرة،  الق�صة  لدور  وعيه  ودرجة 
موهبته، فقدرته على البتكار قدرة اأّخاذة، وهو ل يتوانى 
اإ�صارات واأ�صوات لقول  ا�صتخدام كل ما يحيط به من  عن 

جديد وجميل وعميق. 
بدء  في  القا�س  لنا  يعر�صه  ال��ذي  الأول  الوجه  اأم��ا 
ال�صرد  �صاكلة  له  اّتخذ  وقد  الجدة،  وجه  فهو  المجموعة، 
تتوا�صل  مقاطع  ب�صتة  يتحّدد  الذي  ال�صينمائّي  الم�صهدي 
الت�ّبعيد  على  القائمة  الروؤية  وموقع  ال�صارد  ذاكرة  عبر 
والم�صهدّية  ال�صرد  اأدبّية  فتتعالق  اأحياناً،  والت�ّقريب  حينا 
المقاطع  في  التواُتر  تعتمد  ُم�صتَركة  بنية  في  ال�صينمائّية 
و�صجرة  الجدة  تو�صيف   عند  الفعل  بتكرار  ال�صردّية 
الخّروب التي تحمل في طّيات اأغ�صانها اأع�صا�س الطير من 
كل جن�س. وبهذا الو�صف الم�صهدي تمث��ّل اأولى اأقا�صي�س 
المجموعة موقفاً فجائعياً ا�صتمدته الذات ال�صاردة من زخم 
الوقائع المعي�صة بو�صفّية هي اأقرب اإلى الُمَطاَبقة، وباإيحاء 
من  ال�صرد  بفعل  تحولت  التي  الوقائع  تلك  وَهج  َبه  اأخ�صَ
اأحداث عابرة اإلى لحظات ا�صتثنائية تتجاوز حدود المكان 
وال�صياق المجتمعي التي تحيل عليه الأق�صو�صة اإلى مجال 

اأرحب، هو الحياة الإن�صانية.
ر�صالة  ق�صة  خالل  من  الجدة  عن  الحديث  وي�صتمر 
عليها  ي�صيطر  مقاطع  اأربعة  على  تحتوي  والتي  الطيف 
الم�صار  بهذه  فنتمثل  والُنق�صان  بالحزن  ال�صعور  جميعاً 
الحدثّي بنية م�صهدّية �صيغت بتفا�صيل الأحداث ومو�صوف 

المكان  داخ���ل  الأ���ص��ي��اء 
القابع  البيت  الأّول، ذلك 
المخيم،  اأط���راف  على 
ال�����ص��ارد  ي�صير  ح��ي��ث 
الهام�صي  القبر  اإل���ى 
الجدة  به  نامت  الذي 
ال����الج����ئ����ة ه���ادئ���ة 
طرف  على  مطمئنة 
م��ق��ب��رة ال��م��خ��ي��م، 
ب�صبر  انهت  بعدما 
رواي��������ة ���ص��ي��رة 
ال��خ��ّروب  �صجرة 
تلك  وم�صرعها، 
التي  ال�����ص��ج��رة 
حملتها من حيفا 
غ�����ص��ن��اً ن��دي��اً، 
ث��م زرع��ت��ه في 
ليبقى  المخيم 
و���ص��م��اً ام��ام 
ع��ي��ن��ي��ه��ا ، 
ت��ن��ظ��ُر اإل��ي��ه 
تمادى  ُكلما 
�������ص������دُا 
ن  لن�صيا ا

على الذاكرة.
اأمنيات على بوابة  واأما في ق�صة 

ت�صفر عن  �صيحا  اأبناء  في حياة  النق�صان  دللة  فاإن  العيد 
الرغبة في توا�صلهم مع اإرادة الفعل فرارًا من جحيم الوهن 
الناتج عن خيبة الأمل، وارتداد هذا الفعل اإلى اأحّط مراتب 
قاهرة  مجتمعّية  ب�صلطة  اآن��ذاك  الرغبة  لت�صطدم  العجز 
ذات  في  المفقود  الحلم  دائرة  فتت�صع  الواقع  تغيير  تعيق 
ال�صخ�صّية الق�ص�صّية كي ي�صتحيل الوجود اإلى و�صع غير 
محتمل. وفي كّل الحالت والمواقف فاإن اأحالم اأبناء �صيحا 
الق�صة  مقاطع  خالل  من  �صيحا  اأبناء  ي�صعى  اإذ  تكتَمل،  ل 
الثالثة بالوهم حينا وال�صتيهام اأحيانا اإلى تحقيق اأحالمهم 
محكوماً  الحلم  تحقيق  اإل��ى  الو�صول  ليظّل  ج��دوى  دون 
الإمكان وال�صتحالة،  الحاد بين  التراجيدّي  ال�صراع  بذلك 
مرارًا  لي�صطدموا  الواقع  تحدي  على  الرغبة  تحفزهم  اإذ 

وتكرارًا بحقيقته الموؤلمة. 
خلفها  تخفي  فاإنها  القروي،  الفتى  فحم  ق�صة  واأم��ا 
والإبداع،  للفن  المجتمع  روؤية  يلخ�س  عميقاً  فكرياً  مغزًى 
مقاطع  �صتة  اإل��ى  الق�صة  تق�صيم  اإل��ى  ال�صقيري  لجاأ  وقد 
ب�صمير  راٍو  فيها  ال�صرد  يتناوب  منف�صلة  فرعية  بعناوين 
يطلقها  والتي  ال�صباح  في  فا�صق  كلمة  بين  وما  الغائب، 
َمّر من اماِم تجمٍع لهم،  القرية وعجائزها كلما  عليه رجال 
الطويلة  اللحى  اأ�صحاب  عليه  يطلقها  والتي  كافر  وكلمة  
وهو يحمل لوحاته في طريق عودته اإلى البيت بعد �صالة 
باأ�صى  فيم�صغ  يومه،  يم�صي  الفحم  فتى  كان  المغرب، 
مزدوج اأحكامهم ويدخل البيت وقد خالجه �صك في قلبه من 

اختيار هذا الدرب الوعر.
اإلى  ت�صير  للق�صة  الفرعية  المقاطع  عناوين  اأن  ومع 
حدث له بداية ونهاية اإل اأن الق�صة ت�صير في خط م�صتقيم 
عن  الكاتب  ي�صتعي�س  حيث  معينة  ب��ذروة  المرور  دون 
من  الر�صام  ل�صخ�صية  الداخلية  الحركة  بو�صف  ال��ذروة 

خالل م�صاهد متوالية مفككة يغلب عليها التذكار. 
اأما في ق�صة اليافطة فقد ا�صتفاد ال�صارد من كاريكاتير 
قديم لناجي العلي، حيث جاء في المقطع الرابع من الق�صة 
البناء �صيحا فيما هو يقطع الغرفة جيئًة وذهاباً  اأن عامل 

ويلعن الأكل ويتّلوى، �صاهد 
ال����ي����اف����ط����ة 
المكتوب عليها 
�صحكم  مر “
اأب������و ظ���ام���ن، 
اإج��م��اع  مر�صح 
الع�صيرة” والتي 
ك��ان��ت ت��ت��اأرج��ح 
ف����ي ال�������ص���ب���اح، 
ث����م اخ���ت���ف���ت ف��ي 
ب�صبب  ال��م�����ص��اء 
ال���ري���اح، ك��م��ا ظ��ن، 
اأر�صية  �صاهدها على 
�صطرتها  وقد  الغرفة 
اأث��الث  لثالثة  زوجته 
�صكل  ع��ل��ى  واح������دة 
واأخرى  لو�صادة،  وجه 
كخرقة للَّم بقايا الطعام، 
زالت  ما  والتي  والثالثة، 
وا�صحة  ع�صيرة  كلمة  
براعة  من  �صحك  عليها، 
ا�صتطاعت  حين  زوج��ت��ه 
حفاظة  م��ن��ه��ا  ت��خ��ي��ط  اأن 
حظنها،  في  النائم  لل�صغير 
تماماً  الق�صة  هذه  وتتقاطع 
العلي  ناجي  كاريكاتير  م��ع 
فاطمة  ف��ي��ه  ت��ح��م��ل  وال�����ذي 

بتخييط  وتقوم  م��الب�����س لأولده�����ا، ف��ي حين مق�صاً 
ال�صارب،  ذي  النحيل  والمنا�صل  الكادح  لزوجها  تقول 
كبير القدمين:- �صفت يافطة مكتوب عليها  عا�صت الطبقة 
كال�صين  اأخيط  بدي  جيبها  روح  ال�صارع،  ب��اأول  العاملة 

للولد. 
ريفياً  الق�صة  بطل  ظل  فقد  الأع�صى  ق�صة  في  واأم��ا 
يحاول اأن يبتني عالقة بالمدينة، لكنه ظلَّ تائهاً ومرفو�صاً 
في المدينة لأنه لم يتخل�س من ب�صاطته وعفويته، وقد اأبرز 
المكان وقاطنيه تجاه العم �صيحا الأع�صى  القا�س عدائية 
بالخواء  المكان  هذا  في  �صيحا  �صعر  فقد  خا�صة،  كحالة 
الالمعقولة،  والمفارقات  والوحدة  والغتراب  والخوف 
الذي   الأم��ر  المكان،  وبين  بينه  الألفة  اأع�صا�س  وانهارت 
العا�صمة  داخل  له  يجد  لم  لأنه  قريته،  اإلى  للعودة  دفعه 

مكاناً اآمناً واأليفاً.
ق�صيرة  حكايات  مجموعة  فهو  الُمقامات  ف�صل  واأما 
من  ا�صتطاع  وال�صعر  النثر  بين  جمعت  الحجم  متفاوتة 
وال�صحكة  ال�صفاه  من  الب�صمة  ينتزع  اأن  ال�صقيري  خاللها 
الرقيق،  واللفظ  ال�صهل،  الأ�صلوب  م�صتعماًل  الأعماق.  من 
بحق  فكان  كلفة،  اأو  عناء  اأدن��ى  دون  الق�صير  وال�صجع 
امتازت  وقد  �صغيرة.  ول  كبيرة  تفوته  ل  بارعاً  وا�صفاً 
اأقرب  ف�صارت  والبالغة،  بالف�صاحة  ال�صقيري  مقامات 
اإلى الق�ص�س منها اإلى الحكايات، وهي تحفة اأدبية رائعة 
على  تبعث  التي  الطريفة  واأجواءها  وم�صمونها  باأ�صلوبها 
ومكارم  وال�صهامة  ال�صدق  اإلى  وتدعو  والمرح،  البت�صام 

الأخالق.
وثمة مفارقات يمكن ر�صدها في المجموعة، فالمفارقة 
ب�صابقتها،  مت�صلة  مفارقة  في  الق�ص�س،  اأن  هي  الأول��ى، 
تكاد ل تر�صم ال�صخو�س اإل من الخارج، في ر�صد �صلوكي 
وتتاأمل  تحلله  داخله،  من  المكان  تر�صد  بينما  مهيمن، 
الوجود  يت�صياأ  هنا،  ل��الأدوار  تبادل  ثمة  الكامنة.  معانيه 
ويتاأن�صن  خارجه،  هو  منه  نراه  ما  ي�صير  حتى  الإن�صاني 

المكان حتى اإننا نبذل الجهد الأ�صخم لقراءة اأعماقه، هذه 
لعبة اأولى تمتد في الق�ص�س وتتجلى عبر حلقاتها الثمانية.
ق�صة  بين  العالقة  �صكل  فهي  الثانية،  المفارقة  اأم��ا 
القبر  عن  بالحديث  القا�س  ابتداأها  والتي  الطيف  ر�صالُة 
طرف  على  مطمئنة  هادئة  الجدة  به  نامت  الذي  الهام�صي 
مقبرة المخيم وق�صة محنة الجذور التي تروي جانباً من 
جوانب حياة الجدة في المخيم. ف��ر�صالُة الطيف ما هي اإل 
الجزء المتمم لق�صة محنة الجذور، واأما �صخو�س الق�صة 
و�صجرة  الجدة،  وهم  الأولى  الق�صة  �صخو�س  ذاتهم  فهم 
في  الجدة  وفاة  جاءت  وقد  الم�صحر،  والحفيد   الخروب 
ليكون  الحفيد  دفع   � درام��ي  �كتحول  الطيف  ر�صالُة  ق�صة 
اأكثر �صجاعة، واأما الجدة فقد اعتبرها ال�صارد اأحد الأبطال 

الملحميين.
قليل  غير  عددًا  اأن  هي  والمده�صة،  الثالثة  والمفارقة 
من ال�صخ�صيات تملك نف�س الهواج�س التي تغمرها ب�صوء 
غرائبي: الحفيد، الجدة، المارك�صيان، اأبناء �صيحا الثالث، 
فتى الفحم، ذو الل�صان ال�صليط، وتكاد ل تعثر في المجموعة 
في  ال�صخ�صيات،  كل  ان  رغم  ا�صتثنائية،  �صخ�صية  على 

حقيقة الأمر، من العاديين.
تقليب  في  ال�ّصارد  ا�صتمرار  هي  الأخيرة،  المفارقة 
مع  الحال  هو  كما  اأماكنها،  وتبديل  ال�صخ�صيات  اأدوار 
الأع�صى،  ال�صليط  الل�صان  وذو  القروّي،  �صيحا  �صخ�صيتي 
ما  الخلط  في  وقع  قد  ال�صارد  يكون  اأن  اأخ�صى  واللذين 
ق�صة  في  ي�صير  ل  اأن  عليه  ينبغي  كان  اأنه  واأرى  بينهما، 
الأع�صى اإلى �صيحا ما دام اأن عنوان الق�صة كان يتحدث عن  
الأع�صى. حيث اأن ذا الل�صان ال�صليط هو �صخ�س اآخر غير 

�صيحا القروي ...مما اقت�صى التنويه.

نهاية المطاف

والرواية،  الق�ص�صية  المجموعة  بين  الم�صافة  في 
على  الق�صا�صون  الأخيرة  ال�صقيري  عمار  تجربة  تحققت 
اللحظات  باختالف  الأقا�صي�س  اختلفت  ولئن  �صجيتهم، 
والأ�صاليب فان الجامع بينها ُروٌح كتابية ت�صعى اإلى انتهاج 
ووهج  الحكاية  كيمياء  واعتماد  الق�ص�صّي،  ال�صرد  �صبيل 
الواقع  من  تنطلق  م�صتركة  ن�صّية واحدة  بنية  في  ال�صعر 
كمكون مادي مغرو�س في البوؤ�س وال�صقاء لت�صمو بطموحها 

الذهني اإلى عوالم المثل والف�صيلة.
الكتابة  م��ن  ال�صقيري  ا�صتفاد  المنظور،  ه��ذا  م��ن 
والأ���ص��وات  البناء  من  جعلت  التي  الجديدة  ال�صردية 
وعين  ال�صتبطان  بين  والمراوحة  واللغة،  المتعددة، 
ب الى ذاكرة  الكاميرا، و�صائل لاليحاء والت�صخي�س والت�صرُّ

القارئ ومخزوناتها.
اإل  هي  ما  الق�ص�صية،  المجموعة  هذه  فاإن  وختاماً، 
في  ال�صتار  وراء  مما  ب�صيًطا  �صيًئا  يو�صح  �صغير،  ج�صر 
الحياة  هذه  من  متعددة  لأ�صكال  �صريعة،  حا�صمة،  لقطات 
ول  تهويل  وب��دون  تزيين،  اأو  رتو�س  ب��دون  الم�صتترة، 

تطويل. 
ال�صقيري  عمار  ق�ص�س  قراء  نحن  اأوًل  لنا  فهنيئ���اً 
على هذه الكت�صافات المده�صة في ر�صد �صبر اأغوار الذات 
اكت�صاف  على  الجميلة  القدرة  ه��ذه  على  اأو  الإن�صاني�ة 
فقط  عمار  تخ�س  اأنها  اأت�صور  ق�ص�صية  واأدوات  مناطق 
لعمار  هنيئاً  واأخيرًا  الآخرين،  الق�صا�صين  من  غيره  دون 
المزيد  لتجربت�ه  ت�صيف  التي  المده�صة  الق�ص�س  ه��ذه 

والمزيد والمزيد.

نضال القاسم

 مجموعة “الق�صا�صون على �صجيتهم” هي الأولى للكاتب عمار ال�صقيري وجميعها ق�ص�س فريدة باأجوائها وهي تبحث عن حقائق 
اإن�صانية وكونية مثقلة ب�صنوف من الحيرة وهموم التوتر والألم والتعب بيد اأنها ل تنفك في بحثها ال�صاق عن قب�س من �صعادة اأو 

افتتان بفرح.  
ال�صاحة الأدبية منذ مولوده الأول  فى  الثقافية، وقد ازدادت قدمه ر�صوخاً  ال�صاحة  ال�صابة فى  ال�صقيري هو من الوجوه  وعمار 
ومجموعته الق�ص�صية ال�صادرة حديثاً التي اكت�صفنا فيها ق�ص�صاً ممتعة وتعرفنا فيها على �صخ�صيات منفلتة من المكان والزمان ولكنها 

ت�صبهنا حد التطابق..اأو هي رجع �صدى لأحالمنا وتيهنا وغربتنا فى هذا الكون.

»رغبات ذاك الخريف« وتجليات الواقع المرير!!
فراس حج محمد

�صدرت رواية الكاتبة الأردنية ليلى الأطر�س “رغبات 
2011، وقد حازت  الأولى عام  الخريف” في طبعتها  ذاك 
الرواية قبول ورواجا بين جمهور النقاد والكتاب، وهي بال 
�صك رواية كا�صفة ومعرية لع�صب الحقيقة ومرارة الواقع 
واأزمنته، عبر زمن  اأماكنه  م�صتوياته وتعدد  بكل  المعي�س 
روائي �صبق عام 1948 ب�صنوات، وحتى عام 2005، فتبداأ 
الرواية الحديث عن نكبة فل�صطين وما �صبقها من اأحداث، 
–اإن �صح هذا التعبير- والتي تمثلت  وتنتهي بنكبة عمان 
و”جراند  �صا�س”  “رادي�صون  الثالث  الفنادق  بتفجير 
لم  ع�صابات  اأي��دي  على   2005 ع��ام  اإْن”  و”ديْز  حياة” 

تف�صح الرواية عن انتمائهم واأيديولوجيتهم.
تت�صارع على م�صاحة ال�صرد الحكائي والحدث   
�صخو�س  الخريف”،  ذاك  “رغبات  رواي��ة  في  ال��روائ��ي 
اإن�صاني  وج��ع  على  مفتوح  روائ���ي  ف�صاء  ف��ي  تحركوا 
ووجودي قاتل واأليم، �صخو�س روائية وحقيقية، وحيوات 
عن  تغربت  فل�صطينية  اأ�صر  والتعب،  البوؤ�س  هدها  كثيرة 
في  الأ�صر  تلك  عانته  وما  اللجوء،  ماأ�صاة  لتعي�س  الوطن 
الواقع  �صخرة  على  اأحالمها  وتحطم  الغربة،  متاهات 
ال�صيا�صي الذي خذلها، فلم تعد تحلم بالعودة اإلى فل�صطين 
لتن�صى  اأكثر  وابتعادها  ت�صردها  زاد  بل  والأمنية،  الوطن 

الوطن في غمرة الحياة وم�صاعبها. 
بارزة  �صمة  والتال�صي  القلق  ويغدو  اليقين،  يتناثر    
تقتل النف�س وتع�ص�س فيها الأفكار الهروبية اأو ال�صت�صالمية 
لي�صنع  موهوم  اإلكتروني  ف�صاء  اإلى  هارب  فمن  الماجنة، 
في  اآخر منغم�س  اإلى  الت�صات،  حلما متخيال عبر محادثات 
والم�صل�صالت،  الماجنة  الأغاني  اأو  الريا�صية  المباريات 
واإما اأن ترميه الآمال في اأح�صان الأحزاب الإ�صالمية التي 
تدغدغ الم�صاعر والعواطف عبر ن�صو�س موؤولة، لتحقيق 
ال�صباب  من  وقودها  يحرك  من  نفو�س  في  مكتومة  رغبات 
الباحث عن قطعة اأمل يتم�صك بها، واإما اأن تجد ملجاأها في 
لنكت�صف  عرب،  وغير  عربا  والم�صعوذين  ال�صحرة  ترهات 
اأنها لم تكن اإل مجرد حلقات مت�صل�صلة مف�صية  في النهاية 

لنعدام الأفق ل�صناعة جيل قادر على التغيير.
�صائعين  �صباب  اأح���الم  ك��ذل��ك  ال��رواي��ة  وتالم�س   
واأح��الم  ب�صيطة  اأماني  بتحقيق  يحلمون  اأوطانهم،  في 
بالد  في  يجدوا  اأن  اأمل  على  الوطن  فيهجرون  متوا�صعة، 

لتحقيق  م��ن��اف��ذ  ال��غ��رب��ة 
الخريفية،  الرغبات  تلك 
ف��ي�����ص��اف��ر اأح���ده���م اإل��ى 
ف��رن�����ص��ا والآخ�����ر اإل���ى 
بالواقع  واإذا  اأمريكا، 
فتنتك�س  ت��غ��ي��ر،  ق���د 
الآم��������ال وت��ت��ب��ع��ث��ر 
الأحالم، فتغير حياة 
واأ�صبابها  ال��غ��رب��ة 
ال���م���و����ص���وع���ي���ة 
م�صار  الم�صتجدة 
فغيث  ح��ي��ات��ه��م، 
ال�������ص���ي���دلن���ي 
ال���ذي ح��ل��م ب��اأن 
ي����ك����ون ع���ال���م 
وراثية  جينات 
م���������ص����ه����ورا 
تاجر  ينتهي 
ع�����ق�����ارات، 
ف����ي����غ����ن����ى 
وي���ن�������ص���ى 
ته  حا طمو
 ، لعلمية ا
مكان  ف��ال 

ل��ه��ا ف���ي ع��ال��م 
تغيرت معادلته.

باأن  حلمه  يكمل  لم  فاإنه  الحميد،  عبد  مو�صى  واأم��ا    
ي�صبح كوافيرا مرموقا في باري�س عا�صمة الأناقة والجمال، 
فتنتهي به الآمال اإلى التجارة كذلك، بعد اأن عانى الأمرين 
من مرارة الت�صرد والختباء كالجرذان خوفا من ال�صرطة 
فرن�صا،  في  المقيمين  ال�صرعيين  غير  العمال  تالحق  التي 
اأح�صان �صيدة فرن�صية خم�صينية ذات  اأخيرا في  وليرتمي 
الأربعة اأبناء فيح�صل على الإقامة، ويظهر للعلن، وقد دفع 

ثمنا باهظا اأحالمه واأمانيه!!
  وتتابع الرواية خيبات الأمل مع محا�صن الطيرواي 
وزوجها الذي تزوج عليها �صكرتيرته، فتبوء اأحالم محا�صن 
اأجله،  من  اأهلها  وباعت  اأحبته  رجل  تجاه  الذريع  بالف�صل 
ال��رواي��ة،  تقول  كما  رج��ال  منه  وجعلت  بجانبه  ووقفت 

وكراهية  كبرى  بينونة  البائن  الطالق  النهاية  لتكون 
�صامي  زوجها  �صقاء  وي��زداد  مطلقة، 
اأي�صا  محمود 
تموت  عندما 
الثانية  زوجته 
 ، ” ف عطا “
مرغما  ف��ي��ع��ود 
اأن يكمل  اأجل  من 
الحياة  م�����ص��وار 
ل���ي���ت���اب���ع ول�����ده 
بعد  ولكن  وابنته، 
عالقته  خ�����ص��ر  اأن 
وحميميته مع زوجة 

اأحبته حتى النخاع.
الرواية  وتر�صم   
لل�صقاء  اآخ����ر  ف�����ص��ال 
الإن���������ص����ان����ي وه����ذه 
وزي��اد  رج��اء  مع  المرة 
انتظرا  اللذين  الب�صتاني 
ليحتفال  الحب  عيد  ي��وم 
م��ع��ا ف��ي اأج����واء ب��ي��روت 
الموت  حيث  الرومان�صية، 
عبث  فيكون  بالمر�صاد،  لهم 
تفجير موكب رئي�س الوزراء 
ال��ح��ري��ري  رف��ي��ق  اللبناني 
الق�صاء  في  وحا�صما  قاطعا 
المحبون  ي��ت��ب��ادل  اأن  ع��ل��ى 

التي  الهدايا  تلك  الأدراج الهدايا،  ف��ي  محبو�صة  ظلت 
تنتظر وقتا اأجمل لترى النور، ولم ي�صت�صلما لما حدث فيقرر 
زياد التوجه اإلى عمان لحقا برجاء ليخطبها، فيكون نزيل 
اآثم،  تفجير  وقع  تحت  يترنح  الذي  حياة”  “غراند  فندق 
فينتهي الحلم ويتبعثر مع اأ�صالء الب�صر الذين قتلوا بال ذنب 

في تفجير ل يرحم.
  ولعل من اأكثر الحيوات �صقاء اإن�صانيا حكاية عثمان 
عمان  اإل��ى  ج��اءا  اللذين  ال�صودانيين  الزوجين  وخديجة 
الحياة  لهما طفل، فتنهي  اأن يكون  ليبحثا عن تحقيق حلم 
الآثمة،  التفجيرات  وق��ع  على  الحلم  م�صيرة  و�صقاوؤها 
لتنتهي  بالإياب،  الغنيمة  من  المعاناة  كل  بعد  فيطمعان 

الرواية بجملة على ل�صان عثمان “كيف يمكن لطفل نحلم به 
اأن يعي�س في عالم مجنون كهذا؟”

  نهاية طبيعية تنتهي بها رواية �صورت بوؤ�صا وتعا�صة 
المكان  في  ممتدة  والأ�صخا�س،  الحكايات  متلونة  ب�صرية، 
مختلفة،  ظروف  في  وم�صتقبال  وحا�صرا  ما�صيا  والزمان؛ 
لتلتقي كلها عند نقطة ارتكاز واحدة هي: اأن ل مكان لأحالم 
يفقد  فالكل  الكارثي،  الواقع  هذا  في  �صغيرة  اأو  كبيرة 
ال�صخ�س  الم�صافة يوميا بين  اأحالمه ويناأى عنها، وتزداد 

والحلم لينغر�س اأكثر في واقع اأ�صود.
  هذه هي “رغبات ذاك الخريف”، �صورت الحياة بكل 
رغباتها، ولم تكن تلك الرغبات لتزهر، وكيف لها ذلك، وقد 
رواية  اآخر؟  له  لي�س  خريف  في  الواقع  �صحراء  في  نبتت 
لم  الأف��ق،  في  تلوح  بارقة  اأي  له  تجد  فال  اأمل  عن  تفت�س 
تجد �صوى الموت لتنتهي به، فيكون الموت العبثي الكارثي 
الأعمى خاتمة ف�صول الرواية تلخي�صا لحياة الب�صر الذين 
ي�صيرون في دهاليزها منتظرين موتهم، وقد ماتت اأحالمهم 
بمر�س  ماتوا  اإن  عندهم  فرق  ل  اأمانيهم،  خ�صرة  وجفت 
فال  تفجير،  ب�صبب  اأو  بالجوع  نحبهم  ق�صوا  اأو  ال�صرطان، 

مفر من اأن يحيوا حياتهم، وليكن ما يكون!!
متعددة  حيوات  ت�صوير  في  الأطر�س  ليلى  اأبدعت    
األوان  تعددت  واإن  الواحدة،  الفكرة  ب��وؤرة  على  مرتكزة 
“رغبات  �صتكون  هل  ترى  يا  ولكن  واأ�صكالها،  الم�صائب 
ذاك الخريف” عامال مثبطا في معابثة الأمل والبحث عنه؟ 
من  �صتنه�س  نفو�صنا  اأن  اإل  الحقنة  قوة  من  الرغم  فعلى 
فالحياة  نتنف�صه كل �صباح،  اأمل جديد  لتبحث عن  كبوتها 
بال اأمل، واإن كان م�صنوعا بالوهم والت�صور والخيال، حياة 
ل طعم لها فعال، فحياة م�صدودة بحبل اأوهام الأمل اأف�صل 
مليون مرة من حياة ن�صت�صلم فيها لواقع اأمر من العلقم، فلم 
نخلق في هذه الحياة اإل لنهزم الياأ�س، ولو دفعنا اأعمارنا 

ثمنا لذلك. 
القا�صية  الخريف”  ذاك  “رغبات  من  الرغم  وعلى    
لتقراأ  الموت،  ركام  بين  من  يت�صلل  الأمل  اأن  اإل  الموؤلمة، 
الفاجعة  اأو  الكارثة  “في لحظات  الفقرة:  الرواية هذه  في 
يقبل  ل  الحياة،  ويبقي  احتمال  كل  المحب  العقل  يم�صح 
الرجاء  اإل  القلب  ويرف�س  الأحبة،  ونجاة  الأم��ل،  بغير 

بالحياة، فينكر ويق�صي غيرها في مواقف الموت”.


