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مقـدمـة
حتتفي �إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية – بوزارة الثقافة والريا�ضة ،مرة �أخرى بالق�صة
القطرية ،باعتبارها متثل وجها م�شرقا لدولة قطر وما و�صل اليه الفرد القطري من ح�ضور على
كل ال�صعد.وهي تقدم كتاب «الق�صة الق�صرية يف قطر -بيبليوجرافيا �شاملة ودليل و�صفي
حتليلي» وهو من �إعداد �أ.د�.صربي حافظ ود.حممد م�صطفى �سليم ود�.إكرامي فتحي ح�سني،
و�إذا كان كل ما �صدر من قبل من درا�سات قد تناول الق�صة القطرية بالدرا�سة والتحليل ،ف�إن
هذا الكتاب يختلف عنها متاما ،فهو ببلوغرافيا ،وهو كما ي�صفه معدوه «عم ًال غ َري م�سبوقٍ يف
م�سحا
جمال البيبليوجرافيات املن�شورة يف اللغة العربية؛ لأن هذا العمل ال يقدم فح�سب ً
امل�سح
�شام ًال للق�صة الق�صرية يف قطر ،منذ بداياتها الفنية الأولى وحتى الآن� ،سواء �أكان ُ
معن ًّيا بالق�ص�ص املن�شورة يف جمموعات �أم كان معن ًّيا بتلك التي ظهرت مفردة يف ال�صحف
والدوريات؛ و�إمنا ي�شفع ذلك كله بالدرا�سات النقدية التي تناولت الق�صة الق�صرية يف قطر،
على م�ستوى الكتب والبحوث واملقاالت ».من هنا فهو كتاب ال غنى عنه للباحث والدار�س
واملهتم بالأدب القطري الذي هو مدخل مهم لدرا�سة املجتمع والواقع القطري من خالل
الأدب.
ُ
القطري للبحث العلمي تبنت
ال�صندوق
�إن هذا الكتاب الذي كان يف الأ�صل �ضمن منحة
ّ
وزارة الثقافة والريا�ضة ا�صداره ملا له من �أهمية كبرية لت�سليط ال�ضوء على الثقافة القطرية.
نتمنى �أن يكون هذا الكتاب ا�ضافة مهمة للمكتبة العربية.
وتعد وزارة الريا�ضة وال�شباب القراء الكرام ب�أنها توا�صل �سعيها احلثيث لتقدمي كل ما هو
مفيد وجديد ويليق با�سم الوزارة وبدولة قطر.
واهلل املوفق.

�إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية

(أ)

استهلال

تنبع أهمية أي عمل بيبليوجرافي وقوته وفاعليته ،في الحقل المعرفي الذي يتوجه إليه ،مما يتّسمُ به

ل ودقّة ٍ في التنظيم؛ وقد راد َ الشمول رؤيتَنا في التخطيط لهذا العمل من البداية ،وقادت دقة
من شمو ٍ

التنظيم ممارستَنا إلى إنجازه ،عبر مراحلِه المختلفة؛ فجاء بهذه الصورة ،التي نضعها بين أيدي القرّاء ،عملا ً
ق في مجال البيبليوجرافيات المنشورة في اللغة العربية؛ لأن هذا العمل لا يقدم فحسب مسحًا
غير َ مسبو ٍ

شاملا ً للقصة القصيرة في قطر ،منذ بداياتها الفنية الأولى وحتى الآن ،سواء أكان المس ُ
ح معنيًّّا بالقصص

المنشورة في مجموعات أم كان معنيًّّا بتلك التي ظهرت مفردة في الصحف والدور يات؛ وإنما يشفع ذلك
كله بالدراسات النقدية التي تناولت القصة القصيرة في قطر ،على مستوى ال كتب والبحوث والمقالات.

ّ
َ
قصب السبق في هذا المجال؛ فهو
وصفي تحليل ّي يحرز به
ثم ينتقل في الباب الثاني منه إلى تقديم دليل
ل مماث ٌ
ل رائدٌ في مجال البيبليوجرافيات العربية ،لم يسبق أن ق ُ ّدم عم ٌ
دلي ٌ
ل له من قبل ،يطمح إلى توطئة
عوالم القصة القصيرة في قطر ،وما تطرحه من قضايا واهتمامات يتعرّفها القراء ،أو تشغل حيزًا كبيرًا من
اهتمامات الباحثين .وبذلك يتحول هذا المنتج الببليوجرافي إلى أداة معرفية ت ّ
حث الباحثين على استقصاء

ما تطرحه عليهم مدونة ُ القصة القصيرة القطر ية من افتراضات أو إشكاليات.

وقد كان إنجاز عمل بيبليوجرافي شامل على هذا النحو من أحلام الباحثَي ْن الرئيسيّي َ ْن لهذا

أمرا ماثلا ً في دائرة الأحلام ليس إلا؛
المشروع ،ول كنه -مثل كثير من آماني الباحثين وصبواتهم -يبقى ً
وذلك لصعوبة التفرغ له ،أو توفير الوقت والجهد اللازمَي ْن لإنجازه ،وسط ما يفرضه العمل الجامعي من
مطالب وشواغل .ل كن هذا الحلم العسير على التح ُّ ّقق أمكن إنجازه ،والخروج به إلى النور؛ وذلك بفضل
الدعم الضروري ،الذي توفره مؤسسة متخصصة في هذا المجال البحث ّي ،هي الصندوق القطري لتمو يل

الأبحاث ( ،)QNRFوالذي لولا ما وفّره لنا من تمو يل ،ما استطعنا نقل المشروع من منطقة الأحلام
الصعبة إلى أرض الواقع الصلبة والإنجاز.

هنا ،لابد ،مع التعبير عن امتنانا لمنحة ِ الصندوق القطري للبحث ،من كلمة وجيزة عن أهمية

مثل هذا الصندوق في تشجيع البحث العلمي ،وفتح المجالات أمامه لتقديم ما هو جديد .ففي كل الدول

المتقدمة ثمة صناديق أو مجالس متخصصة لتشجيع البحث العلمي ،في مختلف فروع المعرفة .وهي مجالس

أو صناديق ترودها السياسة الوطنية للدولة ورؤيتها للمستقبل من ناحية؛ ويشجع الوعي المتزايد بأهمية ما
يعرف الآن باسم اقتصاديات المعرفة ( )Knowledge Economyعلى ز يادة ميزانياتها ومخصصاتها من ناحية

أخرى .فلم تمكننا منحة الصندوق من نقل هذا الحلم من مجال الأمنيات العسيرة إلى أرض الواقع
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ّ
ُ
فحسب؛ ول كنها م ّكنتنا ً
القطري للبحث العلمي من ميزانية لتعيين باحث
الصندوق
أيضا ،بما وفّره لنا
مساعد يتفرغ كلية ً للعمل في هذا المشروع ،من تدريب باحث شاب على أصول البحث العلمي الرصين؛

لأن المعرفة المنهجية التي وفرها المشروع للباحث المساعد (دكتور إكرامي فتحي حسين) في بداية

حياته العملية ،والخ برة البحثية التي اكتسبها من العمل فيه تحت إشراف باحثين متمرّسين ،وليس باحثًا

واحدًا ،سوف تكون زادًا له في حياته البحثية والجامعية في المستقبل؛ لذلك نكرر شكرَنا للصندوق

القطري للبحث العلمي .أما الباحث المساعد ،فقد جرى العرف الجامعي في مثل تلك المشار يع البحثية
على توجيه الشكر له في مقدمة العمل ،دون وضع اسمه ضمن مؤلفيه؛ لأن ما وفره له المشروع البحثي من

مقابل مادي سخي ،وخبرة علمية وتعليمية ثر ية ،لن يتوفر له جزء من عائدهما في أي بحث يقوم به أو

كاف .ل كننا آثرنا ،تأسيسا لتقاليد جديدة ،تمد رعاية الشباب إلى أقصى حدودها،
ٍ
ينشره باسمه ،أكثر من
أن نضع اسمه معنا على هذا العمل كمشارك فيه.

وفي سياق الامتنان ذاته ،لا يفوتنا أن نشكر "وزارة الثقافة والفنون والتراث" القطر ية ،ممثلة في

"إدارة البحوث والدراسات الثقافية" على ما أبدته من تحمّس صادق في سبيل نشر هذه الببليوجرافيا إيمانًا
منها بقيمة الدور الذي تقوم به من أجل الحفاظ على ذاكرة الأدب والثقافة في قطر ،التي هي جزء من

ذاكرة الأدب العربي والثقافة العربية.

الدوحة يونيو 2015

صبري حافظ ومحمد مصطفى سليم
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(ب)

المدخل والمنهج والمشروع
تكشف ال كثير من الدراسات الحديثة عن أن كل عمل معرفي ،أو حتى معلومة ،مهما كانت درجة

بساطتها أو تجريدها ،شديدة الارتباط بسياقات بلورتها العر يضة ،وبسياقات زمن ظهورها وجغرافياه
وثقافته .بما في ذلك المعارف العلمية ،والحقائق التجريبية التي يمكن البرهنة عليها في المعامل والمختبرات.

وقد يبدو ،للوهلة الأولى ،أن عملية فهرسة تلك المعارف وتنظيمها في قوائم أو أدلة بيبليوجرافية ،نو ٌ
ع من
الترف العلمي ،أو مجرد أداة لتنظيم تلك المعلومات ليست لها أية دلالات ثقافيه أو اجتماعية .ل كن

البيبليوجرافيا عمل معرفي واجتماعي بكل المقاييس ،له فلسفته ومضمراته التي تحدد ال كثير من
اختياراته ،والتي تتحكم ،سواء أوعِ ي من يقوم بها أم لم ي َ ِع ،في أدق تفاصيلها ،ومنطق ترتيب مفرداتها.

يقول ستيفن و يلدون  Stephen Weldonإن البيبليوجرافيا «عملية اجتماعية أولا ،لأن من يقومون بها مجموعة

من الأفراد ينحدرون من مجتمع ما ،و يعبرون عن سياقاته الاجتماعية .فحينما ننظر إلى الطر يقة التي

يفهرس بها الناس معارفهم ،فإننا نتبين منها الطر يقة التي يفهمون بها العالم ،ونستشف منها تح يزاتهم

الأخلاقية والقيمية في التعامل مع مفردات عالمهم .وهي اجتماعية ثاني ًا ،لأنها تُع ّد لأغراض اجتماعية،

وتجلب إليها مجتمعا من الباحثين الذين يحتاجونها في عملهم .وهي اجتماعية ثالث ًا ،لأنها تخ برنا بال كثير عمن
أعدوها واهتماماتهم ،بقدر ما تقدم لنا من معلومات عن ال كتب أو المقالات أو المواد التي تفهرسها؛

لأن شبكة المقتطفات التي تنطوي عليها ،يمكن اعتبارها ً
أيضا شبكة من العلاقات بين البشر الذين تعبر
عنهم أو تمثلهم».
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صحيح أننا قد لا ندرك بسهولة تلك الأبعاد الاجتماعية للببليوجرافيا ،أو نلمسها بوضوح مباشر عندما

يستغرقنا العمل فيها ،و يغرقنا أو يغيبنا في غابة مفرداتها ومقتطفاتها ومعلوماتها وموادها التي لا تندرج عادة

بسهولة كغيرها في الأماكن التي نريد تسكينها فيها؛ لأن الطبيعة الاجتماعية للببليوجرافيا ،ومضمرات
التصنيف الذي تلجأ إليه ،تغيب عنا حينما يستغرقنا العمل فيها .ل كن جيفري بوكر وسوزان لي ستار

ينبهاننا إلى « أن أشكال التصنيف المختلفة تصوغ البنية التحتية للحياة المحيطة بنا وتشكلها ،بينما تكشف لنا
عن كيف أن التصنيف يتخلل حياتنا إلى الحد الذي يجعله غير مرئي 2».وهذا الجانب غير المرئي فيه هو
3

ما يجعله ،ككل البديهيات التي نسلم بها ،قادرا على التغلغل في حياتنا ،بل التحكم أحيان ًا في ال كثير من

اختياراتنا من دون تنبه منا .فأحد افتراضات الببليوجرافيا المضمرة هي أن المعرفة حق للجميع ،ولابد
من إتاحتها لهم بشكل واضح ومفهوم ومنظم ،كي يتسنى لهم حر ية الحكم والاختيار .وأن العمل على هذه

الإتاحة ،وتيسيرها للباحثين والقراء على السواء ،يستحق الجهد المبذول فيه من ناحية ،وجدير بتقدير

المجتمع الذي يستخدم هذه المعرفة من ناحية أخرى.

ل كن أهم افتراضات الببليوجرافيا هي افتراضات العملية العلمية والبحثية ذاتها؛ أي أنه لابد من

كلبنات أساسية ٍ لأي عمل بحثي .ولابد أن ينطوي هذا
ٍ
تمحيص المعلومات وتصنيفها قبل استخدامها
التصنيف على منطق معين ييسر الاستفادة منها .كما أن الترتيب التار يخي الذي تعتمد عليه جل

وعي بأن المعرفة عملية خطي ّ ِة ،تراكمي ّة ،مفتوحة ومستمرة
الببليوجرافيات الجيدة ،ينطوي بدوره على
ٍ
ومتطورة ،لا تعرف النهايات المطلقة؛ وأن الزمن سيضيف في سر يانه وتلاحقه ،المزيد من المواد لها،

كي ينمو بها هذا الحقل المعرفي الذي تغطيه .فالتراكم أحد أهم الافتراضات التي ينطوي عليها الترتيب

الزمني ،لأن الزمن لا يتوقف ،و يترك آثار َ ما مضى منه في الحاضر .كما أن إدخال الزمن ،بوصفه عنصر ًا

أساسي ًا من عناصر الترتيب ،يجلب معه ،ومن خلال طبيعته التحقيبية المضمرة ،ملامحه الاجتماعية

والسياقية في آن .فلكل زمن أو مرحلة زمنية شكل ُها ومزاجها ومشاغلها وقضاياها .خاصة وأن ربط
الزمن بمكان معين ،أي بجغرافيا الببليوجرافيا ،يعزز من خصوصية مراحله ،ومن طبيعتها الاجتماعية.

ناهيك عن أن ربط الزمان بالمكان يجلب إلى الحوار الدائر بينهما مسألة َ حركية الثقافة ومتغيراتها،

ومصادراتها وملامحها المختلفة ،من لغة ومعتقدات وهو ية .لأن لهذا كله صلة متينة بجدليات العلاقة
المستمرة بين المكان والزمان في تحولاتهما وتبدلاتهما ،وتأثيراتهما الجوهر ية على الإنسان الذي يتغير

بتبدل فهمِه لهما.

وقد تبدو الببليوجرافيا ،في مستوى من مستو يات التعامل السهل معها ،وكأنها ٌ
ترف لا لزوم له،
أو قوائم ُ لا فائدة منها في م ٍ
جتمع لا يؤمن بالعلم ،ولا يضعه ضمن أولو ياته؛ بينما تبدو في مجتمع آخر بديهية
أساسية في سياق يح ّكم العقل في جل أموره ،ويسعى لتمحيص ما يطرح عليه من معلومات وتصنيفها

وتبويبها والاستفادة منها .فتحك يم العقل هو الذي يكشف لنا عن ترتيب أي ببليوجرافيا حديثة في جدول

من أعمدة مختلفة ،كما هي الحال في هذه الببليوجرافيا التي نضعها بين يدي القراء .ينطوي على الوعي

بحيو ية المعرفة وحركيتها ،وينفي ثباتها وركودها ،لأنه يفترض وجود علاقة ٍ حوار ية ٍ بين أعمدة هذا

الجدول المختلفة التي تسعى لاقتناص حركة الفكر فيها .أما ترتيب المادة وفق موضوع بعينه ،فإنه ينطوي

4

على التسليم بوجود حدود فاصلة بين مجالات المعرفة المختلفة .فما ينتمي لببليوجرافيا عن تاريخ العلوم ،لا
يندرج تحت أي تصنيفات في أخرى عن جنس أدبي معين  ..وهكذا.

والواقع أن التسليم بتصنيف المعارف إلى تلك المجالات المعرفية المختلفة ينطوي على تصنيف

للبشر من المشتغلين فيها ،أو المشغولين بها ،إلى مجالات وجماعات مناظرة ،لم يبدأ التملص من أسرها إلا

في العقود الثلاثة الأخيرة ،ومع زحزحة الحدود بين تلك المجالات المتخصصة ،والوعي بأهمية ِ تفاعل ِها

وتداخل ِها فيما يعرف باسم (المناهج متعددة المقتربات والحقول  .)Interdisciplinary Approachesلذلك فإن
التأريخ لبداية إعداد بيبليوجرافيات للأجناس الأدبية المختلفة ،ينطوي في حد ذاته على تبدل نظرتنا لدراسة

تلك الأجناس ،وعلى الوعي بأن الحدود التجنيس ية بينها قد أخذت في التبلور ،وبأن عملية فرزها في حد

ي منهج ٌ
ذاتها جه ٌد علم ٌ
للانطباعات العابرة ،أو الآراء المزاجية
ِ
ي ي ُرْسي قواعدَه وأصول َه ،وليس مجرد مجال
المختلفة.

ويسعى هذا العمل إلى تقديم نموذج جديد للمسح البيبليوجرافي في البحث الأدبي العربي .يستفيد

من جل جهود من سبقونا في إعداد ببليوجرافيات فنون السرد العربي الحديث المختلفة من ناحية ،سواء

أكان مجهودًا فردي ًا كالذي قام به الدكتور سيد حامد النساج الرائد؛ 3أو عملا ً مؤسسي ًا ضخمًا كالذي

قامت به وحدة الببليوجرافيا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة 4.وإن كان هذا العمل يقف في منزلة بين

العملين .لأنه ليس جهدَ
باحث فرد آلى على نفسه أن يتعقب النصوص في مظانها ،وثابر على جمعها تمهيدًا
ٍ

لدراستها ،كما هي الحال مع سرب طو يل من الباحثين الذين أعدوا ببليوجرافيات مختلفة على مد العقود

الأخيرة ،في مصر خاصة .كما أنه ليس جهد مؤسسة بحثية ضخمة رصدت له فر يقًا من الباحثين ،وميزانية ً

ضخمة ً لسنوات طو يلة كما هي الحال مع مشروع الجامعة الأمريكية عن ببليوجرافيا الكتّاب والأجناس

الأدبية في الأدب العربي الحديث ،الذي أسسه مارسدن جونز في أواخر ستينيات القرن الماضي،

وساعده فيه مدة عقدَين ،ثم جنى ثمار العمل فيه ،حمدي السكوت ،بعد وفاته .ول كنه عمل يقع في منزلة

بين المنزلتين؛ لأنه ناتج عن مشروع بحثي محدد ومحدود مع ًا .بادر بفكرته البحثية الزميل الدكتور محمد

مصطفى سليم ،وأسهمت فيه ببلورة جوانبه المنهجية حينما تقدمت معه به إلى الصندوق القطري للبحث
العلمي  QNRFلتمو يله ،وتعيين باحث مساعد للعمل فيه .وهو الأمر الذي كان له الدور الأساسي في تجميع
مادة هذا العمل ،فلولا منحة الصندوق القطري التي مكنتنا من تعيين باحث مساعد شاب (الدكتور

إكرامي فتحي حس ين) قام تحت إشرافنا معا بعبء الجزء الأكبر من التنقيب والتجميع ،لما كان ممكن ًا
لهذا العمل أن يتحقق .لذلك لزم التنو يه والإعراب عن الامتنان لمنحة الصندوق القطري للبحث العلمي.
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كما يستفيد هذا العمل كذلك ،وهذا مصدر الج ّدة فيه ،ممن طوروا فن الببليوجرافيا في

الدراسات الأدبية الغربية من ناحية أخرى؛ وخاصة ما يعرف في الغرب باسم الدليل الوصفي التحليلي

 .Annotated Analytical Bibliographyوهو أمر يمكن ترجمته أكثر من ترجمة :الدليل /الثبت /ال كشاف وغير
ذلك من المفردات التي تنوب عن تعريب كلمة ببليوجرافيا نفسها ،برغم شيوعها في هذا النوع من

التآليف .كما يمكن ترجمته جر يا على ما في تراثنا العربي القديم من أعمال كثيرة مشابهة من «الفهرست»
إلى الحواشي الوصفية التحليلية .فقد كان للحاشية في تراثنا العربي ال كثير من خصائص ما يعرف الآن في

البحث الغربي بمصطلح  Annotationوما يتسم به هذا المصطلح من تدقيق وتمحيص ووصف؛ لأن الحاشية
كانت تنطلق هي الأخرى من رغبة كاتبها في القيام بالتلخيص الدقيق لما تُعلّق عليه ،ثم تحليله أو تقييمه

والتعليق على بعض جوانبه .بل يمكن الزعم بأن مفهوم الحاشية أو الحواشي التراثي العربي أكثر سعة

وشمولا من نظيره الغربي المتأخر عليه بقرون .لأن كثير ًا من الحواشي الجيدة يتسم بقدر كبير من الجدل
الحواري ،والنقد التمحيصي ،ولا يقتصر على الوصف الحيادي كما هي الحال في كثير من ممارسات
المصطلح الغربي .بل إن الحاشية العربية كثيرا ما تفتح الباب أمام حواشي أخرى ،فنقرأ «حاشية على

الحاشية»  ،في نوع من الجدل العقلي الثري حول موضوع بعينه .وهو الأمر الذي يتجاوز حدود المصطلح
الغربي ،و يحول في الوقت نفسه بين اعتبار الحواشي من أسلاف هذا النوع الجديد من البيبليوجرافيا ،وفق

تحديداتها الغربية المعاصرة .فللدليل الوصفي التحليلي بمفهومه الغربي محدداته المعيار ية المعينة ،التي لم

تتبلور في أي درس للحواشي العربية القديمة .وحتى لا نخرج عن موضوع هذا التقديم ونغرق في بحور

المفاضلة بين الترجمات العربية المختلفة لهذا المصطلح ،الجديد نسبي ًا على الدراسات الأدبية البيبليوجرافية

العربية ،علينا أولا ً أن نتعرف على المصطلح في أصوله الغربية.
الدليل /ال ك ّ
شاف /الثبت الوصفي التحليلي:

وإذا ما بدأنا بالمصطلح الغربي الببليوجرافيا الوصفية التحليلية Annotated Analytical Bibliography

سنجد أنه مثل غيره من المصطلحات الأدبية أو المكتبية ،ليس له تعر يف جامع مانع؛ ول كن كل

الدراسات التي تناولته تتفق على أمرين :أولهما أن عملية التمحيص فيه للمادة المفهرسة أكثر تفصيلا ً

وأدق تحديدًا منها في الببليوجرافيا العادية ،وثانيهما أن طبيعة كل بحث هي المحدد الأول لطبيعة
ببليوجرافياه الوصفية التحليلية .فهي أداة أساسية يوطئها الباحث لخدمة البحث الأدبي ،تقدم له كل ما

ي ُسهم في تعزيز العملية البحثية ،وفي تدعيم افتراضاتها وتبرير نتائجها .كما أنه يكشف عن مدى فهم الباحث
للمصادر التي لجأ إليها ،و يقدم برهان ًا واضح ًا على تعامله الجدي معها ،واستيعابه المعرفي لما تنطوي عليه من
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أفكار .وينطلق الدليل /الثبت عادة من تلخيص المادة التي ينطوي عليها الكتاب ،أو المادة المفهرسة،

وتمحيصها وف ق غرض المفهرس منها .وهذا التلخيص الوصفي الدقيق هو عماد الدليل /ال كشاف /الثبت
الببليوجرافي وغرضه الأول .ل كن الدليل التمحيصي قد يتجاوز التلخيص ،وهو أهم خطوات الثبت

الوصفي ،الذي لا حياة له من دونه ،إلى طرح بعض المؤشرات التحليلية التي قد تيسر عمل الباحث في

المستقبل ،وتقترح عليه تصنيفات فرعية جديدة لها ،وإلى تقييم بعض جوانبه كمصدر يمكن التعو يل عليه،

أو التشكيك فيه .وقد يضيف بعض الباحثين إلى العنصرين الأولين :التلخيص والتحليل ،مدى فائدة

المادة المفهرسة للبحث ،وأهميتها بالنسبة إلى موضوعه .وإذا ما عمد أي دليل وصفي تحليلي إلى القيام
بتلك الوظائف الثلاث ،فإنها عادة ما ترد فيه بنفس الترتيب .حيث يبدأ أي ثبت وصفي ،كما يقول

منطوق المصطلح ،بعملية وصف لمحتواه وما تنطوي عليه مادته ،وتعقبه أي مؤشرات تحليلية للمصدر أو

ملاحظات تمحيصية له ،وتنتهي بتقدير مدى ملاءمته أو فائدته للبحث.

والواقع أن كثير ًا من الباحثين يرون ضرورة أن ينهض الثبت الوصفي التحليلي بتلك الوظائف

الثلاث؛ لأن القيام بها جميعها هو ما يميز عملية  Annotationعن أي تلخيص  Abstractionكذلك الذي

تعمد الأ بحاث العلمية إلى تقديمه في استهلال أي بحث ،وأصبح الآن من العناصر المعيار ية في أي نشر

مح ّكم؛ لأن عملية  Annotationتتسم بأنها وصفية تحليلية ،وأحيان ًا تقي ّميّة ،وليست مجرد تلخيص محايد

للعمل ،كما هي الحال في أي  .Abstractلذلك يتطلب الدليل /الثبت معرفة ً جيدة ً بالمصادر التي يجب على

الباحث الإلمام بها؛ كي ي ُ ْك سب بحثه المصداقية البحثية المطلوبة ،وكي يبرهن على أنه ينهض على أسس
معرفية سليمة .ويتطلب منه ،علاوة على هذا القدرة على التركيز والتكثيف والتعبير الدقيق عما فهمه من
قراءته للمادة المفهرسة ،بحيث يصبح الثبت نفسه عملا ً جدير ًا بالاهتمام ،ومصدر ًا معرفي ًا موثوق ًا فيه ،لمن

سيعمل في الموضوع نفسه من بعده .ولأنه دليل /ثبت ببليوجرافي ،فلابد أن يتبع القواعد الببليوجرافية

المعروفة في فهرسة وترتيب مادته أبجدي ًا و/أو تار يخ ًّي ّا .وفي ضرورة أن ينطوي بداءة على كل المعلومات

البيبليوجرافية المعمول بها ،وبالترتيب نفسه المعترف به في مجال هذا النوع من الأبحاث؛ لأن الثبت
الوصفي التحليلي هو ،أولا ً ،ثبت بالمعلومات البيبليوجرافية  ،Citationثم ،ثانيًا ،وصف وتحليل لها

.Annotation

ويميز الباحثون في هذا المجال بين الثبت الإشاري  Indicative annotationsالتي يحدد مجال

المصدر المفهرس وما ينطوي عليه من الموضوعات ،ويشير إلى أماكن وجوده أو مظانه ،من دون أن

يسعى إلى تقديم أن نماذج من افتراضاته أو تلخيص نتائجه .والثبت المعلوماتي Informative annotations

الذي يسعى لأن يكون مستوعب ًا لما ينطوي عليه المصدر المفهرس من معلومات ،فيبدأ بموضوعه ،ثم
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يقدم افتراضاته وقضاياه وشواهده ،وصولا ً إلى بعض نتائجه .والثبت التقييمي Evaluative annotations

الذي يهتم بتقييم مدى قوة المصدر وضعفه في المجال المعرفي الذي يغطيه ،ومدى فائدته لموضوع البحث

أو قدرته على إثراء افتراضاته .وأخير ًا الثبت الجامع أو التجميعي  Combination annotationsالذي يجمع بين
التلخيص والتقييم ،ويربطهما بموضوع البحث ومدى فائدتهما له .ويرى بعض الدارسين أن هدف الثبت
الوصفي التحليلي ليس فقط هو البرهنة على مدى استيعاب الباحث لموضوع بحثه ،أو مدي سعة تغطيته

لما سبق للباحثين القيام به في موضوعه ،ول كن أيضا ل كي يشرك القراء في التعرف على تلك المصادر،

بصورة ت ُسهم في توسيع معرفتهم بالموضوع ،وتحفزهم على الاستزادة منه .كما أنه يقدم لهم البرهان على
مدي دقة مصادره ،وقيمة تلك المصادر من الناحيتين الكمية وال كيفية على السواء .فهو كأي عمل بحثي

يعتمد على نوعية المصادر التي ينطوي عليها ،وعلى قيمتها المعرفية .وهو أمر لا يتأتى إلا إذا استطاع

كتب أو مواد ،واتخاذ
ٍ
الباحث تحديد موضوعه بوضوح كبير ،بالصورة التي تمكنه من فرز ما يصادفه من

الإجراءات الصائبة في اختيار ما يجب تضمينه في الدليل منها ،وما لابد من تنحيته؛ لذلك فإنه كأي عمل
بحثي جيد لابد أن يبدأ بتحديد أسئلة البحث ،وطبيعة الاستقصاءات المطلوبة فيه أو المطروحة عليه،

والمجال الجغرافي الذي سيغطيه ،والأمد الزمني أو التار يخي الذي يحدد بحثه.

هنا لابد من التريث عند الفرق بين نوعين من هذا الثبت :أولهما هو النوع الخاص بأي بحث

أدبي رصين يسعى إلى تقديم ما يمكن تسميته بمراجعة ما أنجزه البحث الأكاديمي عن الموضوع قيد

البحث من قبل ،وهو الأمر الذي ينطوي عليه ما يعرف باسم  Review of Literatureأي رصد وتلخيص

كل ما قدمه الباحثون السابقون في الموضوع؛ كي يؤكد أحد الأهداف الأساسية المضمرة لأي بحث
علمي رصين ،وهو معرفة البحث بما أنجزه أسلافه من الباحثين في الموضوع نفسه؛ ومن ثَم ّ جدة البحث

وإضافته إلى المعرفة في مجاله .وهو ،في هذه الحالة ،مجرد خطوة أولى في عملية بحثية تتعدد خطواتها
ومراحلها بعده .أما ثانيهما فهو ثبت تحليلي قائم بذاته .يسعى إلى توفير مصادر أساسية للبحث في مجال

معرفي محدد ،يمكن أن تتعدد استخداماتها ،وأن تكون في حقيقة الأمر منطلقا لمجموعة مختلفة من

الأبحاث في موضوع معين .وهذا النوع الثاني عمل علمي قائم بذاته ،يتطلب جهدًا أكبر؛ لأنه لا يسعى إلى

تمحيص جزء من حقل معرفي ،وإنما يسعى إلى تقديم مصدر معرفي مستقل ،يعتمد على ما ينطوي عليه من

مادة علمية ،وي ُسهم عادة في إطلاق المجال أمام البحث بشكل أوسع وأكثر استمرار ية .ويتطلب هذا النوع
الثاني أن يكون مسحي ًا وشاملا ً؛ أي أن يقدم مسح ًا شاملا ً لحقل معرفي بعينه ،وأن تكون أول أهدافه
هي الإحاطة الكاملة به.
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وهذا العمل الذي نقدمه للقراء هنا هو من هذا النوع الثاني .وهو مسح ببليوجرافي شامل لأنه لا

يقتصر على ما صدر من أقاصيص في مجموعات قصصية فحسب ،ول كنه يشفع هذه القائمة بقائمة أخرى

عن الأقاصيص التي نشرت متفرقة في الدور يات ،ولم تتضمنها أي من المجموعات المنشورة .كما أنه لا
يكتفي بالمادة الإبداعية وحدها ،سواء ما نشر منها في كتب أو متفرقا في الدور يات ،ول كنه يشفعها

بقائمة ثالثة لمصادر دراسة هذه الأقاصيص ،وما نشر عنها من كتب أو مقالات .بمعنى أنه يقدم إلى

جانب الببليوجرافيا المسحية الشاملة لهذا الجنس الأدبي ،مسحا آخر لما كتب عنه .Review of Literature

ومثل أي عمل بيبليوجرافي ،فإن قوته تنبع من مدى شموله للحقل الذي يقدم مادته عنه ،ودقة تنظيم
مادته ،بالصورة التي يتحول التنظيم فيها إلى أداة معرفية .فترقيم المجموعات الذي لجأنا إليه في هذا العمل

مثلا يم ّكن أي متصفح للكتاب بنظرة سر يعة من معرفة عدد ما نشر في هذا الحقل من مجموعات ،وهو

الأمر نفسه بالنسبة إلى ترقيم الكتّاب ،وبترقيم القصص في الدليل الوصفي التحليلي  ..إلخ.

وقد اتبعنا في تنظيم المادة في الجانب المسحي الشامل من هذا الدليل الترتيب التار يخي

للكتّاب ،لا من حيث العمر وإنما من حيث أولو ية ممارسة الكتابة في هذا الحقل الأدبي ،والإنتاج
كتاب فيه؛ لذلك نبدأ بأول من أصدر مجموعة قصصية في قطر ،و يليه من جاء بعده
ٍ
المنشور على شكل

بالترتيب التار يخي .ويتطلب هذا الترتيب التار يخي المهم لأي درس أدبي ،وجود كشاف في نهاية
العمل يدرج أسماء الكتاب بالترتيب الأبجدي ،و يضع رقم كل منهم في الدليل أمامه للرجوع إليه بسهولة،

ومعرفة تفاصيل ما كتبه .كما أن الترتيب التار يخي نفسه اقتضى ترتيب المجموعات بالنسبة إلى كل كاتب

ترتيب ًا تار يخي ًا من حيث توالي صدروها ،وتاريخ نشرها .وهو الأمر الذي اتبعناه في ترتيب الأقاصيص التي

نشرت مفردة في الصحف والدور يات؛ سواء أكانت لكتاب لهم مجموعات قصصية منشورة ،أم كانت

لمن لم ينشروا بعد أعمالهم في مجموعات.

أما الدليل التلخيصي التحليلي الذي يليه ،فقد اتبعنا فيه الترتيب نفسه ،الذي اعتمدناه في المسح

الببليوجرافي من حيث ترتيب الكت ّاب بنفس الترتيب ونفس الأرقام .ل كننا وفق طبيعة هذا الدليل

ً
تلخيصا وتحليلا ً لكل قصة في كل مجموعة من مجموعات الكاتب المختلفة .وقد انتهجنا في ذلك
المختلفة قدمنا

مبدأ ترتيب المجموعات وفق الترتيب التار يخي نفسه ،الذي أوردناها به في المسح الببليوجرافي ،ثم فصلنا
كل مجموعة وبنفس ترتيب ورود قصصها فيها في الدليل التلخيصي التحليلي ،والذي يتكون من ثلاثة

أعمدة :تقدم أولاها رقم القصة في المجموعة وعنوانها وأرقام الصفحات التي وردت فيها ،و يقدم ثانيها
تلخيص القصة بشكل تقريري محايد يعتمد على التوصيف المركز لما يدور فيها ،بينما يقدم ثالثها بعض

المؤشرات التحليلية من عناصر القص المختلفة وتقنياته وطبيعة الصراع فيه .لأن ما يطمح إليه الجانب
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التحليلي في هذا النوع من الأدلة هو أن يقدم ما هو مفيد لدراسة هذا الجنس الأدبي ،أو ما ييسر مهمة

الباحث مستقبلا .لذ لك تناولنا فيها مزيجا من الملاحظات الموضوعية عن طبيعة الصراع ،ونوعية القيم

أو القضايا والمشاكل التي يطرحها النص ،والملاحظات الفنية عن تقنيات السرد ،وماهية المنظور
المسيطر عليه ،والضمير المستخدم فيه وطبيعة اللغة السردية وغير ذلك من الملاحظات المفيدة في هذا

المجال .ولابد في نهاية الأمر من التمييز هنا بين الببليوجرافيا التحليلية Analytical or Annotated Bibliography
والتي ينتمي إليها هذا الدليل ،وتكتفي بالحد الأدنى من الملاحظات التحليلية ،والنقد النصي Textual

Criticismالذي يتعامل بمختلف أدوات التحليل السردي ،و بإسهاب واضح مع النصوص القصصية 5.وهو

الأمر الذي يقع خارج نطاق هذا العمل الببليوجرافي.

والواقع أن أهم ما يواجه هذا النوع من الأدلة أو ال كشافات التلخيصية التحليلية هو صعوبة

التفر يق بين الجانب التوصيفي  Descriptiveفي حيدته وموضوعيته الضرور ية ،والجانب الفرضي أو

التشخيصي  Prescriptiveالذي يفرض فهم القارئ للنص على عملية التلخيص ،و يقحم رأيه في التعامل مع
المادة ،فأي اختصار توصيفي للنص الأدبي ينطوي على فهم معين له .فقد سبق أن أكد رولان بارت

على استحالة تلخيص النص الأدبي ،حينما قال« :إن الوسيلة الوحيدة لتلخيص أي نص أدبي هو أن
تكرر مفرداته بنفس الترتيب الذي وردت به فيه» .لأن كل تلخيص ينطوي على فهم ذاتي للنص ،وعلى
تحليل ما له ،أو على الأقل توصيف هو في نهاية الأمر توصيف باحث معين لابد وأنه سيختلف إذا ما

قام به باحث آخر .وهذا الأمر ينطبق على الجانبين التلخيصي والتحليلي في هذا الدليل على السواء .ولابد،

في نهاية الأمر ،من تأكيد أنه مهما كانت دقة التلخيص وحيدة التحليل ،فإنهما لا يغنيان عن قراءة
ل من الأحوال .وهنا أكرر مقولة بارت باستحالة تلخيص أي نص إبداعي بحق،
النص الأصلي بأي حا ٍ

فلا شيء ينوب أبدًا عن قراءته بالترتيب نفسه والطر يقة ذاتها التي كتبها مبدع ُه.

وتنحو بعض ال كشافات التلخيصية التحليلية في تناولها لكل مادة من المواد التي ينطوي عليها

الدليل /ال ك ّشاف إلى تحديد الزمن الذي يغطيه العمل ،كي تقدم بعض المؤشرات على هموم هذا الزمن
ومشاغله وقضاياه .وهو الأمر الذي يطرح مشكلة القرار المتعلق بما تتضمنه البيبليوجرافيا ،وبما تنحيه عن

حدودها من مواد ونصوص .خاصة إذا ما كانت عملية التحديد الزمني تنطوي على حكم قيمي يكون فيه

تحديد الزمن تحقيبي ًا ،كما هي الحال في بيبليوجرافيا عن الأدب الإنجليزي في العصر الفيكتوري مثلا ً .فإن
هذا الأمر يطرح إلى جانب الحقبة الزمنية مجموعة من الخصائص الفنية المضمرة في تصنيفات الأدب

الإ نجليزي في هذا المجال .وهو الأمر الذي يؤدي عادة إلى استثناء عدد من الكتاب البارزين من طراز

برنارد شو وجوز يف كونراد و و .ب .ييتس مع أنهم كتبوا فيه ،بدعوى أنهم أكثر حداثة من نظرائهم
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الفيكتور يين 6.وهو أمر له إشكالياته المعرفية التي لا نصادفها كثير ًا في أدبنا العربي ،إلا عند الحديث عن

المدرسة الرومانسية في الشعر مثلا ً ،أو الرواية الواقعية .وهو أمر غير وارد في هذا العمل الذي نطرحه بين

يدي القارئ بسبب محدودية الرقعة الزمنية التي يغطيها.

وهنا ك بعد آخر لعملية التحديد الزمني في البيبليوجرافيا ،والتي تتطلبها عادة كشافات فن السيرة أو

السيرة الذاتية مثلا ً؛ لأن أي دليل ببليوجرافي وصفي تحليلي لأي فن من هذين الفنين يتطلب من الباحث
تحديد َ الزمن الذي تغطيه السيرة أو السيرة الذاتية ،والذي يتطابق عادة مع زمن حياة كاتب السيرة أو
موضوعها ،أو مع جزء معين منها .وهو الأمر الذي لم يلجأ إليه هذا العمل الذي نضعه بين يدي القارئ،

لسببين أساسيين :أولهما حداثة عمر هذا الجنس الأدبي في قطر ،فمع أن عمر الأقصوصة في عدد من
البلدان العربية قد تجاوز القرن ،إلا أن عمرها في قطر لا يتجاوز خمسة عقود .وثانيهما أن النصوص

القصصية دوما مشرعة على إشكالية التمييز بين زمن السرد وزمن النص .فعلى العكس مثلا ً من السيرة

الذاتية التي تغطي زمن ًا محددًا ،يمكن تعيينه بالأعوام التي عاشها صاحبها ،وينتهي عادة بزمن النشر ،أي
زمن النص؛ فإن لدى كاتب السرد ،سواء أكان قصة أم كان رواية ،حر ية مطلقة في التنقل بين

الأزمنة .فقد ينشر ًّ ّ
نص ا في أول القرن الحادي والعشرين ،يسرد فيه وقائع دارت في مطلع القرن
العشرين ،أي أن زمن السرد فيه يسبق زمن النص /النشر بقرن كامل ،وهو ما يجعل تحديد الزمن الذي

أمرا شبه مستحيل.
يغطيه العمل ً

وأخير ًا ،فإن العقدين الأخيرين قد شهدا توسع ًا كبير ًا في استخدامات الانترنت ،التي لم تعد مجرد

مصدر للمعلومات ،ول كنها أصبحت أداة أساسية من أدوات البحث والتواصل .لذلك كان على أي

دارس للبيبليوجرافيا ،أو معّ ِد لها أن يتعامل معها ،وأن يسجل موقفَه منها في عمله المحدد؛ لأن شبكة
المعلومات العالمية  WWWليست في مستوى من مستو يات تعر يفها إلا ببليوجرافيا كبيرة ،أو غابة
ببليوجرافية ،تسعى لأن تربط كل مادة فيها ،أحيان ًا ،بالمصدر الذي تصنفه .ومع التوسع في استخدامات

الإنترنت ،بدأت تتخلق برامج للفهرسة والتصنيف ،تستوعب ما توفره لها برامج وأندية التواصل الاجتماعي
المختلفة التي تتيح لأعضائها مشاركة الآخرين المعلومات ،والمقالات وأحيانا ال كتب ذاتها .ومع

الاعتراف بأهمية وسائط التواصل الجديدة تلك ،وما تتيحه من تبادل للمعلومات ،ومن تسهيل إعداد

قوائمها ،واستخلاص مفردات الببليوجرافيات المختلفة منها ،بل والاجتراء على التجريب فيها ،فإن عصر

نعي البيبليوجرافيا الأكاديمية العلمية لم يحن بعد.

ولاتزال هناك حاجة إلى البيبليوجرافيا التي يعدها باحث أو فر يق من الباحثين ،والتي دائم ًا ما

تتجاوز ما تستطيع أدوات البرمجة الإليكترونية تحقيقه ،وخاصة في مجالات الضبط والتمحيص .ناهيك عما
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يمكن توجيهه لتلك الوسائط الجديدة من سهولة تزييف المعلومات فيها ،وصعوبة التمييز عبرها بين الأصيل

والمركب من أكثر من مادة .صحيح أن توفر مختلف تلك الأدوات الرقمية قد ييسر الحصول على
المعلومات ،ويسهل عملية فهرستها ،التي كانت تستغرق زمن ًا طو يلا ً وجهدًا كبيرًا حينما كانت تعتمد على
البطاقات المدونة يدو يا ،ول كنه لن ينوب عن دور الباحث المدقق في الفرز والتصنيف .كل ما يمكن

التنبؤ به في هذا المجال هو أن استعمال الوسائط الرقمية الجديدة قد يعزز عملية تمحيص المواد المدرجة في

أي ببليوجرافيا ،و يجعل التعاون على البعد بين المتخصصين المشغولين بعمل ببليوجرافي واحد أيسر مما كان
عليه من قبل ،وأكثر فاعلية ،وأوفر مردودًا.

هذا ،ولا يسعني في النهاية إلا التنو يه بأن فر يق البحث المتواضع ،الذي اضطلع بتنفيذ هذا

العمل ،قد قدم فيه نوع ًا جديدًا من الجهد البحثي الذي يتجاوز به جل ما سبق أن حققته الببليوجرافيات

في مجال البحث الأدبي ،برغم أهميتها وتراكم إنجازاتها؛ ذلك لأن القسم الأول فيه يقدم نموذج ًا

للببليوجرافيا المسحية التي تكرس جهدها لجنس أدبي معين ،في بلد عربي محدد ،تحصر مفرداته ،وتقدمها
في تتابعها ال تار يخي الدقيق؛ بادئة في هذه الحالة بالمجموعات القصصية المنشورة ،ثم ألحقت بها القصص
المفردة التي نشرت في الدور يات المختلفة .ولو اكتفت بهذا الجهد وحده لحققت ،مثل غيرها من

أسلافها ،الهدف المرجو منها كببليوجرافيا لهذا الجنس الأدبي في هذا البلد المعين .ل كنها شفعت هذا

ثبت تفصيل ٍ ّي بكل ما ُ
كت ِب في مختلف المصادر الأدبية عن الجنس الأدبي الذي بوبت
الجهد بتقديم ٍ
مادته ،وهو ما يجعلها نموذج ًا متكاملا ً للبحث الببليوجرافي في هذا المجال.
ل كن جدة هذا العمل البحثي تكمن في القسم الثاني منه ،وهو الدليل الوصفي التحليلي .وهو في

ظني عمل غير مسبوق في الدراسات الببليوجرافية العربية .يفتح به هذا العمل أفقًا جديدًا في هذا المجال،

سبقتنا فيه الدراسات الغربية المشابهة منذ عقود .ول كننا نقدم ع َبره ،لأول مرة ،نموذج ًا جديدًا في

منهجيته ومعياريته مع ًا للدراسة الببليوجرافية في ثقافتنا العربية .بطر يقة توسع فرص البحث المستقبلي في
موضوع القصة القطر ية القصيرة خاصة ،وغيرها من الأجناس السردية عامة ،وتقترح آفاق ًا جديدة على
دارسيه .ولا يسعني في نهاية هذا التمهيد إلا الاعتراف بفضل مبادرة الصديق الدكتور محمد مصطفى سليم

باقتراح فكرة هذا المشروع البحثي ،والنهوض بالعبء الأكبر من البحث فيه ،وضبط مادته ،بعد نجاحنا
في الحصول على تمو يل له .وأرجو أن يكون هذا البحث فاتحة لبحوث تترى بعده في هذا المجال.
الدوحة ديسمبر 2014
صبري حافظ
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(ج) الجمع والإعداد :قضايا وإجراءات

 -ببليوجرافيا وصفية  ..ببليوجرافيا وطنية:

لم يكن في تصورنا ،أو بالأحرى في تصوري ،أننا سنمضي نحو عمل ببليوجرافي وصفي يستوعب

مستو يات عدة من الإنتاج الأدبي والنقدي في مجال القصة القصيرة القطر ية؛ المجموعات القصصية

الكاملة والقصص المفردة والدراسات النقدية  ...إلخ ،وعلى النحو الذي انتهت إليه الببليوجرافيا الـتي بين

أيديكم؛ إذ لم يقف بنا الحال ،في إعدادها ،عند مجال الرصد فحسب ،وإنما وُضعت في الحسبان القضايا
ذات الصلة بتار يخية هذا الجنس الأدبي من جهة ،ثم فنياته من جهة أخرى ،تلك الـتي است ُنبطت من
عملية الرصد نفسها ،الأمر الذي حدا بالببليوجرافيا إلى أن تضبط جُل القضايا الـتي ترتبط بنشأة جنس

أدبي في بلدٍ ،وباستمرار تدفق الإنتاج فيه ،ثم التطور النوعي الحاصل في الكتابات القصصية ،ومن بين هذه
القضايا ما كان متصلا ً بمصطلح الر يادة في القصة القصيرة القطر ية ،ومنها ما كان متصلا ً بالمستقر من
الأحكام والتوصيفات العامة ،الـتي وردت في مؤلفات نقدية اعتنت بمقاربة القصة القصيرة القطر ية

مقاربة تحليلية ،سواء أكان ذلك على مستوى القصة المفردة أم كان على مستوى المجموعات القصصية.

ولعل هذا ما يجعل الببليوجرافيا تبدو -من دون أية مقدمة نظر ية -كما لو أنها قراءة نقدية ذات وعي

أدبي هو "القصة القصيرة" القطر ية؛ مما ي ُمكن الباحث من الوقوف على تطور تار يخي
س
تار يخي وفـني لجن ٍ
ٍ
لهذا الجنس الأدبي ،وعلى قضايا أدبية ذات معطيات فنية دالة ،ثم -وهو الأكثـر أهمية ً -الوقوف على ما

يفرزه الجانب الوصفي في الببليوجرافيا من رصيد كبير يخص القيم التي عـبرت عنها النصوص ،ووظفها
الكتاب توظيفًا فنيًّا في مدونة سردية قطر ية استمرت في الحضور الإبداعي إلى ما يقرب من خمسة عقود.

ولعل في المقدمة النظر ية المهمة ،الـتي صدر بها أ.د.صبري حافظ الببليوجرافيا ،ما يبلور التصور

المنهجي للعمل ،و يضبط المسار الإجرائي في عملية الرصد ،و يوجه عملية الإقصاء والإبقاء لبعض
الأعمال ذات الإشكالات الخاصة؛ مما حث الفر يق على المضي قدمًا من أجل تقديم هذه التجربة

النوعية في مجال العمل الببليوجرافي ،ولاسيما في الأدب العربي ،إذا ما قورنت بغيرها من الببليوجرافيات
الـتي وضعت على المستوى المحلي القطري ،أو على المستوى العربي.

ولا يخفى أننا ،في أول الأمر ،لم نكن نقصد إلا الببليوجرافيا الـتي تتبنى أسا ًسا عمليًّا لا يرتكن إلى

س ،على حصر الأعمال في هذا الموضوع نفسه،
الموضوع وتصنيفاته ،أو تلك الـتي ترتكز ُ ،وبشك ٍ
ل رئي ٍ
وهي في ذلك تتوخى منظورًا ًّ
عاما يقرن العمل الببليوجرافي بقوائم الإنتاج الفكري ،من دون الاستمالة إلى
آليات علم الكتاب ،أو ما يعرف بالمنظور الخاص ،الذي أحدث تمايزًا فارقًا عن المقصود الذي تداولت
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به الكلمة ذاتها (الببليوجرافيا) منذ القرن السابع عشر ،حيث كانت الكلمة دالةً ،في مستوى من

مستو ياتها ،على القائمة الخاصة بالـكتب أو السجل وغيرهما حسب ما أورده شعبان خليفة ؛ مما يؤكد

وضعية الإطار العام لحدود هذه الببليوجرافيا في جانبها الشكلي فحسب.

1

ً
ًّ
أيضا على أساس يمزج بين المصادر المباشرة
مبنيا
ولهذا ،كان رصد المفردات والموضوعات

ن من أوعية المعلومات الـتي تُعين الفر يق على حصرٍ
والمصادر غير المباشرة؛ للاستفادة بأكبر قد ٍر ممك ٍ

واف ،حيث لا يكون مجديًا مع الجهد الفردي في المشروع الببليوجرافي أن يُكتفى بالاعتماد على
ٍ
المصادر المباشرة فحسب ،ممثلة في المجموعات القصصية المنشورة ،أو القصص الفردية ،تحت دعوى

أنها تحقق أكبر قد ٍر من المصداقية ،وتجعل التعامل منصبًّا على فحص أوعية المعلومات على الطبيعة
واستقاء البيانات الببليوجرافية منها مباشرة ً.

معلومات وصفية ً عن
ٍ
وبناء ً على ذلك ،كان الجهد الأوفى متوجهًا إلى الأدوات الـتي قدمت
المجموعات القصصية وقصصها المفردة في المصادر غير المباشرة ً
أيضا؛ لـكي نقترب من المنهجية الـتي

أطرها دكتور صبري حافظ في مقدمته ،فلجأنا إلى فهارس المكتبات العامة والخاصة ،وقوائم مطبوعات
الناشرين ،وكتب المختارات ،وعروض الأعمال في الدور يات ،والببليوجرافيات العامة أو المحلية،

والببليوجرافيات النوعية الـتي تستهدف القصة القصيرة في قطر ،وتُضاف إلى ذلك النشرات الإلـكترونية
على شبكة المعلومات ،والمدونات ،والمواقع الشخصية ،فيما تتناوله من رصدٍ لأعمال بعض الأدباء

والكتاب في قطر ،ومواقع بعض المؤسسات الثقافية ،مثل وزارة الثقافة والفنون والتـراث ،وما يتبعها من
مكتبات ملتحقة بإدارات ومراكز ثقافية ونوادٍ  ...إلخ.

ولـكننا -مع كل هذا التنوع في المصادر وأوعية المعلومات -لم نجد ما يحقق هذا الطموح العلمي

ً
وأيضا الجهود
لتقديم ذلك النمط من العمل الببليوجرافي المنشود؛ إذ كانت كل هذه المصادر،
الببليوجرافية الـتي استهدفت القصة القصيرة القطر ية ،بعيدة كل البعد عن التصور المنهجي الذي ننشده،
ً
وأيضا على مستوى صحة البيانات الصماء في أول
فضلا ً عما اعتراها من أخطاء ،على مستوى المنهج،
مستوى لها (الاسم ،بيانات الإنتاج الأدبي نفسه).

وإذ الأمر على هذا النحو؛ فإنه قد يكون ملائمًا التأكيد بأننا ً
أيضا ننشد ببليوجرافيا وصفية ذات
مسحة ٍ وطنية ٍ ،ت ُعد ذاكرة ً لم ٍ
جتمع قطري في مجال معين؛ إذ لا جدال في أن الوعي الجمعي لأي مجتمع

يُسهمُ بدرجة ٍ كبيـرة ٍ في تأكيد خصوبة الإبداع ،الذي ينقل في تجاربه المتعددة وعيًا نوعيًّا ،أو ذاكرة ً
نوعيةً؛ تثبت وهجها عبـر تميزها الفني ،ولأن الإبداع يأخذ مكان الصدارة في تكوين البنية الثقافية لم ٍ
جتمع،
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والإبداع لغة؛ فإن اللغة الـتي تشكل مادة الإبداع تتوقف عليها سيرورة منظومة الثقافة ،حيث إن رصيد
2
اللغة هو رصيد الأدب؛ ومن هنا ،تغدو اللغة قيمة ً ،أو درجة ً لا يستهان بها من درجات الوعي المقنع ،

نوعي
و يأتي الحفاظ عليها وعلى الرصيد الأدبي أداة ً للاستغلال الأدبي من جديد؛ ليعاد بعثها عبـر تراك ٍم
ٍ

متجددٍ؛ تستدعيه ذاكرة مستنفرة؛ لذا لا غضاضة في أن تقـترن الببليوجرافيا بالذاكرة وبالثقافة ،وهذا ما

نود الإشارة إليه من خلال استقصاء الجهود الببليوجرافية السابقة الـتي استهدفت القصة القصيرة في قطر،
وبيان ما أسدته إلى المشهد الأدبي القطري ،وما قدمته من جهود للباحثين ،بالإضافة إلى جملة من

القضايا الفنية الـتي أفرزتها الببليوجرافيا؛ ليبقى تأكيدها فنيًّا ،وهو ما سنذكره في القضايا الآتية:
 -محاولات ببليوجرافية وتعثر الذاكرة:

بعيدًا عن دار الـكتب القطر ية ،أو أي رافد ببليوجرافي آخر؛ مباشر أو غير مباشر ،يُفترض فيه

أن يكون سجلا ً أوليًّا للكتاب القطري عامةً ،وللقصة القصيرة على وجه الخصوص ،تستطيع أن ترصد ست

محاولات ببليوجرافية سابقة تقترب -إلى حدٍ ما -من بعض سمات العمل الببليوجرافي للقصة القصيرة

القطر ية ،وجسدت هذه المحاولات مراحل تار يخية متعاقبة ،فرضتها الرغبة في متابعة رصد النتاج

القصصي المتوالي ،بدخول دماء جديدة في مشهد الكُتاب القطر يين ،أو فرضتها دراسة أدبية نقدية ،أو

تكاد تفرضها رؤى سياسية إقليمية يمثلها مجلس التعاون الخليجي ،وهو ما سنطلع عليه في المحاولة الرابعة

من المحاولات الست.

والثابت في ذلك ،أن هذه المحاولات ضمها إطار زمني يقترب من ثلاثة عقود ،كانت البداية مع

عام  1985حيث المحاولة الأولى لإعداد فهرسة خاصة بإنتاج القصة القصيرة؛ الفردية وغير الفردية،
وتمثلت النهاية في عام  2012بما ورد من تدوين أعمال قصصية قصيرة في دليل المؤلفين القطر يين.

وما بين هذا وذاك أمكن التعرف غير الوافي على المشهد الأدبي لجنس القصة القصيرة في قطر،

لما شاب هذه المحاولات من قصور بائن ،تمثل في عدم الدقة في رصد بيانات النوع ،والخلط بين
الأجناس الأدبية (القصة والمسرحية ...وغيرهما) ،وهو ما سنوضحه ،و بشكل تار يخي يأتي وفقًا لصدور

هذه المحاولات ،وكما جاء في العنونة الخاصة بكل مرحلة على النحو الآتي:

أولا ً( :1985 :فهرس للقصص الـتي أمكن جمعها من الدور يات من ذي الحجة  1390هـ الموافق فبراير
 1971إلى محرم  1403هـ الموافق نوفمبر 1982م) :ووردت في كتاب (القصة القصيرة في قطر:

دراسة فنية اجتماعية) للمؤلفين :محمد كافود وإقبال هيكل وحسن عيد (الدوحة ،مركز الوثائق
والدراسات الإنسانية ،جامعة قطر )1985 ،حيث شملت هذه الببليوجرافيا  129قصة ،وردت في
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 10دور يات ،هي :جريدة صوت الجامعة ،مجلة الجامعة ،مجلة الجوهرة ،مجلة الخليج الجديد ،مجلة
العروبة ،مجلة العهد ،مجلة الدوحة ،مجلة آفاق جامعة الـكويت ،الراية ،والعرب .وقد توقفت

ًّ
زمنيا عند عام ( )1982مع نهاية إجراء الدراسة الـتي نُشرت عام ( ،)1985متبعة ً في
الببليوجرافيا

ًّ
نهجها الآتي :التاريخ (الشهر والسنة) ه ًّ
ميلاديا ،واسم المجلة ،والعدد ،وعنوان القصة ،ثم
جريا ثم
المؤلف .وإن لم يُلتزم بهذا في جميع القصص.

ثانيًا( :1997 :النتاج القصصي القطري المنشور في الصحافة القطر ية  :)1980 -1960وردت ضمن كتاب

(تحولات الرمل الحكائي والجمالي في القصة القصيرة في قطر  )1997-1960للكاتب نضال

عبدالقادر صالح (منشورات دائرة الثقافة والإعلام-الشارقة )1999 ،وشملت هذه الببليوجرافيا

 121قصةً ،وردت في  10دور يات ،هي :أخبار شركة نفط قطر ،المشعل ،الدوحة ،العروبة،
العرب ،العهد ،الجوهرة ،الرواية ،الخليج الجديد ،الراية .وقد توقفت الببليوجرافيا زمنيا ()1980

مع أن الدراسة الفنية امتدت إلى ( .)1997وقد عرضت الببليوجرافيا المادة القصصية موزعة على

السنين ،وتحت كل سنة ي ُذكر ما نُشر فيها من قصص ،مع ذكر بياناتها على النحو الآتي :الشهر
ميلاديًا ،والكاتب أو الكاتبة ،وعنوان القصة ،والدور ية ،ثم العدد .وقد التزمت بذكر هذه البيانات

جميعها مع كل القصص إلا العدد؛ فلم تذكره مع ثلاث وعشرين قصة.

حدد نضال الصالح موقفه من ببليوجرافيا محمد كافود وآخرين في الهامش الأول من

ببليوجرافيته ،بأنها ثبت يحتشد بالـكثير من الأخطاء حول النتاج القصصي القطري المنشور في
الصحافة في الفترة ما بين  ،1983 -1971والصواب ()1982

3

وُضع برؤ ية تلتزم التطور التار يخي

لمسيرة النتاج القصصي القطري؛ ليُمكن الباحثين من التعرف إلى مسار الخط البياني الذي يحدد

حركة هذا النتاج وتطوره خلال عقدين ونصف العقد تقريبًا.

غير أن ببليوجرافيا نضال الصالح ،تجاوزت بداية ببليوجرافيا محمد كافود بأحد عشر عامًا،

حيث بدأ من فبراير عام  1960بقصة (اليتيم) لعيسى منصور ،متضمنًأ كل القصص الـتي أوردها

كافود في ببليوجرافيته الـتي بدأها بقصة (الحنين) لإبراهيم صقر المر يخي في فبراير عام  ،1971إلا
من قصة واحدة ،هي (الحب المنفي) لبشرى عبد الله في مجلة العروبة ،ع ،405ديسمبر  ،77وهو

عدد لم يأخذ منه نضال الصالح ،وإن كان في مد الرقعة الزمنية للبليوجرافيا أضاف سبع قصص لم
ترد في ببليوجرافيا محمد كافود ،بالإضافة إلى قصص أخرى لاحقة على المدة الزمنية الـتي التزم بها

محمد كافود في رصدها ،و يصل مجموع الإضافات إلى ( )14أربع عشرة قصة.
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ثالثًا( :1998 :ببليوجرافيا القصص القصيرة الـتي نوقشت في "ورشة القصة القصيرة" والصالون الأدبي
بنادي الجسرة الثقافي بالدوحة (من  1995 /9 /7إلى  :)1997 /1 /8وردت ضمن كتاب (نماذج

من الإبداع الشبابي في قطر  :دراسة ومختارات من القصص الـتي نوقشت في فعاليات ورش

القصة القصيرة والصالون الأدبي  )1997/1/8 -1995/9/7للقسم الثقافي في الهيئة العامة للشباب

والر ياضة (الدوحة ،مطابع رينودا الحديثة ،)1998 ،وتأتي هذه الببليوجرافيا ذات خصوصية

معينة ،فهي لم تنطلق من البحث في الدور يات ،كسابقتيها ،لـكنها عملت على تسجيل واقعي
لنصوص ارتقت إلى مستوى التحليل النقدي في إطار فعاليات أدبية ذات طابع نوعي ،ثم توثيق

نشرها ضمن الصحف والمجلات؛ لذا اعتمدت على مصدرين؛ الأول منهما اختُص برصد ثلاث

فعاليات ،هي:

 -ورشة القصة القصيرة الـتي أقامها القسم الثقافي بإدارة الشباب في الهيئة العامة للشباب

والر ياضة في الفترة ( )1996/1/13 -1995/9/7بنادي الجسرة.

 -فعاليات الصالون الأدبي الـتي أقامها نادي الجسرة الثقافي (ربيع  )1996في الفترة

(.)1996/6/2 -1996/3/13

 فعاليات الصالون الأدبي الـتي أقامها نادي الجسرة الثقافي بالاشتراك مع القسم الثقافيبإدارة الشباب بالهيئة (خر يف  )1996وفي الفترة من (.)1997/1/8 -1996/10/23

وأما المصدر الثاني ،فتمثل في الصحف القطر ية اليومية ،وهي" :العرب" و"الراية"

و"الشرق" و"الوطن" ،وكتاب "إبداعات قطر ية" الذي أصدره نادي الجسرة الثقافي سنة
 ،."1996وبلغت محصلة هذه الببليوجرافيا خم ً
سا وأربعين قصة قصيرة.

رابع ًــــاـــ( :2007 :دليل الأدباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) :من إعداد مجموعة مؤلفين
(دار المفردات للنشر والتوز يع ،الر ياض ،ط ،2007 1ط )2013 2بناء على ما ُأقر في خطة
التنمية الثقافية بدول مجلس التعاون الـتي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة (الر ياض)

وأكدته الاستراتيجية الثقافية الـتي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (مسقط)

وضم هذا الكتاب تعر يفات بعدد من الأدباء في دول مجلس التعاون الخليجي ومنها قطر ،الـتي
ذكر من أدبائها ( )43ثلاثة وأربعين كاتبًا ،منهم ( )19تسعة عشر ضمن كتاب القصة القصيرة،

وأسقط الدليل كتابًا قطر يين ،إذا ما نظرنا إلى الفترة الـتي استهدفها وقد امتدت إلى  ،2007ولعل
ً
نقصا يعتر يه ،ووُعد بسد
هذا ما جعل القائمين على الدليل أن يوردوا في تصدير الكتاب أن ثمة
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النقص في الطبعات التالية ،وهو بالفعل ما حدث في طبعة ( ،)2012غير أن الملاحظ على
الدليل ما هو آت:

 عدم ورود أربعة من كُتاب القصة في قطر ،وهم :يوسف عبدالله النعمة ،وإبراهيم صقر
المر يخي ،وعائشة القاضي ،وشمة شاهين الـكواري ،من دون أن تكون هناك أسباب

منهجية لإغفالهم ،اللهم إلا أن الدليل قام على استمارة تعر يفية وُزعت على الأدباء الذين
هم على قيد الحياة ،لذا يصدق هذا على إبراهيم صقر المر يخي و يوسف النعمة ،ولـكن

الكاتبتين لهما حضور في مشهد القصة القصيرة ،وإن تفاوت المستوى الفني في أعمالهما.

 تجاوز الدليل بعض الأعمال الـتي تدخل في نطاقه الزمني لكُتاب ورد ذكرهم في قائمته،

وذلك مع أحمد عبد الملك في عمليه (أوراق نسائية  )1و(أوراق نسائية  )2وأمينة
العمادي في مجموعة (قبل الغروب).

 كان بدهيًا أن توقفه عند ( )2007جعله يخلو من الإشارة إلى ( )13ثلاثة عشر كاتبًا
و( )8وثماني مجموعات قصصية بعد فترة الدليل؛ أي من  2007إلى  ،2014وإن لم يتدارك
الأمر كلية ً في طبعة .2012

 ثمة أخطاء عديدة في بيانات النشر الـتي ذكرها للمجموعات القصصية ،فذكر لحسن رشيد
(الحضن البارد )2005 ،والصواب ( ،)2001ولبشرى ناصر (المجنونة )1984 ،والصواب

( ،)1988ولنورة محمد فرج (الطوطم )2004 ،والصواب  ،2001ولناصر الهلابي
مجموعتين ،هما( :دهاليز )1995 ،والصواب ( )1996و(و يصدأ ماء النهر)1997 ،

والصواب (.)2000

 توجد ً
أيضا أخطاء كثيرة ،تتمثل في عدم الدقة في تحديد جنس العمل الأدبي ،مثلما
نسب لبشرى ناصر رواية (ما كان وجرى لأم الغلمان) وهي قصة قصيرة ،فضلا ً على

الأخطاء الـكثيرة المتصلة بعدم ذكر دار النشر ،وتضارب البيانات المذكورة على نحو

كبير.

خامسًا( 2007 :دليل كُتَّاب الخليج) من إعداد سارة ديكان واصف وإيفلين كورتيه (معهد العالم العربي،
باريس )2007 ،وكان نصيب الكُتاب القطر يين في الكتاب ( 70كاتبًا) من بينهم ( )22كاتبة
قطر ية .وعلى الرغم من أن مقدمة الكتاب حددت قيام البيبلوجرافيا على أعمال الكتاب المقتناة

في المكتبة ،مع الرجوع إلى بعض المصادر والمراجع الداعمة أو الدراسات النقدية ،فإنها ،على
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مستوى ورود دولة قطر فيها ،قد حفلت بقائمة كبيرة من الأخطاء الـتي تتجاوز الحد الأدنى من
المعرفة الأولية بمنهجية البحث ،أو منهجية العمل الببليوجرافي ،ويمكن ذكر بعض الأمثال على

النحو الآتي:


احتساب كتاب (أوراق نسائية  )2002للكاتبة وداد الـكواري ،وهو للكاتب أحمد



ذكْر إقامة كلثم جبر في مدينة الدمام بالسعودية ،استنادًا إلى أن زوجها السعودي خليل



إدراج كاتبين بحرينيين على أنهما قطر يان ،وهما :أحمد الدوسري ،وعبدالله عيسي.



عبدالملك عام  ،2000وليس .42001
إبراهيم منتسب إلى الدمام.

الخلط في توصيف الك ُتاب بصفات ليست فيهم؛ فجمال فايز قاص وكاتب مقالة وعالم
جغرافية وكاتب مسرح وروائي ،وله رواية بعنوان (النوخذة) والحقيقة أنه ليس عالمًا

في الجغرافيا ،ولم يكتب رواية إلا بعد ست سنوات من صدور الدليل وهي (زبد الطين

 ... )2013إلخ من هذه الأخطاء غير المقبولة ،الـتي تقلل كثيرًا من مصداقية الاعتماد

على مثل هذا الإصدار.

ساد ًسا( :2012 :دليل المؤلفين القطر يين) :من إعداد محمد حسن الـكواري (وزارة الثقافة والفنون
والتراث ،الدوحة ،)2012 ،ولعل الهدف الكامن في الدليل هو توثيق إنتاج الكتاب القطر يين؛
الأدباء والباحثين ،من خلال دليل تعر يفي يجمع أسماء المؤلفين القطر يين ممن صدرت لهم

ً
وبعضا من سيرهم
مطبوعات ضمتها رفوف المكتبات المختلفة ،ويتناول مختصرًا يضم إصداراتهم

الذاتية ،وعلى الرغم من أن هذا الدليل قد جاء أكثر استيعاب ًا من سابقيه؛ وهذا بدهي بفضل

التأخر الزمني ،وأن القائم عليه هو كاتب للقصة القطر ية ،ومع ذلك وُجدت بعض الملاحظات

شديدة الأهمية ،منها:

 سقط من الدليل كاتب هو "يوسف عبد الله نعمة"،

 عدم إدراج بعض المجموعات القصصية القصيرة الـتي تدخل في نطاق الدليل ،منها( :أمينة
العمادي :قبل الغروب )2006 ،والأمر كذلك مع محسنة راشد (قلوب معلقة)2012 ،

وغيرهما.

 عدم ذكر بيانات النشر في معظم المؤلفات ،والاكتفاء أحيان ًا بذكر تاريخ النشر.
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 الوقوع في أخطاء متنوعة ،منها :عدم ذكر النوع الأدبي لبعض الإبداعات ،إذ ذكر لوداد
الـكواري (للحزن أجنحة) من دون اي تحديد ،ولهدى السبيعي مجموعة (من ثمرات الحياة)

والصواب أنها مختارات ،ولفاطمة خلفان الـكواري (بداية أخرى) الـتي ذكر أنها مكتوبة

باللغتين العربية والإنجليز ية" ،وعدم الدقة في سنة النشر بالنسبة إلى دلال خليفة (عوالم
صغيرة )2007 ،والصواب ( ... )2008إلخ.

 -الر يادة في القصة القصيرة القطر ية:

يسود اتفاق واضح بين الدارسين على أن القصة القصيرة القطر ية تأخرت في الظهور ،وشأنها في

ذلك شأن وضعية الجنس الأدبي نفسه في دول مجلس التعاون الخليجي ،الـتي ظلت فترة طو يلة بعيدة ً
عن مظاهر المجتمع المدني الكامل ،وتكاد لا تخلو دراسة نقدية متعلقة بالقصة القصيرة الخليجية من

تأكيد أن المجتمع الخليجي تأخر في الأخذ بأسباب النهضة الثقافية والتعليم والصحافة الـتي لم تُعرف إلا مع

ظهور النفط ،الذي أدخل الواقع الخليجي كله في حراك مجتمعي مدني ،لعب فيه التعليم دورًا بارزًا في

تنمية الوعي ،وأدت الصحافة الدور الأكبر في بروز القصة القصيرة القطر ية؛ ليستوعب تداعيات هذا
الحراك على المستوى الإنساني والاجتماعي ،وخاصة بعد أن واجه الإنسان حالة ً تشبه فقدان الذات،

حين رُصد ما يشبه انتقال المجتمع شيئًا فشيئًا من المفهوم القبلي إلى المفهوم الأسري ،وهو ما أسهم في
تصدع قيم كبيرة ،وظهور قيم حديثة واكبت المرحلة.

وكان للمصادر الصحفية الأولى الثمانية" :أخبار شركة نفط قطر" وأصبح اسمها في ما بعد

"المشعل" ،و"الدوحة" و"العروبة" و"الخليج الجديد" ،و"العهد" ،و"الجوهرة" و"العرب" و"الراية"،

فضل المثاقفة بين كتاب القصة في قطر؛ قطر يين وغير قطر يين ،والقراء والمعنيين بالثقافة بوصفها منابر

ثقافية من جهة ،ثم احتضان التجارب والبدايات الأولى للقصة القطر ية من جهة ثانية .غير أن الدارسين

والنقاد وقفوا منها مواقف متباينة إزاء تحديد الجنس الأبي ،ولاسيما مع تحديد البداية الفنية الحقيقية

لجنس أدبي هو وليد في قطر.5

غير أننا نواجه خلافًا شديدًا بين النقاد حول احتساب الر يادة الفنية الناضجة للقصة القصيرة

المفردة ،وكانت البدية ممثلة في ما تناوله محمد كافود ،الذي عد قصة (الحنين 18 ،فبراير  )1971لإبراهيم

صقر المر يخي أول قصة قصيرة ناضجة فنيًّا ،إذ يقول" :ولعل أول قصة ظهرت وكانت بقلم كاتب قطري
وتقترب إلى حد ما من القصة القصيرة بمعناها الفني الحديث هي قصة (الحنين) الـتي كتبها الأستاذ

إبراهيم صقر المر يخي ونشرتها مجلة (العروبة) في العدد الخامس والخمسين ،وهي تصور بعض التناقضات
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الـتي تدور في المجتمع في فترة الانتقال ،فهي تصور الصراع بين جيل محافظ يريد التمسك بكل ماضيه،

وجيل الشباب المثقف الواعي الذي يسعى للتغيير والانطلاق ).واستبعد ما كتبه يوسف النعمة ،في
6

مجموعاته القصصية الثلاث ،الـتي تسبق زمنيًّا ما كتبه إبراهيم المر يخي ،وعدها مجرد محاولات ،تفتقر في

كثير منها إلى البيئة القطر ية ،والمناخ القطري؛ لأنه كان ينقل الأحداث إلى مجتمعات خارجية ،مثل

بيروت والقاهرة.

غير أن محمد عبدالباقي عاد بالر يادة الـتي أسهمت في تقديم أدب قصصي قطري إلى يوسف

النعمة ،وبالتحديد عام ( )1962مع صدور مجموعته الأولى (بنت الخليج) الـتي نحتفظ منها بطبعة 1970

الموجودة في دار الـكتب ،ثم تلاها -على حد تعبير محمد عبدالباقي الذي سار فيه على ما ذكره محمد كافود-

بمجموعتين ،هما( :لقاء في بيروت) عام 1970م ،و (الولد الهايت) عام 1971م.

والحقيقة ُ أن الرجل لم يكتب سوى مجموعتين؛ لأن (الولد الهايت) مسرحية ،وليست مجموعة

قصصية أو قصة طو يلة .وله مجموعات ،أو نصوص قصصية أخرى ،تكاد تكون عبارة عن حكايات عامة

تصلح للسمر؛ لذا يبدو فيها البناء الفني للقصة القصيرة ضعيفًا جدًا لترهله ،وربما أدى افتقارها إلى

السمات الفنية المعروفة في القصة القصيرة إلى أن يحجم كاتبها عن إعادة نشرها ،فهي حتى الآن مطبوعة

طبعة خاصة ،وللكاتب ً
أيضا أعمال أخرى أشار إليها ،ولـكنها غير موجودة تمامًا ،مثل" :بقايا حبي" [طبع

في بيروت]" ،عمالقة الفن العربي"[طبع في القاهرة]" ،اذهب إلى زوجتك"" ،القاهرة لا تنام""،الأمل

يتحقق"" ،لا نوم في بيروت".

وبعيدًا عن هذا ،نستغرب اعتماد هذه الأعمال على أساس فني ناضج ،لدى محمد عبدالباقي

وحسن رشيد ومراد عبدالرحمن مبروك ،وقد أقر الأول ،تأثرًا بما أورده محمد كافود ،بأن المجموعات
يطغى عليها أسلوب الخطابية والإخبار ية والحكاية ،ويركز فيها الكاتب على وصف الشباب ومغامراتهم
السياحية في العواصم العربية ،بالإضافة إلى ما يتخللها من الآراء والمناقشات السياسية ،وهذه المجموعات

تفتقر إلى البناء الفني والوحدة ،فضلا ً على أنه يبقى فيها استلهام مناخات يوسف السباعي وغيره واضحًا لا

خفاء فيه .7

وقد عاد كل من محمد عبدالباقي ونضال الصالح إلى اعتماد قصة (اليتيم) فبراير  1960لعيسى

منصور على أنها البداية ،وإن كانت القصة مجرد نص خطابي وعظي يفتقر إلى أجواء السرد القصصي
المتناغم في تقديم حدث ،أو حالة فنية جيدة؛ فهي مجرد محاولة .ولعل ما كان يتبعه مؤلفا كتاب (جدلية

العجز والفعل في القصة القصيرة في قطر :دراسة ومختارات  )1999حسن رشيد ومراد مبروك من
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اعتماد جملة (الجيل الأول) و(جيل الرواد) و(كوكبة الرعيل الأول)  8يعد ت ً
خلصا علميًّا لطيفًا ينأى عن

إطلاق أحكام عامة قد تستنطق في النصوص فنيات ليست فيها ،وخاصة مع أعمال يوسف النعمة وغيره،

وهو الذي نقر بأنه أول من قدم مجموعة قصصية ،حرص فيها على أن تكون نبرا ًسا للشباب بعده؛ كي

يستضيء بها في ما يكتب أو يفعل.

وإذا كنا بالمعنى التار يخي الحرفي والسبق الزمني ،نذكر ( 1960عيسى منصور) بنشر أول نص

قريب من القصة (اليتيم) ،وعام ( 1962يوسف النعمة) بنشر أول مجموعة قصصية (بنت الخليج) ،فإننا

نود بالمفهوم الفني والاصطلاحي للقصة القصيرة ،أن نعد قصة (ذكرى لن تموت :مجلة العروبة ،ع،23

9يوليو  ) 1970لأحمد عبدالملك هي أول قصة فنية في القصة القصيرة القطر ية ،إذا ما قارناها بقصة

(الحنين :مجلة العروبة ،ع  18 ،52فبراير  )1971لإبراهيم صقر المر يخي ،أو قصة (اليتيم :فبراير )1960

لعيسى منصور؛ لما تتحلى به من طاقة سردية جيدة ،تلعب فيها اللغة على دفع إيقاع السرد للنمو

بالإحساس والشعور ،والاحتفاء بالتداعيات الـتي تتعلق بذكرى طالب غريب ،اقتحم عالم أستاذه

بتصرفاته الباعثة على التأمل ،وقد طالعتنا الفقرات السردية على رواسب الحياة وتداعياتها الـتي أسبغت
هالة الدهشة على تصرفات ذلك الطالب ،الذي يتقدم وعيه بالحياة مع تقدم انكساره فيها .والأمر الذي
يتشبث به الشيخ عبدالله في قصة إبراهيم المر يخي (الحنين) يتمثل في الحنين إلى داره القديم الذي هجره

في استجابة ٍ مُكرهة لتطورات الحياة ،وتغير وعي الأجيال؛ فظل هائمًا بحنينه إلى التفاصيل المسكوبة في

دهاليز داره المعتق بالأحبة والماضي ،فبدا وكأنه ماثل في براثن الحنين باستسلام ،ولم تتعزز تداعياته
بلمحات حدثية تعمق فيه تداعيات البعد عن هذا المكان ،أو ذلك البيت الضارب بجذوره في قلبه ،أو

يتخلق لحظة تنوير تضيء تلك التداعيات برؤ ية جديدة ،وهو الأمر الذي حققته قصة أحمد عبد الملك إلى

حد كبير.

 -قضايا فنية في متواليات الإبداع:

أفضت الببليوجرافيا في حدها الوصفي إلى جملة من القضايا الفنية المتعددة ،التي أمكن

ًّ
تفسيريا من واقع البحث الإجرائي في عملية الرصد والوصف الخاص بالنصوص
استنباطها وتوضيحها
القصصية القطر ية المرصودة ،نسوق منها ما هو آت:


لل كاتب محمد عبدالعزيز الباكر جملة من الأعمال المسماه (مجموعات قصصية) حسب ما أورده

في طباعته ونشره لما يكتب ،أثبتنا منها أربع مجموعات قصصية فقط ،وتوجد للكاتب إصدارات

أخرى ،لـكن من الصعب تصنيفها ضمن مجال القصة القصيرة؛ وذلك لـكونها أقرب إلى المقال
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السياسي السردي ،وهي" :إنني أعلم الحقيقة"" ،إنني أودع الأرض"" ،سفر النهاية"" ،نعم لمحمد

لا لميكافيلي" .و يوجد إصداران للكاتب نفسه مكتوب على كل منهما "مجموعة قصصية" ،وكل
إصدار منهما يشكل قصة واحدة مطولة لا تتحقق فيها شروط القصة القصيرة ،وهما" :البداية"،

"الوهم" ،وإن امتلك الكاتب طاقة سردية جيدة ،لـكنها غير مؤطرة فنيًّا بما هو معروف في كتابة
القصة القصيرة الفنية ،ولعل أبرز السلبيات الفنية الـتي يمكن رصدها ،عند محمد الباكر ،تتمثل في
وجود إطار حكائي ممتد ،ينشغل بالتفاصيل؛ مما يرهل البنية القصصية القصيرة القائمة على

التكثيف والا ختزال ،بالإضافة إلى وجود إطار وعظي شديد العمق؛ إذ يحرص في نهاية كل
كتاب (يسميها مجموعة قصصية على ضفاف الخليج ،أو حكايات على ضفاف الخليج) أن يدرج

خاتمة بعد نهاية القصة ،يقول فيها( :أخيرًا أجد من الواجب والأمانة أن  .)....وأحيانًا يأتي

بختام يكون مجالا ً لإيراد آراء فقهية مستقاة من القرآن والسنة .والأمر كذلك مع مجموعتي

"بر يق الأمل" و"نسيم الفجر" لعائشة القاضي؛ فهما مجموعتان قصصيتان من واقع الحياة ،كما

كتب على غلافيهما .والقصص الواردة فيهما مليئة بالتفاصيل الـتي تجعل البناء القصصي مترهلا ً
ُ
و يخلو من الإحكام البنائي؛ لأن الغاية هي تقديم موعظة من خلال أحاديث ووقائع حياتية

مألوفة.



وجود حالة تبدو مثيرة للتأمل ،تلك الـتي تتعلق بالاستمرار في النشر تحت اسم مستعار (سارة)
و(أم أكثم) وهما اسمان لكاتبة واحدة ،نشرت في بداية علاقتها بالقصة القصيرة القطر ية في مجلة

الدوحة منذ العدد ( )30يونيه  1978إلى العدد ( )81سبتمبر  ،1982ووصل عدد ما نشرته ()15

قصة ،وقد صدر تنو يه من إدارة المجلة عنها في العدد ( )31يوليو  ،1978ذكر فيه" :السيدة
الفاضلة أم أكثم كاتبة قصصية موهوبة تعد الآن مجموعتها الأولى للنشر ،وهي إحدى العناصر

الخليجية الشابة الـتي انضمت إلى مجلة الدوحة مسهمة بقلمها المبدع ...وقد قرأ لها القراء قصتها
(شتاء الإسكيمو) في عدد يونيو الماضي ."..... ،وقد نشرت تحت اسم (سارة) في مجلة

الدوحة ( )4قصص؛ بداية من العدد ( )122أبر يل  1985حتى العدد ( )115يوليو ،1985

ولوحظ أنه لم يجتمع الاسمان :أم أكثم وسارة في عدد واحد؛ مما يؤكد ما أورده حسن رشيد
ونورة آل سعد من أنهما اسمان لشخصية واحدة ،فضلا ً على أن "سارة" شاركت ضمن أعمال
أخرى غير قصصية ،مثل إجراء حوارات مع بعض الكتاب أو تحقيقات ،والأمر كذلك مع

راشد الشيب (خيال البحر).
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تشكل ظاهرة إبداعية دأب على تعزيزها أدباء قطر يون ،وتمثلت هذه الظاهرة في ما يمكن
تحديده بــ (القصص المتسلسلة) شارك فيها كتاب كثيرون ،من بينهم يوسف نعمة في (سعادة
المدير ،أبو حمدان الهزار) ،ومريم آل سعد (شاهد يا بحر) ،وكلثم جبر( :وداعا أيها الحب) .مع

ملاحظة تنوع وضعية الكتاب الثلاثة ما بين جيل الرواد (يوسف النعمة) ،والمتوقفين وإن
اشتهروا بدورهم في الرواية (مريم آل سعد) ،والبارزين في مجال القصة القصيرة على مستوى

فني (كلثم جبر).


وقفت الببليوجرافيا على نصوص ارتأت انتماءها إلى جنس القصة القصيرة ،وهي للكاتب جاسم

صفر في كتابه ( الإ بحار وجسور العطش  )1988حيث تضمن الكتاب نصو ً
صا قصصية ذات

مستوى سردي عالٍ ،ربما لم يسع كاتبُها إلى تصنيفها الأدبي بقدر ما كان مشغولا ً بأن يقدم

كتابة أدبية في استطاعتها أن تستوعب قضايا ذاتية أو عامة ،ولـكن تحلي هذه النصوص بطاقات

سردية مفعمة بالوصف ،والاستبطان الذاتي للشخصيات بتتبع ما تتركه الأحداث فيها من تأثير
وظلال ،فضلا ً على إحكام اللغة السردية وكثافتها حينًا ،ورهافتها حينًا آخر ،قر بها إلى جنس

القصة ،وخلصها من أَ س ْر الخاطرة ،إلى درجة أنه يكاد يصدق على كتابتها بأنها تمزج -في بعض

نصوصها -بين القصة (الحكاية ذات الإطار العام) والخطاب (طرائق سرد القصة) الأمر الذي
جعلنا نقف على (ً 28
نصا) تنتمي فنيًّا إلى القصة القصيرة ،وإن جاء في ختام بعضها ما يشبه
التعليق الدلالي المحلق بأفكار وصور خيالية مكثفة ،معنونة بـ (قطرات).



تتبلور ظاهرة فنية أخرى ،يشكل فيها ناصر عبدالله المالـكي حالة خاصة ،يوقف لها كل أعماله

(ناصر ورابح  )2008و(لعنة البحر ،ج )2008 ،1و(لعنة البحر ،ج )2008 ،2وهي ما يمكن
تسميتها بالمتوالية القصصية؛ فالأولى تدور أحداثها بشكل رمزي حول طائرين ،هما :ناصح

ًّ
ورابح ،من خلال (ًّ )24
سرديا تجسد مواقف مختلفة ،وأحداثًا متباينة مر بها الطائران.
نصا

ولـكن الأمر يبدو مختلفًا في (لعنة البحر  )2008بجزئيها؛ لأنها تدور حول شخصية واحدة ،هي
"عبدالله" وإن بدا كل جزءٍ منهما متوالية ً قصصيةً ،فإنهما يشكلان معًا متوالية واحدة قوامها
(ً )21
نصا سرديًا ،وكلها لم تغادر عالم "عبد الله" وسيرته التار يخية ،وكأنها عمل روائي؛ لهذا

أدرجت في هذه الببليوجرافيا الخاصة بالقصة القصيرة ،على أساس التعامل مع نصوص الجزئين

تعاملا ً مؤطرًا بمنهجية القصة القصيرة ،وفي الوقت نفسه يمكن عدها عملا ً ًّ
روائيا؛ فجل نصوصيهما

تدور حول فرد "عبدالله" من أجل تعميد سيرته الرجولية وبطولته الفذة ،فإذا كانت متوالية
25

الجزء الأول مبنية على ( )8نصوص ومتوالية الجزء الثاني مبنية على (ًّ )13
نصا ،فإنك لا تشعر

نص داخل المتوالية
ٍ
نص إلى
ٍ
بأية حاجة فنية أو كمية للفصل بين الجزئين؛ فالتنقل من

الواحدة ،أو عبـر المتواليتين ،هو تنقل تار يخي محكوم بمنطق القصة ذات المخيلة الشعبية،
والسيرة الحياتية المتوالية في تصاعد تار يخي يفتقر ،في غالبيته ،إلى الخيال الروائي الفني ،إلا من

ذاك الفضاء الأنتروبولوجي السخي حول عالم البحر ،وما يكتنفه من غموض ومخاطر وأدوات

حميم بالسفن والغوص ومتطلباتهما ،الـتي أتقن ناصر المالـكي إدغامها في نسيج
ل
ذات اتصا ٍ
ٍ
الحكي؛ لتعكس شفرة ثقافية مضمرة ،هي ثقافة التراث العميق لإنسان القطري والخليجي في
أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين ،فضلا ً على ما صاحب النصوص الحكائية المكتوبة من

موروث شعبي خاص؛ أظهرته وصفياته للملبس والمأكل والطقوس اليومية العتيقة من جهة ،ثم
ٍ
ُ
الأغنيات الشعبية الـتي ترددت في فضاء الاحتفال بمواسم
بوجع ،من جهة أخرى،
عبـرت عنه
ل ثمة
الغوص ،أو تلك الـتي صاحبت الغواصين من حنجرة (النهام) في رحلة الغوص ،وفي ك ُ ٍ

أناس ألفوا ثقافة العيش مع البحر وللبحر؛ حبًّا فيه وكره ًا له؛ حين يعيد الرجال إلى أسرهم
بالخ ير وبهجة الحياة ،وحين يتخطف أرواحهم في غضبة الموت.9



ثمة قصص قصيرة قطر ية شديدة التجريب ،تمثلت في نصوص كل من صيتة العذبة (النوافذ

السبع :أقاصيص لاهثة) الـتي وظفت فيها تقنية الهايبرتكست ،وجمال فايز (الرحيل والميلاد)

ومجموعات نورة محمد فرج وغيرهم ،ولبشرى ناصر عدد من النصوص القصصية الـتي تقف ما
بين القصة القصيرة والقصة القصيرة ًّ
جدا ،تمثل لقطات حية من واقع الشعور النفسي والعالم
الداخلي لذات ممزقة ،وهذه النصوص منشورة في جرائد يومية من دون أن تحمل مسمى قصة أو

قصة قصيرة أو أقصوصة .ولا يدخل في هذا الإطار ما رصدناه من قصص فردية للكاتب عبد
الرحمن المناعي ،تلك الـتي جاءت تحت سلسلة "أوراق من البحر"فهي وإن حملت طابعًا

تجريبيًّا مبكرًا ،فإنه جاء وليد التأثر الشديد من قبل هذا الكاتب المسرحي بعالم مسرح النوخذة
وتفاصيله؛ إذ تضمنت نصوصه عنونة جانبية فرعية ،مع سمة غريبة هي إلحاقه القصة بمعجم

خاص يشرح مفردات عالم الغوص والبحر والنوخذة ،الـتي اشتملت عليها القصة.



لجمال فايز مجموعة مكتوبة باللغة الإنجليز ية ،هي "العابرون إلى الداخل :الدوحة ،وزارة الثقافة

والفنون والتراث ،2013 ،تضم  33قصة 125 ،ص .وهي عبارة عن مختارات من أعمال الكاتب

القصصية السابقة نُشرت مترجمة.
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مجموعتا (أنين الورد) و(لأني لك) منشورتان في كتاب واحد لأمينة العمادي ،بعنوان (أنين
الورد ولأني لك) ،ومع ذلك تُدرج المجموعتان على نحو مستقل في كثير من الببليوجرافيات

السالفة الذكر.



تعد مجموعتا "أوراق نسائية ،1و "2لأحمد عبدالملك من قبيل الخواطر ،الـتي قدمت في إطار
سردي يحتفي بالواقعة من دون أن تكون هناك عناية كبيرة بالبناء الفني ،وإن تحلت ببعض

العناصر السردية المميزة ،الـتي تضفي على النصوص المكتوبة طابعًا مشوقًا يقربها من مجال

القصة؛ حيث كان هناك التزام بعناصر ثلاثة ،شكلت جسرًا من التواصل الدافئ بين الكاتب

والقارئ ،هي:

 توظيف ضمير المتكلم في النصوص السردية للجزئين ،وقوامها ً 244نصا.
 -لغة السرد لغة مجاز ية عالية تتضح فيها كثافة الصور.

 -يأتي ختام القصة بسؤال يتكرر كثيرًا ،هو "هل يا ترى" ،وهذا الالتزام نتيجة منطقية

لما يتطلبه العمل الصحفي الدوري.
***
يبقى قول أخيرُ ،تحتمه طبيعة العمل الببليوجرافي الذي يسلك هذا الدرب ،وما يمكن أن يشكل

له بعض الصعوبات على مستوى المصادر من جهة ،ثم على مستوى إتاحتها كاملة من جهة أخرى .وأما

بيان الحال على المستوى الأول فنحدده على النحو الآتي:


بنيت الببليوجرافيا على مصادر متنوعة ،كان في مقدمتها الحصاد الحقيقي من القوائم الببليوجرافية

السابقة ،وقد أشرنا إليها موضح ين ما بها من بعض المسالب الـتي تُرد في جملتها إلى كون هذه

ل ببليوجرافي ذي منهجية واضحة؛ فالأمر في مجمله لا يعدو عن
الجهود لم تكن تستهدف تقديم عم ٍ
فرديا أو غير فردي يتبنى عملا ً
ًّ
ًّ
إحصائيا عامًا ،قد يخدم دراسة أدبية معينة مثلما
كونه اجتهادًا

حدث مع محمد كافود ونضال الصالح وغيرهما ،أو يلبي هدفًا إقليميًّا يتقصد الحفاظ على ذاكرة
المبدعين الخليجيين ،مثلما كان الأمر في شأن ببليوجرافيا أدباء الخليج سالفة الذكر الـتي كانت

صدى قرار من قرارات مجلس التعاون.


وكان من بين المصادر ً
أيضا التعامل مع أوعية المعلومات الإحصائية الموجودة في المكتبات
العامة والخاصة؛ أي في دار الـكتب ومكتبة جامعة قطر ،ثم مكتبات الأفراد المهتمين بالشأن

الثقافي القطري ،وفي مقدمتهم علي الفياض الذي لم يبخل على الفر يق بما لديه في مكتبته الخاصة

التي سدت فجوات كبيرة ،بما أتاحته من العثور على ما كان في عداد الببليوجرافيا من المفقود
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الذي لا سبيل إلى تأمينه للتعرف على توصيفه ببليوجرافيا ،سواء أكان ذلك ممثلا ً في دور يات

أم كان ممثلا ً في أعمال مجموعات قصصية فُقدت نسخها من المكتبات ومن عند مؤلفيها.


مثلت الإصدارات المتاحة في المكتبات ودور النشر ،والتواصل المباشر مع الكتاب والمبدعين

في مجال القصة القصيرة ،والاطلاع على المدونات الشخصية (مدونة القصة القطر ية)

والصفحات الشخصية لبعض الكتاب ،وكذلك مواقع :القصة العربية ،وأدباء الخليج في شبكة

الإنترنت  ...إلخ- ،مثل هذا رافدًا مهمًا ً
أيضا في استكمال بيانات المجموعات القصصية ،وضبط
معلوماتها وبياناتها .وعلى صلة بهذا فإنه ينبغي التنو يه إلى أنه قُبيل مثول مادة الكتاب إلى

المطبعة ،وقع الفر يق البحثي على ثلاثة ٍ من كتاب القصة القطر ية ،هما:
-

جواهر آل ثاني ،التي نشرت ثلاث قصص قصيرة تتمتع فيها بلغة سردية جيدة،

-

محمد مأمون ،وتتسم قصصه بضعف فني واضح ،وقصصه هي( :ليتني تكلمت)

-

ندى الشهراني ،وصدرت لها مجموعة في ديسمبر  2015وعنوانها (ثمن الخطيئة ..

وبنية قصصية محكمة ،وقصصها هي( :قيثارة) و(جراح ليل) و(الخيال).
و(عشر دقائق من الرعب) و(مأساة كتاب).10.

وقصص أخرى) عن الدار العربية للعلوم ،بيروت.

وأما على المستوى الثاني؛ مستوى الصعوبات الـتي واجهت الببليوجرافيا ،فإنها كانت محصورة في

الآتي:



فقدان الأعداد الأولى من الدور يات والمجلات الـتي كانت مهتمة بشأن الإبداع القصصي في

قطر ،مثل فقدان ( )22عددًا من مجلة "العهد" ،وكذلك ( )19عددًا من مجلة "العروبة" ولم نعثر

على أي عدد في دار الـكتب أو في مكتبة جامعة قطر ،أو لدى الشخصيات المهتمة بالقصص

الفردية.


التخبط الشديد في المعلومات الموجودة لدى المؤسسات الثقافية حول كتاب القصة القصيرة
القطر ية ،إذ يسودها الخلط على مستوى الإنتاج ،وكذلك على مستوى المجال الإبداعي نفسه ...

إلخ.


فقدان بعض الإنتاج القصصي على مستوى المجموعات ،الـتي من الممكن أن تعطي مؤشرًا

تار يخيًّا وفنيًّا على مسار القصة القصيرة القطر ية ،وهو ما حدث مع بشرى ناصر وغيرها من
الكتاب والكاتبات.
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وبناء على ذلك ،بدا أمر الذاكرة الفنية للقصة القصيرة القطر ية مهددًا بالتشو يه الحقيقي الذي قد

يسهم في تضليل الحكم النقدي على الإبداع الأدبي ذاته ،وهو الأمر الذي حرصنا على التقليل منه،
وتفادي الوقوع في الأحكام الوثوقية الخاصة برصد إنتاج القصة القصيرة في قطر ،الأمر الذي توخينا فيه

الحرص والدقة ،ونزعم أننا بهذه الببليوجرافيا قد حافظنا على ذاكرة الإبداع الأدبي القطري في مجال

(القصة القصيرة) وبصورة تحقق نسبة عالية من الرضا بمصداقيتها وقيمتها التار يخية والفنية ،وما كان هذا
ليتم لولا الانضباط المنهجي الدقيق الذي غرسه أ.د.صبري حافظ في أداء الفر يق البحثي ،وكذلك لولا

الجهد الـكبير الذي أنفقه د.إكرامي فتحي في عمليتي الجمع والتدوين.
الدوحة يناير 2015

محمد مصطفى سليم

 -1راجع له( :الببليوجرافيا أو علم الكتاب) ،الدار المصر ية اللبنانية للنشر ،القاهرة ،ط1996 ،1م ،ص
.511 :459
 -2راجع مقدمة كتاب (القصة وجدل النوع) الدار المصر ية اللبنانية للنشر ،القاهرة ،ط.2006 ،1
 -3وقد أشار إلى ذلك في عرضه النقدي للكتاب ،الذي ضم الببليوجرافيا ،في مجلة "البيان" الـتي تصدر
عن رابطة الأدباء في الـكويت ،العدد ( )315أكتوبر 1996م .وراجع ً
أيضا كتابه ص (ص 219هـ .)1
 -4لحسن توفيق مقال في جريدة الراية بتاريخ  18مايو  ،2007انتقد فيه (دليل كتاب الخليج) ولاسيما ما
ورد فيه من ذكر أدباء على أنهم من الموتى ،وهم على قيد الحياة ،فضلا ً على تصحيحه نشر مجموعة (أوراق
نسائية) عام  ،2001وليس  ،2002والصواب هو .2000
 -5لما شرع د.كافود في كتابه (القصة القصيرة في قطر :النشأة والتطور ،دار قطري بن الفجاءة ،الدوحة
 )1985في اعتماد مجلة العروبة ( )1969بداية أولى لنشر القصص الناضجة فنيًّا سار وراءه النقاد ،على
أساس أن المصادر الـتي قبلها ،وهي بمثابة نشرات مصاحبة لبعض شركات النفط ،لم تقدم النصوص
الفنية الـتي تعكس المستوى الفني المطلوب حيث نشرت فيها بعض القصص المتواضعة من حيث
مستوا ها الفني ،وهي أقرب إلى فن الحكاية وتهتم بالوعظ والحث على القيم والأخلاق ،فالهدف الأخلاقي
أو الديني يطغى على الجانب الفني فيها ،ويستثنى من ذلك بعض النقاد الذين رجعوا بالمدة الزمنية إلى
 1960على سبيل الرصد فقط ،وهم:
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 محمد عبدالباقي (القصة القصيرة في قطر  :نشأتها ،و أعلامها ،وملامحها الفنية) ،طبعة خاصة.1992
 نضال صالح (تحولات الرمل الحكائي والجمالي في القصة القصيرة في قطر) ،منشورات دائرةالثقافة والإعلام-الشارقة.1999 ،
 حسن رشيد ومراد مبروك (جدلية العجز والفعل في القصة القصيرة في قطر :دراسةومختارات) ،الدوحة ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث.1999 ،
 - 6محمد عبد الرحيم كافود ( :الأدب القطري الحديث) ،الدوحة ،دار قطري بن الفجاءة ،الطبعة الثانية،
،1982ص . 120 -119وراجع ما ذكره حول استبعاد أعمال يوسف النعمة من الر يادة في المرجع نفسه،
ص ،119 -118وكتابه (القصة القصيرة في قطر النشأة والتطور،دار قطري بن الفجاءة .)1985 ،ص.10-9
 -7حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد الرحمن مبروك( :جدلية العجز والفعل في القصة القصيرة في قطر:
دراسة ومختارات) ،الدوحة ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث ،1999 ،ص.28
 -8محمد عبد الرحيم كافود( :الأدب القطري الحديث) ،الدوحة ،دار قطري بن الفجاءة ،الطبعة الثانية،
،)1982ص . 120 -119وراجع ما ذكره حول استبعاد أعمال يوسف النعمة من الر يادة في المرجع نفسه،
ص ،119 -118وكتابه (القصة القصيرة في قطر النشأة والتطور)،دار قطري بن الفجاءة ،1985 ،ص.10-9
جاءت الإشارة في كتاب (نماذج من الإبداع الشبابي في قطر :دراسة ومختارات من القصص الـتي
نوقشت في فعاليات ورش القصة القصيرة والصالون الأدبي  – )1997/1/8 -1995/9/7إلى "أن الكاتب
راشد الشيب كان يلقب نفسه "بخيال الأبجر"  ،ولذلك ظل يناقش أعماله وينشرها في الفترة الأولى حتى
 1996 /1 /13باسم "خيال الأبجر" ،ثم عدل بعد ذلك إلى كتابة اسمه الحقيقي "راشد الشيب" .ص62
 - 9راجع دراسة لنا حول الرواية القطر ية ،ستنشر ضمن كتابTHE [OXFORD] HANDBOOK OF THE :
 ،ARABIC NOVEL, 2015.وحول إشكالية التجنيس والمتعة المزدوجة بين القصة والرواية ،راجع لصبري
حافظ ((الرواية والحلقات القصصية وإشكاليات التجنيس) ،مجلة فصول ،مج ،12جـ ،2ع ،1ربيع
1993م) وراجع كتابنا :القصة وجدل النوع ،ص .70 ،69
 - 10يمكنك الاطلاع على هذين النموذجين في موقع القصة العربية:
http://www.arabicstory.net/index.php?p=author&aid=375
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الباب الأول

امل�سح الببليوجرايف للق�صة الق�صرية القطرية

أ) المجموعات القصصية

المؤلف

بيانات النشر

المجموعة

[ ]1يوسف عبدالله نعمة
()1

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

 -1بنت الخليج

(قطر -الخليج العربي ،مكتبة التلميذ5 ،)1970 ،
قصص 85 ،ص.

 -2لقاء في بيروت

(بيروت ،طبعة خاصة 3 ،)1970 ،قصص،
75ص.

 -3أنت ..وغابة الصمت
والتردد

(الدوحة ،مؤسسة العهد للصحافة والطباعة والنشر،
 16 ،)1978قصة113 ،ص.

 -4وجع امرأة عربية
 -5إيقاعات للزمن الآتي

[ ]3إبراهيم صقر المر يخي

 -6المرود في المكحلة

 -7تجربة

()2

(الدمام ،دار أمنية للنشر والتوز يع11 ،)1993 ،
قصة 90 ،ص.
(الدمام ،دار أمنية للنشر والتوز يع4 ،)1999 ،
قصص 40 ،ص.
(الدوحة ،طبعة خاصة1979 ،م) 12 ،قصة111 ،
ص.
(الدوحة ،طبعة خاصة1979 ،م) 12 ،قصة103 ،
ص.

( )1شاع اسم الكاتب "يوسف النعمة" باأللف والالم ،وما أثبتناه هو ما ورد على أغلفة الكتب الثالثة ،وقد شاع أن بدايات هذه املجموعة كانت عام
 ، 1962ولكننا اعتمدنا سنة النشر املكتوبة في صفحة الغالف؛ ألنه ال يوجد دليل توثيقي يؤكد ذلك ،بما في ذلك الكاتب نفسه.
( )2بدأنا بمجموعة (املرود في املكحلة) ولم نلتزم بالترتيب األبجدي؛ ألنها تضم أول قصة قصيرة كتبها الكاتب ونشرها.
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[ ]4بشرى ناصر العبادي

 -8ما جرى وكان لأم الغلمان

 -9المجنونة
 -10عناكب الروح

(الدوحة ،طبعة خاصة1984 ،م) (.)3
(الدوحة ،المكتبة العربية للنشر والتوز يع،)1988 ،
 11قصة 85 ،ص.
(الدوحة ،وزارة الثقافة والفنون والتراث،)2013 ،
 8قصص124 ،ص.

[ ]5جاسم صفر
[ ]6نورة محمد آل سعد

 -11الإ بحار وجسور
()4
العطش

(الدوحة ،المكتبة العربية للنشر والتوز يع،)1988 ،
 28قصة 160 ،ص.

 -12بائع الجرائد

(الدوحة ،المطابع الحديثة 7 ،)1989 ،قصص64 ،
ص.

 -13بارانو يا
 -14سارة والجراد

[ ]7جمال فايز السعيد

 -15الرقص على حافة الجرح
 -16الرحيل والميلاد
 -17عندما يبتسم الحزن

(بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
 7 ،)2013قصص264 ،ص.
(الدوحة ،مطابع دار الشرق للنشر4 ،)1991 ،
قصص 73 ،ص.
(الدوحة ،مطابع قطر الوطنية 13 ،)1997 ،قصة،
 60ص.
(الدوحة ،مطابع قطر الوطنية 16 ،)2003 ،قصة،
 72ص.
(بيروت ،مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر
والتوز يع 12 ،)2008 ،قصة 93 ،ص.

( )3املجموعة مفقودة ،ولم ُيعثر عليها في دار الكتب ،وال لدى املؤلفة.
( )4لم يكن اإلصدار كله مجموعة قصصية ،ولكننا آثرنا إدراجه الحتوائه على  28قصة قصيرة ذات مستوى فني متقن.
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[ ]8وداد عبداللطيف ال كواري

 -18للحزن أجنحة

[ ]9محمد عبدالعزيز الباكر

 -19المجموعة القصصية الأولى
 -20المجموعة القصصية الثانية
 -21المجرمة
 -22زهرة الأرخبيل

(الدوحة ،المؤسسة العالمية للطباعة والنشر)1993 ،
 15قصة122 ،ص.

(الدوحة ،مطابع الدوحة الحديثة12 ،)1994 ،قصة،
 121ص.
(القاهرة ،دار الطباعة والنشر الإسلامية ،د.ت)9 ،
قصص 87 ،ص.
(الدوحة ،مطابع الدوحة الحديثة ،ط ،)2008 ،20
قصتان ،ص.74
(الدوحة،مطابع الدوحة الحديثة ،ط ،)2008 ،20
5قصص63 ،ص.

[ ]10شمة شاهين ال كواري
[ ]11حسن عبد الله الرشيد

 -23نحن نزرع الحب

(الدوحة ،ملتقى الأدباء والكتاب بمركز شباب
الدوحة /المؤسسة العالمية للطباعة والنشر،)1995 ،
 10قصص 136 ،ص.

 -24الموتى لا يرتادون القبور

(الدوحة ،العالمية للطباعة والنشر15 ،)1996 ،
قصة 67 ،ص.

 -25الحضن البارد

(الدوحة ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث،
 12 ،)2001قصة 114 ،ص.
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[ ]12محسن فهد الهاجري

 -26البلاغ وقصص أخرى
 -27بنات إبليس
 -28حرام عليك

(الدوحة ،طبعة خاصة12 ،)1996 ،قصة85 ،
ص.
(عمان ،دار أسامة للنشر والتوز يع،)1997 ،
15قصة 112 ،ص.
(الدوحة ،مطابع دار الشرق 13 ،)1998 ،قصة،
 110ص.

[ ]13ناصر أحمد الهلابي

 -29دهاليز

(الدوحة ،دار الشرق 14 ،)1996 ،قصة105 ،ص

 -30و يصدأ ماء النهر

(القاهرة ،مركز الحضارة العربية 11 ،)2000 ،قصة،
 83ص.

 -31الغرفة 405

[ ]14أحمد عبد الملك

 -32أوراق نسائية
 -33أوراق نسائية
 -34نوافذ على شرفة الروح

[ ]15هدى محمد النعيمي

 -35المكحلة
 -36أنثى
 -37أباطيل
 -38حالة تشبهنا

[ ]16أمينة
العمادي

 -39نساء لا يعرفن البكاء
 -40أشياء خاصة جدا

(الدوحة،مؤسسة العهد للصحافة والنشر،)1997 ،
 36قصة249 ،ص.
(الدوحة ،طبعة خاصة لمجلة "كل الناس"،)2000 ،
 92قصة 90 ،ص.
(الدوحة ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث،
 152 ،)2001قصة 155 ،ص.
(بيروت ،مؤسسة الرحاب الحديثة ،للطباعة والنشر
والتوز يع 92 ،)2014 ،قصة 198 ،ص.
(القاهرة ،مطبعة آمون 14 ،)1997 ،قصة. 120 ،
(القاهرة ،دار غريب ،للطباعة والنشر والتوز يع،
 12 ،)1998قصة 149 ،ص.
(القاهرة ،الدار المصر ية اللبنانية 13 ،)2001 ،قصة،
 119ص.
(الدوحة ،وزارة الثقافة والفنون والتراث،)2011 ،
 13قصة 113 ،ص.
(الر ياض،دار العلوم للطباعة والنشر
والتوز يع 10 ،)2000،قصص100 ،ص.
(القاهرة ،مركز الحضارة العربية8 ،)2002 ،
قصص 80 ،ص.
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 -41أنين الورد و لأني لك
(مجموعتان قصصيتان)
 -42قبل الغروب

[ ]17حصة يوسف العوضي

 -43البدء من جديد
 -44وجوه خلف أشرعة الزمن
 -45عيون لا تعرف الغفران

(دمشق ،دار الأزمنة للنشر والدراسات والترجمة،
 18 ،)2004قصة 103 ،ص.
(القاهرة ،دار ال كرز للنشر والتوز يع8 ،)2006 ،
قصص 65 ،ص.
(الدوحة ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث،
 15 ،)2000قصة 140 ،ص.
(الدوحة ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث،
 7 ،)2001قصص 134 ،ص.
(بيروت ،مكتبة حسن العصر ية للطباعة والنشر
والتوز يع 11 ،)2012 ،قصة 137 ،ص.

[ ]18فاطمة خلفان ال كواري
[ ]19نورة فرج

 -46بداية أخرى

(الدوحة ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث،
 11 ،)2000قصة 83 ،ص.

 -47الطوطم

(بيروت ،دار ال كنوز الأدبية 20 ،)2001 ،قصة،
 143ص.

 -48المراجم

(الدوحة ،وزارة الثقافة والفنون والتراث،)2011 ،
 14قصة 77 ،ص.
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[ ]20عائشة إبراهيم القاضي
()5

 -49بر يق الأمل

(الدوحة ،دار الثقافة4 ،)2002 ،قصص 46 ،ص.

 -50شروق وغروب

(الدوحة ،مطابع قطر الوطنية ،)2002 ،قصتان29 ،
ص.

 -51نسيم الفجر

(الدوحة ،طبعة خاصة 5 )2004 ،قصص31 ،ص.

 -52منارة وسط الظلام

(الدوحة ،طبعة خاصة 5 )2005 ،قصص37 ،ص.

 -53جراح تلتئم

[ ]21دلال خليفة

 -54أنا الياسمينة البيضاء
 -55الخيل وفضاءات البنفسج
 -56عوالم صغيرة

[ ]22صيته العذبة

 -57النوافذ السبع (أقاصيص
لاهثة)

(الدوحة ،مطابع قطر الوطنية 5 )2007 ،قصص،
 46ص.
(الدوحة ،دار العلوم للطباعة والنشر والتوز يع،
 16 ،)2002قصة 129 ،ص.
(الدوحة ،طبعة خاصة 11 ،)2008 ،قصة119 ،
ص.
(الدوحة ،طبعة خاصة 4 )2008 ،قصص،
259ص.
(الدوحة ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث،
 31 ،)2003قصة 62 ،ص.

( )5بدأنا بعائشة القاض ي قبل دالل خليفة ،مع أنهما اشتركا ًّ
زمنيا في اإلصدار األول عام ( )2002معتمدين في ذلك على ما ورد في الغالف الداخلي
ملجموعة (بريق األمل) التي صدرت عام  2002من أن للكاتبة مجموعة سابقة وهي (شروق وغروب) أي قبل  ،2002ولكننا لم نعثر عليها،
واملوجودة فقط طبعة .2002
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[ ]23ظافر محمد الهرمسي الهاجري
[ ]24مها الهنداوي
[ ]25خليفة عبد الله الهزاع

 -58شبابيك المدينة

(الدوحة ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث،
 14 ،)2003قصة79 ،ص.

 -59هي البداية

(البحرين ،فراديس للنشر والتوز يع14 ،)2005 ،
قصة 87 ،ص.

 -60وجوه متشابهة

(الدوحة ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث،
 20 ،)2006قصة 182 ،ص.

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

 -61مجموعة قصصية
 -62الفتاة الغامضة
 -63رسالة الوداع
 -64الحب المستحيل

(الدوحة ،مطابع قطر الوطنية10 ،)2008 ،
قصص 79 ،ص.
(الدوحة ،مطابع قطر الوطنية 9 ،)2009 ،قصص،
 69ص.
(الدوحة ،مطابع قطر الوطنية 11 ،)2011 ،قصة،
 49ص.
(الدوحة ،مطابع قطر الوطنية 12 ،)2013 ،قصة،
 61ص.
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[ ]27ناصر عبد الله المال كي

 -65ناصح ورابح

 -66لعنة البحر (الجزء الأول)
 -67لعنة البحر (الجزء الثاني)

(الدوحة ،مطابع الراية 24 ،)2008 ،قصة120 ،
ص.
(الدوحة ،مطابع الراية 8 ،)2008 ،قصص63 ،
ص.
(الدوحة ،مطابع الراية 13 ،)2008 ،قصة67 ،
ص.

[ ]28لولوة خلف البنعلي
[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

 -69نبضات من الواقع

(القاهرة ،مركز الحضارة العربية 24 ،)2009 ،قصة،
 70ص.

 -70طرق وصرير

(بيروت ،العلا للثقافة والنشر والتوز يع27 ،)2011 ،
قصة 58 ،ص.

()6

[ ]30ليلى درويش

 -68عباءة أمي

(الدوحة ،مطابع الدوحة الحديثة14 ،)2009 ،
قصة 71 ،ص.

ً
اعتمادا على تقدم كتابة قصص ليلي درويش ً
( )6لم نراع الترتيب األبجدي بين ليلى درويش وأحمد املصطفوي
زمنيا (ما بين  2005و )2007حسب ما
ورد في تذييل النصوص القصصية.
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 -73أبدا لم تكن هي

(الدوحة ،طبعة خاصة 12 ،)2013 ،قصة100 ،
ص.

[ ]34موزة عبد الله المال كي

 -74عاشقة النار

(القاهرة ،شمس للنشر والإعلام12 ،)2013 ،
قصة 126 ،ص.

[ ]35أحمد الحمادي

[ ]31أحمد المصطفوي

 -72قلوب معلقة

(الدوحة ،طبعة خاصة 36 ،)2012 ،قصة192 ،
ص.

 -75أسيرة الوجدان

(عمان ،دار أمجد للنشر والتوز يع7 ،)2014 ،
قصص 82 ،ص.

[ ]32محسنة راشد

 -71خربشات عقل شاب

(الدوحة ،مطابع الدوحة الحديثة15 ،)2011 ،
قصة 138 ،ص.

[ ]33محمد حسن ال كواري
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[ ]36سهيلة آل سعد

 -76في زمن الحرب

(بيروت ،الدار العربية للعلوم ناشرون38 ،)2014 ،
قصة125 ،ص.

[ ]37فاطمة عبد العزيز بلال

 -77عندما ترتشف القهوة في
المساء

(بيروت ،الدار العربية للعلوم ناشرون49 ،)2014 ،
قصة ،ص.172
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ب -المختارات القصصية

()7

[ ]38إدارة الثقافة والفنون

[ ]39المجلس الأعلى لرعاية الشباب

[ ]40المجلس الأعلى لرعاية الشباب
[ ]41الهيئة العامة للشباب والر ياضة
(القسم الثقافي)
[ ]42نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي

 -78سبعة أصوات في
القصة القطر ية الحديثة
 -79الموسم الثقافي :نماذج
من إنتاج الشباب في القصة
والشعر 1985 -1405
 -80الموسم الثقافي :نماذج
من إنتاج الشباب في القصة
والشعر 1986 -1406
 10 -81أصوات شابة:
القصص الفائزة في مسابقة
القصة القصيرة 1994
 -82إبداعات قطر ية

(الدوحة ،وزارة الإعلام-
إدارة الثقافة
والفنون7 ،)1983،
قصص105 ،ص.
(الدوحة ،مطابع الخليج،
 6 ،)1985قصص61 ،
ص.
(الدوحة ،مطابع قطر
الوطنية6 ،)1986 ،
قصص 61 ،ص.
(الدوحة ،مطابع الشرق،
 10 ،)1995قصة،
107ص.
(الدوحة ،مطابع رينودا
الحديثة7 )1996 ،
قصص.

 -83نماذج من الإبداع
الشبابي في قطر (دراسة
ومختارات من القصص التي (الدوحة ،مطابع رينودا
[ ]43الهيئة العامة للشباب والر ياضة
نوقشت في فعاليات ورش الحديثة20 ،)1998 ،
(القسم الثقافي)
القصة القصيرة والصالون قصة127 ،ص.
-1995/9/7
الأدبي
)1997/1/8
(الدوحة ،المجلس الوطني
 -84جدلية العجز و الفعل
للثقافة والفنون والتراث،
[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد
في القصة القصيرة في قطر:
 43 ،)1999قصة،
الرحمن مبروك
دراسة ومختارات
281ص.

( ) 7ثمة كتاب يعد من أوائل كتب املختارات التي عنيت بالقصة القطرية القصيرة ،هو كتاب الحصاد الثقافي (إشراف نادي طلبة قطر بالقاهرة)،
وقد أشار إليه محمد كافود :األدب القطري الحديث ،ص ،125 ،124حيث ذكر قصتين ،هما( :دمعة سقطت) لزهرة املالكي ،و(حفنة من تراب) لبهية
عبد الرحمن الباكر.
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[ ]45حسن رشيد

(الدوحة ،المجلس الوطني
 -85أصوات من القصة للثقافة والفنون والتراث،
 31 )2000قصة268 ،
القصيرة في قطر
ص.

[ ]46عبد الله إبراهيم

(الدوحة ،المجلس الوطني
 -86أصوات قطر ية في للثقافة والفنون والتراث،
 18 )2003قصة103 ،
القصة القصيرة
ص.

[ ]47إدارة الثقافة والفنون بالمجلس
الوطني للثقافة

 -87إبداعات خليجية في (الدوحة ،مطابع الدوحة،
 .)2005قصة واحدة.
القصة القصيرة

[ ]47سعاد ال كواري  -محمد عصفور

 -88الملتقى الثاني لكتاب (الدوحة ،وزارة الثقافة
القصة القصيرة بدول مجلس والفنون والتراث،
 11 ،)2009قصة.
التعاون الخليجي
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جـ) قصص نشرت في دور يات وصحف
تاريخ النشر

ص

الكاتب

موضع النشر

عنوان القصة

70/7/9

17-16

إبراهيم صقر المر يخي

 .2الحنين

مجلة العروبة ،ع55

71/2/18

33-32

إبراهيم صقر المر يخي

 .3هكذا ..تصرف أبي..

مجلة العروبة ،ع61

71/4/1

41-40

مجلة العروبة ،ع63

71/4/15

33-32

71/6/3

47

71/6/10

47-46

71/6/17

56

71/7/8

31-30

72/8/10

28

72/9/28

35

73/1/25

25-24

73/2/1

25-24

73/2/8

25-24

73/3/1

43-42

73/3/22

34-32

73/12/27

43-42

مجلة العروبة،
ع23

أحمد جعفر عبدالملك  .1ذكرى لن تموت..

أحمد جعفر عبدالملك  .4لعبة الشيطان
موزة عبد الرحمن فخرو

مجلة العروبة،
ع71
مجلة العروبة،
ع71
مجلة العروبة،
ع72
مجلة العروبة،
ع75
مجلة العروبة،
ع132
مجلة العروبة،
ع139
مجلة العروبة،
ع156
مجلة العروبة،
ع157
مجلة العروبة،
ع158
مجلة العروبة،
ع161
مجلة العروبة،
ع164
مجلة العروبة،
ع204

 .5مأساة حب

أحمد جعفر عبدالملك  .6شيء في أعماقها
إبراهيم صقر المر يخي

 .7حب وجنون

حسن رشيد

 .8الطمع

ذكر يات علي

 .9عودة السعادة

عبدالله يوسف الحسيني  .10آسف يا سيدي
خالد عبد الله نعمة

 .11لحظات ..لم تعش

خالد عبد الله نعمة

 .12مولد حب

أحمد جعفر عبدالملك  .13الخطيئة
عبدالله يوسف الحسيني  .14هكذا أراد أبي!
كلثم جبر

 .15ضياع

كلثم جبر

 .16نهاية رحلة
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مجلة العروبة ،ع205

كلثم جبر

 .17نداء الماضي

كلثم جبر

 .18أريدك معي

عبدالله يوسف
الحسيني

 .19فتاة وجريح

إبراهيم صقر المر يخي

 .20ضمير كاتب

إبراهيم صقر المر يخي

 .21الوسادة الناعمة

إبراهيم صقر المر يخي

 .22أقصوصة

إبراهيم صقر المر يخي
عبد الله الحسيني

 .23أخيرا عادت..
[أقصوصة]
 .24الحلم

شذى المهندي

 .25الجحيم

عبد الله الحسيني

 .26من القاتل

شذى المهندي

 .27وتحطمت آمالي

عبد الله الحسيني

 .28الزهرة الأخيرة

مجلة العروبة،
ع258

خليفة عيد ال كبيسي
عبد الله الحسيني

 .29فاطمة ومعركة
المصير
 .30قطر ..يا حب

مجلة العروبة،
ع263

خليفة عيد ال كبيسي

 .31الموظف الخائن

إبراهيم صقر المر يخي

 .32زهرة من الشارع

خليفة عيد ال كبيسي

 .33السعادة بالعبادة

مريم السعد

 .34ألو ..صباح الخ ير

مجلة العروبة،
ع206
مجلة العروبة،
ع208
مجلة العروبة،
ع236
مجلة العروبة،
ع248
مجلة العروبة،
ع250
مجلة العروبة،
ع251

مجلة العهد ،ع20
مجلة العروبة،
ع254

مجلة العهد ،ع23

مجلة العهد ،ع28

مجلة العهد ،ع31
مجلة العروبة،
ع265
مجلة العروبة،
ع266
مجلة العروبة،
ع268
مجلة العروبة،
ع274

45

74/1/3

22

74/1/10

33-32

74/1/24

35-34

74/8/8

37

74/10/31

22

74/11/14

36

74/11/21

32

74/11/26

23-22

74/12/12

17

74/12/17

20،94

75/1/9

47-46

75/1/28

19-18

75/2/13

46

75/2/18

31-30

75/2/27

24

75/3/6

60

75/3/20

48

75/5/1

37

حسين علي جابر

 .35ساعي البريد

فتاة الوطن

 .36لقاء ول كن..

فتاة الوطن

 .37التضحية

مريم السعد

 .38صديقتي

خليفة عيد ال كبيسي

 .39كذبت الدمعة
وصدق القلم

يوسف مسفر ال كعبي

 .40معركة جيلين

يوسف مسفر
ال كعبي

 .41ومن الحب ما قتل

كلثم جبر

مجلة العروبة،
ع280
مجلة العروبة،
ع285
مجلة العروبة،
ع292
مجلة العروبة،
ع295
مجلة العهد ،ع65

()8

مجلة العروبة،
ع308
مجلة العروبة،
ع311

 .42الز يارة

فتاة الوطن

 .43وتجرعت حديث
الثلاثاء

فتاة الوطن

 .44حنين إلى الطفولة

مجلة الدوحة ،ع4
مجلة العروبة،
ع346
مجلة العروبة،
ع354
مجلة العروبة،
ع370
مجلة العروبة،
ع374
مجلة العروبة،
ع388
مجلة العروبة،
ع392

يوسف عبد الله نعمة  .45أزمة سكن
يوسف عبد الله نعمة  .46الفراش
كلثم جبر

 .47حقد امرأة

كلثم جبر

 .48الحقيقة

أم أكثم

 .49شتاء الإسكيمو

زليخة يوسف
العبيدلي

مجلة الدوحة :ع30
مجلة العهد،
ع187

 .50الحب ال كبير

75/6/12

19

75/7/17

23

75/9/4

52

75/9/25

46

75/10/28

40

76/1/8

35-34

76/1/26

35-34

أبر يل 1976

-

76/10/7

33-32

76/12/2

21

77/4/7

47-44

77/5/5

49-48

77/8/11

33-32

77/9/8

32

يونيه 1978

82

78/8/22

59-58

( )8كتب نضال الصالح ً
تعليقا :نشرت هذه القصة وغيرها مما كتبه خليفة عيد الكبيس ي في باب "أضواء كاشفة" في مجلة "العهد" وهي ً
أيضا لوحات
قصصية".

46

أم أكثم

 .51مارد بلون الحزن

أم أكثم

 .52وينبت الصبار

عتيق محمد السليطي

 .53نهاية غير سعيدة
ليوم سعيد

أم أكثم

 .54الخرساء

زليخة يوسف
العبيدلي

 .55زهرة القرنفل

محمد العبيدلي

 .56رحلات المفقود
على المطاف

مريم الخليفي

 .57إلى سمراء

سعد بورشيد

 .58الطر يق المظلم

أم أكثم

 .59الفاجعة

زليخة يوسف
العبيدلي

 .60الوفاء

غانم السليطي

 .61أضواء كاشفة

زليخة يوسف
العبيدلي

 .62الخ ير المفقود

غانم السليطي

مجلة الدوحة:
ع32
مجلة الدوحة:
ع،33
مجلة العهد،
ع190
مجلة الدوحة:
ع34
مجلة العهد،
ع191
مجلة العهد،
ع191
مجلة العهد،
ع191
مجلة العهد،
ع191
مجلة الدوحة:
ع35
مجلة العهد،
ع194
مجلة العهد،
ع201
مجلة العهد،
ع206
مجلة العهد،
ع207
مجلة العهد،
ع211
مجلة الدوحة:
ع40
مجلة العهد،
ع263

 .63أضواء كاشفة قال
الراوي

زهرة المال كي

 .64نهاية حلم

أم أكثم

 .65عندما يموت الوهم

زهرة المال كي

 .66الرحيل
47

أغسطس1978

70

سبتمبر 1978

-

78/9/19

61-59

أكتوبر 1978

102

78/10/3

57

78/10/3

58

78/10/3

59

78/10/31

60

نوفمبر 1978

92

78/11/14

67-66

79/1/2

45

79/2/6

23-22

79/2/13

50

79/3/13

21-20

79/4/1

98

80/3/25

الأخيرة

موسى الخليفي

 .67عبر الهاتف

كلثم جبر

 .68الضياع

أم أكثم

 .69من أين يأتي الخوف؟

لولوة المسند

 .70الحزن والضباب

أم أكثم

 .71المخاض

أم أكثم

 .72الجمرة الثالثة

أم أكثم

 .73حلم ليلة صيف

أم أكثم

 .74النملة وقرص الخ بر
الأسود

أم أكثم

 .75يوميات في المنفى

نورة آل سعد

 .76الحلم والانتظار

كلثم جبر

 .77حكاية رجل لا
تعرفونه
 .78الوجه الآخر

زهرة المال كي

 .79رحلة ..في عقل أم

أم أكثم

عبد الرحمن المناعي
عبد الرحمن المناعي
وداد عبد اللطيف

مجلة العهد،
ع266
مجلة العهد،
32-30
80/7/15
ع279
مجلة الدوحة:
48
ديسمبر1980
ع60
مجلة الدوحة:
78
ديسمبر1980
ع60
مجلة الدوحة:
88
يناير 1981
ع61
مجلة الدوحة:
44
مارس 1981
ع63
مجلة الدوحة:
134
أبر يل 1981
ع64
مجلة الدوحة:
82
يونيو 1981
ع66
مجلة الدوحة:
42
أغسطس1981
ع81
مجلة الدوحة:
127
نوفمبر 1981
ع71
مجلة الدوحة:
83
سبتمبر 1982
ع81
نوفمبر 1982
مجلة الدوحة83 :
مجلة الدوحة:
162
ديسمبر 1982
ع84
مجلة الدوحة:
68
أبر يل 1983
ع88
80/5/6

 .80رحلة الآلام في
الدفتر الأصفر!
 .81باع السفينة حتى
يشيع الدفء في
القلوب
 .82الجنازة
48

59

مجلة الدوحة:
ع89

مايو 1983

50

مجلة الدوحة:
ع89

مايو 1983

122

عبد الرحمن المناعي
كلثم جبر

 .83أم راشد..تزرع
الفرح على وجوه
النسوة!
 .84حينما يتداعى
الإنسان

عبد الرحمن المناعي

 .85الدرس الأول..

كلثم جبر

 .86الحصار

كلثم جبر

 .87شجرة السنديان
العجوز

كلثم جبر

 .88الصندوق الخامس

وداد عبد اللطيف

 .89النجاة..

كلثم جبر

 .90الانكسار
 .91مغامرة شاب
يدعى خلف

بشرى ناصر
وداد عبد اللطيف

 .92صباح آخر

نورة محمد آل سعد

 .93في البدء كان
السقوط

كلثم جبر

 .94البريء

زهرة المال كي

 .95أوراق الخر يف

سارة

 .96اعترافات امرأة
نصف عاقلة

زهرة المال كي

 .97النظرات الأخيرة

زهرة المال كي

 .98نهاية حلم

مجلة الدوحة:
ع90
مجلة الدوحة:
ع90
مجلة الدوحة:
ع91
مجلة الدوحة:
ع91
مجلة الدوحة:
ع93
مجلة الدوحة:
ع94
مجلة الدوحة:
ع98
مجلة الدوحة99 :
مجلة الدوحة:
ع102
مجلة الدوحة:
ع105
مجلة الدوحة:
ع106
مجلة الدوحة:
ع108
مجلة الدوحة:
ع109
مجلة الدوحة:
ع109
مجلة الدوحة:
ع110
مجلة الدوحة:
ع111
49

يونيه 1983

72

يونيه 1983

130

يوليو 1983

112

يوليو 1983

-

سبتمبر 1983

-

أكتوبر 1983

-

فبراير 1984

120

مارس 1984

-

يونيه 1984

138

سبتمبر 1984

120

أكتوبر 1984

-

ديسمبر 1984

-

يناير 1985

138

يناير 1985

90

فبراير 1985

154

مارس 1985

67

زهرة المال كي

 .99خاطرة صباحية

سارة

 .100امرأة مح ترمة في
قسم الشرطة

زهرة المال كي

 .101القدر

سارة

 .102لأن الشوق
معصيتي

سارة

 .103بكائيات متقاطعة

وداد عبد اللطيف

 .104للحزن أجنحة

زهرة المال كي

 .105امرأة في رسالة

بشرى ناصر
وداد عبد اللطيف
()9

كلثم جبر
حسن الرشيد
جمال فايز السعيد

 .106هموم رجل يعيش
بيننا
 .107لا ..ليس من
حقك..
 .108الموت مرتين
 .109الغربة
 .110دويبات الباب
الخشبي

هدى محمد النعيمي

 .111السيدة الجليلة

كلثم جبر

 .112الاختيار

هدى النعيمي

 .113الرحيل

راشد الشيب

 .114ليلة عصيبة

مجلة الدوحة:
ع112
مجلة الدوحة:
أبر يل 1985
ع112
مجلة الدوحة:
يونيه 1985
ع114
مجلة الدوحة:
يونيه 1985
ع114
مجلة الدوحة:
يوليو 1985
ع115
مجلة الدوحة:
أغسطس1985
ع116
مجلة الدوحة:
سبتمبر 1985
ع117
مجلة الدوحة:
نوفمبر 1985
ع119
مجلة الدوحة:
فبراير 1986
ع122
مجلة الجسرة :ع 1ديسمبر 1998
مجلة الجسرة :ع 1ديسمبر 1998
مجلة الجسرة
ربيع 1999
الثقافية :ع2
مجلة الجسرة
ربيع 1999
الثقافية :ع2
مجلة الجسرة
ربيع 2000
الثقافية:ع5
مجلة الجسرة
شتاء 2001
الثقافية :ع7
مجلة الجسرة
صيف 2000
الثقافية :ع6
أبر يل 1985

69
96
138
130
58
114
114
138
122
119
115
105
115
110
138
122

( )9التزمنا بأسبقية كلثم جبر في الترتيب األبجدي ألن القصة كتبت في زمن متقدم عن زمن قصة حسن رشيد ،واألمر كذلك في بقية القصص
الفردية.
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ناصر أحمد الهلابي
جمال فايز السعيد
حسن رشيد
عبد الله السالم

 .115آفاق
 .116وما تبقى من
شظايا المحار
 .117الممر :المعبر إلى
المجهول
 .118طقوس العيد في
ضواحي النعير ية

نورة محمد فرج

 .119سبعة صغار ظرفاء

فاطمة ال كواري

 .120العجوز

كلثم جبر

 .121صهيل الصمت

كلثم جبر

 .122السجين

صيتة العذبة

 .123واو

ظبية محمد الخليفي

 .124النهاية الرخامية

سارة النعيمي

 .125بقايا وجه

منيرة علي الحماديء

 .126وحدي في البيت

موزة محمد النعمة

 .127هل هذه أنا؟

خلود الحمادي

 .128قصة موت

صيتة العذبة

 .129أنا وحيدة ..وهي
صماء

سارة حسن رشيد

 .130الاغتراب
51

مجلة الجسرة
الثقافية :ع8
مجلة الجسرة
الثقافية :ع11
مجلة الجسرة
الثقافية :ع12
مجلة الجسرة
الثقافية :ع12
مجلة الجسرة
الثقافية :ع12
مجلة الجسرة
الثقافية :ع13
مجلة الجسرة
الثقافية :ع13
المنتدى الثقافي:
ع1
المنتدى الثقافي:
ع1
المنتدى الثقافي:
ع1
المنتدى الثقافي:
ع1
المنتدى الثقافي:
ع1
المنتدى الثقافي:
ع1
المنتدى الثقافي:
ع1
الجسرة الثقافية:
ع14
الجسرة الثقافية:
ع14

ربيع 2001

128

شتاء 2002

112

ربيع 2002

121

ربيع 2002

133

ربيع 2002

135

صيف 2002

128

صيف 2002

101

خر يف2003

63

خر يف2003

66

خر يف2003

67

خر يف2003

69

خر يف2003

70

خر يف2003

73

خر يف2003

75

خر يف 2002

144

خر يف 2002

147

هدى النعيمي

 .131قالت

جمال فايز السعيد

 .132بشر ٌ من الأكفان

جمال فايز السعيد

 .133وما تبقى من
شظايا المحار

كلثم جبر

 .134الساعة

صيتة العذبة

 .135المنفي

حنان علي

 .136امرأة ول كن..

حصة القحطاني

 .137على التل

عائشة الحجري

 .138الصحيفة

مجلة الجسرة
الثقافية :ع16
مجلة الجسرة
الثقافية :ع16
جريدة الراية
القطر ية،
ع8117
المنتدى الثقافي:
ع2
المنتدى الثقافي:
ع2
المنتدى الثقافي:
ع2
المنتدى الثقافي:
ع2
المنتدى الثقافي:
ع2

نورة محمد فرج
أمينة العمادي

 .139فيني منك ..فيك
مني
 .140انتقام
 .141ال كذب

بشرى ناصر

 .142حمام العليل

دلال خليفة

 .143القمر

موزة المال كي

 .144دبيب الموت

دلال خليفة

 .145دب من الفراء
الأرزق

حصة العوضي

 .146القلب الذي هوى

كلثم جبر

مجلة الدوحة :ع1

52

ربيع 2003

105

ربيع 2003

136

28/7/2004

16

ربيع 2004

67

ربيع 2004

70

ربيع 2004

74

ربيع 2004

88

ربيع 2004

91

نوفمبر 2007

36

ديسمبر 2007
فبراير 2008

117

مجلة الدوحة :ع2
مجلة الدوحة :ع4
مجلة الدوحة:
أغسطس2008
ع10
مجلة الدوحة:
يناير 2009
ع15
مجلة الدوحة:
أكتوبر 2009
ع24
مجلة الدوحة:
ديسمبر 2009
ع26
مجلة الجسرة
خر يف-2010
الثقافية :ع-23
شتاء 2011
24

14
135
123
60
120

راشد الشيب

 .147في المقهى

ليلى درويش

 .148على أعتاب مدينة
بعيدة

ليلى درويش

 .149بينهما امرأة

ليلى درويش

 .150أوتار ممزقة

ليلى درويش

 .151هذيان جرح

53

مجلة الجسرة
الثقافية :ع-23
24
مجلة الجسرة
الثقافية :ع-26
27
مجلة الجسرة
الثقافية :ع28
مجلة الجسرة
الثقافية :ع29
مجلة الجسرة
الثقافية :ع30

خر يف-2010
شتاء 2011

134

خر يف-2011
ربيع 2012

122

خر يف  -ربيع
2012
شتاء -ربيع
2013
صيف 2013

95
88
128

قصص وردت في قائمتي كافود ونضال
الكاتب
عيسى منصور

موضع النشر

عنوان القصة

أخبار شركة نفط
قطر ،ع1
أخبار شركة نفط
قطر ،ع60
أخبار شركة نفط
قطر ،ع61
أخبار شركة نفط
قطر ،ع62

 .1اليتيم

من دون مؤلف

 .2أمل اللقاء

من دون مؤلف

 .3جناية أب

عيسى منصور

 .4لص في الظلام

سعيد حميد السليطي

 .5صراع في الأمواج

علي عباس

تاريخ النشر
فبراير 1960
أبر يل 1960
يونيو 1961
أكتوبر 1962

المشعل( ،)10ع102

أكتوبر 1968

عبد الرحمن المناعي

 .6البحار الصغير
 .7قصة انتظار

مجلة الدوحة ،ع1

نوفمبر 1969

فاطمة محمد أحمد

 .8إخلاص

مجلة العروبة ،ع82

حصة العوضي

 .9العدل

مجلة العروبة ،ع85

سبتمبر 1971

أنيسة اليوسف

 .10مأساة من الحياة

مجلة العروبة ،ع86

سبتمبر 1971

حسن الرشيد

 .11جريمة في المنام

مجلة العروبة ،ع90

أكتوبر 1971

أحمد جعفر عبدالملك  .12أقدار

مجلة العروبة ،ع91

أكتوبر 1971

أحمد جعفر عبدالملك  .13أمل في مأتم

مجلة العروبة ،ع97

ديسمبر 1971

حسن الرشيد

 .14خيالات حب

مجلة العروبة ع121

1972

إبراهيم صقر المر يخي

 .15السلعة

مجلة العروبة ،ع125

أبر يل 1972

حسن الرشيد

 .16خيبة حب

مجلة العروبة ،ع126

مايو 1972

أحمد جعفر عبدالملك  .17أنين حبيب ()1

جريدة العرب ،ع30

سبتمبر 1972

أحمد جعفر عبدالملك  .18أنين حبيب ()2

جريدة العرب ،ع31

سبتمبر 1972

مجلة الدوحة :ع44

( )10أشار نضال الصالح إلى أنها هي نفسها مجلة (أخبار شركة نفط قطر).

54

يونيو1971
أغسطس
1971

خليفة عيد ال كبيسي

 .19الأم [أو آلام(])11

جريدة العرب ،ع32

أكتوبر 1972

مجلة العروبة ،ع162

مارس 1973

يوسف محمد
السويدي

 .21أغرب من الخيال

مجلة العروبة ،ع162

1973 /3 /8

 .22النصف الآخر

مجلة العروبة ،ع172

مايو 1973

مي سالم

 .23قصة من الواقع

()12

عبدالله يوسف
الحسيني

 .24عجوز في العاصفة

مجلة الدوحة ،ع46

يوليو 1973

مجلة العروبة ،ع190

سبتمبر 1973

مي سالم

 .26مأساة إنسان في الحياة

مجلة العروبة ،ع191

سبتمبر 1973

مي سالم

 .27حوار

مجلة العروبة( ،د.ع)

أكتوبر 1973

مجلة العروبة( ،د.ع)

فبراير 1974

جريدة العرب،
ع117

مارس 1974

عبدالله يوسف الحسيني  .20هكذا أراد الله
مي سالم

مي سالم

يوسف عبد الله نعمة

مجلة العروبة( ،د.ع)

 .25الحب يغفر الأخطاء

()13

 .28سوالف عن أيام زمان
()14

عبدالله يوسف الحسيني  .29غلطة طبيب
عبير السويدي

 .30من الأسلاك

مايو 1973

مجلة العروبة ،ع255

ديسمبر 1974

يوسف عبد الله نعمة  .31الخائن

مجلة العروبة( ،د.ع)

ديسمبر 1974

يوسف عبد الله نعمة  .32عبد الرحمن وعمار

مجلة العروبة( ،د.ع)

مارس 1975

يوسف عبد الله نعمة  .33بيت شعبي

مجلة العروبة( ،د.ع)

أبر يل 1975

مجلة العروبة( ،د.ع)

مايو 1975

مجلة العروبة( ،د.ع)

يونيو 1975

 .34قسوة الطبيب أم قسوة
يوسف عبد الله نعمة
الزمن
يوسف عبد الله نعمة  .35والله حالة

( )11أشار نضال الصالح إلى أن اسم القصة (آالم).
(( )12د.ع) تعني أن العدد لم ُيذكر في القائمتين.
( )13أشار د.نضال إلى أن نتاج مي سالم منشور في باب "نبضات قلب" الذي كانت الكاتبة تحرره في مجلة "العروبة" ،وهي أقرب إلى اللوحات
ً
استنادا إلى ما ورد في كتابي" :القصة القصيرة في قطر ،دراسة فنية-اجتماعية"
القصصية منها إلى القصة القصيرة بمعناها الفني ،وقد أثبتاها
و"القصة القصيرة في قطر نشأتها وأعالمها ومالمحها الفنية".
( )14كتب د .نضال تعليقا على ذكر هذه القصة" :نشرت هذه القصة وغيرها (هكذا) من نتاج النعمة تحت باب "حديث الناس" ،وهي ً
أيضا لوحات
ً
قصصا باملعنى الفني للمصطلح"
قصصية وليست
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حسين علي جابر

 .36ساعي البريد

مجلة العروبة ،ع280

يونيو 1975

عبد العزيز السادة

 .37ذكر يات وأمل

مجلة العروبة ،ع296

أكتوبر 1975

عبد العزيز السادة

 .38الجزاء العادل

مجلة العروبة ،ع298

مريم السعد

 .39عندما تح ترق الابتسامة

مجلة العروبة ،ع300

نوفمبر 1975

يوسف عبد الله نعمة  .40غانم والزوجة الهندية

مجلة العروبة ،ع305

ديسمبر 1975

إبراهيم السادة

 .41وانتصر الميني جيب

مجلة العروبة( ،د.ع)

فبراير 1976

كلثم جبر

 .42الز يارة

مجلة الدوحة ،ع4

أبر يل 1976

سامي جاسم المناعي

 .43الدنيا بخ ير

مجلة العهد ،ع137

يناير 1977

خليفة عيد ال كبيسي

 .44بين نفسي وطفلي

مجلة العهد( ،د.ع)

سبتمبر 1977

موزة عبد الرحمن

 .45والأذن تعشق قبل العين

مجلة الجوهرة ،ع10

أكتوبر 1977

ضياء الحسيني

 .46عندما تهدم الأمل

مجلة العهد ،ع148

أكتوبر 1977

بشرى عبد الله

 .47الحب المنفي

مجلة العروبة ،ع405

ديسمبر 1977

علي عبد الرحمن

 .48حنين إلى الماضي

مجلة العهد ،ع154

ديسمبر 1977

خليفة عيد ال كبيسي

 .49شجون عريس

مجلة العهد ،ع162

فبراير 1978

مجلة العهد ،ع165

مارس 1978

مجلة العهد ،ع166

مارس 1978

مجلة العهد ،ع171

أبر يل 1978

مجلة الدوحة :ع،33

سبتمبر 1978

مجلة العهد ،ع192

نوفمبر 1978

بشرى ناصر

 .50عندما تحول عطيل إلى
هاملت

عائشة السليطي

 .51اللحن الرهيب

خليفة عيد ال كبيسي

 .52الشبيه بأبي عبيد

أم أكثم
زهرة المال كي
أم أكثم

 .53الخطوة الأخيرة
 .54أوراق الخر يف
 .55وينبت الصبار [غير
مصورة]

مريم الخليفي

 .56المطر والدخان

غانم السليطي

 .58كنت صر يحا معك يا صديقي

بشرى ناصر

غانم السليطي
أماني محمد

 .57موتي بلا هو ية

 .59حوار مع صديقي الغبي
 .60الانحراف
56

مجلة الدوحة :ع31
مجلة العهد ،ع182

/10 /23
1975

يونيو 1978
يوليو 1978

مجلة العهد( ،د.ع)

1978

مجلة العهد ،ع221
مجلة العهد ،ع230

مايو 1979
يوليو 1979

مجلة العهد ،ع217

أبر يل 1979

مجلة العهد ،ع234

أغسطس
1979
أكتوبر 1979
ديسمبر 1979
مارس 1980

زهرة المال كي

 .61رحلة في عقل أم

مريم الخليفي
بشرى ناصر
بشرى ناصر
زليخة يوسف
العبيدلي
بشرى ناصر
بشرى ناصر
زليخة يوسف
العبيدلي
بشرى ناصر
عبد العزيز محمد
زليخة يوسف العبيدلي
حصة الجابر

 .62أنصاف الليل
 .63موتي بلا هو ية
 .64صديقتي فلانة

مجلة العهد ،ع239
مجلة العروبة( ،د.ع)
مجلة الجوهرة ،ع32

 .65آثار السنين

مجلة العروبة ،ع516

مارس 1980

 .66ثلاث أقاصيص
 .67تداعي

مجلة العروبة ،ع519
مجلة العروبة( ،د.ع)

مارس 1980
مارس 1980

 .68زهور الحياة

مجلة العروبة ،ع520

أبر يل 1980

 .69الاضطهاد
 .70المدير العام
 .71المربية
 .72رسالة إلى بنت العشرين

إبراهيم صقر المر يخي

 .73العجوز

نورة آل سعد
حصة الجابر

 .74إلى من يهمه الأمر
 .75وهكذا لم يشفع الحب

أم أكثم

 .76دمعة واحدة فقط

نورة آل سعد
نورة آل سعد
نورة آل سعد
نورة آل سعد
يوسف عبدالله نعمة
نورة آل سعد
نورة آل سعد
نورة آل سعد
نورة آل سعد

 .77وهكذا سقط الصنم
 .78العانس
 .79لم أتعلم بعد الإجابة
 .80عيون لا جفون
 .81جواز سفر
 .82بدروم العم حسنين
 .83المرأة القنفذ
 .84خطأ لا يغتفر
 .85الشتاء

لولوة المسند

 .86الجذع المبتور

مجلة العروبة ،ع521
مجلة العهد( ،د.ع)
مجلة العروبة ،ع570
مجلة الرواية( ،د.ع)
مجلة الخليج الجديد،
ع54
جريدة الراية ،ع224
جريدة الراية( ،د.ع)
جريدة الراية،
(د.ع)
جريدة الراية ،ع219
جريدة الراية ،ع271
جريدة الراية( ،د.ع)
جريدة الراية ،ع287
مجلة العروبة ،ع551
مجلة العروبة( ،د.ع)
جريدة الراية ،ع299
جريدة الراية ،ع323
جريدة الراية( ،د.ع)
مجلة الخليج الجديد،
ع59

أبر يل 1980
أبر يل 1980
أبر يل 1980
مايو 1980
أغسطس
1980
سبتمبر 1980
أكتوبر 1980
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1980 /10 /8
1980/10/27
1980 /11/1
نوفمبر 1980
1980/11/17
نوفمبر 1980
ديسمبر 1980
ديسمبر1980
ديسمبر1980
ديسمبر1980
يناير 1981

بشرى ناصر

 .87الموت برغبة

 .88ثمة أشياء لا تكتمل
بشرى ناصر
 .89المخاض
أم أكثم
يوسف عبد الله نعمة  .90سكرتيرة المدير العام
حصة الجابر

 .91لا تخف مني لأنني امرأة

عبد الله عيسى

 .92الحلم خاطرة

نورة آل سعد

 .93ذات الضفيرتين

مايسة الخليفي
وداد ال كواري

 .94الأسوار
 .95أشباح الماضي

نورة آل سعد

 .96الزواج

كلثم جبر
نورة آل سعد
مايسة الخليفي

 .152ميلاد جديد
 .153الصرخة الأخيرة
 .154تلك الليلة

كلثم جبر

 .155الصهد والرحيل

حصة الجابر

 .97حتى نفسي

حصة الجابر

 .98الفيل والفئران

كلثم جبر

 .99ميلاد جديد

حصة الجابر

 .100قتلناه ول كن بأيدي الآخرين

حصة الجابر
حصة الجابر

 .101ثورة وقافلة الحمير
 .102البحث عن الطر يق

نورة آل سعد

مريم حسنين

 .103الصرخة الأخيرة

 .104وضاع الأمل

58

الخليج الثقافي،
(د.ع)
مجلة الجوهرة ،ع33
مجلة الجوهرة ،ع11
مجلة العروبة ،ع565
جر يدة الراية،
ع383
جريدة الراية،
ع383
جريدة صوت
الجامعة ،ع3
مجلة الجامعية ،ع1
مجلة الجوهرة ،ع11
مجلة الخليج الجديد،
ع69
مجلة الدوحة :ع71
مجلة الدوحة :ع72
مجلة الدوحة ،ع76
مجلة الدوحة،
(د.ع)
مجلة الجوهرة ،ع43
جريدة الراية،
ع587
مجلة الدوحة :ع71
جريدة الراية،
(د.ع)
جريدة الراية ،ع623
مجلة الجوهرة ،ع44

مجلة الدوحة :ع72
مجلة الجوهرة ،ع45

1980
يناير 1981
يناير 1981
مارس 1981
مارس 1981
مارس 1981
أبر يل 1981
مايو 1981
مايو 1981
أكتوبر 1981
نوفمبر 1981
ديسمبر1981
أبر يل 1982
يوليو 1982
نوفمبر 1981
نوفمبر 1981
نوفمبر 1981
1981
ديسمبر1981
ديسمبر1981
ديسمبر1981
يناير 1982

مجلة الخليج الجديد،
ع76

بشرى ناصر

 .105الرحيل

حصة الجابر

 .106مطلوب زوجة من الزريبة

مايسة الخليفي
مايسة الخليفي

 .107القرار
 .108تلك الليلة
 .109عندما يغرق الفضاء في
مستنقع
 .110الصهد والرحيل

لولوة المسند

 .111الهروب إلى الداخل

بشرى ناصر

 .112الموت برغبة

بشرى ناصر

 .113المجنونة

حصة الجابر
كلثم جبر

 .114أرجوحة العذاب
 .115الوجه الآخر

حصة الجابر
كلثم جبر

بشرى ناصر

 .116حالة خاصة

كلثم جبر
كلثم جبر
كلثم جبر
كلثم جبر
نورة محمد آل سعد
كلثم جبر

 .117الحصار
 .118شجرة السنديان العجوز
 .119الصندوق الخامس
 .120الانكسار
 .121في البدء كان السقوط
 .122البريء

جمال فايز السعيد

 .123وبقى العلم مرفوعا

جمال فايز السعيد

 .124آلام وآمال

فاطمة ال كواري

 .156نقطة البداية
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جريدة الراية،
ع665
مجلة الجامعية ،ع3
مجلة الدوحة ،ع76
جريدة الراية،
(د.ع)
مجلة الدوحة( ،د.ع)
مجلة آفاق -جامعة
ال كويت ،ع111
مجلة الجوهرة ،ع54
مجلة الخليج الجديد،
ع80
جريدة الراية ،ع873
مجلة الدوحة83 :
الخليج الثقافي
مجلة الدوحة،91 :
مجلة الدوحة93 :
مجلة الدوحة94 :
مجلة الدوحة99 :
مجلة الدوحة106 :
مجلة الدوحة108 :
جريدة الراية القطر ية
ع 3345
جريدة الراية
القطر ية ع -3393
بعنوان "كيف
يمكن أن ينالها"
مجلة الجسرة الثقافية:
ع3

يناير 1982
فبراير 1982
أبر يل 1982
أبر يل 1982
مايو 1982
يوليو 1982
أكتوبر1982
أكتوبر1982
أكتوبر1982
أكتوبر1982
نوفمبر 1982
1982

يوليو 1983
سبتمبر 1983
أكتوبر 1983
مارس 1984
أكتوبر 1984
ديسمبر 1984
29/9/1990
/11/1990
24
خر يف 1999

حسن رشيد

 .157مقاطع من سيمفونية الحزن

مجلة الجسرة الثقافية:
ع16

ربيع 2003

موزة عبد الله المال كي

 .125الحالة الخامسة (عاشقة النار)

مجلة الدوحة :ع52

فبراير 2012

 .126فنجان قهوة

-

-

بشرى ناصر

 .127للطفولة أحلام عذبة

-

-

بشرى ناصر

 .128إعدام أحلام بكر

جريدة الشرق

(د.ت)

بشرى ناصر

()15

( )15للكاتبة عدد من النصوص القصصية التي تقف ما بين القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا ،تمثل لقطات حية من واقع الشعور النفس ي
والعالم الداخلي لذات ممزقة ،وهذه النصوص منشورة في جرائد يومية من دون أن تحمل مسمى قصة أو قصة قصيرة أو أقصوصة.

60

ج) الدراسات النقدية ()16
 ال كتب.المؤلف

عنوان الـكتب

القصة

في

الأدب

 -1ماهر حسن فهمي

ملامح
القطري

 -2محمد كافود ،حسن
عيد ،إقبال هيكل

القصة القصيرة في قطر :دراسة
فنية اجتماعية

القصة القصيرة في قطر النشأة
 -3محمد عبد الرحيم كافود
والتطور
القصة القصيرة في قطر :نشأتها،
 -4محمد عبد الحكم عبدالباقي
وأعلامها ،وملامحها الفنية
تحولات الرمل الحكائي والجمالي
 -5نضال عبد القادر صالح في القصة القصيرة في قطر
1997 -1960
تجليات القص :مع تطبيقات
 -6باسم عبود الياسري
في القصة القطر ية  :دراسة

بيانات النشر

(الدوحة ،جامعة قطر ،حوليات
كلية الإنسانيات ،ع.)1983 ،6
(الدوحة ،مركز الوثائق
والدراسات الإنسانية ،جامعة
قطر.)1985 ،
(الدوحة ،دار قطري بن
الفجاءة.)1985 ،
(القاهرة ،طبعة خاصة،
.)1992
(منشورات دائرة الثقافة
والإعلام-الشارقة)1999 ،
(الدوحة ،المجلس الوطني للثقافة
والفنون والتراث.)2006 ،

 رسائل جامعية (رسالة ماجستير):الباحث

العنوان

 -1لودميلا سافارا جالي

تأثير الثقافة في الحياة الاجتماعية
في أعمال جمال فايز

بيانات الأطروحة

قسم اللغات الشرقية وآدابها،
جامعة تفريدا الوطنية.2004 ،
(أوكرانيا).

( ) 16ثمة بحث لم يرد في قائمة الدراسات النقدية رغم أنه يتناول القصة القطرية؛ ألنه ال يتعلق بالقصة الفنية ،بل الشعبية ،وهو بحث :ظبية
عبد هللا السليطي :تغير القيم في القصة القطرية :ندوة قضايا التغير في املجتمع القطري خالل القرن العشرين ( 25-28فبراير 1989م)،
(الدوحة ،مركز الوثائق والدراسات اإلنسانية ،جامعة قطر.)1990 ،
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 -فصول في كتب:

ثانيا :القصة القصيرة

محمد عبد الرحيم كافود
(د) :الأدب القطري
الحديث

(الدوحة ،دار قطري بن
الفجاءة ،الطبعة الثانية،
 ،)1982ص.135 -116
[أشار محمد عبد الباقي إلى أنها
في الأصل دراسة "حصل بها
على الدكتوراه ،وطبعت في
طبعتها الأولى  :"1979القصة
القصيرة في قطر ،ص].6

أضواء على الأدب
القطري الجديد

أدب المرأة في الجزيرة
والخليج العربي

(مطابع اليقظة ،ال كويت،
 ،)1982ص.327 -255

إقبال هيكل

القصة القصيرة بين النظر ية
والتطبيق :كلثم جبر وعالم
السدود والقيود.

مجموعة مؤلفين :النصوص
الأدبية ،قسم اللغة العربية
بكلية الإنسانيات -جامعة
قطر

(الدوحة ،دار قطري بن
الفجاءة ،)1983 ،ص-159
.185

فايز صياغ

الكاتب

صوت المرأة القطر ية في
أدب الخليج دراسة في
قصص كلثم جبر

محمد جابر الأنصاري (د):
تراث قطر وثقافتها
المعاصرة

(وزارة الإعلام ،الدوحة،
.)1980

فايز صياغ (تقديم) :سبعة
مقدمة (كتاب :سبعة
أصوات في القصة القطر ية أصوات في القصة القطر ية
الحديثة
الحديثة)

محمد جابر الأنصاري

عنوان الفصل أو الدراسة

الكتاب

بيانات النشر ،والصفحة

محمد عبد الرحيم كافود
ليلى محمد صالح:
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(الدوحة ،وزارة الإعلام-
إدارة الثقافة والفنون،
 ،)1983ص.13 -5

جمال فايز  :سارة والجراد

مقدمة مجموعة "وجع امرأة
عربية"

كلثم جبر :وجع امرأة
عربية

(الدمام ،دار أمنية للنشر،
 ،)1993ص.21 -5

بانوراما للقصة القصيرة في
قطر النشأة والتطور

نادي الجسرة الثقافي
الاجتماعي :إبداعات
قطر ية

(الدوحة ،مطابع رينودا
الحديثة ،)1996 ،ص-67
.94

عمر الدقاق

مسيرة القصة المعاصرة في
قطر

نادي الجسرة الثقافي
الاجتماعي :إبداعات
قطر ية

(الدوحة ،مطابع رينودا
الحديثة ،)1996 ،ص-95
.110

مراد عبد الرحمن مبروك

عبد الله أحمد الشباط

التحليل السوسيولوجي
لقصة :وبقي العلم مرفوعا،
وقصة :سارة والجراد

(الدوحة ،مطابع دار الشرق
للنشر ،)1991 ،ص.83 -75

الملامح الفنية المستحدثة في
القصة القصيرة العربية
المعاصرة (نصوص
التسعينيات القطر ية
نموذجا)

نادي الجسرة الثقافي
الاجتماعي :إبداعات
قطر ية

علي حسن الملا

كلثم جبر

عبد الله أحمد الشباط:
أدباء من الخليج العربي

رجاء النقاش
محمد عبد الرحيم كافود
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(الخ بر ،الدار الوطنية الجديدة
للنشر والتوز يع.)1986 ،

(الدوحة ،مطابع رينودا
الحديثة ،)1996 ،ص-145
.188

حول مجموعة "بنات
إبليس"

محسن فهد الهاجري :بنات
إبليس

(عمان ،دار أسامة للنشر،
 ،)1997ص.124 -121

مراد عبد الرحمن مبروك

مستو يات التشكيل في
القصة القصيرة في قطر في
التسعينيات "الجيل الجديد
نموذجا"

الهيئة العامة للشباب
والر ياضة (القسم الثقافي):
نماذج من الإبداع الشبابي
في قطر (دراسة ومختارات
من القصص التي نوقشت
في فعاليات ورش القصة
القصيرة والصالون الأدبي
-1995/9/7
)1997/1/8

(الدوحة ،الهيئة العامة للشباب
والر ياضة ،)1998 ،ص-11
.65

حسن عبد الله رشيد

مراد عبد الرحمن مبروك

قالوا (عن المجموعة)

محسن الهاجري :البلاغ
وقصص أخرى

(الدوحة ،طبعة خاصة،
 ،)1996ص. 20 -9

جدلية العجز والفعل في
قصص التيار التقليدي في
قطر

مجموعة مؤلفين

تقديم :ناصر الهلابي وهذه
المجموعة القصصية

ناصر أحمد الهلابي :دهاليز:
مجموعة قصصية

(الدوحة ،دار الشرق،
 ،)1996ص.27 -9

محمد عبد الرحيم كافود

حسن عبد الله رشيد،
مراد عبد الرحمن مبروك:
جدلية العجز والفعل في
القصة القصيرة في قطر:
دراسة ومختارات

64

(الدوحة ،المجلس الوطني للثقافة
والفنون والتراث،)1999 ،
ص.60 -13

استهلال

حسن رشيد (إعداد
وإشراف) :أصوات في
القصة القصيرة في قطر

(الدوحة ،المجلس الوطني للثقافة
والفنون والتراث،)2000 ،
ص.18-5

رصد مظاهر التحول
الاجتماعي في الخليج في
قصص حسن رشيد قصة
(الغربة) نموذجا

حسن رشيد (إعداد
وإشراف) :أصوات في
القصة القصيرة في قطر

(الدوحة ،المجلس الوطني للثقافة
والفنون والتراث،)2000 ،
ص.252 -239

فراج الشيخ الفزاري

تشكيل الفضاء السردي
لقصة "الطعم" للكاتب
القطري /حسن رشيد

حسن رشيد (إعداد
وإشراف) :أصوات في
القصة القصيرة في قطر

(الدوحة ،المجلس الوطني للثقافة
والفنون والتراث،)2000 ،
ص.263 -253

مراد عبد الرحمن مبروك

مراد عبد الرحمن مبروك

(الدوحة ،المجلس الوطني للثقافة
والفنون والتراث،)1999 ،
.123 -61

الشخصية والرؤ ية المجاوزة
في قصص أمينة العمادي

أمينة العمادي :نساء لا
يعرفن البكاء

(الر ياض ،دار العلوم للطباعة،
 ،)2000ص.16 -7

حسن رشيد

جدلية العجز والفعل في
القصة القصيرة المعاصرة
دراسة نصية في قصص
التيار التجديدي في قطر

حسن عبد الله رشيد،
مراد عبد الرحمن مبروك:
جدلية العجز والفعل في
القصة القصيرة في قطر:
دراسة ومختارات

أنور جعفر

65

حسام الخطيب
مراد عبد الرحمن مبروك
وداد ال كواري
عبد الرزاق الربيعي
عبد الله إبراهيم

الانتماء إلى الأيام الطيبة

حسن عبد الله الرشيد:
الحضن البارد

(الدوحة ،المجلس الوطني للثقافة
والفنون والتراث،)2001 ،
ص.20 -7

الحضن البارد دراسة

حسن عبد الله الرشيد:
الحضن البارد

(الدوحة ،المجلس الوطني للثقافة
والفنون والتراث،)2001 ،
ص.164 -135

المقدمة

ظافر محمد الهرمسي
الهاجري :شبابيك المدينة

(الدوحة ،المجلس الوطني للثقافة
والفنون والتراث،)2003 ،
ص.6 -5

صحن الواقع وبرتقال
الكلام قراءة في قصص
ظافر الهرمسي الهاجري

ظافر محمد الهرمسي
الهاجري :شبابيك المدينة

(الدوحة ،المجلس الوطني للثقافة
والفنون والتراث،)2003 ،
ص.93 -87

تمهيد

د .عبد الله إبراهيم:
أصوات قطر ية في القصة
القصيرة

(الدوحة ،المجلس الوطني للثقافة
والفنون والتراث)2003 ،
ص.14 -5

نورة محمد ماجد آل سعد

القصة القصيرة الحداثية في أصوات الصمت :مقالات
في القصة و الرواية
"أباطيل" للدكتورة هدى
القطر ية
النعيمي
66

(بيروت ،المؤسسة العربية
للدراسات والنشر،)2005 ،
ص.161 -148

مقدمة في القص القطري

الشمس في إثري:
مقالات في الشعر والنقد

(بيروت ،المؤسسة العربية
للدراسات والنشر،)2007 ،
ص.64 -51

قاضي عبد الرشيد الندوي

الفصل الثالث :القصة
القصيرة

قاضي عبد الرشيد
الندوي :الاتجاهات
الجديدة في الحركة الأدبية
في دولة قطر

(بيروت ،مؤسسة الرحاب
الحديثة ،)2007 ،ص-47
.86

لودميلا سافارا جالي

نورة محمد ماجد آل سعد

القص التجريبي في
(الطوطم) المجموعة
القصصية الأولى لنورة
محمد فرج

أصوات الصمت :مقالات
في القصة و الرواية
القطر ية

(بيروت ،المؤسسة العربية
للدراسات والنشر،)2005 ،
ص.174 -170

تأثير الثقافة في الحياة
الاجتماعية في أعمال
جمال فايز

جمال فايز السعيد :عندما
يبتسم الحزن

(بيروت ،مؤسسة الرحاب
الحديثة للطباعة والنشر
والتوز يع ،)2008 ،ص-99
.115

نورة محمد ماجد آل سعد

تعددية الأصوات في (أنا
الياسمينة البيضاء) مجموعة
قصصية للكاتبة دلال
خليفة

أصوات الصمت :مقالات
في القصة و الرواية
القطر ية

(بيروت ،المؤسسة العربية
للدراسات والنشر،)2005 ،
ص.169 -162

نورة محمد ماجد آل سعد

67

علي دهيني
مجموعة مؤلفين

ليلى درويش :طرق وصرير

(بيروت ،العلا للثقافة والنشر
والتوز يع ،)2011 ،ص-7
.10

مختارات من الدراسات
والمقالات تناولت المجموعة جمال فايز :الرحيل والميلاد
القصصية

(الدوحة ،مطابع قطر الوطنية،
 ،)2003ص.134 -77

إلى ليلى  ..تقديم

د .أحمد عكاشة

تقديم (لمجموعة عاشقة
النار)

موزة المال كي :عاشقة النار
قصص من واقع الحياة

(القاهرة ،شمس للنشر
والإعلام ،)2013 ،ص.7 -5

محمد فوزي

كلثم جبر :التنقيب عن
الكلمات في آبار الحب!

محمد فوزي :أدب الأظافر
الطو يلة

(القاهرة ،دار نهضة مصر للطبع
والنشر ،د.ت).

مجموعة مؤلفين

مختارات من الدراسات
والمقالات تناولت المجموعة
القصصية

جمال فايز :الرقص على
حافة الجرح

(الدوحة ،مطابع قطر الوطنية،
 ،)2012ص.146 -65

68

ماهر حسن فهمي

حسن رشيد ...الفن
والفنان

حسن عبد الله الرشيد:
الموتى لا يرتادون القبور

(الدوحة ،د.ت) ،ص.17 -9

مراد عبد الرحمن مبروك

محمد عبد الرحيم كافود (د)

عن الكاتب حسن رشيد
وعالمه

حسن عبد الله الرشيد:
الموتى لا يرتادون القبور

(الدوحة ،د.ت) ،ص.8 -7

الرؤ ية الأسطور ية ووعي
الذات في قصص حسن
رشيد دراسة تحليلية

حسن عبد الله الرشيد:
الموتى لا يرتادون القبور

(الدوحة ،د.ت) ،ص-87
.101
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 مقالات:العدد
136
2077
80

332
46

الدوحة

أغسطس
1982

الدوحة

105

332

الدوحة

أكتوبر 1979

سبتمبر 1984

جريدة اليوم

7541

مبارك بوبشيت

رائدة من رائدات
الأدب في الخليج

الدوحة

فايز صياغ

 7أصوات في القصة
القطر ية الحديثة

ال كويت

عبد الرحمن
محسن

أصوات نسائية في عالم
القصة القصيرة القطر ية

ال كويت

محمد جابر
الأنصاري

أول دراسة عن الأدب
في قطر

1978/فبراير

ال كويت

الأديبة القطر ية كلثم جبر
في مجموعتها القصصية
مجلة مرآة الأمة
حسن عبد القادر
تعالج صراع جيلين
بصراحة

الدوحة

عبد الرحمن
محسن

أصوات نسائية في عالم
القصة القصيرة القطر ية

مجلة مرآة الأمة

15/2/1978

الدوحة

المحرر الأدبي

تجربة قصصية لكاتبة
قطر ية

جريدة القبس

1/2/1978

الدوحة

مبارك الخاطر

حديث عن مناخ
الأدب في قطر

العروبة

1972 /9 /7

6/2/1994

الدمام

المؤلف

عنوان المقال

اسم الصحيفة

التاريخ

المدينة

70

7680
7942
739
4536
8011

الدمام

8210

71

5618

الجسرة الثقافية

6538

جريدة الراية
القطر ية،
صفحة ثقافة
وأدب
جريدة الراية
القطر ية،
صفحة ثقافة
وأدب

13

عبد الرحمن مجيد
الربيعي

أنثى هدى النعيمي
عندما "تتململ"

جريدة اليوم

7/12/1995

24/9/1997

الدوحة

حسين نجم

التركيز الآسر عند جمال
فايز

جريدة اليوم

22/5/1995

1/4/2000

الدوحة

أنور جعفر

الرقص على حافة
الجرح ..وتقنيات القصة
القصيرة عند جمال فايز

جريدة الراية

23/7/1994

صيف 2002

الدوحة

عبد الله بن أحمد
الشباط

أديبات من الخليج
يكتبن القصة القصيرة

مجلة الشرق

9/7/1994

الدمام

في "وجع امرأة عربية"
كلم جبر تقدم تجربة
محمد أحمد المقري
فريدة في القصة الخليجية

الدمام

راشد عبد الله
الراشد

كلثم جبر تتفوق على
نفسها

الر ياض

حسن الشيخ

كتاب جديد وجع امرأة
عربية أم وجع كل
النساء؟

الدمام

المحرر الأدبي

وجع امرأة عربية :كتاب
متميز وكاتبة مبدعة

جريدة الجزيرة

27/6/1994

الدوحة

راشد محمد
العويدان

كلثم جبر في مجموعتها
الجديدة

جريدة اليوم

25/6/1994

14
7237
7836
7849
5645
7877
7901

72

الدوحة

زهير غانم

يجول داخل ذاته
ويتأمل عالما يقتنص
لحظاته ..جمال فايز ينتزع
شخصياته الهامشية من
قساوة الحياة ()1-2

جريدة الراية
القطر ية،
صفحة ثقافة
وأدب

الدوحة

عبد الرحيم كمال

الرحيل والميلاد

جريدة الراية

شعبان يوسف

30/11/2003

الدوحة

جريدة الراية
القطر ية،
صفحة ثقافة
وأدب

سيد الوكيل

تنطلق واقع البيئة
الخليجية ..متسو يات
الدلالة بين الرحيل
والميلاد في قصص جمال
فايز
بين ميلاد يبشر
بالبدايات ومجهول ينذر
بالنهايات ..جمال فايز
كاتب متمرد على الرتابة
ويتشوق لكل جديد

3/11/2003

1/12/2003

الدوحة

جريدة الراية
القطر ية،
صفحة آداب
وفنون

مراد عبد الرحمن
مبروك

الحلم والواقع في
(الرحيل والميلاد)

21/10/2003

25/12/2003

الدوحة

جريدة الراية
القطر ية ،زاو ية
نافذة للرأي

مراد عبد الرحمن
مبروك

الموروث الإنساني في
(الرحيل والميلاد)

19/2/2002

28/12/2003

الدوحة

جريدة الراية
القطر ية ،زاو ية
نافذة للرأي

7904

جريدة الراية
القطر ية،
صفحة ثقافة
وأدب

الدوحة

أنور جعفر

الجسرة الثقافية

خر يف 2002

الدوحة

فائز الشرع

فانتاز يا ال كشف قراءة
في مجموعة أباطيل
القصصية للدكتورة هدى
النعيمي
حول مجموعته "الرقص
على حافة الجرح" ..جمال
فايز والخروج من مأزق
النص التقليدي

7906
8192
7914
8011
8117

الدوحة

5

الخطاب الخائف إناث
هدى النعيمي الهاربات

73

28/7/2004

الدوحة

بشرى ناصر

جريدة الراية
القطر ية،
صفحة ثقافة
وأدب

13/4/2004

مارس 2008

الدوحة

حسن توفيق

جريدة الراية
القطر ية،
صفحة ثقافة
وأدب

7/1/2004

الدوحة

صالح هويدي

جريدة الراية
القطر ية،
صفحة ثقافة
وأدب

11/10/2004

الدوحة

عزة رشاد

جريدة الراية
القطر ية،
صفحة ثقافة
وأدب

30/12/2003

الدوحة

لودميلا
سفرجالي ،تقديم
حسن توفيق

جريدة الراية
القطر ية،
صفحة ثقافة
وأدب

الدوحة

زهير غانم

يجول داخل ذاته
ويتأمل عالما يقتنص
لحظاته ..رصد دقيق
لبيئة الخليج القديمة في
مجموعة "الرحيل
والميلاد"()2-2
قصص جمال فايز بين
يدي لودميلا
سفرجالي ..الأدب
الأصيل يعمق الروابط
بين الشعوب في الشرق
الأوسط
الكلمات تحولت على يده
إلى باقة ألوان ..جمال
فايز ينطلق من البيئة
القطر ية إلى شموال
الروح الإنسانية
عناصر الثبات والتغير في
تجربة جمال فايز
القصصية ..من الرقص
على حافة الجرح إلى
الرحيل والميلاد
حصلت على الماجستير
بامتياز عن دراستها
لأعماله ..صورة المجتمع
في قصص جمال فايز كما
رأتها لودميلا سفرجالي

الدوحة

9598

الراية

 31أغسطس
2008

16

فبراير 2009

الدوحة

74

9605

كلثم جبر

القطوف الأدبية نشأة
الحركة الأدبية في قطر
وتطورها

الراية

9612

محمد مصطفى
سليم

القصة القصيرة وتحديات
التجريب

الدوحة

محمد مصطفى
سليم

القصة القصيرة من
السرد الحكائي إلى السرد
الذاتي

 24أغسطس
2008

الدوحة

الراية

الدوحة

محمد مصطفى
سليم

القصة القصيرة من
حدود الواقع إلى الواقع
المضاد

 17أغسطس
2008

 -متابعات صحفية:

-

 .6المحرر

مغامرة كاتبة تدعى
بشرى ناصر في وعي
أصدقائها المجانين

أخبار
الأسبوع

116

 .7محمد عبد القادر
الفقي

كلثم جبر ..في مجموعتها
القصصية الجديدة
وجع امرأة عربية

جريدة الأنباء

-

في اليوم الثاني لمهرجان
الموسيقى والمسرح
جريدة الشرق
النادي العربي يقدم
مسرحية "الرقص على
حافة الجرح"

-

1987

1988 /7 /23

16/1/1994

18/8/1997

ال كويت

75

12/2/1987

الدوحة

 .8عام

البحرين

 .5المحرر

بشرى ناصر
وأصدقاؤها المجانين

جريدة
الأخبار
المصر ية

البحرين

 .4عبد الله الشيتي

أنت ..وغابة الصمت
والتردد

جريدة الرأي
العام ،الملحق
الأدبي

الأردن

 .3عبد الرحمن ياغي

قراءة في قصتين من
قطر

جريدة الرأي

22/5/1981

ال كويت

 .2عبد الجليل الصفار

الأدب كلمة وفكر

مجلة المواقف

21/5/1979

القاهرة

مجلة المواقف

21/5/1979

-

 .1راشد عبد الرحمن

الصمت والتردد في
المجموعة القصصية
"أنت وغابة الصمت
والتردد"

-

76

الإذاعة
والتليفز يون

22/11/2004

22/11/2004

-

 .15عام

الراية :الانتهاء من
الجزء الثاني ل "قصص
خليجية"

جريدة الشرق
القطر ية،
صفحة آداب
وفنون

1/10/1994

الدوحة

 .14خالد زغريت

جريدة الشرق
القطر ية،
صفحة آداب
وفنون

14/4/1994

الدوحة

 .13خالد زغريت

جمال فايز في قصص
"الرحيل والميلاد"...
استحضار الموروث
البيئي في سردية
الفضاء الأسطوري
جمال فايز في قصص
الرحيل والميلاد..
يكتب كل ما علق
بشطآن ذاكرته من
صدى نوارس تاهت
في حنينها

جريدة الشرق

8009

 .12زكية مال الله

وجع امرأة عربية

جريدة الشرق

القاهرة

 .11المحرر الأدبي

حر ية القلب والعقل
والروح في وجع امرأة
عربية"

الدوحة

جريدة مايو

1/1/2000

الدوحة

 .10هيا محمد الدرهم

الإبداع اللغوي بين
السرد والحوار ..في
"وجع امرأة عربية"

-

جريدة الشرق
القطر ية

31/5/1999

الدوحة

 .9سيد الوكيل

في مجموعته القصصية
"الرقص على حافة
الجرح" ..جمال فايز
مشغول بقارئه أكثر
من نفسه

11/4/2004

-

()17

-

-

جريدة الراية
القطر ية،
صفحة ثقافة
وأدب

-

 .21رجاء شاهين

أنت وغابة الصمت
والتردد

مجلة زهرة
الخليج

-

 .22سليمان الحمد

كلثم جبر :والبداية التي
يجب أن تليها بدايات

مجلة العهد

 .19أكرم اليوسف

 .20مراد عبد الرحمن
مبروك

جمال فايز في مجموعته
القصصية "الحيل
والميلاد" ..لغة حكائية
رشيقة مفعمة برمزية
الحياة والموت
آليات التشكيل
السردي في القصة
المعاصرة في
التسعينيات -الرقص
على حافة الجرح
نموذجا

-

الدوحة

جريدة
الشرق،
صفحة آداب
وفنون

/4 /23
2015

الدوحة

مجلة جهينة

-

 .18أحمد علي هلال

وداد ال كواري وكتابة
الدهشة

صحفي

2014 /6 /4

-

 .17المحرر

في مجموعتها القصصية
_هي البداية_مها
الهنداوي ..الرمزي
والسر يالي وخلود

الراية القطر ية

الدوحة

 .16حسن توفيق

مها المهندي كاتبة
ساحرة تتخفى وراء
قناع شفاف

/11 /21
2005

-

-

الإمارات

-

الدوحة

ّ
( )17تعني الشرطة )-( .هنا ،وفي ما يأتي ،أنه لم تتوفر أية بيانات للمادة ،مع أنها موجودة في حوزة الفريق البحثي ،وتحصل عليها عن طريق التواصل
مع الكتاب أنفسهم.
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-

-

-

-

-

جرت مناقشتها بنادي
الجسرة إيقاعات للزمن -
الآتي

-

-

-

-

-
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الدوحة

-

-

مجلة الواحات
المشمسة

-

-

-

 .29غازي الذيبة

مجلة العهد

-

الر ياض

في غابة الصمت
الصورة بين محاولة
 .24فؤاد نور
الارتقاء إلى القمة..
والهبوط إلى السفح
مجموعة "كلثم جبر"
القصصية" :وجع امرأة
 .25فتحي عبد الحافظ
عربية" والكتابة بنبض
الألم والمعاناة
جدلية الصمت
والصوت في القصة
 .26مراد عبد الرحمن
القصيرة عند كلثم جبر
مبروك
"وجع امرأة عربية"
نموذجا
انسجاما حياتيا...
وتألقا إبداعيا :كلثم
جبر وخليل الفز يع
 .27حسن توفيق
يعزفان "إيقاعات
الزمن الآتي"
آراء انطباعية حول
إيقاعات الزمن الآتي
إبداعات كلثم جبر
 .28يوسف الحرمي
وخليل الفز يع في
صالون الجسرة الثقافي

-

زهرة الزنبق

الدوحة

 .23سيد شعبان

مجلة العهد

-

-

-

إيقاعات للزمن الآتي
إ بحار حالم في تخوم
الواقع

ضمير منفصل في
قصص بشرى ناصر
الفجيعة والجنون وما
بينهما

-

-

-

-

-

-

 .34مصطفى عثمان

المجنونة لبشرى ناصر
قراءة أخرى دلالة
الزمان والمكان

-

-

-

 .33محمد عبد الملك

الأدب في الخليج
العربي أربعة أصوات
نسائية في القصة

-

 .32باسم عبود

-

-

-

 .31محمد أحمد المقري

-

 .30حسين نجم

قصص تنتمي إلى
الأدب الحميم قراءة في
مجموعة إيقاعات للزمن
الآتي

-

-

-

-
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-

الباب الثاين

الدليــل الو�صفــي التحليلــي

(أ) قصص المجموعات.

-1بنت الخليج

 .1بنت الخليج (ص )30 -11

خرج "خالد" من قصره في ال كويت ،وذهب إلى
"شيخة" ،التي كانت تنتظره كل ليلة في غرفتها
لمطارحة الغرام .خالد هو ابن المليونير "أسعد
عبدالرحيم" أحد كبار التجار المعروفين .كان
موظفا بسيطا لدى الوجيه "سليمان إبراهيم"،
الذي زوجه ابنته الوحيدة "سلمى"؛ وعندئذ
ارتفعت مكانة أسعد ،الذي انفرد بإدارة أملاك
الوجيه بعد مرضه ثم وفاته .اعتنى أسعد بأم
زوجته "زينب" ،التي قررت السفر ،مدعية أنها
ذاهبة إلى أخيها في الهند .وفي مقصورة السفينة
تعرفت زينب على الشاب "حسن" التاجر
العراقي ،الذي وقعت في غرامه ،وذهبت معه
إلى البصرة ،فانقطعت أخبارها ،حتى كبرت
وماتت .زاد نفوذ "أسعد" بعد اكتشاف البترول،
أما خالد ابنه فأرسله إلى بيروت ،حتى أنهى
تعليمه الإعدادي ،ثم عاد ليدير أملاك والده،
وقد تعرف على شيخة ،وصارا يلتقيان في بيتها،
حتى ظهرت عليها أعراض الحمل؛ فطلبت منه
الزواج ،ول كن بعد تفكير عميق ،تسلل خالد إلى
غرفتها وقتلها ،ثم انتحر.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب في أغلبها ،وهي
ترصد جانبا من حياة الخليج في
فترة الربع الثاني من القرن
العشرين ،مصورة بعض مفاسد
الطبقة الغنية .يأتي البناء
السردي ضعيفا ،عبر عشوائيته؛
فثمة استطردات تعر يفية
بالأشخاص في غير مكانها،
واستطردات أخرى لا تنمي
الصراع أو قد لا تكون ذات
اتصال به ،كذا يظهر صوت
السارد بالتعليق والحديث ،وتمتد
الأحداث وكأن القصة رواية
ملخصة .يتنوع المكان ،وثمة
استرجاع ممتد.

رقم الكاتب واسمه

رقم المجموعة وعنوانها

رقم القصة وعنوانها

توصيف وتلخيص

ملاحظات تحليلية

[ ]1يوسف عبدالله نعمة
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-1بنت الخليج

[ ]1يوسف عبدالله نعمة

-2بنت الخليج

 .2رجل الخ ير (ص )39 -32
 .3كلهن حبيباتي (ص )48 -41

[ ]1يوسف عبدالله نعمة

ع ُرف "حسن" لدى أهل القر ية بكثرة عطائه؛
حتى لُق ِّب ب "حاكم القر ية" ،أما مغامراته فلم يكن
يعرفها سوى أعوانه ،وخاصة "سمير" .في بيروت
شاهد حسن "نبيلة" تلك الحسناء المدمرة ،وأصر
على اصطيادها ،وحاول استمالتها ل كنه لم يفلح.
لذا كان إجبارها على المجيء معه ،ثم أعطاها
ثلاث مائة ليرة .تكرر اللقاء في شقة حسن كل
يوم ،حتى انتهى صيف بيروت فكان اللقاء في
طرابلس ،ومعه توالت هدايا حسن على نبيلة .إلى
أن جاء يوم وعاد "رشيد" زوج نبيلة ،وأحس أن
في الأمر شيئا؛ فراقبها حتى اكتشف خيانتها،
فانهال عليهما بالضرب ،وفي المساء عادت نبيلة
إلى المنزل ،حيث وجدت ورقة الطلاق في
انتظارها .وبعد أيام أعلنت جرائد المساء وفاة
حسن في حادث سيارة ،وتحتها كتب "لقد مات
رجل الخ ير".
كان كل ما يهم "عبد الحميد" هو أن يسمع كلمة
"حبيبي"؛ مما جعله يعتقد أن كل الفتيات وقعن
في حبه .هو جريء وفي الوقت نفسه جبان .كان
يسكن مع أهله في غرفة مستقلة ممتلئة بقصص
رومانسية .تعرف عبد الحميد على "نور" عندما
طلب أخوها مساعدت َه في فهم الدروس؛ فجاءت
الفرص للقائها وحدها؛ عندئذ تمادى في غرامياته
معها ،وانطلق في التباهي بذلك أمام الناس؛ حتى
شاع الأمر وبلغ أباها؛ فغضب وضربها ،وكاد
يقتل عبد الحميد .نصحه الكاتب بنسيانها ،وبعد
فترة التقى به الكاتب ،فوجده مشغولا بحب أخرى
"عائشة" ،بل كانت بحجرته لوحة كتبت تحتها
خمسة عشر اسما ،ومعها عبارة "كلهن حبيباتي".
انتهى أمره بالذهاب إلى المستشفى مصابا بعدة
كسور ورضوض؛ إثر معركة نتيجة ذلك.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،وترصد الجانب
نفسه الذي تناولته القصة
الأولى ،وهو مفاسد الفئة
الغنية ،ونهايتها المأساو ية .جاء
البناء السردي ضعيفا ،ل كن
بصورة أقل من سابقتها ،حيث
قلت الاستطردات ،واختفى
صوت السارد ،ل كن نهاية
القصة جاءت ذات سمة
وعظية .تنوع المكان بين
"بيروت -طرابلس" ،وامتد
المدى الزمني.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،وإن كان صوت
الراوي قد ظهر مرارا ،بل علا
عبر عبارة مثل "وإليك قصته
أسردها عليك وأنقلها" ،بل
صرح السارد باسمه الفعلي
القصة
تعرض
"يوسف".
غراميات مراهق بطر يقة
ساخرة ،وقد جاء التصريح
بواقعية القصة وأن "أبطالها
أحياء يرزقون .أما مستوى
البناء فجاء شديد الضعف،
أقرب إلى السرد الشفاهي .تنوع
المكان مع نقلات زمنية
واسعة.

-2لقاء في بيروت

[ ]1يوسف عبدالله نعمة

-1بنت الخليج

 .4موعد مع القدر (ص )65 -51
 .5لقاء في بيروت (ص )9 -7

[ ]1يوسف عبدالله نعمة

كانت "ناهد" تسكن في أحلى بقاع لبنان بعدما
تُوفِّى زوجها الثري وترك لها أموالا طائلة،
فانطلقت في غرامياتها مع "عادل" ،وأصرت على
أن تؤثث له شقة بجوارها ،وأغدقت عليه المال.
ل كنها ملته فاختلقت الخلافات معه ،وفي إحداها
أهانته ،فثار تاركا لها كل شيء .ذهبت إلى
الشركة التي يعمل بها ،ل كن كان الحديث بينهما
غاضبا ،ثم استطاعت أن توقع في حبالها مدير
الشركة "إبراهيم" ،وتكررت لقاءاتهما .تقدم عادل
بشكوى ضد مديره لدى مجلس الإدارة؛ عزل
على أثرها إبراهيم ،واحتل عادل منصبه .ملت
ناهد إبراهيم ،فتوجهت إلى "كمال" ،الذي استغلها
واستطاع الحصول على أموالها وطردها؛ فصارت
شريدة تجوب الشوارع .لجأت إلى عادل ثانية،
ورغم أنه ساعدها فإنها حاولت إيقاعه؛ عندئذ
طردها ،ثم أصيبت في حادث سيارة ،وعندما
حاول عادل الإسراع إليها فأصيب أيضا ،ومات
مثلما ماتت ناهد.
توقفت سيارة فؤاد أمام مطعم السندباد ،ورأسه
يدور sل كثرة التفكير .جلس وطلب الطعام،
ذهب إلى الهاتف ،وطلب رقما ،ل كنه لم يتكلم
حتى أغلق الجانب الآخر .قبل ثلاثة أيام كان
يقف في المطار عندما رآها في أبهى صورها تسأله
عن الوقت .تطورت علاقتهما ،حتى أوصلته
بسيارتها "الجاكوار" الفاخرة .وفي الطر يق أعطته
رقم هاتفها ،واتفقت معه على موعد في المساء.
أخبرها أنه مهندس يعمل في ال كويت ،وقد نوي
أن يفتح له مكتبا في بيروت .غضبت عندما
سألته رأيه في الزواج ،فصارحها بأنه يرى الزواج
سجنا أبديا .أشاحت بوجهها وخرجت من
المطعم .اتصل بها كثيرا ،ل كن ما إن سمعت
صوته ،حتى أغلقت السماعة بعدما أخبرته أن
كل شيء قد انتهى.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
الإشكالية نفسها ،وهي المفاسد
الأخلاقية لدى الفئة الثر ية
لدى العرب عامة ،ممثلة في
نموذج "ناهد" التي تسعى إلى
اصطياد الرجال ،حتى تفقد
ثروتها في نهاية الأمر .يأتي
ًّ
تقليديا وتمتد فيه
البناء السردي
الأحداث؛ حتى يبدو العمل
وكأنه رواية مختصرة؛ من ثم
يتنوع المكان ،وتكثر النقلات
الزمنية.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تسجل لقاء
بين فؤاد وتلك الفاتنة التي
تعرف عليها ،ورغم تطور
علاقتهما فإنها انتهت سر يعا
عندما أخبرها أنه يرى الزواج
سجنا .جاء البناء شبه دائري،
حيث ثَمة استرجاع مركزي
يشغل معظم المساحة السردية.
ينحصر المكان في "المطعم،
المطار" ،ويمتد الاسترجاع في
البنية الزمنية.

 -2لقاء في بيروت

[ ]1يوسف عبدالله نعمة

-2لقاء في بيروت

 .6مغامرة في القاهرة (ص )40 -10
 .7امرأة تصرخ في الظلام (ص )75 -41

[ ]1يوسف عبدالله نعمة

خطت "بدر ية" رسالتها إلى "خالد"؛ ل كي تصارحه
بأنها لا تحبه ،مع رغبتها في مواصلة الحياة كما
تحب .قرأ خالد رسالتها ،واتصل بها ،ثم نجح في
إعادة الحب ،الذي اندفعا فيه ،وفي ليلة رأته
حزينا لأنه مضطر إلى السفر لليبيا مع ال كشافة.
حجزت بدر ية نفسها في البيت بادئ الأمر ،محاولة
الحفاظ على حبها ،ل كنها لم تستمر في ذلك؛
حيث جاءت إلى القاهرة لتعيش شبابها؛
فتحررت من ذلك الحب الخيالي ،وعاشت من
جديد حياة الليل .تعرفت على "عبد العزيز"،
وعرفت أنه من قطر ،وأخبرته عن بلدها
"ال كويت" ،وانطلقا في حبهما عبر أماكن عدة.
سافر عبد العزيز ،وعاد خالد من ليبيا ،فأنكرت
حبها وتجاهلته ،ثم عادت إلى بلدها لتحلم من
جديد بالقاهرة وملاهيها.
واجه "أحمد" صعوبة شديدة في الاتصال بخدمة
الفندق التركي الذي ينزل فيه؛ من أجل طلب
الماء .طال به الانتظار ،من دون أن يأتي أحد؛
فقرر الشرب من دورة المياه ،وفي طر يقه لاحظ
رجلا يطرق باب حجرة امرأة صاعقة الجمال ،ثم
يقتحمها .توالت الصرخات المكتومة من الحجرة؛
فاندفع إليها وقاتل الرجل؛ لينقذ تلك المرأة ،التي
شكرته وطلبت منه نقل الرجل إلى غرفته ،ثم
المبيت معها؛ خوفا مع معاودة هجوم الرجل .في
الصباح انطلق أحمد إلى غرفته ،وذهب مع
أصدقائه إلى مطعم الفندق ،وهناك التقى تلك
الفتاة ،وطلبت منه أن يجلس معها .تطورت
علاقتهما وتعارفا ،وقد امتد بينهما الحديث.
وعقب خروجهما مع الأصدقاء تركت له الفتاة
رسالة تخ بره بأنها لا تستطيع مواصلة علاقتهما،
لخوفها من انتهائها.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
صورة من حياة فتاة خليجية
(من ال كويت) ،وانطلاقها
العابث في صيف القاهرة
ولياليه؛ إشارة إلى عبث تلك
الفئة وقتئذ ،خاصة مع الحر ية
ًّ
تقليديا
وكثرة المال .جاء البناء
متسعا؛ فظهرت القصة وكأنها
رواية مختصرة ،خاصة مع
استطرادات لا تتفق مع طبيعة
السرد القصصي .تنوع المكان،
واتسعت البنية الزمنية.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
لقاء فتى عربي بفتاة تركية،
ل كن يأتي الحوار بينهما وسيلة
يعرض فيها الكاتب عددا من
القضايا السياسية ،وخاصة أزمة
فلسطين ،وموقف تركيا والدول
العربية منها .يأتي البناء تقليديا،
مع عدم منطقية الحوار ،وطول
جمله وخطابيتها أحيانا .يتنوع
المكان بين "الغرفة ،المطعم،
الزمان
و يأتي
الشارع".
مسلسلا.

-3أنت ..وغابة الصمت والتردد

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

-3أنت ..وغابة الصمت والتردد

 .8حائرة! (ص )14 -7
 .9قصة حب (ص )21 -15

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

التف حول "نورا" أبناء ُ عمها" :محمد" ،و"علي"
َ
و"فاطمة" بحديقة الدار الرائعة ،حيث أخذوا
يتسامرون و يلعبون ،بينما أتت هي إليهم تنشد
السلوى بقربهم حتى يح ين موعد سفرها .ل كن
حديثهم أثار ما حاولت كتمانه ،فانطلقت في
البكاء ،وسط دهشة الثلاثة ،بينما تجاهل "سالم"
ابن عمها بكاءها وغادر المنزل مسرعا .تذهب
"نورا" لتنام ،وعندئذ تنطلق أفكارها حول أزمتها،
التي تتمثل في حب "سالم" لها ومصارحته بهذا
الحب ،منتظرا إجابتها ،ل كنها تحب آخر ،رحل
عنها وترك لها الألم والفراغ؛ لذا هربت إلى بيت
عمها ،حيث لاحظ سالم حزنها وتغيرها .لم تستطع
نورا النوم ،فخرجت إلى الفرندا ،فقابلها سالم،
مؤكدا حبه ورغبته في أن تنسى الماضي وتشاركه
حياته إلى الأبد .فوافقت على صداقته لا حبه،
لعل في ذلك البداية.
يعبر السارد المتكلم عن شدة حبه لها ،وعجزه في
الوقت نفسه عن الوصول إليها .فهو يريدها بشدة،
ويرفض بعادها عنه ،واختفاءها وراء العديد من
الأسوار ،ورغم ذلك فهو يراها بعين مشاعره،
ويتألم طو يلا؛ من ثم يتخيل حديثها له ،حيث تعبر
عن شدة حبها ،ل كنه يفيق على تلاشيها ،ويدرك
وهم وجودها .تح ترق ذاته؛ نتيجة ابتعادها؛ من
ثم يتخيل حوارا بينهما تعلن فيه عجزها ،و يؤكد هو
ثورته ،وأمنياته ال كثيرة نحوها ،وعزمه على
الوصول إليها .يتقدم لخطبتها ،ل كن يرفض
والدها؛ فتزداد آلامه ،ويتمنى أن ينساها .وإذا به
يطلق العنان لسيارته؛ فيجد نفسه أمام سورها،
ل كن ضوؤها معتم ،وشبحها توارى من وراء
الستارة ،فقرر الاستسلام دامعا.
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قصة رومانسية تعبر عن حيرة
الشخصية الرئيسية بين حب
مفقود ومنته ٍ وآخر غير راغبة
فيه رغم سعيه إليها .وذلك عبر
لغة تتوازى في رومانسيتها مع
المضمون .أما البناء السردي
فيتناوب فيه الحدث مع المشهد
الحواري ،الذي حضر بقوة
متسما بالطابع الرومانسي أيضا.
وفيما يتعلق بتقنيات الزمان
فكان استرجاع متعدد بعضه
تحليلي وبعضه حدثي ،وآخر
طو يل المدى ،وثمة استباق
أيضا.
الرومانسي
الخيط
يستمر
للمجموعة في هذه القصة ،التي
تعالج إشكالية "صعوبة الوصول
إلى المحبوبة" ،عبر استخدام ضمير
المتكلم ،الملائم ل "المناجاة" التي
تمثل البنية الرئيسية في القصة،
مع وجود حوار متخيل أو
مستدعى .يعد الاسترجاع هنا
تقنية أكثر بروزا ،ل كن ثمة
استباقات تأتي عبر الحوار
المباشر ،تمثل أمنيات السارد.

-3أنت ..وغابة الصمت والتردد

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

-3أنت ..وغابة الصمت والتردد

 .10شرخ في المرآة (ص )30 -23
 .11بقية الحكاية (ص )34 -31

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

وصلت "شيخة" إلى بيتها الأنيق مسرعة إلى
صغيرها ذي الأشهر الثمانية ،أسرعت لإعداد
الطعام وترتيب حجرة النوم ،حيث تذكر قرب
مجيء زوجها "خالد" ،الذي صار شديد العصبية
والغضب إزاء أي شيء .وصل خالد وبدا عليه
الضيق والتجهم .الح يرة تسيطر على شيخة من
هذا التغير بعد عامين من الزواج السعيد؛ من ثم
ترغب في معرفة السبب .يدور بينهما حوار حول
سر تغيره ،فيخبرها خالد أن سبب غضبه إنما
يرجع إلى انشغالها عنه بالدراسة والصغير .على
جانب آخر يشتعل الصراع لدى خالد بين حبه
لزوجته ورغبته في الأخرى "منى" التي تلهبه
بأحاسيسها التي يفتقر إليها لدى زوجته .يشتد
الصراع وهو في بيت الأخرى؛ فيحسمه باتصاله
بزوجته ،و يخ برها أنه اشتاق إليها .يعود متلهفا إلى
منزله ،فتستقبله شيخة ،يبكي على صدرها،
يعترف بكل شيء؛ فتتفهم موقفه ،ويزيد احترامها
له؛ ومن ثم تعد له حفلة بمناسبة عودته إليها.
تمر الكاتبة الشابة بحالة حب خاصة ،حيث إنها
في العشرين وتحب أستاذها الذي يناهز الأربعين؛
مما يمثل لها معاناة وصراعا ،حيث إنه يرفضها.
تسعيد الأمر منذ بدايته الجميلة ،حيث انطلق حبها
له عميقا رغم فارق السن ،ثم بدأت الأمور
تتكشف ،فكانت غيرته وطلبه منها قصر حديثها
مع الآخرين والابتعاد عن الرحلات
والتجمعات .استجابت لذلك ،وصارت أكثر
التصاقا به ،وابتعدت عن الآخرين ،مع تنفيذ
كل ما يقوله بنفس راضية .أصبحت تتشدد
معه ،وتحاسبه على كل شيء ،ثم قررت الزواج
منه ،رغم كثرة العواقب .ل كنه رفض؛ حيث
يراها ضعيفة الشخصية وهو يعشق المرأة ذات
الشخصبة القو ية .تألمت كثيرا ،ثم عادت إلى
عملها ،وما زال القراء يطالبونها بكتابة قصة حبها.
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عبر السارد العليم الذي يستخدم
ضمير "الغائب" ،وينتقل بين
كل الشخصيات محللا طباعها،
تعالج القصة إشكالية انشغال
الزوجة عقب سني الزواج
والدراسة،
بالولد
الأولى
واحتياج الزوج لشيء من اللهو
يدفعه للجوء إلى أخرى .ورغم
الإحكام السردي على مستوى
الزمان حيث تكثيفه والمكان
حيث محدوديته ،مع كثافة
الحوار والاسترجاع والاستباق
 فإن القصة وقعت في مزلقالختام المثالي ًّ
جدا.

عبر مشهد حواري يدفع
الشخصية إلى استعادة تجربتها
بتكثيف ،تقدم القصة إشكالية
من إشكاليات الحب ،تتمثل في
"حب المرأة لمن هو أكبر منها
سنا مع ضعف شخصيتها
إزاءها" ،وهو ما ينتهي بفشل
هذا الحب .وهنا يمثل
الاسترجاع تقنية مركز ية ،عبر
تداعي أفكار الشخصية الرئيسة،
مع توظيف الحوار الواقعي أو
المتخيل.

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

-3أنت ..وغابة الصمت والتردد

 .12نهاية الرحلة (ص )44 -35

استكان خالد ضائقا متعبا في قطار الدرجة
الأولى ،حيث اعتاد ركوبه إلى حركة الجيش
التي يعمل بها .ازداد ضيقه م ِّن الضجيج حوله.
ل قبالته،
القطار يتحرك بهدوء ،وثمة مقعد خا ٍ
جلست فيه "سمر" تلك الفتاة الرقيقة .التي أحس
خالد ميلا نحو محادثتها .ورغم إنكاره ذلك؛ فهو
متزوج منذ عشر سنوات وله من الأطفال
ال كثير -فقد انطلقا يتحدثان كأنهما صديقا عمر.
عاد خالد إلى بيته حيث استقبله ابنه "وائل"
وزوجته التي اعتذرت عن مشاركته حفلة
المساء؛ بسبب رعاية الأولاد وغياب المربية.
ذهب خالد للحفلة ،وهناك التقى "سمر" صدفة،
فجرى الحديث بينهما شائقا حول كل شيء،
ل كنه لم يخ برها عن زوجته وأولاده .تكررت
لقاءاتهما وازداد تعلقا بها وزوجته حائرة إزاء
تبدله .كان صراعه شديدا بين حبه لسمر وعلاقته
بزوجته بعد هذه السنين .في اليوم الثاني أرسل
رسالتين :ورقة طلاق إلى زوجته ،والأخرى
لسمر ،لتنتظره في المحطة .وعندما أخبرها برغبته
في زواجها تعجبت وأجبرته أنها مخطوبة ،وقدمت
له خطيبها ،ثم انصرفت ضاحكة وخالد مندهش.
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تسير هذه القصة على خيط
سابقتها "شرخ في المرآة" ،حيث
"الزواج
إشكالية
تناقش
الروتيني" ،وما ينتج عنه من
إعجاب الزوج بأخرى ،ل كن
تغلب اندفاع الزوج حول الحب
الثاني .ويبدو بناء القصة مترهلا
التفاصيل
كثرة
من
والأحداث ،وكأنها رواية
مختصرة؛ مما أبعدها عن تكثيف
القصة القصيرة؛ من ثم كثرة
الزمنية
النقلات
والاختصارات ،مع تنوع
الفضاء المكاني.

-3أنت ..وغابة الصمت والتردد

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

-3أنت ..وغابة الصمت والتردد

 .13سوف أقول وداعا (ص )49 -45
 .14امرأة حاقدة( 18ص )55 -51

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

تُناجي الزوجة المبتعدة زوجَها ،طالبة منه ألا يلومها
إذا هجرته أيضا ،ولا يتحدث عنها بما يسوء كما يفعل
أهالي الحي ،الذين لا يعلمون حقيقتها ،وينظرون
فقط إلى مظهرها .فهي تعاني واقعا أليما يحيط بها؛
من ثم فهي عندما تتركه إنما تفعل ذلك خوفا عليه
لا غدرا به .فهي لا تريده أن يعيش في مدينتها
القاتمة ال كئيبة اليائسة المليئة بالغضب والتعاسةالتي
تتحطم داخلها وتعاني بها؛ من ثم يصعب عليها أن
تقدم له السعادة .تعترف أنه كان هناك آخر قبله،
وكانت قصة ممتعة ،حاول اختراق حياتها
والارتباط بها ،ل كنها ابتعدت عنه ورفضته .ورغم
ذلك فهي تحن إلى السعادة وإلى الحياة مع زوجها
وأبنائها .وأخيرا ترجو منه ألا يلومها ،فهي لن تحب
سواه رغم فراقها له.
تعلن الساردة أنها تكره زوجها منذ اليوم الأول
لزواجها؛ حيث امتل كها رغما عنها وعاملها بقسوة؛
من ثم تشمئز منه ،وتتمنى الخلاص ،ل كن عائلتها
متعصبة ،ولا تؤمن بالطلاق .تستعيد الساردة
كيف كان زواجها به ،وهي في الخامسة عشر
وهو في الثلاثين ،وكان قلبها مِّل ْك رجل آخر،
أحبته منذ وعت ،وقد تقدم لخطبتها ،ل كن والدها
رفض؛ لأنه رأى أن أقاربه هم الأجدر منه
بزواجها .بكت كثيرا ،ل كن تزوجت الآخر،
الذي نفرت منه؛ فعزلها عن الحياة .مر عام من
الشقاء ،كانت ثمرته طفلا .هربت به لوالدها،
الذي وافق على طلاقها ،ل كن زوجها رفض.
بقيت في منزل والدها ،وصارت ترى الحبيب،
الذي صار ذا مكانة كبيرة في المجتمع؛ فندم والدها
على أنه لم يزوجها منه ،وقبل زواجه من أختها؛
طمعا في منصبه ومكانته .فوجئ الجميع بها ،تحزم
حقائبها وتأخذ طفلها عائدة إلى بيت زوجها.

 18وردت في الفهرس بعنوان (حقد امرأة).
88

تأتي هذه القصة في شكل
مناجاة حول إشكالية "فراق
الزوج الحبيب" ،ل كن دون
تحديد أحداث وأسباب واقعية
فقط تداعيات حول الألم
والمعاناة وأزمة الذات ،وإنما
ذلك لاستخدام ضمير المتكلم؛
تماشيا مع بنية المناجاة .من ثم
يبدو الحدث غير واضح لقيامها
وتكثر التداعيات النفسية لا
الحدثية ،فهي قصة شديد
الذاتية ،سواء على مستوى البناء
أم اللغة.
من خلال ضمير المتكلم تعبر
الساردة عن شكل من أشكال
فشل الزواج؛ بسبب تقاليد
المجتمع ،التي لا ترى الحب
أساسا لقيام الزواج ،حيث
رفضت الأسرة زواج الساردة
بمن تحب ،ثم وافقوا على
زواجها بآخر تكرهه ،وأخيرا
قبلت الأسرة زاوج الأخت
بمن تحبه الساردة لمنصبه الذي
وصل إليه .جاء البناء دائريا،
حيث تبدأ الساردة مونولوجها
لرصد أزمتها وتنتهي بنهاية
الرصد.

-3أنت ..وغابة الصمت والتردد

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

-3أنت ..وغابة الصمت والتردد

 .15الدوامة (ص )63 -57
 .16زهرة الزنبق (ص )69 -65

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

اندمجت "دنيا" بقوة في تجربتها المؤلمة ،وتولدت
لديها رغبة قو ية في الصراخ ،فقد اجتمع في
داخلها ال ُّ
حب وال كراهية معا ،وسبب ذلك يعود
إلى جنون الحب ،الذي انتزع عقلها .رغم ذلك
تحاول التفكير فيما آلت إليه ،فهي ترى أنها تمر
بأشد مراحل حياتها صعوبة .ترى -بعين الحلم-
يدي حبيبها تنتشلانها من قارعة الطر يق ،حيث
تتوالى عليها النظرات ،فتحاول تأكيد أنها عاقلة
سو ية .يأتي حوارها المتخيل معه ،الذي يعبر عن
ازدواجية الحب وال كراهية لديها ،وثورتها ضده
وضد سخريته من أفكارها .تعترف بأنها مريضة
بأفكارها البوهيمية ،ثم تعاود ثورتها ضد ما تراه
كذبا منه .ينتهي بها الأمر إلى الاستسلام للنوم،
تاركة الصراع يحكم بين النفس الثائرة و"دانيا"
الرقيقة المحبة.
يعاني الأب من البرد القارس ،وخاصة عندما
بدا عليه ال كبر والضعف؛ فصار عاجزا عن أشياء
كثيرة ،حيث ضاعت مكانته وسط الأسرة:
أهملته الخادمة ،وسارعت إلى ابنه الذي يقسو
عليه بتجاهله ،و يضن عليه حتى بالسلام .يتعجب
الأب من سلوكيات ابنه ،و يعترف بأن الذنب
عليه ،حينما تزوج فتاة تصغره بعشرين عاما ،لا
يراها الآن إلا آمرة في البيت مهملة شؤونه .يتذكر
ابنته التي يسميها "زهرة الزنبق" ،فهي التي تراعاه
وتُشْعره بأبوته ،وتحمله على أن يتمسك بالحياة .فجأة
يبدو عليها الصمت والح يرة ،بينما صار ابنه يلازم
غرفته .حاول أن يعرف السبب منها ،ل كن لم
يستطع ،وأصر على معرفته من زوجته ،التي
سخرت من عجزه ،وأخبرته أن ابنته ستتزوج .بعد
أيام ،كانت الخطوبة أقرب إلى الجنازة ،ثم
تداعت زهرة الزنبق وانتحرت؛ فكانت صدمته
شديدة ،خاصة عندما علم أن ابنته كانت حبلى.
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تأتي هذه القصة في شكل
مناجاة ،تتناسبُ مع ما تعاجله
من إشكالية "جنونية الحب"،
وذلك دون تحديد إطار حدثي
معين ،وإنما هو الحدث
التخييلي ،الذي يأتي غالبا في
شكل حوار متقطع ،فهي
أقرب إلى تيار الوعي ،الذي
يجسد أزمة الذات؛ من ثم
يتماهي عنصرا الزمان والمكان،
ولا يحظيان بتشكيل محدد.

تأتي هذه القصة عبر ضمير
المتكلم ،الذي يمثل صوت
بوصفه
"الأب"،
السارد
الأقرب إلى رصد إشكالية
القصة ،وهي "زواجه في سن
متأخرة" ،وما ينتج عن ذلك
من عجزه وضعفه مع كبره،
وخروج الزوجة والابن عن
سيطرته ،وأخيرا ضياع الابنة
الحانية نتيجة عدم وجود
المرشد .والقصة قائمة على بنية
المونولوج ،مع وضوح الحدث
الآني أو المسترجع .تتميز لغتها
باستخدام التشبيهات للتعبير عن
رؤ ية السارد تجاه الشخصيات
الأخرى :فهو يرى ابنته "زهرة
الزنبق" ،وابنه "الأرنب الفار"،
والخادمة "السلحفاة البطيئة".

-3أنت ..وغابة الصمت والتردد

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

-3أنت ..وغابة الصمت والتردد

 .17عندما تموت الكلمات (ص )75 -71
 .18الوهم (ص )81 -77

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

ثمة طرقات على الباب تنبئ بقدوم مدرسها؛ لذا
تحاول الساردة الوصول إلى الباب رغم ما فيها
من بُطء؛ ل كن أختها تسبقها .لا تذهب الساردة
لرؤيته رغم طلبه ذلك ،وفي اليوم الثالث ،تذهب
هي لتفتح له الباب؛ فليس ثمة أحد في المنزل،
أعطاها رسالة كان قد كتبها بالأمس ،ودار بينهما
حديث قصير ،قرأت الرسالة وشعرت بصدق
كلماته .ل كنها تقرر أن هناك فوارق بينهما تجعل
حبهما شيئا مثيرا مجتمعيا؛ فثمة صعوبات أمام
هذا الحب ،خاصة مع ظهور أخرى في حياته.
انتهت فترات الاستذكار ،وكان النجاح من
نصيب الساردة وتلك الأخرى ،وقد اشتعل
بينهما الصراع .أما فيما يتعلق بنظرتها إليه فترى
أن ما يدفعها إنما هو دائما إحساسها بالحب
وال كراهية والهروب ،بينما كانت سابقا ترفض
بُعْد َه عنها ،وتشعر بالموت الحقيقي يخنقها.
تحيط بالساردة أجواء موسيقية رائعة في حفلة
بإحدى السفارات ،تضم وجوها مختلفة من
المجتمعات ،من بينها ذلك الذي تسميه
"المستحيلَ"؛ من ثم تستطرد في وصفه منبهرة
شديدة َ التأثر به ،وهو ما يدفعها إلى التطلع
لصورتها في المرآة؛ محاولة بث الثقة في ذاتها .رأت ْه
يتطلع إليها؛ مما زاد تأثيره فيها .تقدم نحوها مقدما
لها كأس عصير .انطلقا في حديث قصير استحوذ
عليها ،أحست أنها مقيدة بجانبه ،وتعجبت من
شدة ارتباكها .أخذت تفكر في طبيعتها الفكر ية.
ابتعد عنها وخف توترها ،ل كنه عاد ثانية وأخذ
يتحدث إليها بقوة وكبر ياء ،ثم دعاها إلى الرقص؛
فانطلقا فيه .وبعده أخذت تبحث عن أبيها الذي
لم تكن من قببل هذا اليوم تسمح لأحد غيره أن
ي ُراقصها؛ فلما رأته عادت السلاسل تقيدها من
جديد ،وتوارت بأبيها هاربة من الوهم الذي
قيدها.
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عبر ضمير المتكلم تقدم الساردة
إشكاليتها المتمثلة في حب
"شاب يقوم بالتدريس لها في
المنزل ،ثم تنافسها في حبه
أخرى .وينتهي الأمر بعدم
اكتمال هذا الحب بالزوج"؛
نتيجة مجموعة من الصعوبات،
ل كن وعي الساردة لا يحدد
هذه الصعوبات بطر يقة واضحة.
هي قصة تتسم بالذاتية؛ لقيامها
على بنية المونولوج والتداعي مع
تقدم الأحداث.

من خلال ضمير المتكلم تصف
أثر لقائها بشخص يكبرها سنا
(هي في العشرين وهو قد تجاوز
الأربعين) ،وقد أثر فيها بتطلعه
إليها فدخلا في حالة تبرز أثر
البيئة المحافظة في علاقة الفتاة
بالرجل ،وخاصة مع فارق
السن وخبرة الحياة بينهما .وجاء
ٍ
متداع من ذهن
ذلك عبر سرد
الساردة .وقد تميزت هذه
القصة بافتتاحيتها الوصفية مع
ثبات المكان وتسلسل الزمن
ًّ
أفقيا.

-3أنت ..وغابة الصمت والتردد

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

-3أنت ..وغابة الصمت والتردد

 .19الز يارة (ص )89 -83
 .20ليل وأسى (ص )98 -91

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

يُعبر السارد "إبراهيم" عن أزمته ،المتمثلة في عجزه
عن إعلان حبه ل "حصة" ابنة عمه؛ مما جعل أيامه
رتيبة متشابهة .كان إبراهيم شديد التوتر
والاضطراب خلال انتظاره حضور حصة حفلة
ابنة عمه "هالة" ،وهو ما كان ظاهرا عليه بقوة.
وعندما جاءت أطل بعينيه عليها وهو يطلق تنهيدة
طو يلة ،ملأها بإحساسه وبكل ما يخ تزنه في أعماقه.
وفي نهاية الحفلة وجد الفرصة سانحة لحديث طو يل
معها ،فكانت تتحدث بثبات ورقي يعلو على سنها.
انتهت الجلسة ،ومرت الأيام ،وهو منتظر فرصة
أخرى لمصارحتها بحبه ،وهو ما كان ،ل كنها
صارحته أنها تعرف رأي والدها ،ولا تستطيع
تغييره .قرر تحدي الجميع والتقدم لخطبتها ،ل كن
قوبل طلبه بالرفض من والدها للفوراق بينهما.
تجلس "لولوة" أمام أوراق العمل ال كثيرة ،التي
تأخرت في تقديمها لمديرة المدرسة التي تعمل بها.
يأتي اتصاله بها ،فترد برتابة وبرود؛ مما يدفعه إلى
الثورة عليها ،خاصة مع صمتها ثم وضعها السماعة.
تحاول العودة إلى عملها الملح ،ل كنها لا تستطيع؛
فترقد بين طيات الفراش مستعيدة أزمتها معه.
فهي من أسرة فقيرة تحتاج إلى عملها ومساعدتها،
وقد تعرفت عليه عبر قريبته التي تعمل معها،
قوي الحب بينهما ،ل كنها أحست بعجزها عن
الزواج منه؛ فهو غني وأسرته لا تقبلها زوجة له،
ثم سمعت عن قرب زواجه من ابنة عمه ،فقررت
إنهاء الأمر .عادت إلى أوراقها ،وظلت تعمل
حتى الصباح ،وفي المدرسة نالت رضا المديرة
والمفتشة ،وتقرر ترقيتها إلى مدرسة أفضل.
عادت إلى بيتها ،وقد آلامها أنه خرج من حياتها
بهذه البساطة ،وهو ما لم تتوقعه .جرت
الأحداث سر يعا ،ومرت سنتان بعد زواجه ،ثم
حاول الاتصال بها ،ل كنها وضعت السماعة،
وقررت الالتفات إلى عملها فقط.
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قصة شديدة البساطة في الفكرة
والبناء .تعبر عن فشل الحب
نتيجة النظرة الطبقية من بعض
أفراد المجتمع ،الذين يضعون
الفوراق المادية مقياسا للزواج.
وذلك عبر توظيف ضمير المتكلم،
الذي جعل السرد متتابعا عبر
ذهن السارد ،مع تقديم وجهة
نظر شخصية المحب المرفوض .ثمة
نقلات زمنية وتغييرات في
الفضاء المكاني.

هذه القصة تعد امتدادا لخيط
القصة السابقة ،حيث تعالج
الإشكالية نفسها "فشل الحب
بسبب الفوارق المجتمعية"،
إضافة للالتزامات المادية الملقاة
على عاتق إحدى الشخصيات،
ل كن من زاو ية عكسية ،حيث
المرأة هي الأقل اجتماعية لا
الرجل .ويستمر هنا أيضا
توظيف ضمير المتكلم مقدما
رؤ ية أحادية ،ل كن مع تميز
البنية الزمنية بالامتداد؛ من ثم
كان الاسرتجاع طو يل المدى،
والاستباق الداخلي أيضا ،مع
تلخيص الأحداث كثيرا؛
بحيث بدت القصة أحيانا كأنها
رواية ملخصة.

-3أنت ..وغابة الصمت والتردد

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

-3أنت ..وغابة الصمت والتردد

 .21أريدك معي (ص )105 -99
 .22الباحثة عن الحب (بالفهرس :عن السعادة) (ص )110 -107

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

ترصد افتتاحية القصة جلوس "مريم" في الصالون
الأنيق ،يحيط بها جو من الحزن والألم .يأتي ابن
عمها "مساعد" ويتحاور معها حول سفر أخيه
"أحمد" لمدة عام؛ وهو ما يتسبب في حزن والدته،
رغم محاولات بعضهم تقبل الأمر في بساطة.
يدفع هذا الحديث مريم إلى رصد مشاعرها تجاه
أحمد ،ثم تذهبت إلى والدته :زوجة عمها ،محاولة
تهدئتها والتخفيف عنها ،بل تذهب إلى غرفة
أحمد ،الذي يعاود التصريح بحبها ،ل كنها تصر على
معاملته كأخ لها؛ حيث ترى أن الحب من
طرف واحد مستحيل أن ينجح .كان العشاء ،ثم
ذهاب أحمد وعائلته إلى المطار .حاول ثانية
إقناعها بحبه وضرورة تواصل الخطابات بينهما،
وهي تصر على موقفها ،ثم تودعه وتشجعه على أن
يكون "رجلا عظيما يرفع شأن وطنه".
تُب َل ْور الساردة أزمتها عبر مناجاتها ل "غانم" ،الذي
ترى أنه لم يبق بعده شيء لها ،وهذا جانب من
أزمتها التي رصدتها بداية عبر فقدانها الاستقرار
والسعادة الأسر يين؛ من ثم كان بحثها الحثيث
عنهما من خلال حبها له ،ل كن وقفت الفوارق
الطبقية حائلا دون إتمام هذا الحب ،حيث قبل
والداها زوجا آخر لها ،وعندما شكت لغانم
إشكاليتها تلك كان صامدا لم يحس بها ،وإن
عرفت يوم زفافها أنه بكى طو يلا .عقب زواجها
تحقق لها جانب مما كانت تريد ،فقد صارت
زوجة وسيدة ،فضلا على الاستقرار والمنزل
الهادئ ،ل كن بلا زوج ،حيث ابتعدا؛ ولم تجد
وسط الهدوء التام الخالي م َن تتبادل معه
الكلمات سوى الخدم والجدران.
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القصة بسيطة البناء حيث
تتناول جانبا من جوانب الحب،
وهو "الحب من طرف واحد"،
مع رؤ ية أكثر سموا من قبل
الشخصية النسائية ،التي تتعامل
مع الآخر المحب بتعقل،
وتشجعه على الالتفات إلى
دراسته والجد فيها ،دون تبرير
لموقفها سوى أنها تراه أخا
فقط .و يلاحظ بساطة الحدث
لدرجة عدم التميز في التناول.

عبر بنية المناجاة ترصد القصة
من خلال توظيف ضميري
أزمة
والمخاطب
المتكلم
"فقدان
وهي
الشخصية،
الاستقرار والسعادة الأسر يين،
والفشل في تحقيقهما عبر
الحب؛ بسبب النظرة الطبقية"؛
مما يفسر زواجها من آخر يوفر
لها الاستقرار من دون حب.
ومع هذا البناء المونولوجي كان
توظيف الاسترجاع بصورة
مركز ية ،هيأ للقصة شكلا
ًّ
دائريا ،مع تنوع في الفضاء
المكاني.

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

-3أنت ..وغابة الصمت والتردد

 .23أنت ..وغابة الصمت والتردد (ص )119 -111

تصف الساردة ما يحيط بها من حزن وألم نتيجة
فقدانها له؛ من ثم كان تخيلها له وسط ظلام
الغرفة .تأخذ الساردة في العبث برسائله ،التي
أعادتها له ،فتقبلها وسط الدهشة والفجيعة ثم
الابتسام .تنطلق الساردة في استرجاع طو يل،
يرصد جوانب أزمتها معه ،حيث التقت به في
البلد الآخر ،وزارت منزله وأهله .أعلن رغبته في
الزواج منها؛ فكانت سعادتها الغامرة ،تكرر اللقاء
بينهما لمناقشة أمر حبهما ،حيث التقيا في :النهر،
صالة السينما ،والمقهى .عادت إلى مدينتها القابعة
تحت الشمس ،وبادرت بالكتابة إليه منتظرة
رسائله ،التي تأخرت شهورا؛ فكانت معاناتها.
صدِّمت به ،حيث كان
وبعد طول انتظار ُ
مترددا خائفا من مواجهة الآخرين ،الذين كانت
نظراتهم قاسية تجاهها؛ عندئذ أعادت رسائله،
وعندما جاء معتذرا متمسكا بها أكثر لم تقبله؛
فقد جاء متأخرا ،بعد أن حللها تردده وصمته من
كل قيم الحب.
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جاءت هذه القصة في بناء
قريب من القصة السابقة،
حيث استخدام بنية المناجاة
التي توظف ضميري المتكلم
والمخاطب؛ مما وسمها بطابع
شديد الذاتية؛ وذلك لرصد
إشكالية "فشل الحب بسبب
تردد المحب وعجزه عن اتخاذ
قرار الزواج وتحدي الآخرين".
مع مركز ية الاسترجاع ،التي
هيأت أيضا للقصة شكلا
دائريا ،ووفرت تنوعا مكانيا.

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

 -4وجع امرأة عربية

 .24وجع امرأة عربية (ص )32 -23

ًّ
نفسيا تعاني منه الساردة،
ترصد القصة مرضا
وتلقيها جانبا من العلاج خارج بلادها .تتناثر
التفاصيل من وعي السادرة مشتتة مجسدة لطبيعة
الساردة نفسها .تبدأ برصد شعورها بالغربة رغم
وجود الآخر معها ،الذي يأتي حواره من طرف
واحد .لا تحس بالوقت ،وتفترش السرير وحيدة
صامتة ،ثم يتواصل حديثها مع الآخر ،ل كنها
تقابله دائما بالسقوط في الغربة .ترصد كينونتها في
مكان متخيل ،حيث إن المكان غير المكان
والزمان غير الزمان ،وهناك وجه لآخر غير
زوجها ،لا تعرفه رغم إحساسها بلحظة وعيها
النادرة .تتوالى الوجوه عليها :أمها ،أبيها ،الأطفال،
أحمد .ينتقل السرد إلى عيادة الطبيب ،حيث
استكمال تفاصيل الحلم ،ثم تنغرس إبرة المخدر،
فيأتي شعورها ببكاء طفلها .في "بهو الفندق"
تستعيد كلمات الطبيب ،الذي يخ برها بإمكانية
ممارسة حياتها بعيدا عن المستشفى .جاء صوت
رأت قبل في الحلم ،و يعرف حقيقة أنها هنا
ْ
من
للعلاج لا الدراسة ،وأنها في طر يقها لزوجها
وطفلها ،في مدينتها الصامتة بالخارج الضاجة
بالداخل ،حيث الر ياح اللاهبة والترف
والازدواجية.
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رغم تعدد شخصيات القصة
فإنها غير محددة :طبيب ،زوج
وطفل غير حاضرين ،آخر.
وهذا نتيجة لتقديم الأحداث
من وعي الساردة نفسها ،التي
تعاني من غياب الوعي؛ من ثم
لم تأت البنية الزمنية مسلسلة،
بل متقطعة ومتداخلة بين
الحاضر والماضي والمستقبل،
وكذا تنوع المكان بين حقيقي
وآخر متخيل عبر الحلم .وقد
جاءت القصة عبر تقسيم
مقطعي مرقم ،وبعضه معنون.

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

 -4وجع امرأة عربية

 .25الصهد والرحيل (ص )43 -33

في المقطع الأول تظهر الساردة وهي تلقن
الأطفال كلمات "الحق ،الخ ير ،العدل" ،وهم
يرددونها بقوة ،ل كن في سذاجة ومن دون وعي.
تعبر الساردة عن معاناتها إزاء استهانة أستاذها
الجامعي بهذه القيم ،ورؤيته لها على أنها قيم مثالية
لا توجد .يشتد تأثر الساردة بهذا الموقف المستهين
بتلك القيم ،حتى يبدو ذلك عليها دون أن تشعر.
وفي المقاطع ( )2-7تقدم الساردة تجربة لها
حول إشكالية التمسك بهذه القيم ،فكل ما تمل كه
وثير وندي ،ل كن قلبها أرض جافة .ثم يأتي
حوارها مع من تحب حول أزمتها بسبب مثاليتها،
التي يراها قصورا .تناقش الساردة والدها حول
قيم المادة والبحث عن المال ،فيرى مثاليتها
جنونا .يعمل لدى والدها رجل تحبه ،ل كنه يتألم
من عدم استطاعته الإبلاغ عن بعض العاملين
الذين يسرقون والدها .يكتشف الأمر ،ويرحل
إلى وطنه رغم إقناعها والدها باستثنائه كي بقى.
في المقطع الأخير يعود مشهد الدرس وتلقين
الساردة للأطفال قيم "الحق ،الخ ير ،العدل".
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تروى هذه القصة بضمير
المتكلم ،معبرة عن أزمة الساردة
إزاء إهدار القيم وإشكالية
التمسك بها ،يأتي ذلك عبر بناء
مقطعي دائري ،حيث تكونت
القصة من مقاطع مرقمة تتوازى
مع المشاهد المسرحية ،وانتهت
بالحدث الذي بدأت به .تنوع
الفضاء المكاني بين "قاعة
الدرس ،حجرتها ،منزلها" ،وثمة
حضور مكثف للحوار المباشر،
وتوظيف للحدث المتخيل "حلم
اليقضة" .على مستوى البنية
الزمنية فقد تداخل الحاضر مع
الماضي والحدث الواقعي مع
المتخيل ،إضافة لتميز لغة السرد
بتوظيف التكرار الفني.

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

 -4وجع امرأة عربية

 .26ميلاد جديد (ص )53 -45

تعلن الساردة عن ضرورة استعدادها للسفر
كالمعتاد ،بتجهيز حقيبة سفرها وأخذها الأشياء
المعتادة ،ل كن بعد بعثرة تلك الأشياء تقرر أن
تسافر بدون حقيبة .وصلت إلى الفندق وقد
استنكر والدها عدم وجود حقيبة معها .شعرت
براحة من نوع آخر ،لم تشعر بها من قبل ،وكأنها
ولدت من جديد .انطلق تفكيرها إلى التخلي
أيضا عن اسمها المعتاد ،مكتفية بأن تكون "أنا".
تندهش أختها من نسيان الساردة حقيبتها ،بينما
تسيقظ السارة مستمتعة بهواء "باريس" الصباحي،
وفرِّحة بتخليها عن حقيبتها واسمها .تنطلق إلى
اللاهدف سوى التحرر حتى من النقود والانتماء
إلى هو ية خاصة أو وطن محدد؛ ومن ثم تولدت
لديها رغبة في عدم العودة .ل كن مع تحررها
توالت الأزمات :الجوع ،التعب ،وخطر
الآخرين؛ من ثم تعلن رغبتها في العودة والانتماء
إلى الوطن من جديد.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم عبر وعي الساردة،
التي تعلن رغبتها في التحرر من
القيود المعتادة ،ل كن تكون
النتيجة هي مواجهة عدد من
المتاعب والمخاطر؛ من ثم تعلن
رغبتها في العودة إلى حياتها
والانتماء إلى وطنها .تأتي القصة
في بناء مقطعي مرقم عبر
مشاهد متتابعة ،مع تنوع في
بنية المكان تبعا للحدث ،الذي
يتسم بالمشهدية على مستوى
الزمن ،وتكون النقلات الزمنية
بين المقاطع أو المشاهد .تتسم
لغة القصة بالتكثيف وظلال
المعاني الذاتية.

 -4وجع امرأة عربية

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

 -4وجع امرأة عربية

 .27الصندوق الخامس (ص )61 -55
 .28شجرة السنديان العجوز (ص )69 -63

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

رمزية ،تدور حول معاني الفقد والوحدة ،عن
طر يق مخاطبة الساردة ذاتا أخرى "ولدها" بعيدة
عنها ،انقطعت الصلة بينهما ،رغم محاولاتها
التواصل عبر رسائل البريد ،التي يصل عددها إلى
خمسة ،ترصد الأولى تجاه ُل الابن للساردة
ومعاناتها جراء ذلك ،لا سيما مع انتظارها الموت،
بينما يشير مقطع "مدخل إلى الحدث" إلى طبيعة
المدينة وصناديقها الخمس الخاصة بالبريد .تأتي
الرسالة الثانية معبرة عن افتقادها له ،ومللها من
انتظار رسائله .يأتي "الحدث" راصدا عدم جدى
الرسائل ،وقرار الساردة الزواج من آخر غني.
تعبر الرسالة الثالثة عن رغبتها في الموت .يرصد
الحدث فتح ساعي البريد الصندوق الخامس،
حيث تتراكم الرسائل .تحتوي الرسالة الرابعة على
سؤال محوري :من سيقرع بابي أولا .وأخيرا تأتي
الرسالة الخامسة مبينة جهة الرسائل ،وهو
"الزوج".
يأتي المقطع الأول متناوبا بين جمل حوار ية
تصدرها ذات مخاطِّبة ل "فاطمة" ،حيث ترجو
فاطمة أن تسرع بالخروج ،بينما يحيط بها الرعب
والتوجس من محيطها ،فضلا على الألم .تدفع
الباب وتحاول الولوج ،تستقبلها أجساد أخواتها
المممدة فوق الفرش المتلاصة ،ثم يأتي حديثها
مع والدتها حول تأخرها .في المقطع الثاني تذهب
إلى بيت العجوز الضرير ،حيث يدور بينهما حوار
قصير حول إشكالية الواقع .تلتقي بمحبوبها ،حيث
تتعرف وجهه الأسمر ،ويدور حوارهما القصير
حول غضبها مما حدث أمس .وفي المقطع الثالث
والأخير يدور حوارها مع العجوز حول عرسها
الذي سيقام قريبا ويمثل لها حزنا رغم أنه فرح
للقر ية.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،راصدة معاناة
الساردة نتيجة الوحدة وفقد
الآخر الذي يمنح حياتها مغزى.
يأتي البناء مقطعيا ،مع
استخدام العناوين الداخلية
للمقاطع ،وتأتي هذه العناوين
رسائل،
نمطين:
على
ومصطلحات سردية :مقدمة،
مدخل إلى الحدث ،الحدث،
عنصر المفاجأة .ثمة تقاطع بين
بنية الرسائل مع بنية الحدث
الخارجي .المكان والزمان غير
محددين.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تدور حول
فتاة يقترب عرسها الذي يمثل
فرحا للقر ية وألما لها .وتتجاذبها
شخصيتان :فتى يسعى للقائها
وتهرب هي منه ،وشيخ عجوز
دائم التذكير لها بقدرها .يأتي
البناء رمزيا عبر شكل مقطعي
ذي ثلاثة مشاهد منفصلة.
يتنوع المكان "القر ية ،وما يحيط
بها" ويتسم الزمان بالمشهدية.
اللغة شديدة الرمزية حتى على
مستوى الحوار.

 -4وجع امرأة عربية

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

 -4وجع امرأة عربية

 .29الحصار (ص )79 -71
 .30البريء (ص )86 -81

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

تفتتح القصة بوصف الأجواء المحيطة بالسارد،
حين يبحث عن وجهها القابع بأعماق الذاكرة،
ويستعيد جانبا من ماضيهما معا .بينما يتقاطع مع
ذلك صوتان :أولهما خارج المكان ،حيث
العاصفة والمطر والآخر صوت زوجته ،حيث
تسأله هل يود العشاء أم النوم .يستعيد السارد
حزن الأخرى ،وحديثه لها ،وهو ما يتوازى مع
إحساسه بالعاصفة والمطر .يشعر أن بداخله خواء
عظيما وكهفا جليديا .يستعيد لقاء كان بينهما،
حيث حبيبات المطر تنزلق فوق زجاج السيارة،
والر ياح بالخارج تزعق ،وهي تخاف من تلك
الأجواء؛ فتطلب منه أن يقف بالسيارة على
قارعة الطر يق .يحاول إبعاد الحصار عنها،
يستحضر الحزن وصوتها الدافئ .بينما يعلو صوت
زوجته متحدثة عن العشاء والنوم وخوفها من
الذهاب للغرفة وحدها.
يمتد الليل على أرض الوطن الحزين ،لفظت
الطائرة القادمين .فتل رجل الجمارك شاربه
معترضا جسد الشاب الفارغ ،الذي يلتصق
بحقيبته الوحيدة ،سأله الرجل عما يحمل ،فقدم له
الشاب حقيبته الوحيدة ،وعندما هم الرجل
بتفتيشها اعترض الشاب ،و يحاول التشبث
بحقيبته بينما يتهمه الرجل لأنه صامت .ثم يأتي
التحقيق العنيف معه حول ماذا يحمل .ينزوي
الشاب في الحجرة محاولا التحدث فيعجز .يغادر
الحجرة وبوجهه كدمات بعدما فُت ِّشت حقيبته من
ق ِّبل رجل الجمارك وزملائه .فتح الشاب الحقيبة،
كان بها صورة لامرأة تسكن المدن الباردة..
تحتضن وجه طفل مهجن تمازجت تقاطيعه بين
المطر والصهد .تلك الأحداث الخارجية تتقاطع
مع ما تستدعيه لدى الشخصية الرئيسة من
أحداث أخرى مرت به خلال مغتربه.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تدور حول
أزمة السارد بين الزواج من
واحدة وتجذر حبه لأخرى.
تأتي الزوجة واقعا يظهر عبر
الحوار المباشر ،بينما الأخرى
عالم مفتقد يستدعيه السارد عبر
التداعي .يأتي البناء متناوبا بين
نمطين من الحوار :أحدهما مباشر
على لسان الزوجة والآخر
مستدعى نحو الحبيبة المفتقدة.
واقعي
نمطان:
المكان
الزمان
وكذا
ومستدعى،
متداخل بين الحاضر والماضي.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تدور حول
أحد جوانب الاغتراب ،حيث
يعود الشاب ذو الثلاثين عاما
من مغتربه ،ل كن يقع تحت
تسلط رجل الجمارك الذي يصر
على تفتيش حقيبته ،وتتوالى
القصة مازجة بين الحدث
الواقعي وتداعيات الشاب حول
اغترابه .البناء تناوبه نمطان من
السرد :حدث خارجي :تفيش
رجل الجمارك ،وتداعيات
داخلية ،والمكان نمطان :واقعي
الزمان
وكذا
ومستدعى،
متداخل بين الآن والماضي.

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

 -4وجع امرأة عربية

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

 -4وجع امرأة عربية

 .31الحلم (ص )91 -87
 .32باقة العشب البري (ص )96 -93

كان الممر باردا وصامتا سوى من خطواتها
المتكسرة .أدارت رأسها إليه ،متسائلة هل
يحدثها ،بعدما رفض الارتباط بها بسبب إدمان
أبيها؛ خوفا من المجتمع .تساءلت هل تحقق
حلمها ،واستجاب الله لدعائها بالارتباط بها،
حيث إنها لا ذنب لها فيما يرتكبه أبوها من
جرم .تقرر أن الحلم صار حقيقة ،ل كن تحاول أن
تتماسك .همس ثانية طالبا العودة .كادت تصرخ
بالموافقة ،ل كن تذكرت حديث صديقتها عن
التريث ،انطلقت بالسيارة ،حتى ضمتها غرفتها.
عندئذ اتصلت برفيقتها وصرخت بقوة :لقد عاد
إلي مرة أخرى .كان الحفل العائلي ،وبه زادت
سعادتها ،وعندما سألها :ماذا تتمنين أن تفعلي
الآن؟ أجابت :أؤدي ركتي صلاة شكر لله.
كان مكتئبا ،ضاجا بداخله .كان حزينا وكانت
حزينة ،اقترب الأخصائية النفسية منه رغم
تذ ُّكرها تحذير الطبيبة لها من فعل ذلك،
واستعادتها كلمات (أستاذها) ،التي تحذرها من
الرثاء تجاه العميل؛ عندئذ تتدخل العواطف
الشخصية في العلاقة بينهما؛ مما يعيق النمو المهني
المناسب للحالة ،و يؤدي إلى فشل العمل .ل كنها
تتساءل كي تمنع إنسانيتها ،فهذا المر يض أو
العميل يشاركها الحزن ،فكيف تفقد إنسانا
يشاركها وجعها اليومي .اقتربت منه رغم
اضطرابه وبكائه .كان عليها بعد ذلك أن تكتب
تقريرا مفصلا عن حالة (عميلها) ،وتشرح مأساته
فوق مقاعد الدراسة .ل كنها أخرجت باقة العشب
التي جمعها المر يض وما زالت تحتفظ بها،
وأعلنت عجزها عن تشريح أعماق إنسان؛ من أجل
الحصول على درجة علمية.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تدور حول
عودة المحب لطلب الزواج من
الشخصية الرئيسية بعدما رفضها
لإدمان والدها ،ل كن دون
تبرير سردي لهذه العودة ،فقط
إرجاع الأمر إلى استجابة إلهية
لدعاء الشخصية .جاء البناء
بسيطا مع المبالغة في وصف
سعادتها ،تنوع المكان "مكان
العمل ،غرفتها ،البيت ،وثمة
توظيف للاسترجاع.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تدور حول
علاقة الأخصائية الاجتماعية/
النفسية بعميلها المر يض،
وكيف تتأثر بمأساته رغم خطأ
ذلك .يأتي البناء مزاجا بين
الحدث الخارجي ومشاعر
الشخصية تجاهها .المكان غير
محدد بقوة ،وثمة توظيف
لاسترجاع مركزي ،كما توظف
لغة السرد مفردات علمية
خاصة بالتحليل النفسي.

 -4وجع امرأة عربية

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

 -4وجع امرأة عربية

 .33الانكسار (ص )103 -97
 .34الوجه الآخر (ص )113 -105

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

الوقت فجر ،استيقظ من نومه ملبيا نداء المؤذن،
ول كن تمدد الحزن ،جر قدميه متوضئا متسللا عبر
أبواب منزله ،مرتكنا طرف المسجد وقد تهاطل
الدمع والأسى .يعاني من محاصرة العيون المحيطة
له .يسأله أبوه ثم أخوه عن وجهته التي سيخرج
إليها ،فيجيب بأنه خارج إلى العمل .ذهب إلى
مبنى الوزارة التي كان يعمل وهو متوجس من
تلك العودة رغم محاولته استعادة الثقة بنفسه عبر
هندامه الجيد .تابع السير حيث مكتب المدير
العام ،من أجل عودته بناء على الشهادة الصحية.
تستمر معاناته؛ فهو يود الحديث ودفء الأسرة،
يأتي حديث محبوبته ،حول عودته ومعاناته في
مقاومة السواد .يهرب منه رفاق المكتب ،ثم
يطلب الزواج من ابنة عمه ،ل كن أباه يرفض.
ترصد القصة اغتراب الساردة عن ذاتها ،حيث
تواجه وجها آخر لا ينتمي إليها ،وتمد يدا مرتجفة
تحاول القبض على تلك الملامح المتجمدة المتعفنة.
ترى الوجوه من حولها تبتسم بشماتة غريبة؛ لذا
تشتد معاناتها تجاه تلك الوجوه .تحاول خالتها
التخفيف عنها ،ل كن يغلبها البكاء ،ذهبت الخالة
تاركة الساردة تستصرخ الحزن عن وجه طال
الحنين إليه .تتساءل أين عيناه اليوم يا خالتي؟
ثوبها الأبيض يستصرخ ،وجوده بين بقية
الأثواب يعني أنوثة تفتت تحت قدميها ،وباتت
حلما يراود أمسياتها القرميدية .تعود لكليتها وتسير
كما كانت من قبل تحمل وجها فاتنا مليئا بالأمل،
وتستعيد حادثة احتراق وجهها .تعود للمنزل،
وتفرح الأسرة بتواصلها مع الحياة ،تلتقي ابن
خالتها ،الذي يطلب من الزواج ثانية ،ل كنها
ترفض.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تدور حول
فتى أصيب بالجنون ،ورغم
تقرير شفائه فإنه يواجه عزلة
المجتمع ممثلا في رفاق العمل
وابتعادهم عنه وأسرته ورفضها
زواجه من ابنة عمه رغم
موافقتها؛ مما يشير إلى قسوة
موقف المجتمع مع المر يض
النفسي .يأتي البناء عبر تقسيم
مقطعي بسيط .والمكان متنوع،
الزمان متجه للأمام مع
استرجاع .وثمة تكرار جملة
حوار ية
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تدور حول
فتاة تصاب بحروق في وجهها
داخل معمل ال كيمياء بكليتها؛
مما يفقدها جمالها ويبعدها عن
الزواج بابن خالتها أحمد .وبعد
شفائها يعود أحمد لطلب الزواج
منها ،ورغم فرحة أسرتها
الشديدة فإنها ترفض لحادثة
احتراق وجهها .يأتي البناء عبر
تقسيم مقطعي بسيط ،والمكان
متنوع ،ثمة استرجاع واستباق.

 -5إيقاعات للزمن الآتي

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

 -5إيقاعات للزمن الآتي

 .35طقوس للشعوذة والعشق (ص )13 -7
 .36امرأة أخرى (ص )23 -15

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

تبدأ القصة بعجوز يرتجف وهو يردد عبارات
العزاء إثر حادث وفاة ،وثمة صبية يركضون نحو
الحوش الذي حذرهم منه أهلهم؛ لأنه يسكنه
الجن ،الذين تمتد أظافرهم المدببة فتقتلع عيون
الصغار؛ لذا ترددت أقدام هؤلاء الصغار .في
المقطع الثاني يكرر العجوز عبارات العزاء،
ويتهامس النساء بما كان من العروس بعد
زواجها؛ مما يدل على أن ثمة جنا تلبسها .يأتي
مشهد تلك العروس وهي بين يدي "مطوع القر ية"
لإخراج الجن ومعرفة حقيقة ما بها .وفي المقطع
الرابع والأخير ترصد القصة توقف العروس عن
تراتيل العشق التي لم يفهما زوجها فاستكان،
وبقيت هي مسهدة ،ثم تسللت إلى مطوع القر ية،
وتنتهي القصة بترديد العجوز المرتجف عبارات
العزاء.
تشتاق إليه وتنتظر مخابرته الصباحية ،تستكين
كأي امرأة عربية ،ثم يأتي "أبو محمد" ،وتقف
صامتة لا تعاونه في خلع ملابسه .يأتي حديثه عن
العمل ،الذي تضيق به وترغب في غيره .يسأل
عن الغداء ،فتأتي به الخادمة "صبيحة" .يتواصل
اشتياقها إليه ،ويستمر انتظارها مخابرته .ثمة ع ُْرس
يجعلهما يتذكران عرسهما الذي كان قبل ثلاثين
سنة .تنطلق في الغناء من وراء خمارها ،حيث
ينحدر دمعها .في الصباح تشتاق إليه؛ فينطلق
حزنها ،ويستمر انتظارها لمخابرته .يصرخ الطفل؛
فيستيقظ أبو محمد ،ويبحث عن "أم محمد" فلا
يجدها إلا في ركن تقرأ رسائلها إليه ،يدهش ،ثم
يغضب ،ل كن يهمس عاتبا أن عليها أن تتحمل
مسؤولية كونها الزوجة الثانية.
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تأتي القصة عبر تقسيم مقطعي
مرقم ،يمثل كل مقطع مشهدا
خاصا؛ وذلك لرصد رؤيتين
مختلفتين :بحث العروس عن
معاني العشق الحقيقية ،بينما
يرى الآخرون :زوجها وأهالى
القر ية ذلك نوعا من ُّ
تلبس
الجن .ورغم مجيء القصة عبر
ضمير الغائب فإن ثمة مساحة
واسعة من المسكوت عنه؛ مما
ي ُعْمِّل خيال المتلقي ويزيد من
فاعليته .على مستوى الزمان
هناك استرجاعات ،بينما اتسم
المكان بالثبات :البيت.
يستمر استخدام البناء المقطعي
المرقم (رباعي أيضا) مع
مقدمة غير مرقمة ،وثمة عنوان
داخلي ،ومن خلال ذلك تعالج
القصة إشكالية اجتماعية ،هي
روتينية الحياة عبر افتقادها
معاني الحب ،وشدة اشتياق
الزوجة لمثل هذه المعاني ،ل كن
يقابل الآخر مثل هذا الموقف
بلامبالاة .ثمة توظيف للحدث
الخارجي الذي يثير كوامن
الشخصية ،واسترجاع مع ثبات
في بنية المكان.

 -5إيقاعات للزمن الآتي

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

 -5إيقاعات للزمن الآتي

 .37أبجدية حزن (ص )33 -27
 .38الموت مرتين (ص )47 -35

عقب الإهداء ،وتحديد البنية الزمنية لفعل الكتابة
 ترصد الساردة موقف الم ُ ْهد َى إليه القصة(جمال حمدان) من واقعه المأزوم ،وتتألم هي
لإحساسه بالانهزام رغم تماسكه ،تتذكر صموده
وشجاعته من أجل الحقيقة .تستعيد جانبا من
ذكر ياتها في بيروت وطفولتها بها ،وتتألم لما نزل بها
من دمار ،وهو ما يتجسد عبر متابعتها للمغني
البيروتي؛ لذا تعبر عن آلامها وحزنها .فاجأها نبأ
مصرعه ،وهي تترقب صمته ورفضه الخ ِّداعَ ،وكم
آلامها ذلك .يشتد حزنها ،وتتذكر تمردها تجاه
واقعها؛ من ثم تتوالى تساؤلاتها عن نهايته .يستمر
حزنها العميق عليه ،وتتذكر استقالته وانعزاله الحياة
العامة وموقف المحطين به .ترصد إدراكه لحقيقة
موقفهم ،وتبكي عليه حزنا مع شعورها بالخزي.

[ ]2كلثم جبر محمد ال كواري

في سماء "فينيسيا" تبحث عن وجهه المكتحل بلون
الرمل في بلادها .ودت الموت مرتين .تحيط بها
أجواء ساحة "سان ماركو" ،حيث كان المساء
َّ
خرافي البهجة ،عندما أعلن وجه أخيها مبتسما
انتهاء الجلسة ،تشعر بالوحدة رغم كثرة من
حولها .كل منهما يبحث عن الآخر ،ثم كان
حوارهما الباسم حول تغيير الثياب في الخارج.
يأتي المقطع الثاني في المحكمة ،حيث القاضي
والمدعي العام ،وهو في قفص الاتهام بينما تَسْتعد
هي للدفاع عنه ،وهو لا يريد منها ذلك .أرجئت
المحاكمة لجلسة أخرى .تنفرد في غرفتها ،حيث
تسمع انتقاد الأم لوالدها وهجوم أسرتها عليها؛
فتهرب إلى الحلم .في المقطع الرابع يكون حوارهما
في المحكمة ،ومع فشل الدفاع يحكم القاضي
بإدانته .تعجز عن الدفاع عنه لتكالب الجميع
ضدها .تستمر الحياة :هو في السجن ،وهي تتزوج
من آخر يكون قاضيا وجلادا لها؛ من ثم تود
الموت مرتين.
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يتميز بناء هذا العمل بتوظيف
عتبة "الإهداء" ،التي تتوجه إلى
"جمال حمدان" العالم والمفكر
المصري المعروف .يأتي البناء
العام أقرب إلى المناجاة؛ فثمة
ضميرا المتكلم والمخاطب :المتكلم
صوت الساردة والمخاطب
"جمال حمدان" .العمل هو شكل
من أشكال الرثاء أو "البكائية"
كما حمل العنوان؛ لذا ابتعد
أحيانا عن بنية القصة القصيرة
السردية .كما أن بناء النص
تجسيد لعنوانه "أبجدية" ،على
مستوى المضمون والشكل؛ فقد
قسمت لمقاطع معنونة أبجديا.
يستمر توظيف البناء المقطعي
المرقم هنا ،تجسيدا لاختلاف
المشاهد السردية ،التي ترصد
إشكالية معتادة ،هي "فشل
الحب" ،ل كن فنية البناء تمنح
القصة تميزا خاصا ،عبر تنقلات
مكانية" :الميناء -المحكمة -المنزل"
وتنقلات زمنية ،وسعة مساحة
المسكوت عنه؛ مما يفعل دور
المتلقي ،فضلا على تنوع البناء
السردي ما بين الحوار المباشر
إلى المناجاة مع السرد الوصفي.
وأخيرا كان استخدام ضمير
المتكلم.

[ ]3إبراهيم صقر المر يخي

 -6المرود في المكحلة

 .39الحنين (ص )14 -7

ترصد القصة حنين الشيخ عبد الله إلى بيته
القديم في الحي الشعبي وشدة لهفته إليه ،تلك
َت منذ اقترابه من هذا البيت؛ فعند
اللهفة التي بد ْ
وصوله إليه تتجول عيناه في أنحائه ،وتنتقل إلى ما
حوله .لقد غمره شعور بالألم والغربة ،ودارت
الذكر يات الحافلة برأسه .تعجب من تركه للبيت
رغم محاولاته المتعددة لمقاومة رغبة أبنائه الخمسة
في هذا ،ل كن أمام إصرارهم واتفاقهم تجاه هذه
الفكرة اضطر إلى الاستسلام .تعجب من موقفهم
تجاهه ،وكيف انخدعوا بالمظاهر الحديثة الكاذبة.
ومع استسلامه زاد إحساسه بأنه السبب في
موقفهم هذا؛ بأن يهيأ لهم سبل التعليم في
الداخل والخارج .حاول المقاومة ،وطلب أن
يتركوه وحده في بيته ،فلم يستجيبوا .وبعدما سأم
التفكير انعزل الحاضر والمستقبل .ومع اقتراب
الغروب كان توجهه بعصاه إلى الشارع القديم في
الحي الشعبي الحبيب بزحمته وناسه.
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تروى القصة بضمير الغائب،
ل كن عبر وعي الشخصية
الرئيسة "الشيخ عبد الله"؛ لذا
تبدو أقرب إلى تيار الوعي.
وعبر مركز ية المكان "البيت
توظيف
وكثافة
القديم"
الاسترجاع كان تجسيد صراع
الأجيال القديمة "الأب"
والحديثة "الأبناء"؛ لرصد
"الحنين إلى الماضي" .ثمة موازاة
بين المكان "البيت القديم"
بجزئياته المتختلفة والشخصية
"الأب" ومأساتها الخاصة.

 -6المرود في المكحلة

[ ]3إبراهيم صقر المر يخي

 -6المرود في المكحلة

 .40السلعة (ص )29 -17
 .41المستهتر (ص )35 -33

[ ]3إبراهيم صقر المر يخي

ينشأ أحمد ومريم معا منذ الصغر ،وتقوى بينهما
الصداقة ،وتنمو مع نموهما ،إلى أن تصير حبا؛ من
ثم تطلعا مع والدتيهما لمستقبل أفضل لهما .يُتم
أحمد تعليمه ،و يحصل على فرصة لاستكمال
دراسته بالخارج .كان فراقه أمرا قاسيا على
مريم .ذهب أحمد إلى أبيها ،وتقدم لخطبتها ،على
وعد بالزواج بعد عودته .ل كن وافق والدها على
خطبتها من شاب آخر لغنى والده وماله ال كثير
الذي يتكل عليه ،بل أخرج الوالد مريم من
المدرسة وحطم آمالها .واصل أحمد دراسته،
رغم انقاطع خطابات مريم عنه في النصف
الثاني من سنته الأخيرة ،خاصة مع قرب
الامتحانات؛ وهو ما أثار قلقه ،ل كن تحمل وأدى
صدِّم بخطبة مريم،
امتحاناته بتفوق .وعندما عاد ُ
ل كن صمم على ال كفاح من أجلها .حادث أباها،
ل كن بلا فائدة؛ فتوجه إلى خطيبها وأعلمه حقيقة
الأمر ،فما كان من الخطيب إلا أن قرر عدم
رغبته في الزواج من مريم ،بل أهدى أحمد المال
الذي كان سيقدمه مهرا لها.
في تلك المدينة ،وفي ذلك الشارع المزدحم
تناثرت العبرات؛ ليشيعوا جثمان رجل من
أرباب الثراء إلى مقره الأخير ،كان قد تارك
شابا في مقتبل العمر ،وقع هذا الشاب في حب
فتاة لعوب ،اعتقد أنها تحبه ،وهي في الحقيقة
كانت تسعى إلى الاستسلاء على أمواله ،إلى أن
استنزفت كل ما لديه من مال؛ عندئذ أنهت
علاقتها به صراحة عبر رسالة تركتها له ،وأخبرته
فيها أنه انتهى من حياتها ،ولم يعد يهمها منه
شيء .كانت صدمة الشاب عنيفة؛ فأخذ في
البحث عنها ،وعندما وجدها ذهب إليه متوسلا
أن تقبله خادما لديها .رفضت وطردته ،فصار
يهذي في الشوارع ،ويبكي حتى وفاته المنية.
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تأتي القصة عبر بناء تقليدي،
الشخصيات
فيه
تتعدد
والأمكنة ،وتكثر النقلات
الزمينة؛ مما يبعدها عن كثافة
القصة القصيرة .مع السمة
الخطابية في عتبة العنوان
الرئيس "السلعة" .تظهر القصة
أحد إشكاليات السرد ،وهو
طبيعة لغة الحوار ،حيث يأتي
عاميا؛ ومن ثم تكثر المفردات
البيئية ،مثل" :المضروبة [نوع
من الطعام] ،والخشيشة [لعبة
من ألعاب الصغار]" ،إضافة
إلى توظيف المثل الشعبي ضمن
نسيج لغة القصة" :إذا فات
الفوت ما ينفع الصوت".

تروى القصة بضمير الغائب،
عبر السارد العليم المهيمن على
الأحداث .وهي تتسم بالتقرير ية
وتلخيص الأحداث؛ فمداها
الزمني كبير ،وحيزها النص
محدود ،كأن الكاتب شُغ ِّل عن
بنائها الفني بمغزاها الإرشادي
الانتقادي ،الذي ظهر منذ
عتبة العنوان المباشرة "المستهتر"،
ثم ازداد حضورا عبر تسلسل
الأحداث ،والوصف المنصب
على شخصية الشاب.

 -6المرود في المكحلة

[ ]3إبراهيم صقر المر يخي

 -6المرود في المكحلة

 .42حب وجنون (ص )45 -39
 .43ضمير كاتب (ص )54 -49

[ ]3إبراهيم صقر المر يخي

يقدم السارد قصته على لسان إحدى شخصياتها،
وهو الأب ،الذي كان سعيدا بابنه البكر "أحمد"،
وعمل أكثر على إسعاده هو زوجته "فاطمة"،
خاصة مع تفوق ابنه ؛ وهو ما سَع ِّد الأب به
كثيرا .أصيب الابن بالجنون ،ويرى الأب أن
سبب ذلك هو بيتهم القديم شديد السوء الذي
كانوا يعيشون فيه ،ومعاناة الابن إزاءه مع طول
الأمر ،ثم كان التحاق الابن قبل إكمال دراسته
بعمل بسيط في بنك لمساعدة الأب على شراء
بيت أفضل ،وهو ما كان ،ل كن إدارة البنك لم
تقبل تعيين أحمد لصغر سنه .فكانت الصدمة
شديدة ،جعلت أحمد يهذي بكلمات جنونية،
و يقرع الحائط برأسه؛ مما اضطر والده إلى إدخله
العيادة النفسية .كان حزن الأب على ابنه
شديدا ،دفعه في نهاية الأمر إلى ادعاء الجنون
ليكون بجوار ابنه .بدأ الابن في الشفاء ،وكشفت
الأم حقيقة مرض الأب ،وخرجا معا.
جلس الكاتب ال كبير في مكتبه الهادئ يتصفح
بريد القراء بلا عناية كبيرة ،يلقي عليه نظرة
سر يعة ،و يعلق على بعضه؛ ليرسله إلى المجلة التي
يتولى تحريرها ورئاستها .انخدع هذا الكاتب
بالشهرة التي وصل إليها؛ فانغلق على ذاته،
واستكان إلى واقعه الضيق .وفي أثناء قراءته
السر يعة لبريد القراء ،لفتت انتباه رسالة من أحد
الشباب ،يعاتبه بقوة على موقفه المنعزل ونسيانه
ماضيه؛ مما دفع الكاتب إلى العودة لهذا الماضي،
وتذكر كيف استطاع الوصول إلى مكانته الحالية،
ثم ما كان من استكانته الخادعة لتلك المكانة.
تردد صدى خطاب الشاب داخل الكاتب؛
فأعاده إلى ضميره؛ عندئذ اهتم بكتابات الشباب؛
فأخذ القراء يطالعون إبداعات جديدة لأقلام
شابة.
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تأتي القصة عبر ضمير الغائب،
ل كن السارد يترك للشخصيات
"الأب ثم الأم" مَه َمة إكمال
الأحداث؛ فيمتد حضور ضمير
المتكلم عندئذ .قد ت ُرى أحداث
القصة على قدر من الافتعال
وعدم المنطقية ،خاصة الحدث
المحوري "جنون الابن" ،ل كنها
تعبر عن عظم حب الأب
لابنه ،متحركة بين مكانين
رئيسين :المنزل ،المستشفى ،مع
نقلات زمنية كثيرة.

تعالج القصة عبر شخصية غير
محددة سوى بوصفها "الكاتب
ال كبير" لا علمها  -إحدى قضايا
"القلم" أو الكتابة ،وكيف يتخلى
الكاتب عن أمانة قلمه؛ من ثم
كان صراعها داخليا مع
الذات ،رغم مجيء القصة عبر
ضمير الغائب لا المتكلم الذي
يناسب تداعي الإفكار الذاتية.
هذا مع توظيف الاسترجاع
بوصفه بنية زمنية بارزة في
القصة.

 -6المرود في المكحلة

[ ]3إبراهيم صقر المر يخي

 -6المرود في المكحلة

 .44زهرة في الشارع (ص )62 -57
 .45هكذا تصرف أبي (ص )72 -65

[ ]3إبراهيم صقر المر يخي

قبل سنوات كان معجبا بها ،ثم صار هذا
الإعجاب حبا جارفا ،سعى إلى التلميح به عبر
الكلمات؛ لعجزه عن التصريح .ومع اشتياقه
لرؤيتها ،أسرع إليها يوم الاثنين لمقابلتها بعد أن
غادرت المدرسة ،ل كنها تجاهلته؛ مما آلمه بشدة،
وحاول إقناع نفسه بأن ما حدث صدفة .وفي
اليوم التالي زارها ،ل كنها قابلته بتجاه ُل زاد آلامه.
فشل في معرفة سبب ما يحدث؛ مما جعل حيرته
وألمه يشتدان؛ عندئذ لجأ إلى رسائلها يتصفحها،
ويبكي حظه التعس .حاول الاتصال بها ،ل كنه
فشل .وفي يوم السبت تكرر تجاهُلها له من دون
معرفة السبب؛ فعاد إلى البيت ،وعندما هاتفها
واجهته بثورة عارمة؛ فما كان منه إلا أن طالبها
بتمز يق رسائله وصوره.
بدأت القصة بمقدمة غير سردية ،مهد فيها الكاتب
لموضوع القصة ،حيث أقر بكثرة القصص في
حياتنا ،وتفاو ُت موقف القلوب تجاهها ،ثم شدة
معاناة المحبين إزاء قيود المجتمع وقسوته .وبعد
ذلك بدأ في سرد القصة على لسان صديقه ،الذي
صُدم بقوة عندما علم بعلاقة بين أخته وصديق
له ،ل كنه هدأ قليلا ونظر إلى الأمر من منظور
موازٍ ،فثمة علاقة تربطه بفتاة مهذبة "نورة" .في
البدء رفض إخبار الأهل ،ثم سرد لوالده الأمر
بهدوء ،محاولا إقناعه بإمكانية معالجة المسألة بتروٍ.
نادى الأب ابنته ،وناقشها وهو في كامل هدوئه،
ثم اتصل بالصديق طالبا منه أن يحضر ،فجاء
سر يعا ،وخاطبه في ما علم .أجرى الأب تحر ياته
عن الشاب ،الذي أحضر معه الشبكة بعد
أسبوع ،وبهذا عولج الأمر بطر يقة راقية ،بعيدا
عن العراقيل ،التي زالت كلها بفضل حكمة
الوالد.
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جاءت القصة في بناء أقرب إلى
النجوى ،فثمة متكلم "هو"
الشخصية الرئيسة ،ومخاطب
"هي" ،في إطار يعبر عن معاناة
المحب وقسوته إزاء ثورتها،
لاسيما مع جهله سبب تغيرها
معه .وقد تحركت القصة زمنيا
في مسار مستقيم تقدمي،
ومكانيا في مسار بندولي؛ حيث
تحركت الأحداث ما بين
البيت والشارع ،أو بين فضائين
مغلق تزداد فيه الأزمة،
ومفتوح تسعى إليها الشخصية
فرارا من ضيقها.
علا صوت المؤلف عبر مقدمة
غير فنية ،كشف فيها الموضوع
الذي تعالجه القصة ،وهو تقديم
نموذج متحضر يحسن التصرف
إزاء مسألة "الحب" قبل
الارتباط .قد تبدو القصة مثالية
الفكرة ،ل كن على المستوى الفني
ثمة تقنيات ،منها استخدام سرد
ومركز ية
سرد،
داخل
الاسترجاع .كما يلاحظ على
البناء اللغوي للقصة ،انتقال لغة
الحوار من العامية إلى الفصحى
مع التحول في صوت السارد.

 -6المرود في المكحلة

[ ]3إبراهيم صقر المر يخي

 -6المرود في المكحلة

 .46الوسادة الناعمة (ص )77 -75
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تمتزج هواجسها بضحكات مرحة ،انتفضت
وانتابها شعور غريب ،فهرعت مسرعة نحوه،
وألقت على كتفيه يديها المرتجفتين .ارتعش
جسدها ،وفجأة أحست بذراعه الفولاذية تشد
خصرها ،وشعرت بيده تضغط على يدها
المرتجفة .اقترب بوجهه من شعرها ،وأخذ يحرك
شفتيه على وجهها .جذبت يدها من بين يديه،
وابتعدت عنه وقد انبعثت فيها روح ال كبر ياء.
تخاذلت ثم تهال كت على مقعدٍ شاحبة الوجه،
صرخت من أعماقها تطلب النجدة ،فإذا بها
تدرك أنها مطروحة بجانب فراشها الوثير ،وبين
ذراعيها وسادتها الناعمة .لقد كانت غارقة في حلم
من الأحلام العاطفية ،انكمشت ابتسامة يائسة
فوق شفتيها ،ووجدت نفسها عاجزة عن كل
شيء؛ فأخذت تضغط محاولة السيطرة على
نفسها.
استيقظت الأم من حلم رائع على صوت المنبه،
حاولت استرجاع الحلم رغم رفضها له .ذهبت
إلى غرفة ابنها "طارق" ،ثم أسرعت لإعداد
الإفطار ،تذكرت زوجها وكيف كان رائعا.
أسرعت إلى قضاء بعض الأشياء بالخارج،
تعطلت السيارة؛ فتوجهت إلى محطة البنزين التي
أمامها ،وهناك رأت ْه ،فحص السيارة ثم أخبرها أن
العمال سيصلحونها .تهربت من اتصالاته؛ حتى
تقرر ماذا سوف يكون موقفها منه .بعد أسبوعين
مرض طارق ،فاتصلت بالطبيب ،وإزاء ضعفها
واحتياجها المساعدة اتصلت ب "سمير" ،الذي
عاونها في العناية بولدها ،الذي فوجئت به يسألها
بعد شفائه :هل ستتزوجين سمير؟ سكتت فقال
لها :تزوجيه؛ فأنا أريده معنا .أخفت سعادتها،
وأدركت أنها كانت تنتظر موافقة ولدها.
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رغم سرد القصة بضمير الغائب
فإن الأحداث قد انسالت مع
وعي الشخصية ،التي تسرد
حدثا خاصا ،هو الحدث
الحلمي ،الذي يعبر عن معاناة
الشخصية الرئيسة في الحب،
عبر الفقد والضعف وأخيرا
العجز .وقد كان الحدث
مشهديا على مستوى الزمن،
وثابتا عبر فضاء الحجرة ،مع خلو
القصة تماما من الحوار المباشر؛
تعبيرا عن الانعزالية التي تحيط
بالشخصية.

عبر بناء تقليدي سارت فيه
الأحداث تصاعديا ،عالجت
القصة إشكالية اجتماعية ،هي
زواج الأرملة ،وترددها إزاء
ذلك؛ خوفا على ابنها .وقد
جاءت تلك المعالجة عبر ضمير
المتكلم؛ تعميقا لخصوصية
الإشكالية .وكانت السرعة
الزمنية في القصة كبيرة؛
لتكثيف الأحداث واختصارها
وكثرة النقلات الزمنية ،بينما
الفضاء المكاني انحصر بين المنزل
والشارع.

[ ]3إبراهيم صقر المر يخي

 -6المرود في المكحلة-

 .48حلم اليقظة( ..ص )101 -87

دخلت المعلمة "نورا" غرفة الاستقبال معلنة
لأسرتها أنها استقالت من عملها ،وعندما تعجب
أخوها "عادل" ،ذكرته بأنها لا تحب هذه المهنة،
وأنها كانت ترغب في الصحافة ،ل كن تقاليد
المجتمع منعت أباها من الموافقة .تنطلق أفكارها
من حبها للصحافة إلى حبها ل "عبد العزيز" رغم
أنه صديق والدها وقد اقترب من الستين .تتردد
في الاتصال لعلمها بكثرة أسفاره وحديثه الطو يل
عن البلاد التي سافر إليها ،خاصة أمريكا .تنطلق
مستعيدة مراحل إعجابها به ،ثم حلمها بالزواج منه
رغم عدم إعلانه أو تلميحه لهذا الأمر .تتصل به
وتقابله ،ثم تخ بره صراحة بحبها ،فكان رده
الأكثر صراحة بأنه لا يصلح للزواج؛ حيث يرى
نفسه إنسانا متشردا لا يمكث في بلد أكثر من
ثلاثة أيام .ينصرف وهي لا تصدق ،ورغم
اتصالها به ثانية فإنه يبقى على موقفه ورأيه؛ عندئذ
ترى أن عليها أن تعاتب نفسها قبل عتابها له،
فيغلق السماعة.
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عبر قدر من المباشرة ،عالجت
القصة إشكالية "حب الفتاة لمن
هو أكبر منها" ،مع توظيف
الحدث الحلمي ،المتمثل في "حلم
اليقظة" ،وهو ما كان عنوانا
للقصة ،ثم تقنيتي الاسترجاع
والاستباق ،اللتين جسدتا دافع
الشخصية الرئيسة إزاء التعلق
بمن هو أكبر منها ،وأكدتا
موقفها ذلك ،حيث كان
الاسترجاع مبررا قويا ،بينما
مثل الاستباق توقعا خالفته
الأحداث.

 -6المرود في المكحلة
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عبر سرد تحليلي تقدم القصة صراع الشخصية
الرئيسة "هو" بين النجاة والأمان ومعاناته إزاء
مارد الشهوة وشيطان اللذة .يستعيد إحدى
لحظاته معها ،حيث كان يطارحها الغرام؛
استغلالا للحر ية التي منحه إياها المجتمع؛ فكان
عبثه بحور ياته ،يستجيب لعبث الشيطان من أجل
إثبات رجولته؛ فما تكون النتيجة سوى شعوره
بالخسة واحتقار الذات بعد فعلته الدنيئة .ينطلق
في البكاء والشعو ر بالألم والحزن ،حيث انزوى
في ركن من أركان المكان ،وأطلق لدموعه
العنان؛ لترسم جدول ألم على وجهه ال كئيب.
تحاول هي تهوين الأمر عليه عبر الاعتراف
بشركتها له في الذنب ،ل كن يستمر شعوره
بالذنب ،حيث يرى أن ذنبها بسيط ،وهو
صاحب الوزر الأكبر؛ عندئذ يسأل :إلى أين
المصير؟
ينطلق السارد عبر الحدث الحلمي من خلال
زمان خاص "الليل رمادي ندي"؛ ليصف روعة
المكان :مطار بيروت الدولي ،وما كان فيه من
ضوء وأناس من كل الأجناس؛ من ثم كانت
سعادته الغامرة بلقاء بيروت ،تلك السعادة التي
جعلته يلجأ لمناجاتها بوصفه عاشقا متيما .انطلق
في المدينة واصفا روعتها ،خاصة "شارع الحمراء"
وناسها وبيوتها ،وانطلاق أهلها في الغناء والمرح؛
من ثم انطلق معهم .ل كن صوت زوجته يوقظه
من نومه حيث كان يصرخ ويبكي .يستيقظ على
صوت فيروز في المذياع تغني لبيروت ،ويستعيد
واقعها الأليم وقتئذ؛ فيتحسر عليها ،ويستاءل :متى
تعود بيروت كما كانت ،لا كما هي عليه الآن؟.
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مع توظيف ضمير المتكلم،
الشخصية
أفكار
وتداعي
الرئيسة ،كان البناء أقرب إلى
تيار الوعي ،مجسدا فكرة "الندم"
إزاء ارتكاب خطايا مرفوضة
مجتمعيا .مع ثبات المكان:
البركة ،حيث الحدث المسترجع
فكان البناء استرجاعيا

يمثل المكان في هذه القصة
مركزا سرديا ،حيث هو محورها،
الذي يستعيده السارد عبر
الحدث الحلمي الممتد نصيا
والمفارق تماما للواقع .وذلك
لرصد مأساة مدينة "بيروت"،
خاصة مع عشق السارد لها.
وقد كان توظيفه للتقنيات
الزمنية معمقا هذا المعنى ،عبر
استرجاع ماضيها وعلاقته بها،
واستباق الحدث باستشراف
المستقبل متمنيا عودتها كما
كانت.

 -7تجربة
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تعالج القصة طبيعة َ مرحلة المراهقة ودور الآباء
فيها ،ففي المقهى يبدي "أحمد" انزعاجه أمام
صديقه من التغيرات التي لحقت ابنه الأكبر في
الآونة الأخيرة ،من ميله إلى العنف ،مع غرابة
المظهر ،والاهتمام المبالغ فيه ،وهو ما يفسره
الصديق بأنها مظاهر الانتقال إلى مرحلة
المراهقة ،ويرى أن هذا أمر طبيعي ،ثم يحلل
منبع تلك التغيرات النفسية والجسمية ،ويبين
دور الأب تجاه ذلك كله ،ولا سيما الجانب
المتعلق بالجنس منها؛ حيث إن خطر المعلومات
المغلوطة في هذا الجانب كبير؛ ومن ثم ضرورة
المسارعة بمناقشتهم وتزويدهم في هذه الفترة
بالمعلومات الصحيحة ،وتحذيرهم مما قد يسمعونه
من معلومات تكون غير صحيحة.
تحدد الساردة منبع أزمتها فيما تسميه "غباء
الرجال" ،الذي يتمثل كما ترى في أنهم يريدون
من المرأة أن تقدم كل عواطفها قبل الزواج ،ثم
يرفضون الزواج منها .تسرد تفاصيل علاقاتها
وحياتها التي تؤكد هذا الرأي ،بداية من مراهقتها،
ثم حبها لزميلها في العمل ،الذي منحته كل ما
يريد خلال عامين من الحب ،وعندما فاتحته في
أمر الزواج تنصل منها تماما ،ورفض الفكرة.
وبعد تجاوزها هذه الأزمة قابلت الرجل الثاني،
الذي قررت عدم التساهل في حبها له؛ عندئذ
تعامل بسخر ية إزاء حديثها عن الزواج؛ من ثم
فقدته أيضا .زدات إشكاليتها بعد التجربتين؛
حيث فقدت القدرة على الحب والثقة في
الرجال ،والآن بلغت الثلاثين ،وفشلت كل
الطرق في العثور على زوج ،فقنعت بالزواج عن
طر يق "الخاطبة" أيا كان.
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تتميز القصة ببنيتها الحوار ية التي
تجعلها قريبة من المشهد
المسرحي ،وكانت معالجتها
لمسألة "دور الآباء خلال فترة
مراهقة الأبناء" جعل كان
الحوار ذا طابع إرشادي.
ونتيجة لانفراد الحوار ببنية
القصة كان بناء الزمن مشهديا،
والفضاء ثابتا تمثل في "المقهى".

تعالج القصة أشكالية "الحب
قبل الزواج" وما ينتج عنه،
وذلك عبر ضمير المتكلم الخاص
وثمة
الرئيسة،
بالشخصية
مخاطب عام تلقبه الساردة
ب "عزيزي"؛ مما ينحو بالقصة نحو
شكل الرسالة ،التي تعتمد على
بنية الاسترجاع ،الذي يشمل
مساحة زمنية واسعة؛ من ثم
كان تكثيف الأحداث وكثرة
النقلات الزمنية.

 -7تجربة
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 .53وصية (ص )32 -29
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جلست الساردة تكتب وصيتها نتيجة ما مر بها
من أحداث دفعتها إلى الانتحار ،فقد كانت
وحيدة أسرة ثر ية ،نشأت فيها متعلمة مثقفة،
ل كن والدها التاجر ال كبير الوقور كان ينتهج
أسلوب الشدة والإجبار مع الجميع وفي تربيتها.
ذات يوم خرجت للتنزه عند قاعدة جبل،
فأوقعتها الصدفة في حب "علي" ،الذي كان يحمل
بندقية صيد؛ ليصطاد في الوادي .نما الحب
بينهما ،وتواعدا على الزواج ،ل كن والدها أجبرها
على الزواج من صديقه "أحمد" الثري ،الذي
تزوجها لتربي أولاده من زوجته الأولى التي
طلقها ،وعندما حاولت الاستنجاد بأبيها طردها؛
فعادت إلى زوجها حيث استقبلها بالضرب
والشتم؛ مما دفعها إلى كتابة وصيتها قبل الانتحار
بالسم.
تحيط الأحزان بالزوجة وهي تخطو فوق سلم
المحكمة ،حيث تسعى إلى العدالة التي تفتقدها،
هي صغيرة تكاد تطوي العشرين ،ل كن يبدو
الحزن عليها عميقا .دلفت قاعة المحكمة مستعيدة
رحلتها التي تزيد عن العام .كانت فتاة غضة
متألقةَّ ،
تقدم َ لها شاب للزواج ،الذي تم في
سعادة ،ل كن بدأت المتاعب بسبب تحول سلوك
الزوج معها ،حيث الشتم والإهانة ثم الضرب
المبرح .وفجأة اختفى الزوج من دون سبب أو
معرفة مكانه رغم اتساع البحث واستمراره؛ فما
كان منها إلا أن لجأت إلى القضاء طالبة
الطلاق ،وبعد تدارس المحكمة القضية وسماعها
أقوال الزوجة والشهود أمرت بطلاقها .عادت
الفتاة محاولة استجماع قوتها والبدء من جديد.
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جاءت القصة في شكل من
أشكال الرسالة "الوصية"؛ ومن
ثم كان استخدام ضمير المتكلم،
وبرز من بين التقنيات الزمنية
تقنية "الاسترجاع" ،الذي تمتع
بمركز ية نصية .وذلك لمعالجة
فكرة "الفشل في الزواج بمن
تحب"؛ نتيجة تغليب المال على
الحب .تميزت اللغة ببيانية
واضحة وصلت أحيانا إلى
اعتماد السجع ،على شاكلة
البديع"
ومنظره
"الربيع
[ص.]30
تفتتح القصة بوصف شعوري
لحزن الشخصية الرئيسة ،مع
تحديد الفضاء المكاني متمثلا في
"قاعة المحكمة"؛ وذلك لمعالجة
إشكالية اجتماعية ،هي "معاناة
الزوجة بسبب زوجها :القاسي
ثم الهارب" .وذلك عبر السرد
بضمير الغائب ،مع مركز ية بنية
أزمة
لبلورة
الاسترجاع؛
الشخصية .ل كن مع ملاحظة
عدم تبرير السرد لتحول الزوج
من "فتى الأحلام" إلى "رجل
فظ غليظ".

[ ]3إبراهيم صقر المر يخي

 -7تجربة

 .55الطبيب (ص )48 -43

تتكون القصة من مشهدين منفصلين :الأول
مشهد حواري تشكو فيه محدثة السارد من
معاناتها من الوحدة رغم كونها زوجة الطبيب
المشهور ،تلك الشكوى التي تدفع السارد إلى
تداعي أفكار كثيرة حول معاناته من عمله طبيبا،
وذلك عبر المشهد الثاني من القصة .فقد كان
شديد الإعجاب بهذه المهنة وهو في المرحلة
الثانو ية ،لا سيما مع نظرة المجتمع التي تعزز ذلك
الإعجاب ،وعندما تحققت أمنيته اكتشف عدم
صدق هذه النظرة ،وعرف مدى معاناة الأطباء
في حياتهم ،تلك المعاناة التي تتعدد أوجهها،
وتؤثر في حياتهم الشخصية؛ بحيث لا يستمتعون
بها ،وهذا ما يتأكد عبر نهاية المشهد الثاني
والقصة ،حيث يُستدعى السارد /الطبيب لوجود
حالة عجلى.
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تقوم هذه القصة على بنية
الاستدعاء أو تداعي الأفكار
عبر استرجاعها؛ من ثم كان
السرد بضمير المتكلم ،والانتقال
المكاني من الفضاء الحالي إلى
آخر متنوع؛ لمناقشة إشكالية
اجتماعية ،هي "متاعب مهنة
الطب" ،واختلاف نظرة
المجتمع المقدرة لهذه المهنة عن
واقعها متعدد الإشكاليات.
ل كن رغم قيام القصة على
دائر ية البناء فإنه يلاحظ
اختلاف نقطة البدء التي كان
طرفاها السارد و"محدثته" عن
نقطة النهاية بين السارد وأخيه.

[ ]3إبراهيم صقر المر يخي

 -7تجربة

 .56الطلاق الحلال (ص )61 -51

تقف الزوجة الشابة الجميلة أمام القاضي ،مؤكدة
صعوبة شرح قضيتها ،التي بدأت بقبول أسرتها
متوسطة الحال زواجها من رجل ثري يكبرها
بربع قرن ،حملها من بلدتها إلى بلده ،ورغم ذلك
حاولت الإخلاص له وإسعاده .لاحظت
الزوجة تناول زوجها لأدو ية ما ًّ
سرا ،مر العام
الأول سعيدا ،وازدادت سعادتهما بمجيء
طفلهما ،ل كن تكررت معاناته عندما تح ين ساعة
الفراش ،ثم بدأت أعصابه في الانهيار ،ووصل
الأمر إلى كثرة الأسفار والاعتذار بالإرهاق،
وأخيرا كان الضرب وسيلته للدفاع عن كرامته
المهدرة بسبب عجزه الجنسي .أما هي فكانت
معاناتها أكثر؛ من ثم طلبت الانفصال؛ خوفا
على نفسها من الفتنة .يأتي دفاع محامي الزوج،
الذي يقدم وثائق تؤكد شفاءه؛ ومن ثم يطلب
رفض دعوى الطلاق .ثم يدافع الزوج عن
نفسه ،مبررا ما أصابه من ضعف جنسي بأنه ناتج
عن كراهيته لزوجته بسبب سلوكها غير المنضبط،
و يعترف بضربها ل كن في حدود الشرع .وفي
النهاية تصدر المحكمة قرارها :بالانفصال بين
الزوجين.
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تبدأ القصة بمقدمة مباشرة غير
سردية عن كثرة قضايا الأزواج
أمام المحاكم؛ تمهيدا لعرض
الإشكالية الرئيسة "انفصال
الزوجين بسبب العجز الجنسي".
تمثل هنا بنية الحوار مرتكزا
رئيسا؛ من ثم تتسم القصة
بالمشهدية على مستوى الزمان،
والثبوت على مستوى الفضاء،
مع توظيف الاسترجاع بكثرة.

 -7تجربة

[ ]3إبراهيم صقر المر يخي

 -7تجربة

 .57سيدي القاضي (ص )70 -65
 .58التجربة (ص )82 -73

[ ]3إبراهيم صقر المر يخي

تدافع الزوجة الشابة عن طلبها الطلاق من
زوجها بمقدمة تؤكد فيها نفي ما يسمى الحب وأنه
كلمة جوفاء ،تعبر عن الغش والخداع والألم ،ثم
تبين سبب رأيها ذلك ،وهو معاناتها عقب قبولها
الارتباط بزوجها الشاب؛ حيث تم العقد دون
الزواج الفعلي ،فقد أصبحت زوجته على الورق
فقط؛ وذلك لأنها اكتشف عيوبه وانحرافه
الأخلاقي؛ فقررت الانفصال قبل بدء تكوين
أسرة غير سو ية ،ل كن الزوج رفض وظل
يطاردها ،بل هددها بالقتل ،وهي م ُصرة على
الطلاق؛ لشدة كراهيتها له؛ من ثم تصر على طلبها.
ل كن المحكمة ترفض دعواها؛ لأنها لا تملك أدلة
على ما تقول.
بعد نجاحه في الحصول على وظيفة حكومية يتكرر
تشجيع الأسرة له على الزواج ،حاول هو إقناعهم
بتأجيل هذا الأمر؛ بسبب المتطلبات المادية،
وضرورة قيامه بمساعدتهم ،ل كنم أصروا على
ذلك ،خاصة الأب الذي رأى في الزواج الناجح
وسيلة لتحقيق المحبة والحماية من الأمراض.
انصاع الشاب لرغبة أسرته ،وتزوج بفتاة رصينة
سعد بها ،ونمت أسرته وكبر أولاده وزادت
أعباؤهم ،وقع ما كان يخشاه ،من شدة انشغاله
وزوجته بأولادهم ،الذين علا ضجيجهم في أول
أيام العطلة .عبر لزوجته عن انزعاجه وافتقاده
الراحة ،فاقترحت الزوجة أن تسافر مصطحبة
أولادها للمصيف عند والدتها .أول يوم غابت فيه
الأسرة أحس الزوج بسعادته الغامرة ،ل كن مع
مرور الوقت لم يتحمل الوحدة ،فأسرع بالسفر إلى
زوجته وأولاده.
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تروى القصة من خلال ضمير
الغائب ،ومع تكرار توظيف
"المحكمة" فضاء سرديا والمرافعة
حدثا محوريا في القصة ،يشغل
الحوار مساحة نصية كبيرة من
القصة ،و يأتي الاسترجاع تقنية
مركز ية ،وهنا تعالج القصة
إشكالية جاءت في قصص
سابقة ،وهي "طلب الزوجة
الطلاق" .ثمة عناوين داخلية،
ل كنها عتبات غير كثيفة
الدلالة.
جاءت القصة عبر ضمير المتكلم
ضمن بناء تقليدي ،واعتمدت
على بنية "المفارقة" بين ما كان
تعتقده الشخصية الرئيسة من
مشاق تكوين الأسرة وشدة
ارتباطه بها؛ حيث لم يتحمل
الأب فراق أسرته بضعة أيام،
ل كن أضعف من تأثير تلك
المفارقة اتساع الح يز الزمني
الذي شملته القصة؛ لذا تميزت
البنية الحدثية بالاختصار وكثرة
النقلات الزمنية.

[ ]3إبراهيم صقر المر يخي

 -7تجربة

 .59الزمن القاسي (ص )89 -85

تتأمل الشخصية الرئيسة مدينة بيروت التي
تحولت إلى مدينة أشباح ،ل كنه لم يفقد الأمل.
أخذ يبحث عن أشياء يتمنى لو يجدها؛ لذا ذهب
إلى برميل المهملات ليبحث فيه رغم صعوبة
الأمر .وكان شديد الحرص على أن يجد ما رماه
أمس أو قبل أمس .واصل البحث رغم المعاناة
الشديدة ،وفجأة لاحظ شخصا مدججا بالسلاح
يهرول من جهة إلى أخرى و يختفي .لم يهتم؛ فقد
اعتاد مثل هذا الأمر ،وإن انطلقت ذكر ياته نحو
محل "أبوخليل" ،وتذكر لقاءه بها للمرة الأولى
عندما أحبها .واصل البحث وإن آلمه حال
مدينته بيروت وعجزه عن إنقاذها؛ من ثم قرر
مغادرتها .أخيرا وجد ما يبحث عنه ،رغيف خبز
مبلول ،نظفه وقبله ،وأدار رأسه للبرميل ،سار
وطلقات النار تئز من بعيد.
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ثمة حدث فرعي مستمد من
التاريخ ،هو "واقع مدينة بيروت
الأليم" في مرحلة تار يخية ،ذلك
الواقع الذي يمثل خلفية
للأحداث ،التي تعبر عن شدة
تردي واقع الشخصية الرئيسة؛
حتى أنه يبحث عن بقايا طعام
في صندوق القمامة ،وقد
توازى الحدثان؛ مما أكد شدة
معاناة الشخصية على المستو يين
ثمة
والخاص.
العام
استرجاعات ،وقد انحصر
الفضاء السردي في "الشارع".
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 -7تجربة

 .60العجز والمكابرة (ص )98 -93

جاءت الشابة تطلب الطلاق بعد ستة أشهر من
زواجها؛ بسبب عجز زوجها الجنسي وفشل
علاجه .ظلت الزوجة عشر سنوات تنتظر حلم
الزواج ،وعندما تعرفت على زوجها في العمل
لاحظت صمته وعرفت شدة حاجته للمساعدة،
فوافقت على ذلك ،وتعاهدا على التعاون حتى
يحقق أحلامه .رفضت عروض الزواج ال كثيرة
الأخرى ،وتمسكت بالأمل الذي تحقق بالزواج
منه .ل كن بدأت مأساتها مع غضبه غير المبرر
وتركه للمنزل ،وعندما كان يعود وتنتظره متهيئة
له يتذكر عملا نسيه ،و يفتعل الغضب ،و يظل
يعمل حتى وقت متأخر .طالبته بالحقيقة ،فعلمت
عجزه الجنسي ،وظلت تعاني معه طوال ستة أشهر
للعلاج ،ثم كان طلبها للانفصال .أكد محامي
الزوجة طلبها ،أما الزوج فحاول الدفاع عن نفسه،
واتهم الزوجة بال كذب والغرور ،وختم دفاعه بأنه
بسببها كره كل النساء .وحاول محامي الزوج تفسير
هروب موكله من بيت الزوجية متعللا بعدم توفر
الراحة والسكينة .ل كن القاضي لم يقبل دفاع
الزوج ومحاميه ،وحكم بالطلاق.
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يتشابه بناؤها وسماتها مع
قصص مماثلة في المجموعة
نفسها ،وهي قصص" :الزوج
الهارب"" ،الطلاق الحلال"،
"سيدي القاضي"؛ من ثم تمثل
هنا بنية الحوار مرتكزا رئيسا؛
من ثم تتسم القصة بالمشهدية
على مستوى الزمان ،والثبوت
على مستوى الفضاء ،مع
توظيف الاسترجاع بكثرة.

 -7تجربة
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 -7تجربة

 .61حكايتي مع الحمير (ص )108 -101
 .62تراب الوطن (ص )114 -111

[ ]3إبراهيم صقر المر يخي

ينتقد السارد المتجسد في شخصية "حمار" موقف
البشر من الحمير؛ حيث يراهم مثلا للغباء ،حين
يتعاملون مع صفات الحمير الحميدة دائما؛ لذا يحز
في نفسه سخر ية الإنسان من الحمير ،ويرفض
وصفهم بالغباء؛ مؤكدا ذلك بالدراسات العلمية
والواقع .يدافع السارد /الحمار عن قبح صوته
مقارنة بأصوات بعض البشر بل المطربين
والمطربات ،ويرى قلة كلام الحمار دليلا على
حكمته ،فضلا على إسهامه في الحياة الإنسانية
قديما .وبعد هذه المعاناة مع البشر قرر السارد أن
يهجرهم إلى الخلاء ،سعد بذلك واستطاع تكوين
مجتمع من الحمير ،كثرت نقاشاتهم حول خطورة
واقع البشر وتهديدات مستقبلهم .ورغم قلق
السارد على بني جنسه فإنه يترك هذا القلق،
و يلتفت إلى أسرته التي كونها وسعد بالحياة
معها ،ل كن هذه السعادة تنتهي على يد سائق
شاحنة مخمور يتسبب في وفاة صغيره وزوجته؛ مما
يصدم السارد و يصيبه بحزن شديد.
تفارق الشخصية الرئيسة [هي] أرض الوطن،
ويشتد ألمها لذلك؛حيث إنها أول مرة تسافر بعيدا
عن وطنها .تقبل أرض المطار ،وتأخذ حفنة من
تراب الوطن معها؛ فقد كان الفراق صعبا
بالنسبة لها ،ل كنها اضطرت لهذا السفر؛ فالظروف
التي تعيشها تحكم عليها بالسفر النهائي .يشتد
اشتياقها للوطن فت ُخرِّج هذا الشوق كتابة رائعة،
أمدتها بشعاع من أمل .ترسل كل ما كتبته
لإذاعة وطنها ،وعندما وصلتها رسالة أحد
العاملين في الإذاعة يُحيِّي فيها وطنيتها الصادقة،
ويتمنى لها لقاء الأرض السر يع -لم تسعها الأرض
بما فيها ،فزاد أملها في العودة .ل كن القدر لم
يمهلها لتحقيق ذلك؛ فقد ماتت وفي صدرها
حرقة الشوق ولهيبه ،وسقطت الدموع اللؤلؤ ية
على حفنة التراب الجوهر ية.
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يأتي بناء هذه القصة أقرب إلى
المقال التحليلي منه للسرد
القصصي ،ل كن ثمة حضور
للسرد ،خاصة عبر تقنية "السرد
على لسان الحيوان" ،حيث إن
السارد أحد الحيوانات "حمار"،
وذلك لمناقشة "سوء موقف
البشر من غيرهم" .و يأتي السرد
عبر ضمير المتكلم؛ إضفاء لقدر
من مصداقية التناول .يتسع
المدى الزمني للقصة؛ من ثم
تكثر بها النقلات الزمنية.

هذه القصة معالجة وجدانية
لقضية الاغتراب ،حيث التركيز
الأكبر على مشاعر الذات
المغتربة ،سواء لحظة فراق
الوطن ،أم بعد فراقه .دون
كشف عن الأسباب أو
الدوافع ،مع استخدام لغة يشيع
فيها المجاز بأشكاله المختلفة ،وهذا
ما عمق المسار الوجداني في هذه
المعالجة .كما كان السرد أقرب
للتحليل النفسي منه إلى الرصد
الحدثي.

 -9المجنونة

[ ]4بشرى ناصر العبادي

 -9المجنونة

 .63المجنونة (ص )8 -3
 .64الرحيل (ص )13 -9
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كانوا يطلقون عليها اسم "المجنونة" ،وكان الصبية
في الحي يلاحقونها .لم تكن تتكلم ،فقط تحاول
الفرار .كانت علاقتها ب "أم بدر" وزوجها مثار
ُّ
تعجب أهل الحي؛ خاصة مع الود الذي تكنه
لهما .طوال خمس سنوات لم يستطع أحد أن يبتز
كلمة من فمها .حاول أحد الشباب أن يدخل
معها لبيتها ،ويستدرجها لتحدثه عن نفسها،
ول كن حال دون ذلك غموضها ،الذي صار
موضع اهتمام الأهالي كالأساطير .يتمنى
ال كثيرون الاستماع إلى صوتها؛ فأصبحت حديث
المجالس والسمر ،وكثرت عنها الأقاو يل .مرة
اكتشف أحدهم أنها تمارس فعل القراءة ،فانتشر
الخ بر .وذات يوم كان ثمة غريب يطوف حول
دارها؛ فكثر السؤال عنه وعن علاقته بها.
وعدها بأنه سيعود ،وانطلقا في سفر العشق
والتعشق .خافت من رحيله ،ل كنه رسم لها
مستقبلا أفضل .تستعيد ذكر ياتها معه :كيف بدأ
عشقهما ،ثم زواجهما؛ مما جعل حزنها يشتد
لذهابه .ومع رحيله وتطلعها إليه ازداد تعلقها به،
حتى أنها تعزف عن أي صورة من صور التله ِّي؛
فكثرت حولها الأقاو يل؛ من أنها نسيت أمر
نفسها ،أو أن الرقاد ابتعد عنها ،أو أنه وجد امرأة
سواها ،وأنها ستموت لا محالة .ثمة يوم يبدو
مختلفا؛ فكل الأحاسيس الجميلة تنهال عليها .ل كن
داهمها إحساس بالألم ،ورغم ذلك استمر تفكيرها
فيه وتوقعها مجيئه وانتظارها له .الألم يتزايد في
جهتها اليسرى ،ل كن ظلت تننتظره عله يعود
بوما.
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يعد هذا العمل قصة شخصية؛
حيث تدور من بدايتها إلى نهاية
حول شخصية واحدة ،هي
"المجنونة" وطبيعتها الخاصة،
وموقف المحيطين بها منها .مع
حر ية في السرد على مستوى
البنية؛ من خلال استخدام
التوصيف المباشر أو التحليل مع
الحوار المنقول أو الآخر
المسجل ،إضافة إلى التنقلات
الزمنية الواسعة ،والسير وراء
الشخصية مكانيا.
تحلل القصة موقف الذات
الأنثو ية من رحيل الآخر وأثر
ذلك عليها وموقف الآخرين منها
وموقفها إزاء هذا ،وذلك عبر
بنية تحليلية ،تستخدم ضمير
الغائب رغم شدة ذاتية القصة؛
مما قد يجعل ضمير المتكلم أكثر
مناسبة .وفي هذه القصة يتماهى
تتداخل
حيث
الزمان؛
الأزمنة؛ الماضي والحاضر
والمستقبل؛ فتتشكل البنية بين
استباق واسترجاع.
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 -9المجنونة

 .65إعدام أحلام بكر (ص )25 -15

ما زالت المدينة مبهرة ل "بكر" ،رغم قوة جذوره
في القر ية .فمع تفوقه الدراسي كان ُّ
تعلقه بالمدينة،
وتساؤله كثيرا :كيف يتسنى للمرء أن يكون إنسانا
مُه ًِّّما في تلك المدينة العظيمة؟ .في هذا الصباح
خرج إلى الجامعة رغم تكاسله ،متطلعا لما حوله،
وفي أثناء ركوبه الحافلة دس أحدهم في يده
نشرة مطبوعة ظنها جريدة ،أخذ يتسلى بما فيها
رغم غرابته عما اعتاده في الجرائد اليومية ،كان
ثمة رجل ظل يتابعه حتى اقترب من بوابة
الجامعة ،وهنا أوقفه ذلك الرجل ،ثم اقتاده إلى
التحقيق .ح ُبس وتكرر التحقيق؛ من أجل
إجباره على الاعتراف ،انتهى الأمر بحبسه ثلاثة
أيام ،ثم عاودوا سؤاله .انهال أحدهم عليه
بالضرب حتى فقد الوعي .أربعة أسابيع اعتاد
فيها أنواع التعذيب المختلفة ،كانت رغبة الموت
هي الرغبة الوحيدة التي تفرحه .أفرج عنه لعدم
وجود أدلة مع تأكيد أنه تحت المراقبة ،ثمة
سؤال يرن عليه من شهر :هل أعود إلى قريتي..
أم أظل في المدينة التي افتضت بكارة أحلامي؟
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من خلال ضمير الغائب كان
رصد القصة لإشكالية "عذابات
الذات القادمة من القر ية رغم
بساطتها نتيجة قسوة المدنية غير
المبررة" .وهذه القصة تشير إلى
جانبين قليلي التناول في القصة
القطر ية :إشكالية الانتقال من
القر ية إلى المدينة ،والعنف
السياسي أو بوليسة الدولة .وقد
تنوع المكان ما بين "الشارع-
الجامعة -مكان التحقيق" ،وثمة
توظيف لتقنية الاسترجاع.

 -9المجنونة
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 .66الموت برغبة (ص )34 -27
 .67تفاصيل عن امرأة الرماد والرفض(ص )43 -35

يقدم السارد مجموعة من التداعيات غير المترابطة،
فهو يعترف أن تغيير الواقع المظلم محال دون
مؤهلات تساعده على ذلك ،وهو ما يدفعه إلى
تحليل هذا الموقف وتقديم رؤيته الخاصة تجاهه.
يتذكر جانبا من لحظة الفراق ،حيث كان الوقت
ظهرا ،وما تزال الشمس شديدة الوهج ،ركب
البحر إلى الصحراء دون أن يودعه أحد .عنذئذ
انطلق في مناجاة "سليمة" ،مقدما أشياء كثيرة
يرجوها منها ،ومستعيدا حوارا دار بينهما .يأتي
مشهد ذهابه للجندية ،وتألمه من فراقه لها ،وما
كان من تمن ِّيه أن يصحبها للخارج .وفي مغتربه
استقبله أحدهم .إنه ينتظر كل أولئك اللاجئين
إلى عبث الحياة ووهم الانطلاق ،يصف مشهد
ذهابه إلى بيته الشبيه بالقصر ،حيث امتلأت
نفسه بالحقد وال كراهية .يعود إلى حديقة الطفولة،
إلى تلك الحجرة الضيقة بظلمتها المسعورة وحرها
المتقد .وأخيرا تكون مناجاته للسماء ،ولتلك
المرأة المسافرة إلى بحار الخضرة ،سائلا :أين أنت؟
ستعاد صياغتها بنضوج أكثر في قصة "عناكب
الروح" ،رقم ""78

[ ]4بشرى ناصر العبادي
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إشكالية
القصة
ترصد
"الاغتراب" بعمق وعبر أكثر
من مستوى ،فثمة اغتراب
أصغر ،وهو الابتعاد عن
المحبوبة ،واغتراب أكبر ،وهو
الانتقال إلى بلد آخر بعيدا عن
الوطن الأم .ومع استخدام
ضمير المتكلم كان بناء القصة
أقرب إلى تيار الوعي في ظل
تقسيم مقطعي مرقم ،مع
توظيف تقنيتي الاسترجاع
والاستباق ،اللتين جعلتا البنية
المكانية تتنوع أيضا ،وإن كان
مركزها "الميناء" ،حيث رحيل
الشخصية.
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 .68محاولة لخلق شخصية (ص )48 -45

تجلس وحدها امرأة غارقة بالدهشة والحزن
حيث تربعت على سريرها ،ترى العزلة َ محاولة
أولى لاصطياد الحياة ،فهي تضيق من خداع
الآخرين حولها ،فحينما تصبح اللحظة غارقة
بالسوادِّ والتعاسة ِّ تتمنى ساعتها أن يزداد الحزن في
تسربه إلى الداخل ،وترى الموت هو المعادلة
المنطقية للانزواء .تأتي ثورتها على مواضعات
ل
الواقع؛ سعيا للتغيير .على جانب آخر كان الرج ُ
الحلم ُ ،وكانت المرأة الحلم ،كانت لها أحلامها
الرائعة البعيدة ،التي يحلو لها كثيرا أن تسترجعها،
ل كن ثمة إشكاليات تحيط بها ،تتمثل في ابتعاد
الآخرين عنها وشعورها بالوحدة وانغلاقها على
ذاتها ،فتنطلق خلالها ،وتحس أنها تخرج من
نفسها ،عندها فقط "تكون قد طفوت على العالم
بوجه مبتكر".
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تقدم القصة شكلا من أشكال
معاناة الذات عبر تحليل أوجه
ٍ
نواح
تلك المعاناة ،التي تتمثل في
كثيرة ،سواء عبر دائرتي الفقد
أم الامتلاك ،الفقد لما ترغبه
وامتلاك ما لا ترغبه؛ ونتيجة
ذلك تحاول تعو يض هذه
الإشكالية عبر بنية الاسترجاع
لما ترغب فيه ولا تجده .أما
بنية المكان فغير محددة
للانشغال بالذات وماضيها
وتحليل ذلك كله.

[ ]4بشرى ناصر العبادي

 -9المجنونة

 .69مغامرة شاب يدعى خلف (ص )59 -49

تفتتح الساردة القصة بحديثها عن "أبي جابر" والد
خلف وشهرته ومكانته ،خاصة مع حكاية ولده
التي صاروا يحفظونها؛ والتي تسجلها عبر ثلاث
وقائع :الأولى تعبر فيها عن ُّ
تميز خلف رغم صغره
بابتعاده عن عالم الطفولة ،وشدة ُّ
تعلقه بالسدرة
الوحيدة رغم ما شاع عنها من أنها موطن للجن.
تعلقت الساردة ب "خلف" ،وحاولت التطفل
لدخول مل كوت ذلك الصبي الجميل المفعم
بالغموض العذب؛ لذا كانت تراقبه وتتأمل
جلوسه ،حيث يثيرها صمته وانقياده؛ من ثم كان
خوف والدها عليها .مع اقتراب موسم الدخول
للبحر ،كانت أحلام الساردة بالهدايا ال كثيرة،
ومحاولتها الاقتراب من خلف في أثناء عزفه،
ل كن لم تنجح .الواقعة الثانية كانت سفر خلف
بحرا؛ لعله يشفي عبر ابتعاده عن السدرة ،ثم
كانت العودة مبكرا؛ بسبب نوبات الصرع التي
تتوالى عليه وهو في القارب .وأخيرا تأتي الواقعة
الثالثة ،وهي زواج السادرة بخلف ،ورغم مراسم
الاحتفال ال كثيرة فإن خلفا يختفي ،ولا يعثر له
على أثر ،و يقال إن الجنية احتطفته عندما علمت
زواجه.
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هذه قصة شخصية ،حيث تدور
حول "خلف" وطبيعته الخاصة
التي حار فيها م َن حوله ،مع
موقف الساردة منه .وثمة ملمح
تتميز به هذه القصة ،وهي
توظيفها للأساطير الشعبية
المتمثلة في الاعتقاد بتأثير
"الجن" علينا .وكان استخدمها
ضمير المتكلم تجسيدا لخصوصية
رؤ ية الساردة تجاه الشخصية
الرئيسة والأحداث .ذلك كله
عبر بناء مقطعي معنون.
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 .70هموم رجل يعيش بيننا (ص )68 -61

ينطلق بالسيارة على هيئته المتكررة ،و يقوم بما
اعتاد من أحداث ،يشعر بالضيق من آلية حياته
ومظهر ية بعض أحداثها ،يستعيد مسار تلك
الحياة ،وصولا إلى منصبه الجديد .كان يسيطر
عليه إحساس بالدونية والتفاهة ،وهو ما يعبر عنه
من خلال تساؤلات كثيرة .يرى في عودته
للبيت بدءا جديدا للعبة القناع والز يف بأعمق
أشكالها وأكثرها خداعا؛ من ثم يعود إلى حديقة
الطفولة راغبا في تغيير مساره المعتاد والمرسوم.
يشكو الآن من سطحية اهتماماته ممثلة في
القراءة ،بل يرى أنه يساعد بشكل أو بآخر على
إشاعة الرذيلة بمفهوم خاص ،يتمثل في ذلك
الشعور بالتآمر على التلقائية والعفو ية والبساطة.
ينطلق في أفكاره الناقمة على واقعه ،ثم فجأة يشعر
بأن سيارته قد اصطدمت بشاحنة كبيرة ،و يحس
بالدم يغطي وجهه ،ل كن تنطلق أفكاره إلى
زوجته التي ستتناول عشاءها مع أولادها بكل
هدوء.
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عبر ضمير المتكلم ترصد الذات
أزمتها إزاء واقعها المتشح
بالز يف والاعتيادية والرتابة؛
من ثم تأتي رغبة تلك الذات
في الخروج منه والعودة إلى
مقابله الأكثر نقاء .يأتي السرد
عبر ضمير المتكلم في بناء أقرب
إلى تيار الوعي ،مع سكونية
المكان /السيارة ،ل كن من
خلال الاسترجاعات كان
تحرك الشخصية زمنيا ومكانيا.

 -9المجنونة
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 .71للطفولة أحلام عذبة (ص )76 -69
 .72حالة خاصة (ص )81 -77

[ ]4بشرى ناصر العبادي

يغف
ُ
غطا "جاسم" في سريره ونام ،وشعر أنه لم
ن حتى اقتحم صوتُ أمه هدوءَه،
سوى ثوا ٍ
وأخذت تحاول إيقاظه؛ ليذهب إلى المدرسة
رغم رغبته الشديدة في النوم ،حاول النوم ،ل كن
أمه لم تدعه؛ فاستيقظ وهو يفكر في الدراجة التي
وعده والده بها دون أن يحضرها رغم نجاحه.
غلبه النوم ثانية ،وعاد إلى أحلامه .توقظه أمه
فيدس كتبه بسرعة في الحقيبة ،ل كن يسمع
صوت طائر؛ فيبحث عنه إلى أن يجده ،ويسعد
به .تتحدث الأسرة كثيرا حول الطائر ،الذي تعلق
به جاسم ،و يُحدثُ في المدرسة أصحابَه ،الذين
يأتون ليروا الطائر الجميل ،ل كن جاسم لا يجده،
و يصدم حين يعلم أنه مات؛ عندئذ غرقت عينه
بالدمع ،قال لنفسه :لماذا نفقد كل الأشياء
الحلوة؟ ومن يومها تعلم أن لا يطلق لأحلامه
العنان.
َّ
أحس ببعد العالم وصغره وانفصاله عنه .أكثر َ من
التدخين والشراب مع ز يادة شعوره بالضيق
والخوف .إنه لا يعرف أحدا ،ولا تربطه صلة
بأحد ،وجد كل عمره في منزله الصغير وحديقته،
خاصة بعد الرحيل المؤلم لوالدته ،عمل في جريدة
ل كن عاد إلى وحدته التي تؤنسه ،تتابعت حركته
في المنزل ،متواز ية مع اضطرابه .لم يكن يعرف
عن عالم المرأة شيئا ،كان يجدها لغزا يصعب
حله .تعرف عليها في إحدى الندوات؛ فتعلق
بها ،لا سيما مع جرأتها في الحديث .لم يكن يرى
نفسه إلا ًّندا للبرجواز ية ،بينما حين لامست
كلماتها شغاف قلبه أحس ببراءته ،تواصلت
حركته ،حتى أحس برغبته في الانطلاق عبر
الكتابة ،فكتب تلك المرأة القصيدة ،ثم أمضى
النهار يهدهدها ،وأخيرا راح يكتب في هدوء..
"إلى المنتظرة ...التي تأتي ولا تأتي"َّ ..
علها تقرأها
يوما.
124

موضوع قليل التناول "الطفولة"
وأحلامها العذبة ،وهو ما دل
عليه العنوان صراحة بلا شعر ية
خاصة لم تتوفر في عتبة العنوان،
ل كن بناء الأحداث تمتع بمثل
هذا المجاز ،رغم بلورة مغزى
القصة عبر عنه التساؤل الختامي:
"لماذا نفقد كل الأشياء الحلوة؟
ومن يومها تعلم أن لا يطلق
لأحلامه العنان" .مع ملاحظة
بنائية ،وهي كونها حواراية،
غلبت عليها مشاهد الحوار
المباشر مع نقلات زمانية
ومكانية.
هي قصة تحليلية ترصد تنوعية
خاصة من تنو يعات تيمة
"الحب" ،عبر رصد عدد من
العوامل عمقت من تلك التيمة،
وهي :الوحدة ،محدودية الرؤ ية،
ثم قوة الإبهار .ورغم استخدام
ضمير الغائب فالقصة أقرب إلى
تيار الوعي .مع تعدد
الاسترجاعات وسكونية المكان/
لطبيعة
انعكاسا
البيت؛
الشخصية الرئيسة ،التي تتسم
بمحدودية الحركة.
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 .73المشغوليات الأخيرة لابن بحر (ص )87 -83

كان "ابن بحر" يعرف أن الزمان لم يعد زمانه؛
من ث ََّم آثر الانزواء في بيته إلا نادرا وللضرورة.
حين عرضوا عليه بيع بيته مقابل مبلغ زهيد؛
لأنه يشوه المدينة الجديدة اكتفى بقوله" :لا حول
ولا قوة إلا بالله" .زاد ألمه مع تغيرات المدينة
التي تلاحقه ،و ينزوي معها ماضيه الثري ،حيث
كانت مكانته المميزة بين الأهالي وامتلاء حياته
بهم؛ فالمدينة لا تملك قلبا ،وهو ليس ممن يسبح
مع التيار؛ فكان شعوره بالاغتراب .لا زال ابن
بحر يتذكر فترة الشباب ،حيث امتهن الصيد،
وأضرب عن الزواج دون أن يعرف أحد
السبب ،وكان موضع اهتمام الجميع ،بل كثرت
الأقاو يل عن بركاته المتعددة .تباعد عنه
الأصحاب ،إلى أن اكتشفت وفاته؛ حين انبعثت
من منزله الطيني القديم رائحة جثته؛ جثة رجل
عجوز ،عرف بابن بحر ،من مواليد ما قبل المدينة.
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في رصد أقرب إلى التسجيل
عالجت القصة إشكالية متيزة،
وهي قسوة التحول إلى المدينة
والعزوف عن حياة البحر ،من
خلال رصد شخصية "ابن بحر"
وحياته بعد هذا التحول وكيف
كانت قبلُ .وذلك من خلال
ضمير الغائب ،ومع مركز ية بنية
الاسترجاع كان ثبات الفضاء
المكاني متمثلا في منزل ابن
بحر.

[ ]4بشرى ناصر العبادي

 -10عناكب الروح

 .74امرأة الخوف (ص )27 -7

تحلل الساردة معاناتها عبر جروح مستمرة؛ ومن
ثم كان لجوؤها إلى الخوف وسيلة للهروب
المتمرد .ترصد تلك الذات الأخرى المنشطرة من
ذاتها وجوانب علاقتها بها ،وتقدم رؤيتها الخاصة
لمعنى "السعادة" وموقف الأخرى من ذلك ،مع
موقفها من الحب وخوفها من النهايات غير
المكتملة .تحلل الساردة إشكاليتها الآنية ،وهي
"وقوفها في مفترق الطرق بين العنوسة وسن
النضج" ،وتنظر لهذه الإشكالية من جوانب عدة:
مجتمعية ولغو ية وثقافية .عقب الفقرات الثلاثة
التحليلية يبدأ الجانب السردي ،وتستهله الساردة
بوصف طقوسها في أجازة آخر الأسبوع ،حيث
تستعد لانتظار رجل لا تعرفه ل كن تشعر به،
راصدة معاناتها بوصفها امرأة وحيدة تقف على
أبواب الأربعين ،وسبب هذه الوحدة هو تمردها
على قرار تزو يجها من ابن عمها ،وسفرها للخارج
من أجل ذلك ،م ُفضلة قسوة الوحدة والغربة.
تنتهي أجواء انتظار الرجل المجهول ،وتأتي
للسادرة رسالة من شقيقتها ،ثم تقرر العودة ،وفي
المطار تلتفت لترى ذلك الرجل الذي كانت
تنتظره ،وهو يحدق بها ،ورغم رجاءاته ال كثيرة
لتبقى معه فإنها تصر على المغادرة.
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يتسم بناء هذه القصة باتساع
مساحة التحليل ،الذي شغل
ثلث القصة الأول ،مع فصله
عن السرد كأنه مقدمة له .جاء
السرد عبر ضمير المتكلم ،معالجا
إشكالية مخالفة مواضعات الواقع
وما ينتج عن ذلك من سعي
للهروب أو "الاغتراب" .مع
توظيف عدة استرجاعات،
وتنوع المكان ما بين :الشقة،
المطار .ثمة مفردة بيئية "البمبر"
(ص ،)15واقتباس شعري.
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 .75تبا ...إنها طفولتي (ص )46 -29

تقرر الساردة منذ البدء أن الأنثى لا تتقن شيئا
سوى تقديم التضحية والحب لدرجة التفاني،
وكل ما نشأت عليه يعزز نكران الأنثى لذاتها
مقابل ذوبانها وتماهيها في ظل الرجل ،وهذا ما
دفعها مبكرا للانقلاب على هذا الإرث ،عبر
صور شتى ،مثل :كرهها لتزينها ،تقليدها للأولاد،
شراستها وحدة طباعها .تطيل الساردة تحليل
ذكر يات المدرسة وموقفها منها ،ورؤيتها لهذه
التجربة صورة من صور التمييز بين الأنثى والذكر.
ُّ
التكيف مع واقعها وقتئذ،
خلصت إلى أن عليها
واقع الأنوثة خلال طفولتها التي تراها رغم كل
شيء سعيدة .ومع تقدم العمر زاد غضبها
ورفضها لأنوثتها؛ فثمة خمسة أخوة لديها؛ من ثم
كان استعبادها في خدمة كل هؤلاء الذكور
إضافة لوالدها ،وأخيرا عندما ظهرت عليها
علامات الأنوثة أخذت تشغلها حقيقة الفرق بين
الذكر والأنثى ،التي تراه ترسيمات نصبها ووضعها
الذكور على مر العصور؛ ليحكموا بناء نظامهم
الذكوري.
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هذه القصة شديدة الخصوصية
والتميز في رصدها لإشكالية
الأنثى ولا سيما في مرحلة ما
قبل النضج :الطفولة و بداية
المراهقة ،ثم النضج .وذلك عبر
ضمير المتكلم ،لتقديم أوجه
معاناة الأنثى في ظل المجتمع
الذكوري .وقد غلب الجانب
التحليلي في هذه القصة على
الآخر السردي ،مع امتداد
زمني واسع واسترجاعات عدة،
ومن المفردات البيئية في القصة
كلمة "مريول" ص.38
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 .76امرأة نصفها مطر ونصفها رماد (ص )58 -47

افترشت الساردة الأرض لتفرغ محتو يات
صندوق قديم ،أخذت تتطلع إليها بدهشة؛ حيث
أعادتها تلك المحتو يات لذكر يات ارتبطت
بأحداث ،خاصة جملة كتبتها في سن مبكرة ،هي:
ٍ
"الحب كما التماعة البرق ،فإن ذهب ،بقيت
ومضته في العيون" .توالت أفكارها تجاه تلك
الجملة ودلالتها في زمنها الآن ،راصدة موقفها من
تجربة الحب عامة ،ذلك الموقف الذي تبلور في
"الخوف" ،خاصة مع حادثة عاصرتها وقت
طفولتها ،وقعت لإحدى فتيات الحي ،هي
"جميلة" ،تلك الفتاة رائعة الجمال وبؤرة انشغال
العشيرة عامة وإعجاب السادرة خاصة ،وقد
ازدادت سعادة الساردة عندما اختصتها جميلة
بتوصيل خطاب منها إلى "حمد" ،وهذا ما جعلها
تكثر من المرور أمام شباك جميلة ،ل كن لاحظت
بعد فترة إغلاقه ،ثم كان الحدث الأقوى ،وهو
موت جميلة؛ عقابا لجرأتها في التطاول على
مواضعات القبيلة فيما يتعلق ب "الحب" .ومع
كثرة سرد النساء لحادثتها ،وتدخل الفكر الجمعي -
صارت قصة جميلة أسطورة ،تُستخد َم لترسيخ
الخوف لدى الساردة ،التي أعادت محتو يات
الصندوق ،وقد اعتصرها الحزن.
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تواصل هذه القصة السير على
منوال سابقتها ،في تناول صورة
من صور أزمة الذات الأنثو ية
ومعاناتها إزاء واقعها نتيجة تيمة
"الحب" ،وذلك من خلال ضمير
المتكلم ،الذي تنطلق منه
الساردة في تقديم رؤيتها لأزمة
الآخر ،عبر بناء دائري ،حيث
تنتهي القصة من لحظة بدايتها،
وبينهما استرجاع طو يل المدى.
وثمة تناص مع القرآن ص،54
وتنوع في الفضاء المكاني" :حجرة
الساردة ،منزلها القديم ،الحي".

[ ]4بشرى ناصر العبادي

 -10عناكب الروح

 .77حدث ذات مرة (ص )70 -59

تخرج الساردة من متحف تحيط بها عدد من
الأفكار والمشاعر ،ترصد طبيعتها في انشغالها
بأمور غير اعتيادية ،مفسرة سبب اهتمامها بهذه
الأشياء؛ فهي تعوض نفسها عن خسارتها
وفقدانها الحميمية .تنطلق في سيرها حتى تصل إلى
زقاق طو يل ،تشعر فيه بالغرابة والرغبة في
الخروج؛ لذا تحث الخطا هاربة ،حتى تجد لافتة
صغيرة كُت ِّب عليها بخط رديء (حمام العافية)
على بيت قديم ،تشعر نحوه بانجذاب ورغبة في
معرفة ما بداخلها .يلح عليها الفضول كأن قوة
تدفعها إليه؛ فتنطلق فيه رغم اضطرابها وترددها،
إلى أن تفاجأ بامرأة سمينة مترهلة يجللها السواد.
تصل الساردة لحجرة الاستحمام ،فتأنف من
التعري أمام الأخر يات ،اللاتي يتجاذبن الحديث
معها ،حتى تستجيب لهن ،ل كن تنزعج من
التفافهن وفضولهن ،تسرع بالخروج من الماء ل كن
تختفي ملابسها وأشياؤها ،تبحث عنها كثيرا،
وعندما تهدد المرأة المترهلة تنهال عليها ضربا،
فتعدو منهارة في الزقاق عليها ملابس فلاحة
قرو ية.
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تتسم أحداث القصة بالغرابة
وقدر كبير من عدم المنطق؛ مما
يقربها من الطابع الحلمي أو
الكابوسي ،وتأتي القصة عبر
ضمير الغائب ،مقدمة فكرة يحيط
بها الرمز ،وذلك من خلال
سرد مشهدي ،ويتنوع فيه
المكان ما بين المتحف ،الزقاق،
الحمام.

تأخذ نساء الحي في إعداد "سليمة" وسط دهشتها
من مظاهر الأنوثة التي لا تدرك كنهها ،مع
ُّ
للتذمر
رغبتها في الخروج للعب؛ مما يدفعها
والبكاء ،خاصة مع ُّ
تعلقها بالشط ،وهو ما تعبر

[ ]4بشرى ناصر العبادي

 -10عناكب الروح

 .78عناكب الروح (ص )78 -71

عنه أمها بأنها "مأسورة بعبد الشط" .تظهر
أعراض الحمل عقب زواجها ،الذي هيأ لها
الانتقال من حيها القذر إلى جوار رجل ثري
غريب يذكرها دوما بوالدها .تمر السنون وهي
مقيدة في بيتها ،لا تفعل شيئا سوى الإنجاب،
رغم قوة دافعها للخروج ل كنها لا تستطيع.
ازدادت نضجا وفتنة ،ل كنها عازفة عن التزين
لزوجها ،مستسلمة له .يخسر زوجها كل أمواله،
وهي غريبة عنه بعيدة معزولة ،تُحدِّق في الفراغ
بأبصار زائغة .تتوالى عليها ُّ
تغيرات ذهنية تدفعها
إلى سلوكيات غير سو ية ،تجعل زوجها يهجرها،
مكتفيا بترك مصروف شهري لها وللأبناء .تستمر
في الذهاب إلى النهر؛ حتى كادت تغرق ،وينتهي
بها الأمر إلى الموت حرقا ،في إدانة لتجاهل أهلها
وزوجها وأبناؤها لأزمتها النفسية.
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من خلال الراوي العليم
المتحدث بضمير الغائب ترصد
القصة الآثار المترتبة على انتقال
الفتاة قسرا من مرحلة الطفولة
إلى الأنوثة دون إعدادٍ أو
مراعاة لاختلاف طبيعة
المرحلتين ،وذلك عن طر يق
الزواج المبكر .تأتي القصة في
بناء مقطعي مرقم ،ويتميز
بالثبات
المكاني
الفضاء
والانغلاق "بيت أهلها -بيتها"؛
تجسيدا لأزمة الشخصية ،مع
الاعتماد على بنية الاسترجاع
الزمنية ،وثمة مفردة بيئية:
"البرحي" ص.75

[ ]4بشرى ناصر العبادي

 -10عناكب الروح

 .79لعبة الحب وعبث الاحتمالات (ص )89 -79

تنكب المؤلفة على الطاولة بعدما ملت من العجز
في انتظار وه ْم الإلهام لكتابة القصة ،وتخطط
لبطليها :رجل وسيدة ،وتقرر أن تكون الأحداث
واقعية ،بداية تقع مقدمات الحب ،الذي يزداد
بين البطلين ،تتدخل المؤلفة إزاء طوفان المشاعر
مقدمة صورة خاصة لكلتا الشخصيتين .ل كن
عقب تنامي الحب يبدأ التغير مع الزواج ،وصولا
إلى الانفصال نتيجة للعراك والمشاحنات ،تحزن
الزوجة على واقعها غير السعيد ،وتتألم بسبب تغير
زوجها .تشعر المؤلفة بأن الأحداث شديدة
الاعتيادية؛ من ثم ترغب في نهاية مدهشة تقبض
على أنفاس روح القارئ ،فتقدم ثلاثة
احتمالات .لم تقتنع المؤلفة بأي منها؛ فتعمد إلى
أوراقها وتمزقها إربا إربا ،ثم تلقي بها إلى سلة
المهملات.
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ترصد القصة تجربة طر يفة،
وهي أحداث وملابسات قيام
مؤلفة بكتابة قصة قصيرة،
فالقصة هنا عبارة عن سرد
يسجل السرد نفسه؛ مما يعني
أنها تعالج إشكالية فنية .كان
استخدام ضمير الغائب ،مع
ثبوت المكان "حجرة المؤلفة"
ومشدية البنية الزمنية.

[ ]4بشرى ناصر العبادي

 -10عناكب الروح

 .80هدية لأمي (ص )101 -91

مرت نصف ساعة كاملة على حيرتها إزاء الخواتم
المتعددة فيما بدا البائع متبرما ،كانت تشعر
بالحرج؛ فبعد حوار متردد تأكد للبائع عجزها عن
الشراء .خرجت مع شعورها بالخزي لقلة ما معها
من مال .تركب سيارة أجرة عائدة للبيت مع
شدة ضيقها؛ بسبب فشلها في شراء هدية مناسبة
ت مكالماتها لها ،مع
لأمها ،التي بعدت عنها وق ََّل ْ
سفرها واستغراقها في تربية الأولاد .تضايقها
نظرات السائق ،ل كن تكبح ثورتها ،خاصة مع
تذكرها طبيعتها سر يعة الغضب ،وهو ما تسبب في
انفعالها إزاء والدتها بصورة غير ملائمة .يزداد
ضيقها مع مرأى السيارات الفارهة وتخيلها ما بها
ومن بها؛ فتزداد حسرتها بسبب عجزها عن شراء
هدية لأمها في عيد الأم .تشعر بغربة ،لا سيما مع
سنوات السفر الطو يلة دون تحقيق فائض مادي،
تنزل من السيارة قبل المنزل ،وتسير في الشمس
والهواء الساخن ،وعندما وصلت أخذت في
البكاء ،ل كن كان أولادها خلف الباب
يصيحون بصخب" :ماما بكره عيد الأم كل سنة
وأنت طيبة يا أجمل أم".
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تقدم القصة عددا من التميات
تدور حول محور الاغتراب وما
ينتج عنه من معاناة ،عبر
الانشغال عن الأم وعدم تحقيق
عائد مادي ،وغلبة قيم المادة.
وذلك عبر سرد بضمير الغائب
في بناء قصصي تقليدي،
تحركت فيه الشخصية بين
فضاءات مكانية متعددة:
"المحل ،الشارع ،المنزل" ،مع
توظيف متكرر لتقنية الاسترجاع
الزمني.

[ ]4بشرى ناصر العبادي

 -10عناكب الروح

 .81تجربة امرأة على عتبات الأمومة (ص )124 -103

تعلن طبيبة المختبر نبأ حمل المدام /الساردة ،التي
تتعجب من هدوء الطبيبة لحظة هذا الإعلان
رغم خطورته في نظرها؛ لذا تنظر إلى هذا الشأن
نظرة أكثر اتساعا ،رابطة إياه بأساطير الخصوبة
والنماء .تتذكر تضحياتها من أجل الارتباط
بزوجها؛ لذا تتعجب من شعورها بالغربة تجاهه
الآن ،وهو ما تحاول تحليله كعادتها طوال
مسارات الحدث الرئيس ،راصدة مشاعرها إزاء
تطورات الحمل عبر شهوره التسع ،بداية من
تغيرات حواسها ،واضطراب أمزجتها ،وتغير
بعض ملامحها ،وأخيرا موقفها إزاء ذلك كله.
تشعر بعدم تلهف زوجها ،وتحاول تفسير ذلك
برغبته في تأجيل الحمل مع بداية زواجهما ،وهو
ما رفضت ْه صراحة .تصف موقفه منها وكذلك
موقف أهلها ،وتأثير ذلك في سلوكها تجاههم.
تأتي مرحلة ُ رؤ ية الجنين عبر السونار بداية تغير في
مشاعرها ،والتفكير في المرحلة المقبلة ،خاصة
لحظة الولادة ،التي ترصدها القصة بدقة ،منتهية
بلحظة احتضان الساردة لابنتها وسعادتها وقتئذ.
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ترصد القصة مشاعر امرأة تجاه
تجربة الحمل منذ بدايته حتى
الولادة ،مع غلبة الطابع
التحليلي على هذا الرصد ،إضافة
لاستخدام ضمير المتكلم مع ذاتية
الرؤ ية؛ مما جعل القصة أقرب
إلى تيار الوعي .كان تنوع
الفضاء السردي موازيا لتطور
التجربة المرصودة" :المنزل،
العيادة ،المستشفى" ،هذا مع
استخدام تقنية الاسترجاع
الزمني.

 -11الإ بحار وجسور العطش

[ ]5جاسم صفر

 -11الإ بحار وجسور العطش

 .82الساعة ..الوقت ..والانتظار (ص )16 -15
 .83القرار والحكايات المنسية (ص )19 -17

[ ]5جاسم صفر

عقارب الساعة تشير إلى منتصف الليل ..ينظر
إليها وكأنها تعانده .يحاول أن يغوص بين أوراقه،
أن يكتب حروفه ل كنه لم يستطع .ينظر إلى
عقارب الساعة وقد ازدادت حدة التوتر
والاشتياق .فالانتظار بالنسبة إليه ألسنة نيران
تشتعل داخلَه لا يمكن أن يتحمل .إنها تزداد
داخله ..كل الظروف التي تحيط به .هي أشواك
قد تجرح مشاعره .لا بد أن يتحمل هذا
التحدي ..ول كن شر يطة ألا يعلن الهزيمة ..لقد
انفصل تماما عن أحزانه ،دموعه ،وانهياره.
استطاع الأمل أن يبني جسورا لطموحاته،
و يفتح أبوابا تحتضن خواطره الجر يحة .كل هذه
الأمور يعرفها جيدا ..غرسها داخله ..ل كنه
يعترف أن لحظات الانتظار أصعب لحظات في
حياته.
كل شيء يتجمد ،يصل إلى درجة البرودة ،فوق
معدله الطبيعي ،فكل شيء يعيش مرحلة الترقب
ولحظات المعاناة ،قد تطول رعشات انتظارها،
وقد يستمر صمت حنينها عمرا ،فهي لا تستطيع
التوقف عن التوغل باحثة عن استقرارها في
تحقيق رغباتها الممتدة على جسور أحلامها
ترددت كثيرا أمام الواقع والطموحات؛
ْ
المرتقبة.
فالخوف يحيطها من كل الجهات والنز يف
العاطفي لا يتوقف ،لا يهدأ ..فلن يعيد تلك
الأشياء إلا ذلك القرار الحاسم؛ لتتمكن من
إزالة كل هذه الغيوم الداكنة .ثمة أمل ،فكل
شيء قد يعود لطبيعته؛ لتبدأ من جديد إذابة كل
التراكمات الوهمية بإرادتها وطموحاتها.
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يُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير الغائب ،الذي يبدو تجريدا
للذات؛ حيث تأتي النقاط
المسجلة شديدة الحميمية مع
الأنا ،فهي تدور حول مشاعر
القلق ،الترقب ،الاشتياق،
العجز عن مواجهة الواقع .ليس
ثمة بناء سردي؛ حيث يختفي
الجانب الحدثي ،فضلا على
غياب الفضاء المكاني ،مع عدم
وضوح البنية الزمنية.

يُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير الغائب ،حيث يستمر
التعبير عن مشاعر خاصة،
مثل :الشعور بالرتابة ،مع السعي
لمحاولة تغيير ذلك .ليس ثمة بناء
سردي؛ حيث يختفي الجانب
الحدثي ،فضلا على غياب
الفضاء المكاني ،مع عدم
وضوح البنية الزمنية ،وأخيرا
تتسم اللغة ببيانية بارزة وشعر ية
مقصودة.

 -11الإ بحار وجسور العطش

[ ]5جاسم صفر

 -11الإ بحار وجسور العطش

 .84أزمة عابرة ول كن!! (ص )25 -23
 .85هل سنلتقي من جديد (ص )32 -30

[ ]5جاسم صفر

شع َر بدرجات الحزن داخله ،تطوي خطوط
َ
التفاؤل من أمامه ،شع َر بلحظات ضعف
شديدة ،حاول أن يتخلص من هذه اللحظات
الحزينة ول كنه لم يستطع .توغل في أحزانه من
جديد .اكتشف أنه وصل إلى انهيار شديد فبكى
بصمت .ازدادت إيقاعات صرخاته داخله .تمر
اللحظات مثقلة ،عقارب الساعة تشير إلى أن
الوقت أصبح قاتلا .تزداد نبضات مشاعره
تأزما .إنه يحتاج إليها .في لحظات ضعفه .إنه
الآن في حالة لم يكن يتصورها؛ حالة الانهيار.
ل كن الأمل يزداد في داخله ،ومشاعر مضيئة
تتولد في طر يقه ،بلا خوف أو تردد ،حتى يستمر
العشق الخالد تتجسد داخله الطموحات.
فالاستغناء عن الأمل مستحيل ،والابتعاد عنه
مستحيل ،لا يمكن التفكير فيه.
يفتتح النص بتساؤل "هل سنعود من جديد؟ هل
ستعود الحكايات القديمة حاملة بين سطورها أمل
اللقاء وحنين الغد" .وهكذا تتوالى التساؤلات في
النص معبرة عن مشاعر الذات .صور قديمة
عادت من جديد ،تحكي الحكاية وترسم خطوطا
جديدة .كان كل شيء داخله يعيش في صمته
المعهود في اغترابه وحزنه بلا توقف ،وحكاية
تناثرت أوراقها في عمق سنوات مضت .كل
الأشياء التي تعيش أمامه تتغير ملامحها ،و يحس
بالقلق الكامن في أحشائها يدفعها للبحث عن
أشياء مستحيلة ،ضاعت من أمامها كل معالم
الماضي البعيد .هاجس غريب يتسلل داخله،
يحطم كل قدرات المقاومة .عادت الطيور
المهاجرة يدفعها الحنين للاستقرار والوفاء
للذكر يات ..لترسم أملا جديدا ،يبعدها عن
القلق.
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يُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير الغائب ،الذي يعبر عن
أزمة الذات ،تلك التي تتجسد
في الحزن واليأس لدرجة
الانهيار حتى البكاء ،ومن ثم
عذابات الح يرة والوقت ،ل كن
ثمة أملا يحاول التمسك بها.
ليس ثمة بناء سردي؛ حيث
يختفي الجانب الحدثي ،فضلا
على غياب الفضاء المكاني ،مع
عدم وضوح البنية الزمنية،
وأخيرا تتسم اللغة ببيانية بارزة
وشعر ية مقصودة.
يُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير المتكلم ،حيث يرصد
مشاعر القلق إزاء العودة من
المغترب ،فضلا على الحزن
واليأس ،ل كن ثمة أملا في
العودة مرة أخرى .ليس ثمة
بناء سردي؛ حيث يختفي
الجانب الحدثي ،فضلا على
غياب الفضاء المكاني ،مع عدم
وضوح البنية الزمنية ،وأخيرا
تتسم اللغة ببيانية واضحة وشعر ية
مقصودة.

 -11الإ بحار وجسور العطش

[ ]5جاسم صفر

 -11الإ بحار وجسور العطش

 .86عندما تسافر الأحلام فجأة (ص )36 -34
 .87سكة سفر (ص )41 -37

[ ]5جاسم صفر

تتوقف العواطف فجأة ..يدور بخلدها أكثر من
موقف ،هناك هاجس جاثم أمام جراحها،
تحاول إزالته ولا تستطيع ..تحاول أن تعيد ملامح
حكايتها تفشل ،كل الطرق أمامها مسدودة،
وجميع الجسور الممتدة على طرقات أحلامها
محطمة .لم يبق أمامها سوى تلك المحطة القديمة.
هي ترغب أن تكون كل الطرق واضحة .لا بد
أن تعيد حساباتها من جديد ،لا بد أن تكون
شجاعتها فوق كل شيء .وستغمض عينيها طو يلا،
فلا حاجة لتأمل جديد ،فجزيرتها عادت إليها
الحر ية من جديد .لن تبقى بعد اليوم سجينة كما
كانت ،يجب أن تقذف كل القيود في عمق
البحار بعيدا .وستشرق الشمس غدا ،وهي تحمل
بين ألسنة أشعتها أملا يبتسم.
يرسم حروفه على صدر الأوراق اليائسة من
مشوارها الطو يل ،يقطع عبر عذاباته المرهقة
مساحات شاسعة من الطرق الشائكة .يتوقف
أمام العديد من المحطات ،يرحل معها بتلك
الذكر يات التي عاش معها أحلى سنوات عمره.
هي كل شيء بالنسبة لأحاسيسه ومعنو ياته
وطموحاته .تسافر كلمته بحروف وجدانية
صادقة ،تكتمل قوافيها بصور جميلة رائعة .لا
تقترب مراكب أحلامه موانئ التغيرات
العاطفية ،ولا يمكنها الإ بحار تجاه التيارات
الوجدانية المتقلبة .يجابه العديد من المواقف
الحياتية ..ل كنه لا يبالي ولا تشكل له أية عقبة
ت ُ ْذك َر ،يستمر في طر يقه .قطرات :قد يستمر
العطاء زمنا لا حدود لتواريخ ميلاده ،ولا تباشير
لنهاية توقفه ..فيتدفق العطاء عمرا يحول كل
الأشياء لأغنية حالمة.
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يُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير الغائب ،المعبر عن ذات
أنثو ية تعاني من مشاعر القلق
والطرق
الجراح،
نتيجة
المسدودة ،التي تضطرها للعودة
إلى الزمن القديم .ليس ثمة بناء
سردي؛ حيث يختفي الجانب
الحدثي ،فضلا على غياب
الفضاء المكاني ،مع عدم
وضوح البنية الزمنية ،وأخيرا
تتسم اللغة ببيانية واضحة وشعر ية
مقصودة.
يُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير الغائب ،حيث يعبر عن
عذابات الذات التي يجرد منها
أخرى ،تلك العذابات التي تتمثل
في اليأس والبكاء ،وإن كان
هناك أمل .ليس ثمة بناء
سردي؛ حيث يختفي الجانب
الحدثي ،فضلا على غياب
الفضاء المكاني ،مع عدم
وضوح البنية الزمنية ،وأخيرا
تتسم اللغة ببيانية واضحة وشعر ية
مقصودة.

 -11الإ بحار وجسور العطش

[ ]5جاسم صفر

 -11الإ بحار وجسور العطش

 .88المشهد الأخير (ص )51 -47
 .89الإ بحار وجسور العطش!! (ص )54 -52

[ ]5جاسم صفر

تعودت مشاعره الرحيل عاشقة الاستقرار هناك
في الأعماق لتبدأ عمرا جديدا ..في رحلة جديدة.
عشقت الإ بحار بمجاديف الحنين وأشرعة الأشواق
تدفعه أحلاما ترقص على أمواجه عشقه ..تحاول
أن تصل إلى أقرب مرافئ الإ بحار ..لتعلن عن
مشاعرها .يستمران في الترحال معا .تتعثر
الخطوات أحيانا ..و يحالفهما الحظ في كثير من
الأحيان من الاستمرار ية دون متاعب قد تخلق
من الأزمات مما يجعلهما يفكران باستمرار كيف
الخروج من هذه الأزمة .ثمة مفاجأتان يرصدهما
النص .التقيا وامتدت الأيادي ..وشعر الاثنان
بأنهما في فصل الشتاء ..تحيطهم ثلوج لأول مرة
يشعران بها ..درجات البرودة ازدادت أكثر من
معدلها الطبيعي.
يحاصرني الشوق ..وتعذبني محطات عديدة..
أعيش رحيلا عبر دروب حياتية متقلبة ..لا
أشعر بالاستقرار ..ولا يمكن لي تحقيق ما أصبو
إليه من أمنيات .يحاصرني كل شيء ..فأفقد
كل مناعة للتحمل والقدرة على الاستمرار .أصور
كل معالم المعاناة بلا تردد أو توقف أو انهزام،
يجب أن ُّأبين كل خلجات العاطفة المتوهجة
بداخلي .ربما ستغلق أمامها كل الأبواب ،بينما
ستقف أمامها العديد من العقبات غير المتوقعة،
ربما تحدث تحولات مفاجئة في مسارها الطبيعي
ول كنها رغم ذلك لن تقف مكتوفة الأيدي عند
آخر سطور معاناتها؛ لتطلب الدفاع عن نفسها.
ستكون نهاية المطاف بالنسبة لي الإ بحار من
جديد داخل عينيك فربما تتغير ملامح المعاناة
بشكل أفضل؛ لتدفعني للمزيد من العطاء والبدء
في معايشة الحلم المغترب.
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يُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير الغائب ،راصدا ما أسماه
"المشهد الأخير" عبر أربعة عشر
مقطعا مرقما ،يبدو عليها عدم
الترابط ،حيث تعبر عن
إشكاليات الذات ،يدور بعضها
حول كثرة الرحيل ،والرغبة في
الاستقرار ...ليس ثمة بناء
سردي؛ حيث يختفي الجانب
الحدثي ،فضلا على غياب
الفضاء المكاني ،مع عدم
وضوح البنية الزمنية ،وأخيرا
تتسم اللغة ببيانية واضحة وشعر ية
مقصودة.
يُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
معاناة الذات عبر عذابات
الشوق والرحيل ،مع فقدان
القدرة على التحمل والاستمرار،
ُّ
وتوقع تجدد المواجهة ثانية.
ليس ثمة بناء سردي؛ حيث
يختفي الجانب الحدثي ،فضلا
على غياب الفضاء المكاني ،مع
عدم وضوح البنية الزمنية،
وأخيرا تتسم اللغة ببيانية واضحة
وشعر ية مقصودة.

 -11الإ بحار وجسور العطش

[ ]5جاسم صفر

 -11الإ بحار وجسور العطش

 .90مواجهة قصيرة جدا!! (ص )59 -56
 .91عندما تغترب الأشرعة (ص )62 -60

[ ]5جاسم صفر

يأتي النص على هيئة حوار يبلور حدثا متدرجا،
أو يوصف تداعيات أحداث على شخصيتين،
ومنه- :لماذا الحزن في عينيك يا صغيرتي؟ سفره
طو يل وطو يل* ..لم أجد عشقا بديلا غير هذا
الحزن– .لماذا لا يكون الاقتحام عمرا جديدا؟
*وجدت أمامي ألف مستحيل ومستحيل؟ -
نقاوم حتى نعبر حواجز الوهم الذي يعيش
داخلنا* ..هل المستحيل وهم ،هل هو حاجز،
لماذا تطلق أوهامك على أشياء أحس بها
وأتعايش معها– .عندما نريد أن نبقى في حدود
ضيقة نتوهم بالمستحيل* .والذي عاش تجربة
المستحيل ماذا تقول عنه ،هل سيكون جوابك
كما قلت سابقا بأنه الوهم؟
قطرات* :قد يتهمنا شخص ما بالخروج عن
الواقعية؛ فنتلقى التجريح بلا حدود.
ابتعدت الأشرعة عن سواحلها ..عمرا ،وعاشت
اغترابا طو يلا ..يفصلها جرح متأزم بداخلها،
حاولت أن تكون كغيرها ترحل وتعود ،تهاجر
تغترب؛ فتعود حاملة بين ثناياها كل أحاسيس
الشوق واللهفة .تحطم كل حواجز الوهم المخيف
الجاثم على كل تحركاتها .اغتراب الأشرعة يعني
ال كثير من الحكايات الممتدة على شواطئ عذاباتها
المندفعة داخلها ،والتي تغوص في أعماق بحرها
الذي تتلاطم أمواجه على صدرها بكل قوة
واندفاع ،فتنهار درجات التحمل وتشتد المعاناة
من جديد .في كثير من الأوقات تكتشف بأن
الجميع قد تخلي عنها ،الجميع يشير إليها بأصابع
الاتهام ،تحاول أن تدافع عن نفسها .قطرات :لا
يمكن أن نحقق أحلامنا وطموحاتنا وبداخلها
وهم مخيف اسمه المستحيل.
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يُرْو َى هذا النص من خلال
ضميري المتكلم والمخاطب؛ لأن
النص جاء حواريا صرفا،
مناقشا عددا من الإشكاليات
العاطفية ،مثل الحزن والح يرة
والعجز إزاء الواقع؛ ومن ثم
الاستسلام له .ليس ثمة بناء
سردي؛ حيث يختفي الجانب
الحدثي ،فضلا على غياب
الفضاء المكاني ،مع عدم
وضوح البنية الزمنية.

يُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير الغائب ،حيث يرصد أزمة
ذات أنثو ية تتمثل في الاغتراب
الطو يل ،والجرح المتأزم ،مع
انتحار الأماني ،وكثرة الإ بحار
من أجل تحقيق الأهداف.
ليس ثمة بناء سردي؛ حيث
يختفي الجانب الحدثي ،فضلا
على غياب الفضاء المكاني ،مع
عدم وضوح البنية الزمنية،
وأخيرا تتسم اللغة ببيانية واضحة
وشعر ية مقصودة.

 -11الإ بحار وجسور العطش

[ ]5جاسم صفر

 -11الإ بحار وجسور العطش

 .92اعترافات عاطفية (ص )68 -66
 .93المعاناة والصمت!! (ص )74 -72

[ ]5جاسم صفر

حاولت أن أتوغل داخل مشاعرك ..ل كي أصل
إلى نقطة لهذه الأحزان التي ترتسم على قسماتك،
ل كنني لم أستطع .يحلمني صمتك بعديا ،أرحل
مغتربا بين الواقع والخيال ،بين الحقيقة المؤلمة
والطموحات الحبيسة داخل جدران العاطفة.
يحملني صوتك إلى حزني القديم ،لتلك الموانئ
القديمة .يحلمني لاحتضان الأمل الذي ما زال
ينتظر .يحملني صوتك لتلك القراءات السر يعة عبر
الأسطر القليلة .يحملني صوتك لتلك النبرات
الحزينة ..إلى أنين داخلي ..لك شيء يتألم ..وهي
تبكي ..إنها المرة الأولى التي تبكي فيها .ينتابها
هذا الشعور دون أن تدري .كل شيء يجوز عبر
دروب الحياة ،ول كن مشاعرها لا شك أنها
سترفض الاستغناء عن كل الحكايات والكلمات
القديمة.
حروفها تناثرت رسمت على قسماتها إصرار
البقاء ،لن تقبل المساومة ولن تستمر في الرحيل.
ترغب أن تحقق كل طموحاتها وآمالها على
السواحل الممتدة في تواريخ عشقها؛ لتتوغل في
جذور حكاياتها القديمة والحديثة .هل ستبقى
للغد ،وهل ستعود لأشرعة من جديد؛ لتحتضن
الموانئ .تذوب كل هذه التراكمات الوهمية التي
أرهقت جذور معاناتها سنوات طو يلة .هي
بطبيعتها بسيطة مرنة .رقيقة ..هادئة الطباع..
تعشق الصمت ،وبالإمكان أن ترحل في أعماقه
سنوات وسنوات ،ل كن لن تتوقف عن هذ
الرحيل الصامت ،رحيل المعاناة .كانت منذ فترة
ليست بقصيرة قد رسمت على سطورها المغتربة
حروفا بكت ،عانت ..ربما تعود من جديد؛
لتعرف مدى تأثيرها العاطفي في حياتها.
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ي ُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير المتكلم ،حيث يتخذ إطار
مناجاة أو "اعترافات" كما جاء
في العنوان الرئيس؛ لذا يكون
لضمير المخاطب حضور بارز.
ليس ثمة بناء سردي؛ حيث
يختفي الجانب الحدثي ،فضلا
على غياب الفضاء المكاني ،مع
عدم وضوح البنية الزمنية،
وأخيرا تتسم اللغة ببيانية واضحة
وشعر ية مقصودة.

يُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
معاناة ذات أنثو ية ،تحاول
مقاومة الرحيل ،وترغب في أن
تحقق طموحاتها ،وتبحر أشرعتها.
ليس ثمة بناء سردي؛ حيث
يختفي الجانب الحدثي ،فضلا
على غياب الفضاء المكاني ،مع
عدم وضوح البنية الزمنية،
وأخيرا تتسم اللغة ببيانية واضحة
وشعر ية مقصودة.

 -11الإ بحار وجسور العطش

[ ]5جاسم صفر

 -11الإ بحار وجسور العطش

 .94عندما تستيقظ الجراح (ص )76 -75
 .95عندما تبحر الكلمة (ص )79 -77

[ ]5جاسم صفر

استيقظت كل الجراح القديمة بعد ضياع بين
أنقاض الحكايات القاتمة الفصول ،أزالت عن
كاهلها كل الأتربة ،وقررت أن تخطو نحو
الأمل ،تتوغل عبر بوابات النهار المشرق ،ل كي
تعيد حقوقها المسلوبة .قررت أن تنطلق رغم
كل شيء ،تعبر فوق كل شيء .استيقظت
لتعيش بعيدة عن الأضواء ..لتعيد حكاياتها
المنسية ،ولتختصر كل المسافات التائهة في
دروبها ..ولتحتضن كل المواقف القديمة؛ لتراها
من جديد برؤ ية جديدة متفحصة؛ حتى تتمكن
من الاستمرار بلا خوف أو تردد .لديها الرغبة
الصادقة أن تعود كل الأشياء إلى مكانها؛ حتى
تعيد الدفء والأمان ،وأن لا يتوقف العطاء.
فالتجربة الماضية درس مفيد لا يمكن التفر يط
فيه وتجاهله.
يستهل النص بعدد من التساؤلات ،التي تتأتي
متتابعة" :كل الكلمات تسافر ..كل الحروف
تبحر ..كل الأشواق ترحل ..إلى أين؟ ولماذا؟"
أسئلة تقف أمامه ،و يجد لها ألف جواب
وجواب ..ول كنه عندما يكتشف أن الكلمة
حينما تسافر تجد السعادة في هذا السفر والحرف
عندما يبحر يجد في الإ بحار عشقه وخلوده
والأشواق ،عندما ترحل تشعر في داخلها أن
الرحيل متعة ..تعاوده الأسئلة ،يرسم الحرف
خطوطا وتحاصره الأشواق فجأة .ويتساءل :لماذا
هذه الأسئلة؟ ..لماذا هذه التوقعات؟ .يعترف أنه
عندما تكبر الطموحات الصادقة داخل الأشياء
نرى التغيرات من دون أن نتوقعها ..فكل شيء
بالإمكان أن يحدث ،وكل شيء بالإمكان أن
يستمر.
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يُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
طائفة من الأحاسيس التي
تحيط بالذات الأنثو ية ،التي
يتناولها النص ،وتتمثل تلك
المشاعر في الرغبة في العودة
من جديد ،ومحاولة مواصلة ما
كان وعدم الاستسلام للواقع
المحيط .ليس ثمة بناء سردي؛
حيث يختفي الجانب الحدثي،
فضلا على غياب الفضاء
المكاني ،مع عدم وضوح البنية
الزمنية.
يُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير المتكلم ،حيث يسجل حيرة
الذات أمام كثير من الحقائق
التي تشغلها؛ ومن ثم تكثر
تساؤلاتها من بداية النص إلى
نهايته؛ لذا تكتفي في الوقت
نفسه بطرح التساؤلات العديدة
دون الإجابة عنها .ليس ثمة
بناء سردي؛ حيث يختفي
الجانب الحدثي ،فضلا على
غياب الفضاء المكاني ،مع عدم
وضوح البنية الزمنية.

 -11الإ بحار وجسور العطش

[ ]5جاسم صفر

 -11الإ بحار وجسور العطش

 .96بين الأطلال والواقع (ص )87 -85
 .97في أعماق مرافئ الشوق!! (ص )90 -88

[ ]5جاسم صفر

من بعيد وقفت تتأمل أطلالها المتبقية من تلك
الحكاية القديمة ،التي تربعت على عرش تفكيرها
وعواطفها .نظرت إلى تلك الأطلال ..حاولت
أن تبكي ول كنها لم تستطع ..كل شيء كما تقول
أصبح رمادا لا قيمة له ..تريد أن تبقى قو ية
أمام كل التحديات ،وفي أصعب الظروف..
تريد أن تعيش وتقتحم كل الحواجز التي قد
تعترض طموحاتها .قد سمعت ال كثير من كلمات
التفاؤل ..والقدرة على الخروج من الأزمات في
حال حدوثها ..ول كن بعد التجارب وجدت أن
هذه الكلمات مؤقتة .بعد هذه الرحلة الطو يلة بين
واقعها ومعاناتها ،نظرت حولها فشعرت بالهدوء
والسكينة ..احتضنت الأوراق القديمة ..فقررت
أن لا تقرأها مرة أخرى.
رغم سنوات العطش الجاثمة على سواحلها ..ما
زالت تحمل مشاعر الحنين ،وتحتضن الأشواق
عبر صمتها المزمن ..عاشت في اغتراب عاطفي لا
حدود له ..فعندما تشتاق للماضي ،تغوص في
أعماقه ساعات طو يلة .حاولت قبل ذلك أن
تغلق كل النوافذ ،ول كنها لم تستطع حيث تشعر
بأنه التيار القوي ،الذي يبعدها بشكل مستمر في
التفكير بمثل هذه التطورات .عاشت سنوات
طو يلة تحكي الحكاية لأوراقها القديمة ،تهمس لها
وتبكي من معاناتها .عاشت في صمت طو يل بلا
توقف ،اقتربت من الماضي ،تأملت في ملامحه،
حاولت أن تعترف ،حاولت أن تحكي حكاية
العشق القديم الذي ما زال باقيا ،ل كنها تراجعت
في اللحظة الأخيرة.
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يُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير الغائب ،حيث يعبر عن
ذات أنثو ية ،تسعى إلى الخروج
من واقعها المتأزم عبر تجديد
طموحاتها للقادم الأفضل،
رغم صعوبة تحقيق ذلك .ليس
ثمة بناء سردي؛ حيث يختفي
الجانب الحدثي ،فضلا على
غياب الفضاء المكاني ،مع عدم
وضوح البنية الزمنية ،وأخيرا
تتسم اللغة ببيانية واضحة وشعر ية
مقصودة.
يُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير الغائب ،حيث يتواصل
حضور تلك الذات الأنثو ية،
التي يرصد النص عددا من
أحاسيسها الخاصة ،مثل الحنين
والاغتراب العاطفي والاشتياق
للماضي .ليس ثمة بناء سردي؛
حيث يختفي الجانب الحدثي،
فضلا على غياب الفضاء
المكاني ،مع عدم وضوح البنية
الزمنية ،وأخيرا تتسم اللغة
ببيانية واضحة وشعر ية مقصودة.

 -11الإ بحار وجسور العطش

[ ]5جاسم صفر

 -11الإ بحار وجسور العطش

 .98سنوات العطش (ص )93 -91
 .99لماذا الحزن يا صديقي؟ (ص )98 -95

[ ]5جاسم صفر

كانت تقول إنها قادرة على تخطي كل سنوات
العطش ،ستنطلق بكل ما لديها من قدرة وثقة،
وتحول واقعها لذرات طموحة ،لأنهار تتدفق على
جداول أزماتها .إنها تعلم جيدا أن خطواتها،
آمالها ستتلقى أشد الاغترابات العاطفية ستكون
هجرتها قاسية ..معاناتها ثمنا باهظا ستدفعه بكل
هدوء ،لا يهم أن تسير وحيدة ،تشكو وحيدة،
تتألم وهي بعيدة عن كل ضجيج .في بعض
الأوقات ينتابها شعور غريب أمام التناقضات
والمفارقات العاطفية ،التي تتعايش معها .الجميع
يرونها ،ول كنهم يشكلون أمامها صمتا رهيبا .تنظر
إليهم في أشد لحظات الضعف ،ول كنها تكتشف
حقيقة الز يف العاطفي .هي لا تريد الانتقام،
ولا يمكنها التفكير في مثل هذا الأسلوب.
يبدأ النص بخطاب موجه إلى آخر" :لا أدري
كيف الدخول لأعماقك أيها الصديق الحزين ،لا
أدري كيف الوصول لجزيرتك الممتدة في أعماق
بحرك المتلاطم الأمواج .تشعر وكأنك الوحيد في
هذا العالم بلا موانئ ،تنقذك من هذه الأمواج
المتلاطمة على مجاديف معاناتك .أنت لديك
الرغبة للخروج من هذه الأزمة ،ل كن يجب أن
تكون لديك الشجاعة والإرادة في تحطيم هذه
الأزمة المؤقتة .ستتحول كل الصور أمامك ..إلى
ذكر يات قديمة ..ربما ستسخر من نفسك وأنت
تعيد صورها من جديد .أيها الصديق ساعد
حروفك الحبيسة بين قضبان صمتك المستمر ..أن
تخرج لتحتضن الحياة ..لترى الشمس من
جديد ..فليس الحزن نهاية..
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يُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير الغائب ،حيث يتواصل
حضور تلك الذات الأنثو ية،
التي يرصد النص رغبتها في
تقو ية القدرة على تجاوز المعاناة
عبر طموحها .ليس ثمة بناء
سردي؛ حيث يختفي الجانب
الحدثي ،فضلا على غياب
الفضاء المكاني ،مع عدم
وضوح البنية الزمنية ،وأخيرا
تتسم اللغة ببيانية واضحة وشعر ية
مقصودة.
يُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير المتكلم ،الخاص بمتحدثة ٍ
تتوجه بخطابها إلى آخر ،تطلق
عليه لقب "صديقي" ،تعمل على
حثه لترك الحزن والانطلاق في
الحياة ،مع عدم الاستسلام
للمعاناة والضعف .ليس ثمة بناء
سردي؛ حيث يختفي الجانب
الحدثي ،فضلا على غياب
الفضاء المكاني ،مع عدم
وضوح البنية الزمنية.

 -11الإ بحار وجسور العطش

[ ]5جاسم صفر

 -11الإ بحار وجسور العطش

 .100حكاية قديمة!! (ص )102 -99
 .101خفقات قلب!! (ص )106 -103

[ ]5جاسم صفر

يتوجه بحديثه إليها ،مسجلا ذكر ياته تجاه ما أسماه
(حكاية قديمة)" :أختلف معك ..أرحل بعيدا
عنك ..أقطع مسافات طو يلة؛ ل كي لا تصلني
شذرات آهاتك الممتدة على شواطئ معاناتك عبر
دروب هذا الزمن الذي غير ال كثير من
اتجاهاتك .كنت وما زلتُ الأسطورة المتوغلة
داخل أعماقي ،اندفاعاتي عبر الدروب المنقلبة في
ظروفها المتأزمة في كثير من الأحيان .هل
النسيان وسيلة؟ هل التوهم خارج حدود الواقعية
ل للهروب من تلك المعاناة؟ سأجد إجابات
أم ٌ
كثيرة تمتد عبر مساحات شاسعة ،ول كنني عندما
أتفحصها أعود من جديد متأزما ،وتتأزم الكلمة
معي؛ فلا تستطيع المقاومة .اليوم وبعد هذا
الرحيل الزمني أجدك تعودين من جديد بكل
اندفاعك وطموحاتك؛ لتتربعين على عرش
المعاناة".
سنوات طو يلة ..فننزوي داخل زوايا
ٍ
قد نغيب
حياتية مختلفة ،تتفاوت درجاتها عبر الفصول
والتغيرات الطبيعية ،نعيش وهما زمنيا بابتعادنا
عن كل الأشياء .قد تمتلئ الصفحات بمشاعر
جياشة ..وتنساب الكلمات رحيلا لا يتوقف؛
فتذوب المعاني حنينا متوهجا ،وتصرخ إيقاعاتها
حزنا وألما في كثير من الأوقات .يتأمل الصور
التي أمامه يُقل ِّبها ..يتطلع إليها بصمت طو يل..
يشعر وكأنها مجر يات لأحداث لتوها جديدة.
عاش كغيره يبتسم ،يرسم حروفه فرحة تتخطى
حواجز أزماته الحياتية ..رفض كل التيارات
القادمة إليه من الماضي .كان قويا أمامها صامدا
وقادرا على أن يتفق مع تحدياته .قطرات :ندفن
الماضي بأيدينا ،وتبقى أصابعنا شاهدا حيا لهذه
الواقعة ،ول كن نبضاتنا الصادقة الحية لا يمكنها
التوهم بأن الماضي قد انتهى داخلنا.
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يُرْو َى هذا النص من خلال
بمتحدث
ٍ
ضمير المتكلم الخاص
يتوجه بخطاب إلى ذات أنثو ية،
حيث يسجل ذكر ياته تجاه ما
أسماه ب "حكاية قديمة" ،يرى فيها
مصدرا لمعاناة مستمرة لتلك
الذات الأنثو ية .ليس ثمة بناء
سردي؛ حيث يختفي الجانب
الحدثي ،فضلا على غياب
الفضاء المكاني ،مع عدم
وضوح البنية الزمنية ،وأخيرا
تتسم اللغة ببيانية واضحة وشعر ية
مقصودة.

يُرْو َى هذا النص من خلال
ضميري المتكلم الجمع والغائب،
فثمة تحليل عام لطبيعة المشاعر
الإنسانية ،ثم حديث عن تأثره
 على سبيل التجريد  -أو تأثرالآخر بالماضي وذكر ياته .ليس
ثمة بناء سردي؛ حيث يختفي
الجانب الحدثي ،فضلا على
غياب الفضاء المكاني ،مع عدم
وضوح البنية الزمنية ،وأخيرا
تتسم اللغة ببيانية واضحة وشعر ية
مقصودة.

 -11الإ بحار وجسور العطش

[ ]5جاسم صفر

 -11الإ بحار وجسور العطش

 .102من أنت؟؟؟ (ص )114 -111
 .103الحرف والاعتراف (ص )120 -118

[ ]5جاسم صفر

ثمة متحدث يستهل حديثه بالتساؤل الذي يأتي في
عتبة العنوان الرئيس" :من أنت؟؟؟ ولمن هذه
الكلمات المغتربة في حروفها؟؟؟" ثم تتوالى
التساؤلات" .كل الكلمات بلا توقف ..وخواطر
الوجدان تقف هناك تنتظر القرار ،فالمستحيل
ربما يكون السبب المباشر لانتظارها الطو يل،
وربما تكون الحواجز الجاثمة على أجنحة الأحلام
المدفونة هناك منعطفا آخر للتوغل داخل متاهات
الضياع المستمر" .تكثر "ربما"؛ فثمة "خطوط غير
واضحة عبر مسارات العواطف المتأزمة؛ فلا بد
من التوقف أمامها .ربما قصيدة توهجت حروفها..
تناثرت صورها عبر مساحات قاحلة .ومسارات
حزن مغترب في دفاتري القديمة .ربما الصمت
الذي يعيش بداخلي يدفعني للرحيل بصورة
مفاجئة لتلك الشواطئ المهجورة .رغم ذلك أجد
أمامي ألف سؤال وسؤال ..من أنت؟
"تلونت الأوراق بكلماتك الملونة ،وانطلقت عبر
محطاتي ترسم أمامي ال كثير من الأحلام.
وجدْتُك أمامي في كل محطاتي في ثنايا جذور
العشق ،صوتك يلاحقني في كل مكان ،ملامحك
تطاردني أمام كل محطات الحياة ،فلم أستطع
النسيان ،ولم أملك المقدرة على الصمت المستمر.
ستنتظر أمام أول محطة تجمعنا معا؛ لتعبر عن
خلجات نبضاتها ،ولتعلن للملأ أنها استعادت
حريتها من جديد .فكل خواطري ..كل
سطوري ..ومشاعري قالت إنها وجدتك أوراقا
ربيعية ندية تسافرين عبر حقولها أر يجا يحتضن
كل الأزهار .فما أجمل السفر في عيون الحبيب،
وما أجمل أن تكون محطات البقاء عشقا أزليا لا
ينهزم عبر كل الفصول.
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يُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير المتكلم ،الذي يجرد من
ذاته مخاطبا يتوجه إليه بالسؤال
الرئيس "من أنت" ،معبرا عن
حيرته و بحثه عن ذاته طوال
النص .ليس ثمة بناء سردي؛
حيث يختفي الجانب الحدثي،
فضلا على غياب الفضاء
المكاني ،مع عدم وضوح البنية
الزمنية ،وأخيرا تتسم اللغة
ببيانية واضحة وشعر ية مقصودة.

يُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير المتكلم ،الذي يتوجه
بالخطاب إلى ذات أنثو ية ،مبينا
مكانتها وتأثيرها فيه ،راصدا
ذلك التأثير عبر مواقف
ولحظات خاصة .ليس ثمة بناء
سردي؛ حيث يختفي الجانب
الحدثي ،فضلا على غياب
الفضاء المكاني ،مع عدم
وضوح البنية الزمنية ،وأخيرا
تتسم اللغة ببيانية واضحة وشعر ية
مقصودة.

 -11الإ بحار وجسور العطش

[ ]5جاسم صفر

 -11الإ بحار وجسور العطش

 .104عندما يشرق الأمل (ص )128 -126
 .105عيناك!! (ص )134 -131

[ ]5جاسم صفر

أحرقت كل الرسائل القديمة ..بعثرت كل
حروفها الحزينة ..عبرت كل حواجز الخوف،
وقررت أن تكون لنفسها شخصية طموحة..
منفردة ل كي تستمر بالصمود والتحدي والمواجهة.
شعورها بالأمل المبتسم على دروب الحياة
سيجعلها ترسم نبضات عواطفها بكل وضوح.
تذكرت في لحظات انطلاقتها ..تلك الوردة اليانعة
التي كانت ترعاها كل يوم ..تخاف عليها من أي
شيء .كانت تأمل من هذه الوردة أن تبادلها
المشاعر .ول كنها اكتشفت في لحظات مفاجئة
بأن هذه الوردة ..أصبحت أشواكا دامية ..تؤلم
كل مشاعرها الرقيقة .بكت ..تألمت ..ول كنها لم
تيأس ..قطعت على نفسها عهدا بضرورة الخروج
من هذه الصدمة .وحدث ما توقعته ..لقد
وجدت الأمل يبتسم لها.
"أشتاق للرحيل ،وأبدأ في عينيك رحلة ممتعة لا
تنتهي تبدأ بالأمل ،ويستمر عطاؤها إلى ما لا
نهاية له أبدا ..تبدأ الحكاية منها ،وتنتهي فصولها
عندما أتوقف لأستريح على أمواجها ..حكايتي
بدأت عندما وجدتكِّ بلا سابق موعد تتربعين على
عرش كل المشاعر والأحاسيس فلم أفعل
شيئا ..ولم أستطع المقاومة؛ فأصبحت جميع
خطوط الإمدادات مقطوعة ..وجدتك جزيرة
حالمة ..وجداول تنساب حنانا وعبيرا يذوب
حنينه عبر ينابيع الوفاء والإخلاص ..العيون هي
رسول الصمت .وهي الحكاية التي تبدأ دون
شعور الأطراف المعنية ،والوسيلة المتميزة للحوار
الصامت ،الذي يتغلب أحيانا على الحواجز ..لا
يمكنني إصدار أي قرار ..فالطر يقة المحيطة بي لا
تترك أمامي لحظة للتفكير.
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يُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
تجربتها التي عانت خلالها من
صدمتها إزاء نموذج أخلصت له
"وردة" ،متوقعة منها الاستجابة
لرعايتها ،ل كنها صارت أشواكا
لها .ليس ثمة بناء سردي؛
حيث يختفي الجانب الحدثي،
فضلا على غياب الفضاء
المكاني ،مع عدم وضوح البنية
الزمنية ،وأخيرا تتسم اللغة
ببيانية واضحة وشعر ية مقصودة.

يُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير المتكلم ،الذي يتوجه
بخطاب إلى ذات أنثو ية،
مستعيدا ذكر ياته التي ارتبط بها،
رغم بُعْدها عنه ،وآلامه من
أجل الوصول إليها .ليس ثمة
بناء سردي؛ حيث يختفي
الجانب الحدثي ،فضلا على
غياب الفضاء المكاني ،مع عدم
وضوح البنية الزمنية ،وأخيرا
تتسم اللغة ببيانية واضحة وشعر ية
مقصودة.

 -11الإ بحار وجسور العطش

[ ]5جاسم صفر

 -11الإ بحار وجسور العطش

 .106الصدفة بين الرحيل والانتظار (ص )138 -136
 .107قبل موعد الرحيل (ص )142 -139

[ ]5جاسم صفر

تحدثت والخجل يرسم على محياها ..كلمات كثيرة..
فقالت :لماذا لا تجعل اللقاء صدفة؟ لماذا لا تترك
كلماتي تسافر وحدها صدفة؟! إنني أعشق في
حياتي ،ولا أعشق الانتظار والترقب ،فالانتظار
لكل شيء ،أشعر به وكأنه رحيل طو يل بين
الخواطر المتباعدة .إن الانتظار يرهقني ،يتركني
كقارب تتلاطم أضلعه بين أمواج غاضبة،
ترفض الاستقرار ولو للحظات قصيرة .قد تستطيع
هواجسي الخروج من بوابة الوهم بسرعة ،ول كن
لن أستطيع تكرار التجربة ،فربما يكون الفشل
حليفها ،فأعود من جديد للوقوف أمام محطات
الانتظار .أرجو أن لا يجعلني حبيسة فيكفي
الأشواك تدمي ..والأحزان تصرخ ..فأسدل
الستار ..وأترك حكايتي تنساب عبر طر يق
الصدفة .فربما تكون ثمارها أقل بكثير مما جنته
من أشواك.
عبر جمل تبدو حوار ية ،ل كن دون تمييز بين
المتحدثين يفتتح النص*" :هل سترحل الآن؟ *لا
أدري إذا كان للرحيل موعد؟ *وقرارك الأخير؟
*أشعر وكأنه أشواك دامية تقتل كل الخطوات
القادمة" .وهكذا تتابع الجمل ،مع اتساعها
تصاعديا إلى أن تصير فقرات كاملة ،منها "يصل
الصوت مندفعا ،حاملا بين أضلعه مشاعر
صادقة ،كلمات رقيقة تدفع الأحلام للخروج من
حزنها لتعانق الآمال ،ولتحكي الحكاية بمواسم
الحصاد ،فقد انقشعت الغيوم ،وارتفعت حرارة
الاشتياق ،و يصبح الموعد الآتي" .تعود الجمل
الحوار ية ،وبها ينتهي النص *" :أتعلمين لماذا؟ *
لأنك استطعت أن تتربعي على عرش الكلمة
والمشاعر والأحاسيس بكل ما تحمله هذه المعاني
من سخاء.
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يُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير المتكلم ،الذي يستعيد
إشكاليته معها ،تلك الإشكالية
التي تتمثل في صعوبة اللقاء ،لا
سيما أنها تفضل أن يكون
صدفة؛ مما يشكل له معاناة
نتيجة الانتظار والترقب .ليس
ثمة بناء سردي؛ حيث يختفي
الجانب الحدثي ،فضلا على
غياب الفضاء المكاني ،مع عدم
وضوح البنية الزمنية ،وأخيرا
تتسم اللغة ببيانية واضحة وشعر ية
مقصودة.

يُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير المتكلم ،الذي يُنشئ حوارا
خاصا مع ذاته أو ذات أنثو ية
أخرى ،مجسدا إشكاليته ،التي
تتمثل في قرار الرحيل ،وما ينتج
عنه من تبعات .ليس ثمة بناء
سردي؛ حيث يختفي الجانب
الحدثي ،فضلا على غياب
الفضاء المكاني ،مع عدم
وضوح البنية الزمنية ،وأخيرا
تتسم اللغة ببيانية واضحة وشعر ية
مقصودة.

 -11الإ بحار وجسور العطش

[ ]5جاسم صفر

 -11الإ بحار وجسور العطش

 .108أوراق للزمن الآتي (ص )153 -151
 .109الابتسامة ووفاء الشوق!! (ص )156 -154

[ ]5جاسم صفر

عبر سبعة أوراق يأتي النص موزعا بينها ليقوم
القاري بالربط لاستخلاص حكايته وشفرته:
الورقة الأولى :لقد عرفت الحب والعطاء والوفاء
عبر زهورك العطرة ،فأصبحت هذه الأزهار
أماني العمر تتغنى بها الأطيار .الورقة الثانية :أمنية
تبحر معي الآن ..غدا ..وبعد الغد ..انتظار يتوغل
في داخله الشوق ..يتحدى الجميع برغم كل
الصعوبات ..الورقة الثالثة :كنت في الماضي
أمتطي الوهم عمرا ..أسابق به سرابا يمتد بمقدار
المعاناة عبر الصحاري القاحلة ..الورقة الرابعة
عندما يشتاق الحرف يبدأ القلم في رحيله في
أعماق بحور الصدق والوفاء ..الورقة الخامسة
أجدك عبر سطوري ..أشعر بصوتك يتسلل
داخل مشاعري ..لا أستطيع أن أعبر عن تلك
اللحظة .الورقة السادية كل أحلامي ..وحروفي..
حتى نظراتي ..تصاب بلحظات من الارتباك..
والاضطراب.
عندما يتسلل صوتك بداخلي ..تصبح نبراته أنغاما
حالمة تحطم كل أوهام الخوف ..تذيب كل
تراكمات الأحزان المتبقية ..تعلن بقوة لا حزن
بعد اليوم ،ولا دموع بعد اليوم كذلك ..كل
شيء يبقى بحروفه النابضة ،بألوانه الزاهية،
باندفاعه المخلص؛ ليثمر هذا العشق الخالد جسورا
تمتد معها تلك الأحلام التي تم غرسها في وجدان
الأمل المشرق ،الذي ينتظر كل يوم ..يتسلل
صوتك في أعماق المشاعر ..فيصبح للكلمة ميلاد
جديد ،و يصبح للشوق هدف شيق للانطلاق نحو
الأمل ..في لحظة الضعف ..يتسلل صوتك
داخلي يقتلع كل جذور الخوف ..يقتل كل
شوائب الحزن عندما يمارس صوتك بداخلي حقه
الشرعي عبر النبضات والأهداف والطموحات.
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يُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير المتكلم ،حيث يعرض عبر
أوراقه السبعة أو المبعثرة
جوانب من حياته ،وإشكالياته،
وفي مقدمته الحب وما ينتج
عنه .ليس ثمة بناء سردي؛
حيث يختفي الجانب الحدثي،
فضلا على غياب الفضاء
المكاني ،مع عدم وضوح البنية
الزمنية ،وأخيرا تتسم اللغة
ببيانية واضحة وشعر ية مقصودة.

يُرْو َى هذا النص من خلال
ضمير المتكلم ،حيث يتوجه
المتحدث بالخطاب إلى ذات
أنثو ية ،مبلورا مكانته لديه،
وتأثيره عندما يتسلل صوته إليه.
ليس ثمة بناء سردي؛ حيث
يختفي الجانب الحدثي ،فضلا
على غياب الفضاء المكاني ،مع
عدم وضوح البنية الزمنية،
وأخيرا تتسم اللغة ببيانية واضحة
وشعر ية مقصودة.

[ ]6نورة محمد آل سعد

 -12بائع الجرائد

 .110بائع الجرائد (ص )9 -3

اندفع "مالك" بائع الجرائد نحو سيارة ٍ انتبه إلى
حركتها ،توقفت السيارة وباع لها جريدة .الوقت
تجاوز الواحدة ظهرا حيث تتوقف حركة
السياراتَّ ،
تبقى معه عشرون جريدة لا يتوقع
بيعها في هذا التوقيت شديد الحرارة؛ من ثم
تساءل متألما كيف يمكن بيع جرائده .يرغب في
الراحة ل كن تلح عليه قسوة العمل ،تذكر البيت
الذي يسكن فيه ،وبعده عن محل عمله ،وعدم
آدميته .تستمر شدة الشمس والتهاب الأسفلت
حوله ،تجيء سيارة ،ل كن لا تلتفت إليه .يتذكر
شدة سجونة المياه في سكنه ،ينتبه إلى أطفال
يلهون برمي كلب شديدة الهزال بالطوب.
ازدادت رغبته في شراء نصف قالب ثلج ،ل كن
يتوقع ذوابانه لبعد المسافة والحر .يشتد ألم مالك
موازاة مع تألم الكلب الجريح .يتوقع سيارات
قادمة ل كنه السراب .تذكر قريته وقسوة الحياة
هناك .تأتي سيارة و يأخذ صاحبها جريدتين،
ل كن يبصق على الكلب ،فيتطاير الرذاذ على وجه
مالك .عندئذ ،رمى الجرائد الباقية في ال كيس،
وسار في طر يقه ،كان عمله الآخر ينتظره ،وما
فتئ يفكر في الثلج.

148

تروى القصة من خلال ضمير
الغائب ،حيث تدور حول
شخصية واحدة هو "مالك" أو
"بائع الجرائد" الذي يمثل العنوان
الرئيس ،وتصور القصة مأساة
حياته ومعاناته فيها ،معالجة
إشكالية اجتماعية وإنسانية،
وهي "معاناة العمالة الوافدة".
تقترب هذه الشخصية مما شاع
من شخصيات مأزومة في
القصة
فن
كلاسيكيات
الروسية .بينما يثبت المكان
"الشارع" يتحرك الزمن عبر
تقنيتي الاسترجاع والاستباق.
كذا يتقاطع الحدث مع تيار
الوعي.

[ ]6نورة محمد آل سعد

 -12بائع الجرائد

 .111المزرعة ال كبيرة (ص )21 -11

تدور القصة حول شخصية "أبو صفية" أحد سائقي
الإدارة ،وما كان يتميز به في هيئته وسلوكه.
ورغم زواجه مبكرا فإن مجيء صفية تأخر كثيرا.
هو شخص شديد التعاون ،خاصة مع الموظفات
رغم محدودية تفكيره .لا يكتفي بعمله ،بل
يساعد ال كثيرين في أعمالهم ،يغضب أحيانا ل كن
من السهل عودته إلى صفائه .يختفي أحيانا
وعندما يعود يكون حر يصا على إثارة التساؤل
حول هذا الاختفاء ،الذي عادة ما يربطه بعلاقته
مع المدير ،خاصة مع ادعائه أن ابنته صفية
صديقة لابنة المدير .أثار حديثُ "أبو صفية" في
بيته عن مزرعة المدير ال كبيرة ابنت َه لز يارتها ،تلك
الز يارة التي انتهت برفسة من الحمار أصابت أبو
صفية بدلا من ابن المدير الصغير .كانت هذه
الحادثة مثار حكايات كثيرة مع موظفي الإدارة،
ل كن صفية صارت صامتة باستمرار ،وقالت
لأبيها إنها لا تريد أن يكون عندهم مزرعة ،أو
أن تعيش في مزرعة أحد.
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تروى قصة الشخصية هذه من
خلال ضمير الغائب ،ملقية
الضوء أيضا على نموذج آخر من
نماذج العمالة الوافدة على
المجتمع القطري ،وبيان ما يستم
به و يعاني منه ،لا سيما عبر
شخصية ابنته الطفلة "صفية"،
راصدة طبيعة التفاوت الطبقي.
كان الفضاء المكاني متنوعا،
والزمان مسلسلا ،بينما تميزت
لغة الحوار بالخلط بين الفصحى
والعامية.

[ ]6نورة محمد آل سعد

 -12بائع الجرائد

 .112زهرة البلوشية (ص )38 -23

ترصد القصة علاقة الساردة [الطفلة] بمن حولها
من شخصيات ،في مقدمتهم صديقتها "زهرة
البلوشية" ،التي تذهب إليها رغم فقرها وتدني
مستواها الاجتماعي؛ ليمارسا ألعاب الطفولة،
ل كن والد َْي الساردة يرفضان تلك الصداقة،
وخاصة والدتها .تخرج الساردة وتذهب إلى زهرة
في بيتها ،حيث كانت تكنس ،وتعبر عن بداية
شعورها بالحب .يتتابع السرد عبر بنائه المقطعي
المتداخل؛ ليرصد توتر العلاقة بين والد الساردة
ووالدتها ،فالأول كثير الخروج والسفر ،والثانية
أعصابها متوترة؛ لدرجة إرسالها إلى مصحة؛
عندئذ تعتني بالساردة "ماري" الخادمة و"سليمان"
السائق .يستمر رفض الأم للعب ابنتها مع زهرة
البلوشية ،وكذلك الوالد ،الذي يحاول أن ينفر
ابنته من صديقتها عن طر يق ما يقال من مرض
زهرة وسوء سيرة أسرتها .يتواصل تحذير الساردة
عن طر يقة "جدتها" ،التي تبدأ في حكي بعض
القصص الشعبي لها ،وهو ما يأتي عبر جمل
حوار ية متداخلة مع جمل أخرى لبقية
الشخصيات :الأب والأم وزهرة والساردة،
مبلولا جوانب الأزمة.
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يستمر دوران القصة حول
شخصية واحدة ،ل كن يختلف
ضمير السرد ،حيث تروى
القصة من خلال ضمير المتكلم؛
مما يقدم وجهة نظر الساردة
خاصة .كذا يستمر الطابع
الانتقادي لشكل من أشكال
التمييز بين البشر ،وذلك على
ومن
الأطفال.
مستوى
التقنيات البارزة في هذه القصة
"تداخل الأصوات" ،مع غلبة
الحوار وتداخل جمله ،كذا تنوع
الفضاءات المكانية" :المنزل،
الشارع ،منزل زهرة ،منزل
الجدة" ،وتداخل الأزمنة.
وأيضا ثمة خلط بين الفصحى
والعامية في الحوار.

[ ]6نورة محمد آل سعد

 -12بائع الجرائد

 .113رجب الشيال (ص )48 -39

عاد "رجب" إلى السوق ليعمل شيالا رغم عمره
الذي لم يتجاوز العاشرة ،وفي السوق يصطدم
ب "مسعود" ،الذي يحاول منعه من العمل،
وينتهي صراعهما الكلامي بضرب رجب لمسعود
خيفة وانطلاقه مع توعد الأخير له .يذهب
رجب إلى محل "بوجابر" ،الذي يعيد عليه عرضه
بأن يعمل رجب لديه أفضل من متاعب كونه
شيالا ،ل كن يرفض رجب و يصر على مهنته؛
أملا في مستقبل أفضل .عند ُّ
توقف حركة السوق
يتجه رجب إلى استجداء الناس برجله التي تعرج
وقد لفاها بأربطة قذرة .يحاول الانضمام إلى
النقاش الدائر بين الشيالين في السوق ،ل كن
بعضهم يرفض ذلك ويبعده ،ثمة رجلان يقفان
بجوار سيارة فاخرة ،ينادي أحدهما على رجب،
و يطلب منه أن ينزل في حفرة لمياه المجاري،
ليخرج صرة وقعت منهما ،يتردد رجب ويساوم
الرجلين ،حتى يَع ِّداه بإعطائه  50ر يالا فينزل،
ل كنه يسقط فيها ،ولا يبقى إلا أثماله التي وضعها
بجوار الحفرة وعليها حجر لئلا تطير.
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يأتي السرد هنا بضمير الغائب،
حيث تدور القصة حول شخصية
"رجب الشيال" ،الذي يمثل
اسم ُه عنوانَها ،وترصد جوانب
من حياته ومعاناته فيها ،حتى
نهاية تلك الحياة .وتواصل هذه
القصة السير على خيط رصد
"معاناة الطبقة الفقيرة" .يلاحظ
تقليدية البناء ،مع ثبات المكان
"السوق" ،وتوظيف تقنية
الاستباق ،وأخيرا الخلط بين
الفصحى والعامية في الحوار.

 -12بائع الجرائد

[ ]6نورة محمد آل سعد

 -12بائع الجرائد

 .114المومياء (ص )55 -49
 .115في البدء كان السقوط (ص )61 -57

[ ]6نورة محمد آل سعد

ثمة ذبابة تطن بقرب الشخصية الرئيسة ،التي
أحست بارتياح ونامت ،في الحلم كانت قملة.
كانت ليلة مشبعة بالرطوبة والأصوات تنتقل عبر
الجو في ضبابية .جاء زوجها ،ونام بجوارها بلا
حواس .انتفضت لاقتراب قط منها أخذت
تعبث معها ،اصطدم ذقنها بوجه زوجها الذي
تعاني من النوم بجواره .جلسا إلى المائدة ،كان
المذياع بقربهما يصب أخباره السوداء ،أدارت
القرص واختفى زوجها .ثم كان حوارها الساخر
من زوجها حيث أخذت تتأمل أظافره الوسخة،
تتطلع إلى أثاث الحجرة برؤ ية مختلفة ،تؤكد شعورها
بالوحدة والمعاناة والألم نتيجة نفي إرادتها .تنطلق
معه بالسيارة وتشعر بخوف من نظرات العمال
بالشارع .وفي المدرسة تتواصل معاناتها؛ فليس
هناك أدنى صلة بين ما تريده وما يحدث.
عبر تداخل الحوار المباشر والسرد المنطلق من
وعي الشخصية تبدأ القصة بجملة حوار ية "ماما..
سأختبئ وعليك أن تجديني" .فرشت عليها البساط
الأملس .انتبهت لوجود المحيط الشاسع وسط
لوحة فطر ية للغروب .ومع الليل كانت الظلمة
المهيمنة .ثم يأتي سؤال الابن "أين أنا" .نحو
الصخور اتجهت .وكانت السقطة الأولى ،ثم
أحاطت بها ظلمات ثلاث .عندما أنهكها السير
تمددت على النتوءات الشرسة .توجعت من الألم
وتمنت الراحة .ازدادت اقترابا من الحافة ،فهبت
من نومها .يعبث الصغير معها بصفيره .تحس
بالتعب ،وبعمق تشنجت أصابعها على الصخور
وانهارت .كان يجب أن تكون هناك ..ل كنها لما
تزل هنا .تعلقت نظراتها بأضواء المدينة بينما
يمتصها الضباب الموحل في حل كة قاتمة.
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تروى القصة عبر ضمير الغائب،
حيث تعبر عن تأزم واقع
الشخصية الرئيسة ،بداية من
افتتاحيتها التي ترصد انعزالية
الزمن ،ثم يتوالى السرد من
داخل وعي الشخصية؛ مما
يجعلها أقرب إلى تيار الوعي.
وثمة توظيف للحدث الحلمي
المليء بالأحداث الغرائبية ،مع
تنوع في الفضاءات المكانية
"المنزل ،السيارة ،المدرسة" ،أما
الزمن فيأتي مسلسلا.

يتوزع البناء القصصي بين جمل
حوار ية واقعية بين طفل وأمه
الشخصية الرئيسة وبين تحليل
سردي لمشاعر يلفها شيء من
الغموض ال كثيف .يؤكد السرد
التحليلي معاناة الشخصية وتأزم
حياتها ،ويروى ذلك من خلال
ضمير الغائب ،غلبة وجهة نظر
الشخصية الرئيسة على السرد؛
حيث يأتي رصد مشاعرها
الداخلية .المكان غير محدد،
والزمن متداخل.

 -13بارانو يا

[ ]6نورة محمد آل سعد

 -12بائع الجرائد

 .116الشتاء (ص )66 -63
 .117بارانو يا (ص )41 -7

[ ]6نورة محمد آل سعد

ثمة شتاء شديد البرودة رغم جو الغرفة الحار ،في
ظل ذلك يكون الحوار بين الزوجين ،حيث يعبر
هو عن ضيقه بكل شيء ،عبر الإحساس بالرتابة
واللامبالاة والسلبية حتى الثمالة ،فتتذكر هي
جلستها مع الطبيب النفساني وكثرة كلامها معه
وشعورها بالح يرة؛ وذلك بفعل الحبة التي تناولتها
منه .يؤكد هو ضيقه بالشتاء ومعاناته فيه ،تتذكر
سؤال الطبيب لها عما تريد ،فيؤكد هو أن الخلو
من الهدف أمر بدهي إزاء العجز عن تحقيقه،
تعبر عن تمنيها أطفالا ،فيكرر التعبير عن ألمه
ومعاناته ،فهو يريد أن يتواصل معها ،ل كن الموانع
غامقة ورمادية .ينسل خارجا فترجو منه عدم
التأخر ،ل كنه يكتفي بنظرة متكاسلة ،و يواصل
الخروج.
تلتزم "وضحى" في عملها أشد ما يكون الالتزام،
يُصادف أن ترى في المؤسسة التي تعمل بها
زميل َها "حمد" يقبل السيدة "سحر" .تضطرب إزاء
هذا المشهد ،وتصمم على مواجهة مثل هذا
الفساد رغم نصيحة زوجها بالابتعاد تبدأ بنصح
المخطئين ،ل كنها تفاجأ برد فعلهما الجارح ،تُصعد
الأمر للمدير ،الذي تراه متواطئا معهما ،بل
متخذا موقفا عدوانيا منها ،يصل للتهديد .وعندما
يأتي وكيل الوزارة في ز يارة مفاجئة تستعد لها
المؤسسة تحاول إخباره بالأمر؛ فتصدم بموقفه.
تتنامى معاركها الأخلاقية مع محيطها الساعي إلى
التكتم ،وتتضخم مشاعرها تجاه ذلك .تعاني من
أجل الدفاع عما تراه صوابا .يتم إقصاؤها تدر يجيا
عن العمل العام ،وتمر عليها السنون بين الفتور
والتلاشي وبين الانتعاش المتقطع .وتحت عناوين
فرعية ثلاث "ثمة أمر نتن في هذه الحياة".." ،في
اليونان"..." ،في هذا المكان" ترصد علاقتها
بزوجها ،وتحلل شخصيته وموقفه منها.
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تروى القصة بضمير الغائب،
وذلك للتعبير عن فراغ حياة
زوجين من الهدف ،خاصة مع
عدم وجود أطفال .و يأتي
رصد ذلك عبر بندولية حركة
السرد التي تسجل دواخل
خلال
من
الشخصيتين
صوتيهما؛ مما يؤكد "فراغ الذات
وعدم تواصلها مع الآخر"؛ مما
يعطي للحوار طابعا فكريا أو
فلسفيا .يتمثل المكان في
"الغرفة" ،وثمة استرجاع.
عبر سرد متسع المساحة ومن
خلال ضمير الغائب ،ترصد
القصة معاناة "وضحى" مع
مجتمعها الأصغر (زوجها)
والأكبر (محيطها) ،فهي تشعر
أنها تدير معركة في حياتها
اليومية؛ ومن ثم تمر بأزمة
نفسية حادة؛ نتيجة لفساد
المجتمع .ثمة توظيف للعناوين
الفرعية ،مع انتقال المكان بين
"المنزل ،ومؤسسة العمل" ،أما
الزمان فممتد عبر عدة سنوات.
هناك مفردات بيئية :ال كيمة،
الشباتي ،بشته ص.22

[ ]6نورة محمد آل سعد

 -13بارانو يا

 .118بورتر ية لفنان عادي (ص )84 -43

في عام  1950هجر "يعقوب" زوجته "سارة بنت
محيسن" ،التي قتل أباها؛ فح كم القاضي بزواجه
منها حقنا للدماء .لم تهتم سارة أو "سويرة" برحيل
زوجها ،التي عملت على الانتقام منه؛ بمضايقته
في حياته؛ حتى يُطلقها؛ فتأخذ ثأر أبيها .تقدم
القصة جانبا كبيرا مما عرف عن سويرة في
الحي ،ثم يتوجه السارد إلى ذاته ،فيخبر عن
ميلاده ونشأته وضعفه الجسدي منذ الصغر ،وما
كان من حياة أمه وأبيه وأخوته ،وذهابه إلى
خالته في الدوحة للتعليم .ثم تعلقه اللافت بسويرة،
الذي أخذ مظاهر وأحداثا كثيرة وعميقة ،وصل
إلى معاقبته ،ورغم ذلك بقي شغفه بها .يقفز
السرد إلى مرحلة متقدمة ،وهي سفر السارد إلى
القاهرة لاستكمال تعليمها ،وما كان من أحداث
طلابية ذات طابع سياسي ،أدت إلى إعادته
للدوحة .يتناوب السرد بين خطوط عدة :حياة
السارد في القاهرة وما كان من جبنه وخوفه
السياسي ،وحياة سويرة وأحداثها ورؤ ية السارد
الخاصة تجاهها .تتطور الحياة على الخطين :السارد
وسارة ،وصولا إلى وفاتها.
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تروى هذه القصة المطولة عبر
ضمير المتكلم ،سائرة بين
مسارين :حديث عن "سارة"
وحديث السارد عن ذاته
ومنتقلا إلى رؤ ية ل "سارة" .يأتي
تقاطعهما أو تقابلهما على
والضعف
مستوى "القوة
الإنساني" .ثمة امتداد زمني
يجعل القصة أقرب لرواية
مختصرة ،مع تنوع شديد
للأمكنة .وكثرة المفردات
البيئية :الليوان ،جلبوت،
السماميك ،الخلة ،نوخذة،
غاصة ،الحوطة ،التيل ،آنة،
مخصوفا ،كروتي ،مهرة ،الحوتة،
شرهة ،المسمار ،البقجة،
مرتعشة ،بطولتها ،ملافع نقلة،
الصون.

[ ]6نورة محمد آل سعد

 -13بارانو يا

 .119حمدة في التنور (ص )108 -85

كرمت المدْرسة "حمدة َ" بوصفها أحسن معلمة
مثابرة للعام ،وهو ما تلقت ْه باستغراب؛ لعدم سعيها
إليه أو امتلاكها مقومات التكريم الاجتماعية
المعروفة .وفي أحد الأيام بدأت تتوالى عليها
الهدايا ،ومنها رسالة حب جعلتها تضطرب ،ثم
تعرف أن صاحبة ذلك كله هو الطالبة "علياء"،
فواجهته بغضب شديد .ذهبت حمدة إلى المدرسة
مضطربة ،وأخذت لا شعوريا تهتم بمظهرها،
ورغم ذلك ثارت في وجه علياء ،وصعدت
الأمر إلى الأخصائية ثم المديرة؛ وهو ما تسبب
في ألم علياء ومعاناتها .سار الأمر على هذا
المنوال ،رغبة وسعادة من حمدة ،وفي الوقت
نفسه غضب ظاهر ورفض ،إلى أن أغمي عليها
في أثناء الشرح .نُقلت علياء من فصل أبلة حمدة،
وهو ما تلاه بحث حثيث من حمدة عن علياء.
انطلقت القصة في نصفها الثاني إلى تحليل شخصية
حمدة ،منذ الصغر إلى الآن ،وطبيعتها الخاصة،
وموقفها من ذاتها وممن حولها ،خاصة صديقاتها،
لا سيما لولوة الثرثارة ونفلة شديدة الطيبة ،فضلا
على طالبتها علياء.
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تروى هذه القصة بضمير
الغائب ،وتتعدد بها مسارات
السرد أيضا ،ما بين شخصيتي
والطالبة
"حمدة"
المدرسة
"علياء" ،مع التركيز على تأزم
الشخصية؛ نتيجة "طبيعتها
المعقدة" ،وهو ما يؤثر في
علاقتها بالآخرين .مع سعة
مساحة التحليل .أما بنية المكان
فتنحصر في "المدرسة ،المنزل"،
وتوظف تقنيتي "الاستباق
والاسترجاع" .وثمة مفردة بيئية:
الفرصة.

[ ]6نورة محمد آل سعد

 -13بارانو يا

 .120القليصة (ص )132 -109

عندما تعرفت "فاطمة" على "طارق" عدت ْه قنطرتها
إلى الضفة الأخرى عبر ثرائه الشديد وعالمه الذي
تحلم به ،هي الآن في السكن الداخلي للطالبات
الجامعيات بالدوحة ،ولديها رغبة في الخروج من
عالمها الأسري الضيق؛ لذا توجهت نحو طارق،
لت ُّ
تقمص أنوثة خاصة معه .بدأت معاناتها
وحاو ْ
مع طلاق والديها وحياتها مع عمتها (زوجة
أبيها) .كان محيط فاطمة يدفعها إلى الانقياد
كسبا لتعاطف الآخرين ،وعندما انتقلت إلى
سكن الطالبات تمتعت بحر ية خاصة ومكاسب لم
تجدها من قبل ،كانت منطو ية ،خاصة مع
انشغال أهلها عنها .من جانبها كانت تسعى
لإرضاء طارق من أجل المحافظة عليه .وفي
الحقيقة مارس كلاهما ال كذب على الآخر ،يقدم
السرد كيف تعرف طارق عليها ،وكيف تطور
الأمر بينهما؛ كاشفا حقيقة موقفه ورهانه مع
أصدقائه حول قدرته على اقتحام حجرتها بالسكن،
وهو ما دفع المديرة إلى إجبارها على ترك
السكن ،وبهذا فقدت فرصة استكمال تعليمها
وعملت بالثانو ية ،ثم سارت بها الحياة.
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عبر ضمير الغائب ترصد القصة
من
عدد
سواء
عدم
الشخصيات ،في مقدمتها فاطمة
وطارق ،اللذين تراهما الساردة
ضحايا فقر الأسرة وتفككها،
هذا مع فاطمة ،وسطحية
التفكير وتفاهته من الآخر.
ويمتد البناء القصصي ويتسع
زمنيا عبر تقنيتي الاستباق
والاسترجاع ،أما على مستوى
المكان فغالبية الأحداث تقع في
"المنزل ،سكن الطالبات" .وثمة
القليصة
بيئية:
مفردة
(العنوان) ،مفطح ص،125
مع عامية الحوار أحيانا.

[ ]6نورة محمد آل سعد

 -13بارانو يا

 .121الحياة السر ية للفراشة (ص )183 -133

تلتقي "بثينة حمد" و"فدوى ساهر" أول مرة،
وعندئذ يكون إعجاب بثينة بحديث فدوى ،ثم
تتابعت الاتصالات فاللقاءات رغم تنافر
الشخصيتين لا تقاربهما؛ يقدم السرد منطلقات
نشأة تلك الصداقة وتوثق علاقتهما .تعرفت فدوى
على "حسن" ،وثمة رؤ ية لبثينة تجاه ذلك
التعارف .كانت فدوى متحررة من القيود
الخارجية ،بينما اتخذت بثينة وسائل للتواصل مع
حسن .دار بين الصديقتين نقاش حول الإيمان؛
مما كشف كثيرا من طبيعة الاثنتين .يستعيد
السرد نشأة فدوى ودراستها وزواجها من
"عماد" ،وسفرها معه للدوحة؛ وتنقلاتها في
المكان ورؤيتها الخاصة له ودلالاته .في البدء
تجنبت فدوى أهل البلد ،وكادت تتصادم
معهم ،ثم تعودت على الحياة هنا .أما بثينة
فتكتفي برعاية أولادها وتقنع بتفوقهم ،وإن كان
جل اهتمامها منصبا على العلاقات الخارجية.
يحلل السرد طبيعتها النفسية ومهاراتها الذهنية؛
وتعرفها على حسن وإفضاؤها بذاتها له ،وقد تطور
علاقتهما وصولا إلى حضوره إلى الدوحة ثم تعرفه
على فدوى وأثر ذلك في بثينة .يحلل السرد
شخصية بثينة وحقيقة ما تفعله ،ورؤيتها لزوجها
"بوراشد" ،وصولا ل "الحياة السر ية".
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انطلاقا من العنوان يتضح توجه
السرد هنا إلى التحليل العميق
للشخصيات ،وهو ما ُّأطلق عليه
"الحياة السر ية" لطرفي الصداقة:
"بثينة حمد" و"فدوى ساهر"
وأثر تعارفها .ورغم قلة
الشخصيات وتركز السرد حول
اثنتين منها فقد شغلت القصة
مساحة نصية واسعة ،مع تنوع
شديد في الفضاءات المكانية،
وكثر استخدام الاستباق
والاسترجاع .ثم تميز اللغة بأنها
فلسفية؛ موافقا للمنحى التحليلي
الذي تبنته القصة.

[ ]6نورة محمد آل سعد

 -13بارانو يا

 .122سيرة حياة (ص )238 -185

في منتصف التسعينيات خطر للمهندس "أحمد بن
جعد" فكرة تدوين سيرة أجداده؛ وسيلة لترقٍ
اجتماعي ،عندئذ يفصل السرد ظروف نشأة
هذه الفكرة ودوافعها .وإيثارا للسلامة ت َّجنب
أحمد ما قد ينسب إلى أجداده من آراء دينية
متشددة .توالى رصد أبرز شخصيات عائلته :الجد
جعد ال كبير وز يجاته ال  ،13والعمة شيخة ،ثم
العمة سارة ،وصولا إلى تطور الحياة خلال
الثلاثينيات وما بعدها .في القسم الثاني []-2-
تظهر قلة ما تحصل عليه المهندس أحمد من بحثه
عن عائلته؛ من ثم عزم على تنحية الفكرة؛ إيثارا
للسلامة؛ وخوفا من هجوم الآخرين ،وصرف
النظر عن أمر الكتاب .ينتقل إلى سرد جانب
من سيرة عائلته ،خاصة زوجة المهندس أحمد
"مشعاء" ،ثم تأتي أحداث سبتمبر  2001وأثرها
عليه .قدم السرد فرعا مغمورا من آل كنعد
"أحفاد العم سند" ،ثم يعود السرد إلى إهمال
أحمد نشر الكتاب .،أما القسم الأخير []-3-
فيواصل رصد طبيعة تعايش العائلات واستفادتها
من الواقع ،وما كان من تطور لها في زمن ما بعد
خطَر إزالة الماضي
النفط حتى الألفية الثالثة ،و َ
وآثاره ،ومع قرب نشر الكتاب استمر خوف أحمد
وتردده.
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ي ُ َّ
قدم السرد من خلال ضمير
الغائب ،و يظهر تأثير العنوان هنا
على المساحة السردية ،التي تتسع
مواكبة؛ لأنها تسجل "سيرة
حياة" ،وهذا الاتساع كان
وراءه المنحى التحليلي الذي
اتخذه الراوي العليم ،وهو ما
أوقعه في التكرر وتعدد
المسارات السردية ،خاصة مع
سعيه إلى رصد التطور المجتمعي
في قطر .من ثم تعدد
الفضاءات المكانية ،وكثرت
الاسترجاعات .وثمة مفردات
بيئية :الطواويش ،النواخذة،
الغاصة ص ،190الزبارة،
نواطير ص ،191طواشا
ص ،192النوخذة ص196
ص ،201البادجير ،الرواشن،
دروازة ،السبوق ص226

[ ]6نورة محمد آل سعد

 -13بارانو يا

 .123صالون المثقفة سعفة (ص )264 -239

تبدأ القصة بسؤال عن طبيعة "سعفة" ومرتادات
صالونها ،اللاتي يميزن السطحية وخداع النفس
عن حقيقتها ،و بحثهن عن آمال مفقود ،في
مقدمتها الحب .يحلل السرد انتماءهن الطبقي
وسعيهن ،وما نتج عن ذلك من سمات وعيوب،
ثم يوضح السرد طبيعة الوسط الثقافي ،وعلاقاته
التي تقوم على المبادلة ،حيث سيطرت الغضب
الظاهري لديهن لتردي الوضع الثقافي ،وإنما هو
لضياع غنائم الحاضر من بين أيديهم .وقد نشأة
فكرة الصالون لدى سعفة نتيجة حادثة عرضية.
يقدم السرد بعض الشخصيات التي ترتاد
الصالون ،منهن :الإعلامية الشابة "ظاء" ،التي
تنقم على الوسط الإعلامي لا لفساده ،بل لضياع
فرصة وظيفة لها ،والدكتور "فاطمة" ،التي
فحصت ضيفة الصالون جسديا منذ دخولها،
والكاتبة حاء ونقمة الحاضرات عليها ،وأخيرا
الكاتبة باء ولقاءاتها بزوج سعفة الأستاذ خاء التي
انتهت بمحاولته تقبيلها ،وما سببه ذلك لها من
صدمة ،جعلتها تتردد في مواصلة علاقتها بسعفة،
ل كنها زارتها درءا للشائعات ،وخلال ذلك رصد
السرد أزمة كل من سعفة وزوجها والكاتبة باء.
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يستمر تقديم السرد هنا عبر ضمير
الغائب ،مع السير على المنوال
نفسه ،من تعدد الشخصيات
وتنوع مسارات السرد بينها،
ل كن ثمة تركيزا على جانب
خاص من جوانب الفساد
المجتمعي ،وهو ذلك الفساد
المستشري بين الوسط الثقافي
الممثل في جانبه الأنثوي ،مع
التركيز على تحليل الداخل أكثر
من سرد الأحداث .وثمة
استرجاعات زمنية.

[ ]7جمال فايز السعيد

 -14سارة والجراد

 .124وبقى العلم مرفوعا (ص )25 -13

بعد أن وقع الشخصية الرئيسية عدة َ اتفاقات
تجار ية ،ذهب إلى غرفته بفندق (شيراتون
ال كويت) ،تمدد على الفراش مفكرا في اتحاد
العرب ،ومتمنيا أن يعمل على تقو ية هذا الاتحاد
من خلال شركته .نام وفي ساعة الصباح الباكر
سمع دويا يشبه قنبلة ،ومعها تر َّدد صوت
طلاقات رصاص ،ل كنه اعتقد أنه حلم مزعج.
وبعد فترة نهض رغم تكاسله ،وخرج ومعه ملف
مشروع شركته ،وذهب ليفطر في مطعم الفندق.
لاحظ أن الممر متسخ وبه عدة أشياء محطمة،
رأى أمامه ضابطا يأمره بأن يذهب دون
اعتراض إلى بهو الفندق ،حيث وجد نزلاء
الفندق وموظفيه م َّجمعين .وأمام الباب الخراجي
للفندق دارت معركة بين شابين كويتين والغزاة
العراقيين ،انتهت بوفاة الشابين ،استغل الفرصة
وأسرع بالفرار لاعنا أفكاره حول اتحاد العرب،
وملقيا بأوراق مشروعه ،التي أخذها طفل
كويتي رغم الطلقات التي أصابته.
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تروى القصة بضمير الغائب،
مسجلة بداية الغزو العراقي
لل كويت ،ومعاينة الشخصية
الرئيسة لذلك الحدث ،الذي
يتناقض تماما مع أمنياته حول
الاتحاد العربي .يتمثل الفضاء
المكاني للقصة في "فندق
شيراتون ال كويت" ،بينما كان
البناء الزمني مسلسلا مع
نقلات ،إضافة لتوظيف تقنية
الاستباق .وثمة توظيف للحدث
الرمزي ،تميز لغة القصة
بانفصالية الجمل.

 -14سارة والجراد

[ ]7جمال فايز السعيد

 -14سارة والجراد

 .125سارة والجراد (ص )45 -27
 .126آلام وآمال (ص )57 -47

[ ]7جمال فايز السعيد

تجلس "سارة" شديدة الألم لما وقع من غزو
عراقي لدولتها ال كويت؛ لذا تكثر من الجلوس
أمام نافذة غرفتها متأملة واقع وطنها .تأتي إليها
صديقتها حيث يتحاوران .ترى سارة ضرورة
الجهاد ومقاومة العدو ،بينما تنصحها صديقتها
بالتروِّي ،ثم يتفقان على فكرة نسخ المنشورات
بأيديهما وتوز يعها .في اليوم التالي خرجتا
متنكرتين ،وقامتا بلصق المنشورات ،رغم نقاط
التنفتيش المنتشرة في كثير من الأمكنة .تقرر
سارة الانتقال إلى مرحلة المواجهة من خلال
مداهمة نقاط التفتيش وتفجيرها ،وهو ما تنجح في
القيام به ،ل كن يصاب أخوها ،فتسرع للبحث
عن صيدلية وإحضار الأدو ية لعلاجه ،تُوصِّل
صديقتها إلى بيتها ،ل كن في طر يقها تمر بنقطة
تفيش ،فتتبادل معه إطلاق الرصاص ،وتسقط
شهيدة.
ينظر من جديد أمامه ،فكر كثيرا ولساعات
طو يلة عن أهم شيء يحتاج إليه .إنه الاستقلال،
فجأة تأتي ابنته وتحاول العبث معه ،ل كنه مشغول
عنها؛ من ثم تبكي الابنة ،وجاريته تستنكر ما
فعله ،يبتعد عن نظرات الجار ية ،و يجلس
القرفصاء بمحاذاة البحر ،يفكر لوقت طو يل،
يلاحظ وهو ينظر إلى أعلى أنه لا توجد سماء،
كتلة واحدة من غيم أسود فقط ،ثم بدأ يسمع
أصواتا متداخلة تؤذن ،يشعر بالأمان وينام .بعد
بضع ساعات ينهض على أثر سماعه هدير الموج،
ويسعى إلى معرفة :كيف ينال ق ُوته ،تتعدد السبل
التي يعتقد أنه يمكن أن يحقق بها ذلك :القوة
الذاتية ،مساعدة الآخرين ،الكتاب ،ل كن يفشل
في فتح السيارة؛ ليحصل على هذا الكتاب.
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تروى هذه القصة عبر السارد
العليم ،حيث تستخدم ضمير
الغائب ،ل كن تستم بالتسجيلية
الشديدة ،ولعل وراء ذلك أنها
مستوحاة– كما صرح الكاتب –
"من حياة الشهيدة (سارة محمد
عوض العتيبي)" .يلاحظ
تقليدية البناء السردي مع كثافة
استخدام الحوار المباشر .و يأتي
الزمن مسلسلا مع نقلات
محددة ،أما المكان فكثير التنوع.
وتستمر اللغة متسمة بانفصالية
الجمل.

تروى هذه القصة عبر ضمير
الغائب ،مع تركيزها على تناول
النفسي
الشخصية
جانب
وأفكارها .تتسم الأحداث
بالرمزية ،وهذا ما تدل عليه
عبارة المؤلف "من وحي وضع
البيت العربي خلال فترة غزو
النظام الحاكم في العراق دولة
ال كويت" .الفضاء المكاني في
القصة يتسم بالثبات "المنزل،
شاطئ البحر" ،والزمان مسلسل
مع نقلات محددة.

 -15الرقص على حافة الجرح
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سأل مدرس "الجغرافيا" التلاميذ :في أي
القارات يقع الوطن العربي؟ لم يجب التلاميذ ولم
يهتم أحد ،استشاط المعلم غضبا؛ حيث لاحظ
أن التلاميذ لم يكتبوا شرحه السابق .تعددت
محاولات التلاميذ لمناقشة الأستاذ حول غزو
العراق لل كويت ،ل كن أَ م َرهم الأستاذ
بالسكوت .شرح المدرس سهولة اتصال بلدان
الوطن العربي ،ورفض ثانية الحديثَ عن الغزو
العراقي ،وطلب تأجيل ذلك إلى نهاية الدرس،
ل كن توالت أسئلة التلاميذ وتعليقاتهم .تكرر
الأمر مع مدرس "العلوم الشرعية" ،الذي أخذ
يشرح لهم بعض جوانب هذا الأمر ،ثم طلب
منهم أن يعبر كل منهم عن رأيه في ورقة ،لاحظ
أن أوراقهم ظلت بيضاء ،إلا التلميذ "محمد" الذي
لون ورقته كلها باللون الأسود.
يرصد المقطع الأول ت ُّحول المدينة من الفقر إلى
الغنى ،عبر دال "الغيمة ال كبيرة" ،التي منذ
جاءت إلى المدينة حجبت عن أهلها أشعة
الشمس ،وأخذ ماؤها لا يكف عن الهطول،
فنبت العشب وعم الخ ير؛ ثم بدأ التحول عبر
هدم البيوت المبنية من الحصى والطين ،وت ُّحولها
إلى قصور فاخرة ،يحيط بها العديد من مظاهر
الثراء .بينما يخلص المقطع الثاني إلى رصد بناء
حدثيا ،وهو ذهاب "كهل" إلى المستوصف
الصحي ،وكثرة الجالسين هنا ،وتنوعهم ما بين
جالس على ال كراسي ،وآخرين ملوا الوقوف .من
بينهم يأتي كهل ،يتوكأ على عصاه ،فيقوم له
رجل في العقد الخامس ليجلس ال كهل ،الذي
يرفض شاب أن يدخله غرفة ال كشف بدلا منه.
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من خلال ضمير الغائب تنتقد
القصة الغزو العراقي لل كويت،
وذلك عبر مشهد يتسم
بعض
مع
بالتسجيلية،
الإشارات الرمزية ،التي تأتي
شديد الوضوح ،لا سيما في نهاية
القصة ،التي دارت في مكان
واحد "الفصل" ،وكان الزمن
مشهديا؛ حيث غلب استخدام
الحوار المباشر فيها .مع ملاحظة
توظيف لغة الشرح العلمية من
خلال حديث المدرسين.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تدور حول
تحول المدينة من الفقر حيث
البيوت الطينية إلى الغنى ممثلا
في البنيات الشاهقة ،ومع هذا
التحول ضاع تقدير الشاب
لل كهل ومرضه ،مما يشير إلى
تبدل القيم الإنسانية مع سيادة
المادة .يأتي البناء عبر مقطعين:
عام يرصد تحول المدينة،
وخاص يسجل حدثا دلا.
المكان عام :المدينة ،خاص:
المستوصف الصحي ،والزمن
مسلسل.
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أجساد نحيلة تخرج من المسجد ،وتتجه إلى بيوتها؛
ه ربا من عنفوان الريح وقيظ الظهيرة ،ومن بينهم
ينسل "هيكل آدمي في عقده السادس" ،كفيف
البصر مقوس الظهر ،يتوكأ على عصاه ،و يحرص
على السير في الطر يق نفسه ،الذي عوده والده
على السيره فيه إلى المسجد منذ صباه .تذكر
ال كهل ما كان يسمعه من البحارة عن أبيه،
حيث كان يعمل غواصا لصيد اللؤلؤ .يسترسل في
تلك الذكر يات حول أبيه ،وما كان يقوم به من
أعمال الغوص في شجاعة متميزة ،حتى مات في
أثناء عمله .تضاعف شجن ال كهل لما تذكر أمه التي
ماتت عندما سجن هو ..ينقطع سيل الذكر يات
بمرور سيارة مثيرة التراب حوله.
الأمطار تهطل ،ورجل نحيف أشيب يجلس
بمحاذاة الباب الخارجي للمسجد ،يسترق النظر إلى
السماء ،فتحيى في مخيلته ذكر يات صباه واللعب
تحت المطر ،ووالده الذي رآه ذات مرة يفعل
ذلك فتوعده بالعقاب؛ عندئذ احتمى بوالدته،
وسط صراخ الأب وكلماته التي يهدد بها الأم؛
لأنها ستفسد أخلاقه .ينكمش ال كهل من شدة
البرد ،حيث تقسو عليه الطبيعة من خلال جوها
العاصف الممطر ،ومع قسوة الطبيعة كانت قسوة
البشر عبر الصغار الذين لم يَد َعوه سالما ،كذلك
طاردوا هرا صغيرا وسط هذا الجو العاصف ..ثم
يخرج المصلون ،الذين يتصدقون على ال كهل،
وتنتهي القصة بخروج ابن ال كهل الشحاذ
ولقائهما الذي يذهل الشاب بينما لا يبالي
الأب.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
جانبا من تحول الحياة في الخليج
من صيد اللؤلؤ إلى الحياة المدنية
ذات التقدم الحضاري .يأتي
البناء السردي متسما بمركز ية
خاصة للاسترجاع ،ويتنوع
الفضاء المكاني بين نمطين
أحدهما مستمد من الماضي
والآخر آني .تكثر مفردات
البيئة التي تدور حول مهنة صيد
اللؤلؤ.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
جانبا من طبيعة العلاقة بين
الأجيال :الأب والابن ،حيث
قسوة جيل الشباب على آبائهم.
تأتي المعالجة القصصية مشتملة
على لمحة من الوعظ ،وكان
البناء الحدثي مرتبا ،مع
استخدام الحدث الخارجي
الموازي .المكان ثابت :محيط
المسجد ،وثمة استرجاع متكرر
في البدء.
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ثمة حاو ية للقمامة ،تطل منها رؤوس أكياس
عديدة .تتوقف بالقرب منها سيارة فارهة ،يترجل
منها رجل يتقدمه كرشه المنفوخ ،ومطفأة سجائر
يمسكها بيده اليسرى .اقترب من الحاو ية،
ينفض فيها أعقاب السجائر ،وقتها تحرك أحد
الأكياسن فشهق الرجل متراجعا إلى الوراء،
تستمر في مكانه جاحظ العينين ،غير مصدق أن
ال كيس الذي أمامه يغلف وجه عجوز .أما هي
فقد ظلت تنظر إليه بلا اكتراث ،تواصل ما
تفعل .بعدما تمالك أعصابه اقترب منها وحدق
في التقرحات التي تملأ وجهها شديد القذارة،
فاشمأزت نفسه من رائحتها ،وزكم أنفها رائحة
عطره .رغم ذلك ألقت عليه التحية ،ومدت
يدها إليه .ل كنه تجاهلها واتجه إلى سيارته،
فواصلت هي بحثها.
يستعد الشاب لسباق الخيول الذي أعلن عن
تنظيمه ،فارتدى ملابسه ،وخرج إلى غرفة جده
راغبا في اصطحابه ،ل كن وجده كما تركه يجلس
على حافة سريره الخشبي :تغوص أنامله في أعماق
لحيته البيضاء ،يحدق في رايته الخضراء .اقترب
منه وجلس أمامه ،ل كن لم يبال جده الشيخ
بوجوده ،معلنا رفضه الذهاب إلى سباق الخيل.
يتنتقل السرد إلى وصف سباق الخيل نفسه وما
يكون فيه من أحداث وخيول عليها ألوان
متعددة ،ينتهي السباق بفوز غير متوقع لفرس
ذات لون أصفر.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد شدة
التباين بين طبقات المجتمع ،عبر
مجموعة من الأحداث المكثفة
التي تعالج مشهدا واحدا حول
عثور رجل ثري على امرأة
تبحث بين أكياس القمامة .البناء
مرتب الأحداث ،التي قد
تكون ذا بعد رمزي .والمكان
ثابت ومحدد "صندوق القمامة"،
أما البنية الزمنية فمسلسلة.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
حدثا ظاهره مشاركة شاب في
سباق الخيل ،ورغبته في
اصطحاب جده ،الذي يرفض،
وما كان من نهاية غير متوقعة
للسباق .قد يكون البناء رمزيا،
الذي يأتي راصدا مشهدين
مسجلين عبر ثلاثة مقاطع.
المكان متنوع "البيت وميدان
السباق" ،والزمان مسلسل.

[ ]7جمال فايز السعيد
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الأحداث قصيرة جدا ترصد من خلال ثلاثة
مقاطع ،تدور حول ركاب طائرة من جنسيات
غير عربية ثيابهم شبه عار ية ،وبينهم سيدة ترتدي
ثيابا سوداء تغطيها سوى العينين .يهتم الركاب
بالسيدة ،وتستمر محاولاتهم التحرش بها .ومع
نهاية الرحلة يرتدي الركاب ثيابا ثقيلة اتقاء
لبرودة الجو بينما تخرج السيدة شبه عار ية.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد من
زاوتين الموقف من التزام المرأة
العربية بثيابها التقليدية ،فمن
زاو ية الآخر /الغرب ثمة تطلع
لما خفي ،ومن زاو ية المرأة
نفسها ثمة سعي للتحرر وقتما
وجدت لذلك سبيلا .يتمثل
المكان في "المطار والطائرة"،
والزمان مسلسل.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترمز إلى
ذات يتعلق به السارد بقوة،
ل كن لا يستطيع الوصول إليها،
بينما يعتدي الآخر عليها .جاء
البناء رمزيا من مشهدين،
والمكان غير محدد بقوة ،والزمان
مسلسل :عام ثم لحظي.

تكافئ الشخصية الرئسية بوصفها الموظف المثالي
للعام الثاني على التوالي ،ولأول مرة ي ُ َّ
كرم من
ق ِّبل رئيس الشركة ومدير إدراته الجديد ،الذي
يُبْدِّي سعادته في البدء عبر التصفيق له ،والثناء
عليه في كلمته التي ألقاها ،وإعلانه أمام الملأ بأنه
سيطلب له علاوة ،وسيسعى إلى تر يقته .وفي
الاجتماع التالي ،عمل على تكريمه بأن طلب منه
الجلوس بجواره ،ل كن ألقى المدير نكتة بالغ الجميع
في الضحك منها إلا الموظف المثالي .تتحول معاملة
المدير لهذا الموظف ،خاصة مع مشروعه "الموظف
ن به المدير .حتى
الجديد" ،الذي ر ُفض ولم يع َ
يصل الأمر في النهاية إلى فصله من العمل رغم
كفاءته.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
جانبا من العمل الإداري وما
يكون فيه من منافسات ونفاق،
يؤدي إلى سير العمل بطر يق
غير سو ية .جاء البناء السردي
على شكل يوميات مقسمة الى
مقاطع ،المكان لا يتغير
"مؤسسة العمل" ،والزمان
مسلسل مع قفزات زمنية تحدد
في بداية المقطع.

كان الأخوة مفتولي الشوارب والعضلات ،لهم
أخت فاتنة ،حاول السارد إبعاد نظره عنها،
ل كنه تعلق بها تعلقا شديدا تجاوز المكان والزمان
رغم أخوتها الذين يحوطونها بسيوفهم من كل
صوب لمنع السارد وغيره عنها .سرت إشاعة
دفعت السارد إلى أن يهرول ،فرآها غارقة في
دمائها والغريب لا يزال تعدي عليها ،بينما يكتفي
أخوتها بالمشاهدة والتلهي.
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يُوق ِّف الزوج سيارته أمام إحد المجمعات
التجار ية ،و يترجل مع زوجته .لفت نظره مشهد
طفل يعبث بكلبه ،الذي ظل يبحث عن شيء
يأكله .فجأة يسقط مصابا بالشلل أو خلطة ،بينما
زوجته تصرخ مستغيثة .يتألم الزوج وهو يسترجع
جانبا من حياته ،وكيف كافحت ُّأمه من أجله
عبر عملها "فراشة" في الصباح ،وفي المساء كانت
تخيط ملابس النساء ،وعندما حانت لحظة
حصادها ما تعبت من أجله تركها بقسوة من
أجل السفر كسبا للمال .يجسد السرد مدى
الضعف الذي أصاب الزوج ،وشدة احتياجه
للآخرين.
بعد انفصال الأب عن الأم بالطلاق يتغير كثير
من الأشياء ،وتكثر التساؤلات ،ل كنه يلتزم
الصمت ،و يعاني في ُّ
تحمل آلامه وحيدا .ومع
كثرة التوسلات والتساؤلات التي كانت تمزقه،
وأمام إصرار أبنائه على معرفة الحقيقة فضل
الأب لملمة حاجاته وترك المنزل ،الذي ظل من
بعده لبضع سنوات عامرا بأبنائه وزوجته ،ثم تغير
مع مرور الزمن ورحيل الأبناء بالسفر أو الزواج،
تمرض الأم نتيجة وحدتها وإهمال الأبناء ،ثم
تدخل المستشفى ،وهو ما يذكر الأبناء بأن لهم أما
أهملوها .يجتمع الأبناء ليتشاوروا في الأمر ،ل كن
ينتهي بهم الحوار إلى أن يستمر إهمالهم لها ،حتى
جاءتهم مكالمة ،ذهبوا على إثرها إلى غرفتها
المستشفى وهي تغرغر ،وخرجوا متمتين :الله
يرحمها.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تجسد جانبا
من العلاقة بين الأجيال (الابن
والأم) ،وذلك من زاو ية
تقصير الابن في حق الأم من
أجل المال .يأتي البناء مقطعيا،
وقد ابتعدت المعالجة عن
الوعظ عبر الجمالية التي تمتعت
بها لغة السرد .جاء المكان
متنوعا ،وثمة استرجاع يبلور
الأزمة.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج جانبا
من طبيعة العلاقة بين الأجيال
(الأبناء والأم) ،أيضا من
زاو ية تقصير الأبناء في حق
الأم .يأتي البناء مشتملا على
أشكال سردية كثيرة مع اتساع
المساحة التي يشغلها الحوار،
رغم تقليدية البناء ووعظية
واضحة في الختام .المكان متنوع،
والزمان مسلسل.

[ ]7جمال فايز السعيد

 -15الرقص على حافة الجرح

 .138في عرض الشارع (ص )52 -51

تدور حول كلب يسعى إلى الحصول على شيء هذه القصة تروى من خلال
من الطعام داخل حاو ية قمامة ليوصله إلى جرائه ،ضمير المتكلم ،مقدمة جانبا من
ل كنه يفشل في مرور الشارع الممتلئ بالسيارات قسوة الواقع المعيش عبر معالجة
رمزية ،يأتي البناء شديد
التي تصدمه إحداها.
التكثيف ،وينحصر المكان في
"الشارع" ،مع تسلسل الزمن.

 -15الرقص على حافة الجرح
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عقب توقف الطائرة ،يخرج ركابها المختلفون:
شقراء بدينة من بوابة الدرجة الأولى ،وشاب
أسمر نحيف من الثانية ،وعلى درجات السلم
تلاقت النظرات ،التي دفعت إلى الوراء ،يوم
كان الإنسان للإنسان ،مع ُّ
توحد الجميع في الهيئة،
ثم كثر الخلق واتسع التفاوت.

تروى هذه اللمحة السردية من
خلال ضمير الغائب ،مشيرة إلى
التفاوت بين البشر عبر الشكل
ورغم توحدهم في الأصل.
يأتي البناء شديد التكثيف،
ينحصر المكان في الطائرة،
و يكون الزمان لحظة قصيرة.

يجلس الرجل القرفصاء أمام خيمته محيطا به كل
مظاهر المعاناة الخارجية والداخلية ،فالجو يزداد
برودة ،والسماء ملطخة بغيوم داكنة ،والأطفال
َّ
يتكور َ أكثر مع ازدياد البرودة،
ثيابهم رثة،
والريح ُ يسمع صوتها وهي تدخل ثقوب خيمته،
التي تتكاثر كل يوم ،وربما كل بضعة أيام مثل
تكاثر الفئران .ثمة سيدة تحاول أن تقنعه
بالدخول .هو مصاب بمرض شديد في ذراعه،
جعلتها عاجزة ،والفقر مظاهره كثيرة مجسدا في
أولاده ومسكنه .ثمة فئران يعاني من وبائها،
ويتكاثر الأطفال على رجمها بالحجرة ،هؤلاء
الأطفال الذين يمثلون خيوط الفجر ،و يخلقون
حياة جديدة وهم ما يزالون حتى الآن يرجمون
الفئران بالحجر.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تجسد جانبا
من الواقع المعيش عبر معاناة
بعضهم في ظل الفقر والجوع
والمرض ،هذا ما يبدو من
ظاهر الأحداث التي تتمع برمزية
ما .يتسم الفضاء المكاني
لسكون
موازاة
بالسكون
الشخصية نفسها ،أم الزمان
فمسلسل.
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يقرر السارد أنه كلما ذهب إلى شاطئ المدينة
رأى ذلك الصياد في المكان نفسه ،كأنما لا يبرح
مكانه .بقايا إنسان ،يستر جسد َه وزار ُه الأصفر،
و"فانلته" البالية ،يردد موالا شجيا ،طغت عليه
الآلات الرافعة ،التي جيء بها من خارج المدينة،
ترفع حجارة وتضعها على شاطئ المدينة متراصة
بعضها فوق بعضٍ  ،تحجب البحر ،وتجثم على
رماله الناعمة .عرض عليه السارد مساعدته،
ل كنه رفض صامتا ،واتجه إلى سفينته .بعد
الانتهاء من تجميل الشاطئ ،ثم رفع السفن
الخشبية ،ووضعها بعيدا .ذات مساء رأى السارد
ذلك البحار يمشي إلى داخل البحر ،بينما سفينته
مكبلة بالحديد ،معلقة في الهواء ،تضعها الرافعة
على إحدى الشاحنات .ثم اختفى في البحر.
مرات عديدة،
ٍ
طرق الأبناء باب البيت الخارجي
وقد توقعوا أن أباهم بالبيت؛ حيث عودهم ألا
يخرج بعد عودته من صلاة العشاء .تكرر الطرق
على الباب الخشبي ،وكلما اشتد ارتد الصوت
حادا .صاح الأب وهو يقوم لإجابة الطارق.
مشى ترافق خطوات أقدامه أنات توفرها أعماقه،
وهو يتجه إلى الباب الخارجي .دخل أبناؤه
السبعة ،قبلوا رأسه ،مشوا خلفه ،جلسوا أمامه.
رجوه أن يوافق على بيع البيت بعدما طلبوا ذلك
منه منذ ثلاثة أعوام .بعد خمسة أعوام تكرر رجاء
الأبناء ،ورغم أنهم تكلموا كثيرا فإنه لم يقل
شيئا .بعد عشرة أعوام تكرر الطرق والحديث
والجلوس في مجلسه ،حدثوه وما حدثهم .بعد
عشرين عاما طرق الأبناء والأحفاد كثيرا ،ل كن
الباب لم يفتح.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،الذي يمثل صوت
الراوي ،الذي يسرد عن الآخر
"الصياد" .ترصد القصة جناية
المدنية على مهن المجتمع القديمة
"الصيد" .يأتي البناء مقطعيا،
مع استخدام الحدث الخارجي
الرامز :طائرة تنفث دخانا أسود
يتلوى مثل الثعبان .يتمثل المكان
في "شاطئ المدينة" ،والزمان
مشهدي تبعا للبناء المقطعي.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
طغيان المادة عبر رغبة الأبناء
[ثم الأحفاد] في الحصول على
المال من خلال بيع بيت الوالد.
جاء البناء مقطعيا تميز بتكرار ية
الحدث مع اختلاف في
مساحة الرصد .وكان المكان
ساكنا :بيت الوالد ،وثمة قفزات
متصاعدة،
محددة
زمنية
ومفردات حياتية :وزاره
ص ،12مع عامية الحوار.
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لأول مرة يخرج من بيته ولا ينظر إلى النخلة،
التي غرسها جده الأول ،ورعاها أبناؤه وأحفاده؛
إذ عادت لا تطرح ثمرا ،فتعاظم حزنه ،ل كن لم
يفقد الأمل؛ فظل يرعاها إلا هذه الليلة؛ فالوقت
قصير وعليه شراء حاجات كثيرة ،أهمها الفواكه
التي يحبها أبناؤه .أمضى ليلته ينظف مجلسه ،و يعد
مائدته .على غير عادته نهض من فراشه ،وأيقظ
خادمه ،تعطر ولبس ثيابا جديدة ،وخرج مزهوا
على عصا جده .ذهب إلى مصلى العيد ،وبادره
القاعدون بالتهنئة ،وسأله آخرون عن سر شجن
وجهه .ظل ينظر من حين لآخر في وجوه
الجالسين ،لعله يجد ناسه .خرج المصلون دون أن
يجد أحدا ،رجع إلى بيته حزينا ،ولم يجد سوى
خادمه يشاركه الطعام.
أوقف سيارته المصنعة في بلاد هولاكو ،أشعل
سيجارة ،وسحب نفسا وهو يتابع بعينيه مدادا من
بشر .خرج من سيارته ،ثم جاء اتصال من هاتفه
الخلوي ...رد على المتحدث بكلمات هولاكية.
أعاد الهاتف ،وأغلق باب سيارته ،اتجه إلى بحر
الأكفان ،كل شيء لديهم لا ينال من الدرجات
إلا درجة اللون الأبيض .وصل عندهم ،أصبح
وسطهم ،يرفع لافتة بيضاء كتبت بالمداد
الأبيض ..ليسقط هولاكو وبلاده الشريرة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
وحدة الأب عقب تفرق
الأبناء والأحفاد ،ويزداد
شعوره بها يوم العيد؛ فعقب
الصلاة حيث لم يجد معه سوى
خادمه .جاء البناء مقطعيا مع
رمزية الحدث :عقم النخلة
إشارة إلى عقم الذات ،والمكان
متنوع "البيت ،ومصلى العيد"،
وثمة استرجاع ومفردات
حياتية :الرهش ص ،15عامية
حوار الخادم غير العربي
ص.16
يروى هذا المشهد القصصي من
خلال ضمير الغائب ،حيث
يرصد طغيان قيم المجتمع الوافد
(بلاد هولاكو) ،بداية من
السيارة ثم الهاتف الخلوي حتى
البشر رغم رفعهم لافتة:
ليسقط الله هولاكو وبلاده
الشريرة .جاء البناء مقطعيا مع
تكثيف السرد؛ من ثم انحصر
المكان في "الشارع" ،والزمان
كان لحظيا مشهديا .ثمة تكرار
مفردة أبيض.

[ ]7جمال فايز السعيد
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ج البحر" دائمة الهياج،
سنوات ،و"أموا ُ
ٌ
مضت
تزداد طولا وتبتعد بعضها عن بعض ،حتى
تميزت وأمكن عدها ست .تغيرت أعماق البحر
وتشوهت معالمه ،لا تعرف أين تتجه أمواجه.
وأخيرا تكتسي السماء بحمرة وزرقة قانيتين،
وتتصارع أمواج البحر وتتصاعد؛ حتى تختفي عن
الأنظار.

تروى هذه القصة عبر ضمير
الغائب ،مصورة حدثا خارجيا
خاصا بأمواج البحر ،التي
تكتسي طابعا رمزيا ،مع
تكثيف الرصد السردي،
وانحصار المكان في البحر،
وتماهي البنية الزمنية.

في الصباح فوجئ الجميع ب "الصقر" ،الذي صار بلا
ريش ،دون أن يعرف من وكيف ومتى وقع
ذلك .كان ذا قوة أسطور ية ،يتحدى بها
الشمس .مضت سنوات عديدة ،ل كن لم يظهر
للصقر ريش .وبعد مئات السنين و َه َن َت صحته،
هزل جسمه؛ فقد ظل واقفا لا يبرح مكانه ولا
يأكل شيئا ،بينما "الطيور المهاجرة" التي تعيش
معه تأكل مما تلتقطه من أرضه.

تروى هذه الأقصوصة من
خلال ضمير الغائب ،حيث
ترصد حدثا رمزيا يتمثل في
ضعف الصقر الذي فقد ريشه،
بعدما كان مثالا للقوة ،بينما
الطيور المهاجرة تأكل مما حوله.
يأتي البناء مقطعيا ،والمكان
عاما ،ثم قفزات زمنية محددة
لفظيا.
يرصد هذا النص جانبا من
تناقض الذات ،عبر إشكالية
فراغ القلب من التمسك
بالمبادئ والركون فقط إلى
الشكليات .يأتي البناء مقطعيا،
ل كن المعالجة أقرب للمقال منها
إلى القصة عبر مقدمة تحليلية،
ثم تصوير ،وهو ما يظهر في
شحابة النسيج السردي.

يعلن السارد أن ثمة "وباء" استوطن الفؤاد ،ورغم
سعي الجميع إلى الشفاء منه فإنهم فشلوا وه ُزموا.
تظهر آثار هذا الوباء في أداء العبادات بصورة
شكلية صور ية ،تكثر بها التناقضات .ثم يرصد
التذلل للحاكم والخضوع له ،وأخيرا كثرة الدعاء
وانتظار تغير الأحوال.
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ثمة سيدة تجمع أشلاء حمائم بيض بعضها مصلوب
على جذوع الأشجار ،وبعضها مطقع الأجزاء،
وللسيدة طقوس خاصة وصلوات "تعطي للحياة
هي الأخرى حمائم صغيرة" .يحاصرها البشر
ليعرفوا حقيقتها ،فاجأتهم قبل أن يلمسها أحدهم
بغرس حمائها في أحشائها ،سقطت تنزف دما،
و يعود البشر "إلى توابيتهم المبنية من الأسمنت
والحديد ،الموجودة في داخل أسوار المدينة".

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
حدثا خارجيا هو سيدة ذات
طقوس خاصة ،يهاجمها الناس،
فتقضي على ذاتها ،و يعود الناس
إلى حياتهم .يأتي البناء رمزيا
ذا طابع أسطوري .المكان
والزمان غير محددين بقوة.

ثمة رجل و ُهب أرضا خصبة خاو ية من الشجر،
تأسر القلوب .زايد أهالي الحي في شرائها ،وزاد
تمسك صاحب الأرض بها ،مرددا "الهبة لا تباع
ولا تشترى" .اق ْتُرِّح عليه أن يزرعها ،ل كنه امتنع
بحجج واهية .ذات مساء قام من فراشه أسير
عبير أخاذ ،رأى وهجا ينبعث من أرضه ،يخ ترق
جدار غرفته ،ويتغلغل في أعماقه ،تسمر لما رأى
زهرة فارعة الطول ،بيضاء حور ية .ظل يتردد
على أرضه ،وكلما مرت الأيام ازداد مكوثه
بجانب الزهرة .سرت إشاعة بأن في الزهرة مسا
من الجن .ظهر للناس شبح ينصحهم بأن
"يتطهروا من عبير الزهرة" .رجع الناس ينتظرون
صاحب الأرض ،ل كن رأوه واقفا في مكان
الزهرة ،يناظر البدر وهو يلتهمها.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تسجل
أحداثا ذات طابع عجائبي؛ مما
يمنح البناء رمزية تعتمد على
أساطير الجان ،مع كثافة الحوار.
ينحصر الفضاء المكاني في
"القر ية" ،ويمتد الزمان عبر
تفصلها
ومشاهد
لقطات
نقلات.
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أول مرة تدخل عليه مديرة مكتبه من دون
استئذان ،اقتربت منه لتهمس في أذنه ،قاطعها
برفع يده اليمنى وهو يكمل حديثه .لفتت إليها انتباه
الحاضرين ،الذي استاءوا من طر يقة دخولها،
انحل شعر جبينها من إسراعها ،ووضعت أمامه
ورقة صغيرة ،انتظرت تعليماته ،قرأها وهو
يحدث الحاضرين ،ووضعها جانبه .خلال
الاجتماع اضطر للرد على اتصال هاتفي جاءه
على الخط المباشر ،امتعض واكتفى بقول حاضر.
تذكر والده الذي كان يعمل في صيد اللؤلؤ ،ثم
مات خلال عمله ،فتعطيه أمه لؤلؤة كبيرة ،يتاجر
بثمنها .يشغله المال والأعمال عن العلاقات
الإنسانية والأسر ية ،بداية من والدته إلى وحيده
الذي يأتيه نبأ وفاته وهو في الاجتماع ،ورغم
ذلك يواصل العمل.
تلح الأم على فتاها أن يتناول الإفطار ،أقسم لها
أنه لا يشعر بالجوع الآن ،رجته للمرة الثانية.
تناول ما استطاعه من طعام ،ثم خرج لصلاة
الفجر .انطلق مع الرجال للعمل في البحر.
تعاضدوا في دفع السفينة إلى داخل اليم .بعد
وفاة والدته ظل يأتيه الطعام من بيوت الج يران،
وهو يشعر بالخجل ،فما أصعب على المرء أن يأكل
من يدٍ غير التي اعتادها .التحق بالعمل في شركة
بترول ،بعدها اقتنع بالزواج ،وبأن حياته ما
كانت منطقية ،وأن البيوت أرواحها النساء.
ل كن تعود على تناول الإفطار في مطعم الشركة؛
لأن زوجته تستيقظ متأخرة "مثل بقية فتيات
المدينة".
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
طغيان قيم المادة والمال على
المشاعر الإنسانية ،عبر انشغال
الذات بالمال حتى عن أقرب
الناس إليها .جاء البناء السردي
ًّ
تقليديا محتويا على جملة
حوار ية .انحصر المكان في
جاء
والزمان
"المكتب"،
مشهديا يتخلله استرجاع ممتد .ثمة
متعددة،
بيئية
مفردات
ص.45

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج جانبا
من ُّ
تبدل القيم بين حياة المدينة
وحياة البحر ،ممثلا ذلك في
اهتمام المرأة "الأم ثم الزوجة"
بإفطار الرجل .يأتي البناء
مقطعيا ،ويتنوع الفضاء المكاني
بين بيت الأم إلى بيت
الزوجية ،والزمان ممتدة ،مع
قفزات زمنية .ثمة مفردة بيئية:
النهام ص.49
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في بداية زواجهما كانا يسيران معا ،وفي عامهما
الخامس ،بدأت تقل خطواتها ،تعجز عن المشي
إلى جانبه؛ لأنها ازدادت بدانة وازداد هو نحافة؛
ومن ثم كان تباينهما في سرعة المشي ،واضطر إلى
التوقف من حين لآخر ينتظر وصولها ،تصل إليه
متعبة تشهق ،فحرص بعدها أن يمشي وراءها.
ذات مساء ،كانا جالسين في بهو المنزل ،تتابع
مسلسلا وتفلق بأسنانها حبات اللوز .يقرأ في
اهتمام الأخبار الجديدة ،ويتأفف من ارتفاع
صوت أكلها وصوت التليفز يون .يتناقشان حول
زواج جار لهما من أخرى ،حيث ترى زوجة َ
الجار مسكينة ،بينما يصرح أن الرجل بحاجة إلى
أنثى لا امرأة .في عامهما التاسع ،ذهبا إلى
المتجر ،ولأول مرة وقف يحملق في امرأة ألذ من
قطعة السكر.
في ساحة الانتظار خرج السائق من سيارة حديثة
الصنع ،توجه إلى الجمع البشري ،الذي يقف
تحت ظلال أشجار النخيل .ولما وصل تنافس
الواقفون على وضع أيديهم على جسده؛ ليشعروا
ببقايا البرودة من مكيف السيارة .طال الانتظار،
وكلما مضى الوقت اشتدت حرارة الشمس تلسع
أجسادهم؛ فيشتد نزول العرق .مع انتصاف
النهار ،اخترق حديث الرجال نداءات حادة،
هرول الرجال إلى السيارة ،ومثلهم فعلَ ،ومن
المكيف انبعث عواء بارد امتزجت رائحته مع
رائحة نفاذة؛ فشكلتا رائحة ثالثة .ومع آخر النهار
كان انطلاقه بالسيارة قد طال ،وفي الليل يتغير
الحال ،وتتبدل الأدوار ،وفي الصباح يرجع إلى
سابق عهده ،ينحصر واجبه في قيادة السيارة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تدور حول
ضعف العلاقة بين الزوجين مع
مرور الوقت ،وتطورها من
السيئ للأسوأ .يأتي البناء
مقطعيا ،مع مساحة متسعة
للحوار .المكان منحصر بين
"البيت ،المتجر" ،والبنية الزمنية
تقوم على المشهدية مع قفزات
زمنية متسعة بين المقاطع .ثمة
لمحة عامية في الحوار ،ص.54

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
كيف يمر يوم سائق "ينحصر
واجبه في قيادة السيارة" ،ولا
يجد سوى لحظات يستريح من
ذلك "تحت ظلال أشجار
النخيل ،"..مشيرة إلى قسوة
جانب من الحياة الحديثة .يأتي
البناء مقطعيا ،يبدأ كل مقطع
بقفزة زمنية محدودة .المكان
متنوع" :ساحة الانتظار ،شوارع
المدينة" .والزمان مشهدي.

 -16الرحيل والميلاد
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في ظل إطار جوي مميز :نسيم بارد ،ونجوم
تتلألأ ،وبدر مكتمل – يخرج كهل نحيف يتوكأ
على عصاه من المسجد العتيق ،يمشي ببطء وراء
الخارجين من المصلَّى ،السائرين خلف جثمان
رداؤه أبيض .استرعى انتباه َه بقرب الباب
الخارجي للمقبرة شجرة ٌ معمرة ،على أحد أغصانها
يوجد عش ،حطت عليه عصفورة ،أخذت
تطعم صغارها ،دون الاهتمام بقربه أو تطفله
صوت يأتيه من بعيد،
ٍ
على ما تفعل .انتبه على
وفي أثناء انهماك القائم على خدمة المكان بإلقاء
التراب على الجثمان استعاد جانبا من حياة
المتوفَّى ،وسرقاته من أشياء الآخرين في الماضي،
ثم ترصد القصة في الحاضر سوء حال أبناء
المتوفى؛ جزاء على سوء أفعاله.
إنسان ،تقطعت جذوره إلا من جذر واحد،
يتشبث دوما بذكره؛ لأنه آخر ما تبقى ،يزوره في
المناسبات ،يعطيه بعضا من ماله .ما زال السارد
يراه كلما ذهب إلى دار العجزة ،يجلس على
كرسيه المتحرك ،يستر نصفه الأسفل طاولة ٌ،
يضع عليها صحفا ولوحة تدعو إلى التبرع
للمحتاجين .شيء آخر لا يفارقه أبدا ابتسامته
الدائمة ،تغلف نفسه المكلومة ،فالكلام ال كثير
يتعبه .لا يمل من التنقل داخل أروقة المستشفى،
يعرفونه باقترابه ،من الأنين الصادر عن عجلات
كرسيه المتحرك .يتوقف إذا رأى بشرا ،يعرض
عليه صحفه ،يشير بكف يده الصغيرة إلى
المكتوب على اللوحة ،ويرفض أن يُعان على دفع
ال كرسي ،قائلا" :على الإنسان أن يعتمد على
نفسه ..أتريد صحيفة".
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث يشير إلى
جانب من علاقة الآباء
والأبناء ،عبر عدم رعاية الأول
للآخرين ،ومن ينتج عن ذلك
من مفاسد يقع في هؤلاء
الأبناء .يأتي البناء السردي عبر
مشهد آني مع استخدام حدث
مواز رامز .ينحصر المكان في
"المسجد ،المقبرة " ،والزمن آني
يتخلله استرجاعات متنوعة .ثمة
متعددة،
بيئية
مفردات
ص.63
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،وتدور حول أحد
"العجزة" الذي يقوم ببيع
أروقة
داخل
"الصحف"
مستشفى "دار العجزة" رغم
ضعفه الشديد ،مشيرة إلى
الزمن وتحولات الإنسان
ًّ
تقليديا مع
خلاله .يأتي البناء
وجود حدث عام متكرر.
المكان منحصر في "دار
العجزة" ،والزمن غير محدد
بقوة.

 -17عندما يبتسم الحزن
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أسمر ،زادته السنون سمرة ،بفعل حرارة الشمس
وماء البحر .جلس أمام مطعم للوجبات السر يعة
افتتح حديثا ،افترش قطعة قماش ،ووضع عليها
أدوات تلميع الأحذية .ظل يراقب المارة بعين
نهمة ،وكلما مضت الأيام زادت فرحته لرؤيته
ازدياد عدد المترددين على المطعم ،ل كن نادرا ما
كان يطلب منه أحد تلميع حذائه .ذات مساء
وبينما يتناول عشاءه الذي ي ُ َّ
قدم له دون مقابل
من المطعم عند إغلاقه اقترب من كلب ضال
ظل يلازمه .رغم قلة زبائنه فإنه استمر في
الجلوس أمام المطعم ،مكتفيا بطعم العشاء الذي
يقدمه المطعم ،ورفقة كلب ضال ..استمر هكذا
إلى أن مات ،وألقى عامل القمامة جثته في
إحدى صناديق القمامة ،ثم سيارتها.
دخل المنزل مجموعة أطفال منشدين "كرنكعوه
كركعوه ..عطونا الله يعطيكم" .توقف السارد عن
قراءة الجريدة ،وأخذ يراهم .كانوا جميعا يرتدون
الملابس الشعبية .انطلق الأطفال إلى والدته،
ل يفتح كيسه لها ،وضعت الأم يدها في
وك ٌ
كيس "بلاستيك" شفاف كبير ،وأخرجت منه
مكسرات ،تضعها في أكياسهم .تمنى السارد وقتها
لو أن أحدهم كان طفله .وبصوت عال مسموع
في صدره قال" :سأظل عند وعدي لك ..لن
أدعك وأذهب إلى غيرك ..ولن أيأس من
مواصلة علاجنا معا" .شاغل السارد ألمه برؤيتهم،
لفت نظره طفل نحيف منهم ،يقف بعيدا
منفردا .توجه إليه السارد ،وداعبه بالحديث ،ثم
أعطاه نقودا .شكر الأطفال الأم وانصرفوا ،حينها
تعمد السارد إبقاء نظره عليه ،والرجاء إلى الله.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
نموذجا بشريا "عامل" تأتي
حياته دليلا على قسوة المجتمع
تجاه بعض فئات البشر ،خاصة
الفقيرة منه ،وهو ما يرصد
تحولات المجتمع نحو المدنية
وقسوتها على الفقراء .يأتي البناء
ًّ
تقليديا متعددة الأحداث،
ويتميز المكان بسكون خاص:
أمام المطعم ،أما الزمان فممتد
مع قفزات زمنية.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تدور حول
رغبة السارد في إنجاب الولد،
وذلك من خلال رصد طقس
شعبي خليجي يقوم به الأولاد
خلال ليلة النصف من رمضان
أو ما تسمى "ليلة ال كرنكعوه".
يأتي البناء السردي مكثفا مع
توظيف جانب من التراث
الشعبي ،ينحصر المكان في
"المنزل" ،و يأتي الزمان مسلسلا،
وثمة كثافة للمفردات البيئية.

 -17عندما يبتسم الحزن
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 -17عندما يبتسم الحزن
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ثمة مريضة جالسة على سريرها الأبيض ،تتأمل
ال كوب المملوء ماء ،الموضوع فيه ثلاثة مكعبات
ثلجية أمامها على رف السرير .تتعامل معه
المر يض كأنه ابن لها ،تبحث له عن غطاء صوف.
وعندما لا تجد يدور بينها وبينه حوار متخيل،
ينتهي بصراخ المر يضة على ابنها المفقود في
حادثة .تدخل ممرضة وأخرى ،تحاولات
الإمساك بالمر يضة وتهدئتها .وثمة سيدة أخرى
جالسة على سرير المر يضة ،التي تأخذ في الحديث
لهن بعدما تهدأ .يدور حديثها حول أزمتها ،منذ
صغرها ،حيث كانت هي وأخوتها شديدي
التعلق بوالدهم ،بينما أولادها قد انشغلوا عنها
دون سؤال .تثور ثم تبدأ بجمع شظايا ال كوب،
غير مبالية لجرح الشظايا يديها ،ولا كثرة الدمع
المنحدر على خديها.
بعدما انشطرت حياتهما إلى نصفين ،ومضيا
لسنوات في طر يقين مختلفين ،خفق قلبه ذات
مساء شتائي .اشتاق إلى ما افتقده ،وربما تذكره
الآن ،وجعله يفضل البقاء في بيته .وبين حين
وآخر ،ينشغل بأمره تارة ،وتارة أخرى يتمنى
ز يارة صديق يؤنس وحدته ،أو اتصال من أبنائه
يشرح فؤاده .سره سماعه رنين هاتفه ،خفض من
صوت جهاز التليفز يون ،تعجب غير مصدق
لسماعه صوت محدثته قبل أن يستعذبه ،رغم
تسترها أول الأمر خلف كلمات حادة جافة
مقتضبة" :ابنتك جاءها عريس ،ما رأيك؟" ،ثم
أصبح شيئا فشيئا حديثهما غيمة حبلى بالمطر..
تغشل حياته غبار سنواتهما العجاف.

176

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج أزمة
أم فقدت ابنها بالوفاة وابتعد
عنها أولادها الآخرون سوى
واحدة؛ مما أصاب قواها
العقلية .يأتي البناء السردي
تقليديا ،ل كن يعطي مساحة
أوسع للشخصية الرئيسة ،التي
تبلور أزمتها عبر حوارها
الخاص .ينحصر المكان في "حجرة
المستشفى" ،و يأتي الزمان آنيا
يتخلله استرجاع .ثمة عامية
الحوار ،وتراث شعبي غنائي.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
مشهد جلوس الزوج وحيدا بعد
فراق زوجته (بالطلاق) وما
يحيط به من وحدة ،يتمنى
خلالها شيئا من التواصل،
الذي يتحقق مزيلا "غبار
سنواتهما العجاف" .يأتي البناء
شديد التكثيف مع القدرة على
بلورة الأزمة .وينحصر المكان في
"المنزل" ،وبينما الزمان آني
يتخلله استباق.

 -17عندما يبتسم الحزن
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شارع تمشي على رصيفه ،فيخيل لك كأنما لا
نهاية له ،تراصت فيه المحال التجار ية على جانبيه
بصورة متباينة .يميز الشارع شيء آخر ..كثرة
البشر ..كل منهم مشغول بأمره أو مع صاحبه..
إلا طفل وَجِّل ..في ربيعه الثالث ..وقف بمحاذاة
رصيف الشارع ..زائغ العينين ..ينظر يمنة ويسرة
وخلفه ..ينتحب ..يردد بصوت متهدج" ..ماما..
ماما ."...اقترب منه رجل في عقده السادس،
ذكره حال الطفل بموقف مماثل له في صغره.
وضع أنامله الخشنة على رأس الطفل ،ابتسم.
حاوره محاولا مساعدته دون فائدة .اقتربت
سيدة ،أمسكت كتف الطفل ،سحبته ناحيتها
بقوة ،صفعته .ل كن الطفل لم يكف عن ترديد
كلمة "ماما" .حملته ،ل كن تحرر منها ،وركض
وراء أمه ،ل كنه لم يصل إلى رصيف الشارع
الآخر.
بعد حصوله على الدكتوراه في الأساليب المعاصرة
في تنوير الشعوب ،فشل في مشروع "بيع
ال كتب" ،ثم وزعها مجانا ،ل كن لم يأخذها أحد.
فكر في مشروع "بيع أجهزة الكمبيوتر" ،استدان
من المصرف ،ل كن اضطر بعد ستة أشهر إلى
دورات بسعر
ٍ
غلقه لقوة المنافسين ،رغم إقامته
زهيد وأخرى مجانا .جلس مكفهر الوجه بعد
فشل مشروعيه ،استجاب لنصيحة أحد
الأصدقاء ،ورافقهم إلى شاطئ بحر .استرعى
انتباهه وجود سيارات ودرجات كثيرة تسير على
ساحل البحر .في العصر شاهد سباقا عجيبا
بالسيارات ،وحركات بهلوانية .لاحظ استمتاع
المستعرضين جميعا باللهو .في الأسبوع التالي صنع
غرفة من الخشب بين الساحل وال كثبان ،وكتب
عليها "لإصلاح السيارات وتأجير الدراجات وبيع
الأكفان" .في الشهر الثالث سدد جميع
مستحقات البنك.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
تعلق طفل بأمه الذي يبتعد
عنها ،بالتيه ثم قسوة الخادمة،
وعندما يحاول رغم ذلك
الوصول إليها تصدمه سيارة.
ينحصر الفضاء المكاني في "شارع
عام" ،مع كثافة تصويره في
افتتاحية القصة .يأتي الزمان آنيا
يتخلله استرجاع مقابل .مع
عامية الحوار ،وتكرار جملة
حوار ية.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تدور حول
الرئيسية
الشخصية
فشل
الحاصل على الدكتوراه في
مشروعين ثقافيين ،بينما ينجح
بقوة عبر مشروع لإصلاح
السيارات التي تستخدم قرب
الشاطئ في السابقات غير
المفيدة؛ إشارة إلى المجتمع
الرافض لسبل الثقافة والتنوير.
يأتي البناء مقطعيا متعدد
المشاهد ،مع تعدد المكان،
وقفزات زمنية في بداية المقطع.

 -17عندما يبتسم الحزن
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في مساء شديد البرودة كان في غرفته يرتب
ملابسه ،و يضعها في حقيبته دون أي وسائل
للتدفئة ،كان يشعر بحرارة أخرى تعصف بفؤاده.
يصر على العودة رغم رجاء "صديقته الشقراء" له
بأن يبقى ،وتأكيدها حاجتها إليه ،وأنه لم يجد
مثلها .يتشاغل بوضع ملابسه داخل حقيبته
متجاهلا إياها ،حتى خرجت منتظرة مهاتفته
الليلة .حين بدت ملامح مدينته من نافذة الطائرة
تتابعت مشاعره القو ية وهو يتابع أجزاءها حتى
لامست عجلات الطائرة مدرج المطار .تلهف على
الخروج من الطائرة ،أضحى مثل طفل يدفع أول
مرة في خوض تجربة جديدة؛ لذا اضطربت
حركاته .كان آخر الخارجين من الحافلة .لاحظ
كثرة المستقبلين والمصورين له ،ل كن يفاجأ بأن
هذا الاستقبال إنما "مسابقة للالتقاط أفضل
صورة فرتوغرافيه لآخر المسافرين القادمين".
دخل مكتبه ،جلس يواصل عمله ،لاحظ ثلاثة
اتصالات سابقة لرقم منزله ،اتصلها بزوجته ،التي
تشك في وجوده بمكتبه .قرب سماعة الهاتف،
نظر إلى زملائه ،وتحدث بصوت منخفض مؤكدا
وجوده في المكتب ،ل كن زوجته تصر على
شكها أنه بالخارج ،معللة اتصالها بتذكيره ألا
ينسى حاجات المنزل المطلوبة .انتهى الاتصال
وظل لحظات يفكر ،يحملق في المكان ،ينظر في
وجوه الموظفين .أعاد سماعةالهاتف ،وواصل
العمل .سمع من جديد رنين الهاتف ،وعندما
رأى رقم المتصل كتم حنقه ،شاغل نفسه
بالبحث عن الأوراق المطلوبة ،وذهب بها إلى
مدير الإدارة وقدمها .تعجب المدير من اضطرابه.
تراجع ل كن انتبه لصوت المدير ،وقف يستوضح
الأمر ،فأخبره المدير أن زوجته اتصلت قبل
قليل ،وطلب منه أن يطمئنها عليه.
178

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تصور
عودة شاب مغترب لبلده،
وتتدرج مشاعره من الإصرار
على العودة إلى التلهف على
الوصول ،ثم التردد في الخروج،
حتى الاعتقاد أنه أحسن قرار
العودة ،ل كن يكتشف أن
الأمر على غير ذلك .يأتي البناء
من مقطعين :ثانيهما ممتد،
ويتعدد المكان :حجرته ،الطائرة،
المطار ،أما الزمان فمشهدي.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تدور حول
لزوجها
لزوجة
ملاحقة
وإلحاحها في سؤاله عن حقيقة
مكانتها لديه ،بحيث يصل الأمر
إلى الشك والمطاردة حتى
الاتصال بمكتب مدير الإدارة.
يأتي البناء عبر مشهد واحد
ممتد ،مع كبر مساحة الحوار.
ينحصر المكان في "مكتبه،
ومكتب المدير" ،ويتميز الزمن
بأنه لحظي مشهدي ،مع عامية
الحوار تماما.

 -17عندما يبتسم الحزن

[ ]7جمال فايز السعيد

 -17عندما يبتسم الحزن

 .164إنفلونزا الطيور (ص )65 -57
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[ ]7جمال فايز السعيد

الجو بارد ،الغيم حجب القمر والنجوم ،الليل ابتلع
أشجار الغاف .الرغبة باقية بمواصلة المشي واجتياز
هذه المنطقة الموحشة .وطوال مشينا ما توقفنا ما
فكرنا بالعودة ،سيطر علينا كبر ياء الإصرار
باجتياز منطقة أشجار الغاف ،التي طالما حذرنا
منها بعض كبار السن في قريتنا .ومضينا رغم
التوجس من المكان الذي شمل السارد ورفيقيه
رغم عدم الإفصاح عن ذلك .وقف أحدهما،
ثبت ضوء هاتفه الخلوي على حبيبات صغيرة،
تبين أنها عيون حولها تناثرت رؤوس دجاج
بشعة المنظر والرائحة .لاحظوا حركة الدجاج ،ثم
حديثها الثائر معلنة "الموت للبشر" .ركض
الأصدقاء ،ل كنهم حجزوا دخل أشجار الغاف.
وبعد حديث الدجاج الراصد لشرور البشر
وحتمية عقابهم .ينجو الشباب ويتعاهدون على
ضرورة العودة والانتقام بحرق الدجاج ونحر
الأشجار.
أخيرا مذ وجدنا ..أمر تمثالنا البشري أن نختار
من نريده تمثالا لنا حسب اختيارنا بحر ية؛ من ثم
يحرص الجميع على الإدلاء بأصواتهم ،حيث
خرجوا من الصباح الباكر ،وأسرعوا إلى المكاتب
الحكومية ،حيث صناديق الاقتراع .ل كن هذا لا
يتم رغم طول انتظاره؛ فقد وقفوا في طابور
بشري طو يل إلى ما لا نهاية ،وقفوا لساعات
انقضت من النهار ثم الليل ،حتى وصل السارد
إلى باب الاقتراع فوجده مغلقا ،ظلوا يأتيون من
الصبح حتى الفجر ،وعند فتح أبواب الاقتراع
ُّ
وتمكن السارد من الدخول  -لا يجد
بعد سنتين
ورقا؛ من ثم لا يستطيع الإدلاء بصوته؛ خاصة
مع قول الحارس إنه يعلم حب الجميع ل "تمثالنا
البشري ،ولذا ..فلا داعي لصندوق الاقتراع".
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم جمعا ثم مفردا،
حيث تصور القصة رغبة
الدجاج /الطيور في الانتقام من
وعبثيتهم
لج بروتهم
البشر
وتلويثهم البيئة وقتلهم الطيور
لمجرد القتل ،وتنتهي القصة بنجاة
البشر ،وإصرارهم على الانتقام
ب "حرق الدجاج ونحر الأشجار".
يأتي البناء عبر أحداث غرائبية،
وينحصر المكان في "منطقة أشجار
لحظي
والزمان
الغاف"
مشهدي.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم جمعا ثم مفردا،
حيث تدور حول فكرة الاقتراع
لاختيار رئيس ،رامزا إليه
ب "تمثالنا البشري" ،ل كن مثل
هذه الديمقراطية الظاهرة يتم
تفر يغها من حقيقتها ،فلا يتم
الانتهاء إلى اختيار حقيقي.
يأتي البناء السردي معتمدا على
والحدث
البسيط
الرمز
العجائبي .يتنوع الفضاء المكاني،
ويمتد الزمان.

 -17عندما يبتسم الحزن

[ ]7جمال فايز السعيد
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بعد تردد ..بين رغبتين :البقاء داخل الخيمة مع
أصدقائه أو الخروج مضطرا إلى الخلاء  -خرج
السارد رغم شعوره بالوحشة والخوف من
الصحراء وسماع نباح كلاب الصيد وبرودة الجو.
ينطلق وحيدا ،نحو شجرة سمر ،حين وصل بهت
واحتواه الخوف ،وشعر بالإغماء والرغبة في
البكاء .ظل يحدق أمامه فثمة فتاة جميلة غريبة
الأطوار :أطول من قامة شجرة السمر ،لم تبتعد ولم
تقترب ،اكتفت بأن تبادله النظر .مال برأسه
يتتبع جلوسها ،ويتعجب من لمس رأسها أغصان
الشجرة .يعتقد أنها من الجن ،ويشمله خوف
شديد لذلك .يحاول الهرب أكثر من مرة ،ل كن
لم يقدر .يدور بينهما حوار يطلب فيه السارد
بعض الأمور ،ثم تختفت الفتاة والشجرة التي
أمامه.
تتكون القصة من ثلاثة مقاطع منفصلة ،يصف
الأول وجه امرأة ،يعقبه حدث :ذات مساء
سمع السارد كلاما عجيبا؛ فخرج ليرى ما سمع.
يتناول المقطع الثاني رحلة السارد ولقاءه أناسا
خاملين هممهم ملء بطونهم ..صنعتهم الكلام..
أمانيهم بيت وزوجة وأبناء ،وفي الثالث يصل
السارد إلى شج يرات غضة تنظر إلى اليد الغريبة،
تمسك بالأقحوانة البيضاء ،تحاول فصل رأسها عن
جسدها ..اجتثاثها من أرضها ،بينما الشجيرات
تنظر مرعوبة ،تقاوم اليد الغريبة بأوراقها الندية.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تدور في
إطار من التراث الشعبي حول
الجن ،وما يأتيه من أحداث،
يتخيل السارد وقوعها له في أثناء
خروجه من الخيمة بالصحراء
مضطرا .يأتي البناء السردي عبر
مشهد واحد ممتد ذي طابع
غرائبي ،وينحص الفضاء المكاني
في "الصحراء" ،بينما الزمان
لحظي مشهدي ،مع عامية
الحوار.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،الذي ينشغل
بسرد أحداث خارجية ،ذات
طابع غرائبي ،يدور حول
مضمون رمزي .يأتي البناء
السردي مقطعيا على صورة
منفصلة لا ترابط ظاهري بينها،
والمكان متنوع وغير محدد ،بينما
الزمان مشهدي منفصل.

 -18للحزن أجنحة
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تسمر الجالسون غير مصدقين فقده ذراعه
اليسرى ،سألوه عن السبب .أعجبته تساؤلاتهم،
وأسعدته نظراتهم ،وتعمد الوقوف عن باب
المجلس وإبراز كتفه اليسرى .تمل كه إحساس بأنه
اتخذ القرار الصائب ،وبقي اليقين ينقصه .يجب
عن استفساراتهم بأنه هو الذي بتر ساعده بإرادته
ورغبته .وقد فعل ذلك عن اقتناع ،فقد كان
يفكر ببتر ذراعه منذ وقت يزيد على أربعة أشهر.
وعندما سُئل لماذا أجاب :لأنه ليست هناك
وظيفة للذراع اليسرى .أخذ يدعو الآخرين لفعل
ذلك ،مؤكدا أن من لا تستجيب لطلبه يكون
والحيوانات سواء .استمر في دعوته إلى أن تبعه
بعضهم وخالفه الجميع ،وفي الختام تحولت جماعته
إلى العنف في مواجهة رفض المجتمع فكره
المخالف.
كان الصخب يملأ الدار ،ومراسم العرس تؤثر
فيه بشدة؛ فيتمزق إلى شظايا ،لا يملك أن يرفع
بصره عن تلك الصور اللعينة التي أرسلها له
شخص مجهول في ليلة زفافه .كور الصور ووضعها
في جيب ثوبه الناصع البياض ،وانصاع بلا إرادة
كال كرة تجاه ملعب أهل عروسته ،التي يحتار إزاء
معناها بالنسبة له .شر يط الذكر يات يمر أمامه
سر يعا؛ فيستعيد ذكر ياته مع "نهلة" ،وكيف نبت
حبهما ،ثم نما بقوة ،واستمر خلال سنوات
دراسته بالخارج ،ثم قوة تمسكها به رغم
الصعاب ال كثيرة ،ثم اكتشفت انصياعه لمبادئه
الجديدة التي لا تسمح له بالارتباط بفتاة أحبها
دون علم أهلها .انتهت مراسم العرس ،وعندما
كاشف عروسته بالصور وعلاقاتها القديمة
صارحته بأنه ف ُرض عليها زوجا ،وليس له حق
محاسبتها على الماضي .انكفأ على وجهه ،واستسلم
لنوبة بكاء حادة ،وتذكر كلمات حبيبته الأخيرة:
الله يأخذ حقي منك!!
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تشير عبر
أحداث رمزية إلى أزمة المجتمع
عبر مواجهته أفكارا مخالفة ،وهو
ما قد يرمز إلى بعض التيارات
الفكر ية والعقائدية المتشددة،
وما تجره على المجموع من
و يلات .يأتي البناء رمزيا
مقطعيا متعدد المشاهد ،بينما
الفضاء المكان متنوع ،وثمة
قفزات زمنية متصاعدة.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
إحدى إشكاليات الحب ،التي
تتمثل في ضعف شخصية الرجل
وانصياعه للعادات والتقاليد،
التي تمنعه من الزواج بمن أحبته
دون علم أهلها .يأتي البناء
السردي جامعا بين الحدث
الخارجي وتيار وعي الشخصية.
ينحصر الفضاء المكاني في "قاعة
العرس ،المنزل" ،بينما يكثر
الزمنية
البنية
توظيف
للاسترجاع.

 -18للحزن أجنحة
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 .171الرحلة الأخيرة (ص )26 -17
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كانت مظاهر الحزن بادية عليه هو وزوجته؛ فقد
وارى بنفسه حياته في الثرى .تذكر كيف انطلق
هو وزوجته وابنته "ياسمين" حيث اعتادوا
الذهاب كل شهر منذ ثمانية عشر عاما إلى
الطبيب .صار خبر ذهابهم إلى مصر في عطلة
الصيف أكيدا ،لاحظ سعادة ياسمين الغامرة،
وتألم لأنه كان السبب في مرضها؛ حيث أصر على
الزواج من قريبته رغم أن تاريخ العائلة لا
يشجع ،وقد حذره ال كثيرون من ذلك .جاءت
ولادتها طبيعية ،ل كن أصابها مرض دفعهم إلى
رحلة علاج خلال ثمانية عشر عاما .جاءه خبر
انتقالها للمستشفى وسوء حالتها ،بل احتضارها؛
نتيجة إصرار طبيب غافل على حقنها .بعد موتها
استولت عليه فكرة الثأر من هذا الطبيب إداريا،
ل كنه فشل لاستهتار المسؤولين ،فلم يكن منه هو
وزوجته إلا رفع أيديهما للسماء :حسبي الله ونعم
الوكيل.
لم تعد الأمور تسير جيدا مع "انتصار"؛ نتيجة
حياتها مع والدها المزواج كثير التنقل بين
زوجاته وهي معه فاقدة لمشاعر الأبوة التي
تحتاجها ،صابرة على تلك الحياة وسط أناس لا
يحبونها ووالد غير ملتفت إليها .حاولت أن
تسترجع ذكر ياتها قبل سبع سنين عندما كانت
تتمتع بحياة سعيدة رغم قسوة والدها مع أمها،
وهو ما انتهى برحيله عن البيت ،وأخذه معها.
تنطلق في سرد حكايات والدها مع زوجاته
ال كثيرات ،وتأثير ذلك فيها ،صحيا ونفسيا
ودراسيا .فقد أخذت زوجة أبيها الثانية تسقيها
شرابا أدى إلى ضعف وألمها الشديد ،ثم كان
تغيبها عن المدرسة ،وتهيأ الأمر لاعتاء منصور
ابن الزوجة عليها؛ من ثم كانت محاولتها للانطلاق
بعيدة والعودة إلى قريتها.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
بعض الظواهر الاجتماعية
المتشابكة ،بداية من زواج
الأقارب وما ينتج عنه من
أزمات صحية للأبناء ،ثم غفلة
بعض الأطباء وعدم تحملهم
أمانة رسالتهم ،وأخيرا استهتار
المسؤولين .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا مع عشوائيته غير الفنية.
يتعدد الفضاء المكاني ،مع
مركز ية الاسترجاع ضمن البنية
الزمنية.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تجسد
إشكالية اجتماعية ،تتمثل في
معاناة فتاة صغيرة نتيجة والدها
المزواج غير المدرك لواجباته
تجاهها ،التي تسقط نتيجة غفلة
ذلك الأب تحت مشاق كثيرة.
يأتي البناء السردي ممتدة عبر
تفاصيل كثيرة كأنه ملخص
رواية .ويتعدد الفضاء المكاني،
بينما تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

[ ]8وداد عبداللطيف ال كواري

 -18للحزن أجنحة

 .172ليست إلا ذبابة (ص )31 -27

حاصرتها بالإشاعات وطاردتها بكل ما تملك من
أساليب رخيصة ،تحالفت مع أعداء مأجورين،
لا سيما مع طبيعتها شديدة السوء .في البداية
سحرتها جارتها الجديدة بحيويتها وطلاقتها وعدم
تكلفها؛ فأحبتها وفتحت لها قلبها .ل كن عادت
بذكر ياتها إلى عام مضى ،وبدأت تجمع الصور التي
فقدت لمعانها وتكشفت على حقيقتها ،وهكذا
كانت هناك سلسلة من الأحداث المتفرقة
تتلاحم وتفاجأها بما تحوي من حقائق؛ عندئذ
أخذت تستعيد بعض الحوادث الدالة .وعندما
انسحبت من صداقتها اخترقت الأصوات الخبيثة
حاجز الصمت .سمعت الإشاعات والأكاذيب
التي تقال عنها ،بل شاهدت تلك الجارة مع
عشيقها ،ل كنها اضطرت إلى ال كتمان؛ فزادت
معاناتها .وعندما كانت في المتجر تلف بلا هدف
وقعت عينها على "مبيد فعال للذباب"؛ فانطلقت
أفكارها ،وأدركت أنها لم يكن لها أن تشغل
نفسها بهذه الجارة؛ فهي ذبابة ليس إلا.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج جانبا
اجتماعيا ،يتمثل في علاقة
الساردة بجارتها ،تلك العلاقة
التي انقلبت من الود إلى
العداوة الشديدة؛ مما أثر في
الساردة ،ل كنها أدركت بآخرة
أنها أخطأت عندما شغلت
نفسها بذلك .يأتي البناء
السردي تقليديا .ويتعدد
الفضاء المكاني ،بينما تتسم البنية
الزمنية بالتسلسل.

[ ]8وداد عبداللطيف ال كواري

 -18للحزن أجنحة

 .173ال كرباج (ص )40 -33

فجر قر ية المراجيح رمادي حزين حزين كنفوس
قاطنيها له رائحة واقعهم شديد السوء .تستيقظ
"لطيفة" وسط ولديها "معتز" و"مهند" ،اصطدمت
عينها بالصورة الضخمة على الجدار؛ فاضطربت
نفسها ،وتذكرت خوفها حين همت بأن تطلب من
زوجها "كريم" أن يضعها في الغرفة الأخرى ،التي
تضم صورتين للشخصية نفسها في أوضاع مختلفة.
يتواصل فزعها من الصورة ،وإحساسها بالعيون
التي تترصدها؛ فيتكاثف حزنها نتيجة جفاف
الحياة التي تحيط بها ،فضلا على شيوع نفاق
صاحب الصورة وكثرة الأكاذيب التي تمجده.
تستعيد حياتها ،ومعاناة زوجها ،وضنك حياتها،
وفزعها من الموت الذي يحيط بقريتها .تتوالى
الأحداث التي تنتهي بوفاة صغارها الثلاثة عبر
أحداث شديدة المأساو ية .توجهت إلى الصورة
وبصقت عليها ،وأنزلتها بعنف ،وأخذت تمزقها
قبل أن تسقط في غيبوبة الجنون.

184

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تسجل
صورة شديدة المأساو ية للواقع
الحياتي الذي يعيشه الفرد نتيجة
استبداد السلطة وتغافلها عن
واقع الشعب وتصديقها للنفاق
الذي يحيط بها .يأتي البناء
ًّ
تقليديا وإن كان
السردي
شديد المأساو ية لدرجة افتعال
الأحداث .ينحصر الفضاء
المكاني في "المنزل ،القر ية"،
بينما تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

 -18للحزن أجنحة
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ضغطت بيديها اليابستين ،وحاولت الزحف تجاه
الباب؛ لترى من الطارق .تواصل الزحف بقوة
متحدية قدميها المشلولتين ،لعله ابنها البكر جاء
حاملا بشائر الصحة :تذكرة السفر وروبيات
هندية .تستعيد جوانب من أوجه معاناتها
المتعددة :ضياع جزء من بيتها ،تخاذل الابن في
الدفاع عن حقها ،وإهماله لها ،تفشي القاذرات
في بيتها وجسدها ،ثم نشأتها المؤلمة وزوجها
الأشد إيلاما .تتوقف عن التفكير والزحف
لذهاب الطارق .تفكر في العلاج الذي باعت من
أجله بيتها ،وأعطت ابنها المال؛ ل كي يدبر الأمر.
تتألم من واقعها ،وتتوالى آمالها في تغير هذا
الواقع .يعود الطرق ،فتسرع في فتح الباب،
ل كنها جارتها صاحبة الأخبار السيئة ،التي تُعلمها
أن ابنها سافر أمس وأسرته إلى الهند بأموالها.
تتهاوى ،وقبل أن تغيب الشمس تسكن حركتها
تماما.
خرجت "هند" منذ سنين في ز يارتها الأولى
ٍ
ومنع
والأخيرة لمنزل عمها بعد قطيعة طو يلة
شديد من والدها .كثر تغامز بنات عمها تجاهها؛
فتعجلت العودة إلى سجنها ،واستعذبت البكاء على
حياتها ،اكتفت بالعودة إلى أصحابها القدامى:
الكتاب والحزن والوحدة والأحلام؛ فقد صارت
آنسة في الخامسة والثلاثين ،وما زال والدها وصيا
عليها ،حر يصا على راتبها؛ من ثم وقف أمام
زواجها كثيرا .تنظر هند إلى زميلتها "مريم"،
وتستعيد علاقتها بها ،وكيف تميزت مريم بالطيبة
الشديدة رغم معاناتها البالغة في حياتها؛ نتيجة
فقد والديها ،وت َ ُّحملها مهمة رعاية أخيها الصغير،
الذي أرهقها بمطالبه وأنانيته الشديدة .تتوالى
ذكر ياتها خلال عرس مريم ،وتتداخل تفاصيل
معاناتها مع مثيلاتها لدى مريم ،وينتهي الأمر
بعزمها على الخروج من تلك المعاناة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تجسد
معاناة الشخصية الرئيسة :الأم
عبر واقعها شديد التأزم ،مع
تمسكها بأمل أخير في العلاج،
ل كن هذا الأمل يضيع؛ مما
يفقدها الرغبة في الحياة،
فتغادرها سر يعا .يأتي البناء
السردي مازجا بين الحدث
أفكار
وتداعي
الخارجي
الشخصية .ينحصر الفضاء
المكاني في "المنزل" ،بينما
توظف البنية الزمنية تقنيتي
الاسترجاع والاستباق.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجد صورا
شتى لمعاناة المرأة نتيجة تسلط
الرجل معها ،سواء كان هذا
الرجل أبا أم أخا ،وخضوع
المرأة لهذا التسلط ،ثم سعيها
أخيرا إلى محاولة الخروج عنه.
يأتي البناء السردي ممتدا،
ويتداخل فيه الحديث الآني مع
استعادة الأحداث الماضية.
يتعدد الفضاء المكاني الآني
والمستعاد ،بينما تتسم البنية
الزمنية بمركز ية الاسترجاع.

[ ]8وداد عبداللطيف ال كواري

 -18للحزن أجنحة

 .176لا ..ليس من حقك (ص )67 -61

عاشت فاطمة مستسلمة لذويها دائما ،واستسلامها
التام في البيت امتد إلى المدرسة .إنها لم تعرف
كيف تقول لا ،وإن كانت تتمنى قولها ،ل كنها
اعتقدت دائما أن استسلامها لصالحها ،حتى لو
كان لأخيها الأصغر ،الذي ضربها مرة فأدماها،
ورغم لهفة أمها عليها فإنها أمرتها أن تذهب إليه
وتعتذر له ،ل كنه بصق عليها ،عادت تبكي
والشعور بالمذلة يثقل عليها .توالت أشكال
خضوعها لسلطة الرجل :عبر رفض أبيها أن
تستكمل تعليمها ،إذعانها لشتائمه وأحيانا ضربه،
زواجها من رجل يكبرها بخمس وعشرين عاما،
قسوته في التعامل معها ،عدم احترام أبنائها لها؛
نتيجة سلوك الأب ،الذي تزوج من أخرى وهي
تعلم .ل كن عندما أراد أن يُحضر تلك الأخرى
لبيتها ثارت فاطمة ،صارخة بكلمة لا لأول مرة.
وتمسكت بها رغم ضربه لها ،بل منعت أخيها
من ضربها عندما أعادها زوجها إلى بيت أبيها،
معلنة أن ذلك ليس من حقه.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تجسد كل
صور القسوة ضد المرأة ،وما
تتعرض له من مهانات عبر
السلطة المطلقة التي يتمتع بها
الرجل ،بداية من الأب ،فالأخ
الأصغر ،ثم الزوج .يأتي البناء
ًّ
تقليديا مكثفا التصوير
السردي
حول اضطهاد المرأة ،مع
امتداد الأحداث كأنها رواية
ملخصة .ينحصر الفضاء المكاني
في "المنزل" ،بينما تتسم البنية
الزمنية بالتسلسل.

[ ]8وداد عبداللطيف ال كواري

 -18للحزن أجنحة
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 .177النجاة (ص )73 -69
 .178إلى متى (ص )79 -75

سألتها أمها وهي تعد حقائب السفر :ألن تغيري
رأيك؟ سحبت قدمها ببطء نحو النافذة ،مطلعة إلى
سماء لندن ال كئيبة .ارتجفت قلقا وندما لقسوتها
مع أمها ،فما تطلبه الأم صعب ،بل مستحيل.
اعتذرت الأم عن طلبها أن تتنازل ابنتها/
الساردة لها عن تذكرة الدرجة الأولى .تبرر
الساردة رفضها طلب الأم بأن الأخيرة لن
تستفيد من ركوبها في هذه الدرجة ،على حين
يمثل ذلك للساردة حلما خاصا .تستعيد ما مر من
شهرين للعلاج ،وما يطرأ لأمها من أحلام
برجواز ية .تتألم الساردة لبخلها مع أمها رغم ما
قدمته تلك الأم من تضحيات ومعاناة .في يوم
السفر أفطرا معا ،وأصرت الأم على الذهاب
للمطار دون الساردة ،التي أيقظها الهاتف ،فإذا
بأخيها يخ برها أن أمهم ماتت نتيجة حادث وقع
للطائرة ،لم ينج منه إلا ركاب الدرجة الأولى.
بدأ كثير من الرعب يتولد في أعماق "منيرة"،
كانت تخشى ألا تستطيع صون النفس من
الانزلاق في عوالم الحقد والمرأة والرغبة في
الانتقام .لقد تخلى عنها أولادها بعد أن هجروا
المنزل ،وتجاهلوا كل تضحياتها من أجلهم،
أحست بأنها باعت شبابها من أجل لا شيء!!
تحملت قسوة زوجها وإهانته لها من أجل
أولادها ،الذين عادت إليهم رغم خذلانها لأخيها
الذي حاول الدفاع عن كرامتها؛ نتيجة تسلط
ج من شكه
زوجها معها ومع صغارها ،فلم تن ُ
وملاحقاته وإهاناته الجارحة ونزواته ،التي وصلت
إلى أن صارت الخادمة هي سيدة البيت،
وصارت هي كما مهملا .انتهى الأمر بإصابتها
ب "سرطان الرحم" ،وإزاء تجلت قسوة أولادها،
التي لم تتوقعها؛ فكان قرارها بالتفكير في نفسها
فقط.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
تجربة مرت بها الساردة ،تتمثل
في حيرتها بين تفضيل أمها على
ذاتها ،أو الحرص على رغبة
الذات ،وهو ما ينتهي بنجاة
الساردة ووفاة الأم .يأتي البناء
السردي مازجا بين رصد
وتقديم
الخارجي
الحدث
تداعيات الساردة إزاء ذلك
الحدث .ينحصر الفضاء المكاني
في "المنزل" ،بينما توظف البنية
الزمنية للاسترجاع.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم صورا
عديدة لاضطهاد المرأة /الأم،
سواء من زوجها أم أبنائها،
رغم تحملها قسوة الزوج
وإهاناته ،دون أن تنعم بتقدير
أبنائها أو الاهتمام بها خلال
مرضها الشديد؛ فمن ثم كان
قرارها بالتفكير في ذاتها .يأتي
البناء السردي دائريا .ينحصر
الفضاء المكاني في "المنزل"،
المستشفى" ،بينما تتسم البنية
الزمنية بمركز ية الاسترجاع.

 -18للحزن أجنحة
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توالت الأفكار على الساردة وهي راقدة بغرفتها في
المستشفى ليلة عملية ولادتها ،توقعت ما سيكون
من الممرضات وز يارتهن لها عقب منتصف الليل
لل كشف عليها في روتين شديد .تتساءل :ماذا لو
فقدت طفلتها ،فتتوالى توقعاتها لما سيكون في
غرفة العمليات .تستعيد تجربتيها مع فقدها
لطفلين عندما ولدا ميتين .ومع اقتراب الفجر
تستيقظ أختها التي ترافقها ،وتتوضأ وتصلي؛
فتشعر الساردة نحوها بالامتنان .تتوالى أحداث
الولادة ،التي تنتهي بمجيء طفلة ،ل كن توضع في
الحضانة لعدم اكتمال نموها .ترصد الساردة
أوجها كثيرة من قسوة الأطباء والممرضات إزاء
ولادتها ،ينتهي الأمر بها إلى إصرارها على أخذ
ابنتها ورعايتها لها رغم مشقة ذلك ،وهو ما يؤدي
إلى تحسن حالتها .الآن تشير الساعة للخامسة
مساء ،وبعد قليل ستحتفل بعيد ميلاد طفلتها
الأول.
التقت الساردة ب "ليلى" ،تلك الفتاة الصغيرة
بوجهها الجميل وشعرها الناعم وجسمها الدقيق،
حيث طلبت الصغيرة منها أن يلعبا معا في حديقة
"الهايدربارك" .استعادت الساردة جانبا من
ماضيه ،حيث وجدت نفسها زوجة لشاب لا
تعرفه ،ل كنها تمسكت به لصفاته الحسنة ،خاصة
بعد مضي ست سنوات دون إنجاب ،ورفضه
التخلي عنها ،بل ذهبا إلى لندن للعلاج .توطدت
علاقة الساردة بليلى وأسرتها الصغيرة ،وفي الوقت
نفسه سارت في رحلة العلاج ،التي أتت ثمارها
بعد فترة وتم الحمل .سافرت الساردة مع زوجها
خارج لندن ،وهنا اشتاقت بشدة إلى ليلى،
فزارتها فور عودتها ،وهناك اكتشفت إصابتها
بالسرطان؛ مما أحزنها بشدة ،وظلت معها طوال
أيامها الأخيرة حتى وفاتها ،التي آلامتها كثيرا،
وهي تضم ابنتها ليلى.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
تجربة الساردة مع جمود الأطباء
والممرضات وقسوتهم في أثناء
مرات ولادتها الثلاثة ،التي
انتهت بفقدها طفلين وبقاء
واحدة ،تسعى إلى رعايتها من
تلك القسوة وهذا الجمود .يأتي
البناء السردي تقليديا .وينحصر
الفضاء المكاني في "المستشفى،
والمنزل" ،بينما تتسم البنية
الزمنية بمركز ية الاسترجاع.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،الخاص بالساردة،
التي تروي علاقتها بشخصية
"ليلى" ،تلك الفتاة الصغيرة
الجميلة ،التي تتوفى نتيجة إصابتها
بالسرطان ،مبلورة قسوة المرض
ًّ
تقليديا
ضد الصغار .يأتي البناء
متمحورا على شخصيتي الساردة
و"ليلى" ،مع اتساع مساحة
النص السردي .يتنوع الفضاء
المكاني تنوعا شديدا ،ويمتد
الزمان عبر مساحة واسعة.

 -18للحزن أجنحة
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لا يدري "عبد الله" متى بدأ إحساسه بالعجز
وشعوره بضآلته أمام من يمل كون خبزه وعرقه.
أشعل سيجارة وطوح علبة ال كبريت ،وتذكر
زوجته التي ترقد بالمستشفى وحولها أبناؤهما
الخمسة ،ووعده لهم بأن كل شيء سينتهي غدا.
صلى الفجر ،وأخذ يفكر في إشكاليته ،وتذكر
جذورها التي تكونت مع زواجه وكثرة أعبائه
بتوالي أبنائه الخمسة .ورغم رضاه وتفانيه في العمل
وتحسن حالته جاء القرار بأنه سيأخذ نصف
أجره أو يرحل؛ عندئذ كان قراره لزوجته بأنها
ستجري عملية التعقيم ،مع بحثه عن عمل إضافي،
وبعدما أخبره صديقه "علي" بحصولهما على هذا
العمل عاد إلى أبنائه لاصطحابهم إلى المستشفى،
ل كن وجد حر يقا أودى بحياة الأبناء كلهم،
وعندما أسرع لزوجته لتأجيل العملية وجد
الطبيب قد قرر إجراءها مبكرا.
قبع "جاسم" في زاو ية المطبخ يعاني من قسوة
البرد والضعف والهزال ،أسند رأسه المتعب على
الجدار وأخذ يفكر ،ويستعيد جوانب حياته
القاسية ،التي يعاني منها ،في ظل إقامته مع عمه
أبي ناصر وزوجته وابنهما الوحيد ناصر .يتذكر
ضربهما له ،عندما يجدان معه بعض النقود ،التي
تمنحه إياها السيدة الطيبة "أم علي" ،وهي ترى ما
يعانيه .يحاول أن يبحر مع الفرحة التي سيهديها مع
قلمه غدا لفرد من أفراد تلك الأسرة التي يقيم
معها؛ بمناسبة عيد الأسرة ،ل كن يحتار إلى من
يديها :إلى أبي ناصر ،الذي ينهال عليه بالرفس
واللعنات عندما يوقظه ،أ ْم إلى أم ناصر التي
تصرخ في وجهه إنه ليس ابنها ،أم إلى ناصر
الذي يتكبر عليه في المدرسة .أخيرا يقرر إهداء
قلمه إلى "حبيب" الخادم الذي يشاركه النوم في
المطبخ ،فهي هدية غريب يهديها غريبا.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث إشكالية
اجتماعية ذات جانب إنساني،
وهي ضيق ذات اليد نتيجة
كثرة الأبناء وضعف الدخل
المادي؛ مما يدفع الزوج إلى قرار
التوقف تمام عن الإنجاب،
ل كن يأتي القدر و يفقده أبناءه
كلهم .يأتي البناء السردي
معتمدا على المفارقة .ينحصر
الفضاء المكاني في "المنزل-
الشارع -المستشفى" ،بينما تتسم
بتوظيف
الزمنية
البنية
الاسترجاع والاستباق.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تصور
القسوة التي يعاني منه اليتيم من
مجتمعه ممثلا في عمه وأسرته؛ مما
يفقده معنى الانتماء لهذه
الأسرة ،و يصير مغتربا موازاة
مع الآخر البعيد عن وطنه.
يأتي البناء السردي مازجا بعد
الحدث الخارجي وتداعيات
وعي الشخصية .ينحصر الفضاء
المكاني في "المطبخ" ،بينما
توظف البنية الزمنية تقنيتي
الاسترجاع والاستباق بكثافة.

[ ]8وداد عبداللطيف ال كواري

 -18للحزن أجنحة

 .183ليلة الميلاد (ص )122 -117

تناثرت مظاهر الاحتفال بالعام الجديد مع
الساعات الأخيرة من شهر ديسمبر ،وهو ما أزال
حاجز الاغتراب بين الناس لبعض الوقت .إنها
ليلة الميلاد والجموع تتدفق من كل جانب باتجاه
الميدان ال كبير .وحدها "منار" كانت تسير بلا
هدف ،تدفعها المناكب؛ فلا تبدي أي مقاومة
أو اهتمام ،عقلها فارغ وخطواتها ذابلة ،وفي
عينيها الداكنة السواد حنين للصحبة .سافرت
للخارج من أجل العلم أو الهروب ،وتنبهت إلى
أنها تجاوزت الثلاثين ،تحمل وجها به شوق قاهر
للحب والتواصل مع الناس ،ل كن أضنتها تجاربها
المريرة في هذا الشأن .بعدما تسربت الفتيات من
حولها بالزواج دونها ،رغم محاولتها عبر التزين في
الأفراح ثم الحب عبر الهاتف فإنها فشلت .وفي
مغتربها تذكرت نظرات أستاذها "ياسر" ،وحاولت
عدم الهروب من تأثيرها .فاجأتها جملته "عام
سعيد يا منار" ،والتفتت إليه ،ومع نظرته الخاصة
داخلها اطمئنان خالص بميلاد حياتها في ليلة
الميلاد.

190

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تسجل
إشكالية الفتاة عبر فشلها في
التواصل مع الآخرين بالحب ثم
الزواج؛ نتيجة شخصيتها وتقاليد
المجتمع وفساد ال كثيرين؛ مما
يدفعها للاغتراب ،وهنا تشعر
بعثورها على الحب .يأتي البناء
السردي موظفا "المصادفة".
ينحصر الفضاء المكاني في
"الميدان العام" ،بينما توظف
للاسترجاع
الزمنية
البنية
والاستباق.

-19المجموعة القصصية الأولى

[ ]9محمد عبد العزيز الباكر

-19المجموعة القصصية الأولى

 .184مقبرة الزهور (ص )11 -4
 .185قصة كفاح (ص )18 -12

[ ]9محمد عبد العزيز الباكر

انطلق الشاب بسيارته إلى أحد الأسواق ليقتل
الوقت ،وهناك رآها تخرج من سيارتها مع سائقها
الآسيوي ،ومن اللحظة الأولى وقع في حبها،
وتح ين الفرص حتى يراها ،وبالفعل التقت
عيونهما ،وعن طر يق السائق استطاع إيصال
بطاقته لها ،وانتظر مكالمتها التي جاءت بعد ترقب
شديد .سنوات أربع مرت على حبهما .اقتربت
لحظة الحسم ،ل كن أسرته ترشح له إحدى قريباته،
وعندما تقدم لفتاته جاءه الرفض .ضاعت آمال
الشاب ،الذي انتظر مكالمة منها ،أيقن عبرها أنه
لا فا ئدة؛ نتيجة التقاليد العر يقة .بعد فترة استقر
الوضع وعاد الاتصال ،وبدأ الشيطان يستعد
لجولته الثانية ،فقد تزوجت الفتاة ،وعبر مكاتب
الطيران تم اللقاء الخطأ في إحدى البلدان
الخارجية ،وهناك وبدأت الخطوات الأولى على
طر يق الخطيئة والخيانة.
يحلل السارد كفاح رجل اعتاد السفر ،وقد ترك
صغاره وزوجته تعاني من حملها السادس
والأخير ،الذي تتمنى أن يكون ذكرا .نشأ هذا
الولد ذكيا ،ل كن التدليل وغياب الاهتمام كانا
سببا رئيسا في ابتعاده عن المدرسة أو قلة
الاهتمام بها .انسابت الحياة هادئة رخية ،وكبر
الصغار وصاروا شبابا ،ل كن ثمة محطات ،منها
اثنتان كانتا لهما تأثير قوي في حياة ذلك الابن:
هما الاندفاع المحموم نحو بناء نفسه ثقافيا ،والثاني
رؤيته لها ووقوعه في حبها رغم وجود زوجته
وابنته ،قاوم ل كن حملت أسلاك الهاتف
الساعات الطو يلة من معزوفات الحب الجارف،
نسي نفسه وضاع في مجاهل حبها ،وفي النهاية
ساعده نبله وأخلاقه ال كريمة على التوقف عند
اللحظة المناسبة ،وبقيت في قلبه ذكر يات عطرة
لها.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
"فشل تجربة الحب نتيجة وقوف
التقاليد عقبة في طر يقه" .وهذا
ما تسجله القصة بعد مقدمة عن
آلام النفس البشر ية .يأتي البناء
ًّ
تقليديا غير متقن فنيا ل كثرة
وتعليقات
الاستطردات
الكاتب ،وينحصر المكان في
"السوق ،المنزل" ،أما الزمان
فيأتي مسلسلا مع نقلات
زمنية.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد بعد
مقدمة عن انقضاء العمر
واختلاف الناس فيما يحققونه
فيه -حياة إنسانية مديدة طو يلة
منذ بداياتها حتى لحظة حاسمة
فيها ،متناولة بعض القيم تدور
حول "كفاح الإنسان في
الحياة" كما يبدو من العنوان
الرئيس .يأتي البناء أقرب إلى
التحليل منه للسرد ،مع تعدد
رواية
وكأنها
الأحداث
مختصرة .البنية المكانية غير
محددة بقوة ،والزمان مسلسل
مع نقلات واسعة.

[ ]9محمد عبد العزيز الباكر

-19المجموعة القصصية الأولى

 .186رغبة وشيطان (في الفهرس :رغبة الشيطان) (ص )25 -19

تصل "لينا" الفتاة الآسيو ية؛ لتعمل خادمة لدى
إحدى الأسر؛ نتيجة لظروف حياتها القاسية.
أحسنت سيدة المنزل الجديد استقبالها ،وانساب
نهر الحياة هادئا ورتيبا ،تعودت لينا على حياتها
الجديدة وعملها ،ل كن لم تنس أنها امرأة ناضجة،
فكانت تهتم بنفسها مع رقتها ونعومتها؛ ومن ثم
اكتشفت تطلع زوج السيدة لها ،الذي أصاب
حياته الزوجية حالة الفتور؛ مما شجعه على السعي
نحو تلك الخادمة ،التي أخذت تحلم بالوهم .عقب
خروج السيد مع زوجته وطفله ال كبير عاد مرة
أخرى ،وكان غيابه مع الخادمة في نشوة شيطانية
عامرة ،لم يستطع التوقف إزاءها ،حتى شعرت
لينا بأغراض الحمل ،فكان سفرها سر يعا إلى
بلدها مع وعد بالسفر إليها .ورغم انقطاع أخبارها
عنه فإنها كانت تناديه بلغتين :العاطفة والأبوة،
ورغم مرور سنين عشر ظلت يقظة ضميره لا
تنسيه أن له بنتا أو ولدا هناك في تلك الأرض
البعيدة.

192

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
عقب مقدمة قصيرة عن لحظة
الغسق وتمثيل الظلام لطبيعة
الشر في النفس البشر ية -
إحدى سلبيات الاستعانة
بالخادمات .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا مع ابتعاد عن الفنيات
الخاصة بالقصة القصيرة؛ عبر
الاستطردات والتأنق في اللغة
بلا هدف فني .ينحصر المكان في
"المنزل" ،و يأتي الزمان مسلسلا
مع نقلات واسعة.

-19المجموعة القصصية الأولى

[ ]9محمد عبد العزيز الباكر
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 .187مرارة الندم (ص )32 -26
 .188بيوت من ورق (ص )37 -33

[ ]9محمد عبد العزيز الباكر

هوى الشاب مغشيا عليه عندما جاءته مكالمة من
الممرضة المسئولة عن أمه المقمية في دار العجزة،
تخ بره بوفاتها وكيف كانت في أيامها الأخيرة .بدأ
الأمر قبل خمسة عشر عاما ،عندما مات الزوج
فجأة ،وبقيت الأم في كنف ابنها التي تسعي
لزواجه ،تغير وجه الحياة مع خير البترول ،ارتفع
سعر ما تركه الوالد وما تمتل كه الأم من عقار.
تزوج الابن وتفانت الأم في رعاية أبنائه ،ل كن
داهمها المرض مع تأفف الزوجة منها ،فكان
الشلل التام ،الذي دفع الابن إلى إرسالها إلى دار
العجزة .تدر يجيا انقطعت ز ياراته ،وكانت الز يارة
الأخيرة؛ ليأخذ بصمتها على ورقة تتيح له حر ية
التصرف في ممتلكاتها .ينسى الابن والدته ،التي
ظلت تتطلع إلى ز يارته ،حتى توفيت؛ عندئذ
أفاق الابن على موتها الذي أصابه بالزهول،
وذهب ليلقي عليها نظرته الأخيرة ،ثم عاد ليتقبل
العزاء.
وصل الأب من رحلته ،وأوصلته السيارة
الفارهة لمنزله .يغادرها مسرعا حتى يحتضن
صغيرته ،ل كن تستقبله زوجته وآثار الحزن والقلق
عليها ،حيث تخ بره أن ابنه الوحيد في غيبوبة
بالمستشفى إثر جرعة كبيرة من المخدرات .ذُه ِّل
الأب متسائلا عن السبب ،ثم ذهب لحجرة ابنته
ال كبرى المضطربة .رغم الحياة المرفهة فإن
غياب الأب شبه الدائم عن الأسرة أضاع
أخاها .استمع الأب إلى تقرير الأطباء ،وعمل
على نقل الابن إلى أوروبا؛ ليتلقى العلاج على يد
كبار الأطباء .ومع الوقت القاسي بدأت حالة
الابن تتحسن ،وعاد سالما مع اقتراب زواج أخته؛
عندئذ حرص الوالد على تخفيف ارتباطاته
العملية؛ مؤمنا أن العقل وال كفاح يصنع المال
بالقدر نفسه الذي تصنع الأبوة الحياة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
ظاهرة "إهمال الابن لأمه"،
ذلك الإهمال الذي يبلغ أقصاه
بإيداعه لها في دار العجزة.
تستهل القصة عبر مقدمة عن
غباء الإنسان في تضييع ن ِّعمٍ
كانت في يديه ثم ندمه عليها.
و يأتي البناء السردي دائريا،
بينما ينحصر المكان في "المنزل،
دار العجزة" ،مع مركز ية
الاسترجاع.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،فبعد مقدمة عن
بالعمل
الإنسان
انشغال
والطموح على حساب أسرته
تعالج القصة ظاهرة "ضياع
الأبناء نتيجة انشغال الأب"،
وترصد مظاهر ذلك الضياع،
خاصة مع الابن الذي يدمن
التي
والابنة
المخدرات،
تضطرب حياتها .يأتي البناء
تقليديا ،وينحصر الفضاء المكاني
في "المنزل" ،و يأتي الزمن
مسلسلا مع نقلات.

[ ]9محمد عبد العزيز الباكر

-19المجموعة القصصية الأولى

 .189دموع الغفران (ص )46 -38

وصل الرجل إلى تلك المدينة الآسيو ية ،ونزل في
أحد فنادقها الضخمة ذات الطابع العربي ،وفيها
انطلق كالعادة بين ال كؤوس المترعة والأجساد
البضة ناسيا زوجته وأولاده الأربعة .كان
الرجل شديد التمسك بفتاته الآسيو ية؛ من ثم
استخرج لها تأشيرة دخول مربية .وصل الرجل
إلى بلده ،بينما زوجته بملابسها الخليجية مشغولة
عنه ،ولم تحاول تغيير شكلها مواكبة لما يدور
حولها .طردت الخادمة القديمة وتأتي الأخرى.
انتظمت ز يارات الرجل لخادمته ،التي ساعدت
ابنته ال كبرى على الغاو ية مع فراغها وانشغال
الأب .وفي يوم ذهب إليها في غير الموعد،
فاكتشف أنها في غرفة السائق وابنته في غرفتها
مع آخر .صدم الرجل ولم يستطع حراكا .وفجأة
ينساب صوت المؤذن؛ فتسلل الطمأنينة إلى قلبه،
و يحتوي ابنته بين ذراعيه باكيا .يذهب للصلاة،
حيث كان نشيجه المكتوم .خرج من المسجد
ليمسح دموع ابنته ،التي كانت تتساقط ممتزجة
بشهد الفضيلة والطهر.

194

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
"انحراف الأب" وما ينتج عنه
من ضياع ابنته ،ل كن يغلب
على المعالجة الطابع الوعظي
ومثالية النهاية التي تأتي مع آذان
الفجر وتوبة الأب وغفرانه
[هكذا] عن ابنته وعودته سر يعا
إلى الجادة .كان البناء تقليديا،
وانحصر المكان في "الفندق،
المنزل" ،وجاء الزمان مسلسلا
مع نقلات.

-19المجموعة القصصية الأولى
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 .190عودة الضمير (ص )52 -47
 .191رغبة (ص )57 -53
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تناول الشاب المستهتر سماعة الهاتف ،وأصر على
الاتصال بها بعدما صدت محاولاته المتعددة
للتقرب منها في العمل ،فهي متزوجة من ابن
عمها الذي تحبه ،ولديها طفل رائع .كانت حياة
الشاب خاو ية ،فضلا عما اتسم به من جهل
ل على الآخرين .بدأ الشك
وخواء وتَعا ٍ
والوساوس تتسرب إلى عقل زوجها ،وتهدد
حياتهما الزوجية؛ فأصر زوجها على تركها
للعمل .وفي ليلة عابثة اقترح صديق الشاب عليه
أن ينطلقوا لإحدى المزارع خارج المدينة ،فوقع
حادث لسيارته؛ دخل على أثره العناية المركز ية،
وبعدما تحسنت حالته ،ندم على ما كان منه،
فاتصل بزوجها وأخبره بالحقيقة ،وكان عتابا
مضمخا بالعطر بين الزوجين .أما الشاب فخرج
على كرسي متحرك وهو يحتضن مصحفا صغيرا
وقلبا مغسولا بالندم.
ساور السارد شعور بالسعادة مغلق باللون
الرمادي ،وغاب في تفكير عميق ،حيث كانت
هنا محكمة وقاض ،المتهم شاب تجاوز العشرين
يغشاه هدوء قلق ،ينتفض حين نودي على اسمه
وم َث َل أمام القاضي .كانت البداية عبر قدوم
الفتاة الآسيو ية التي دفعتها قسوة الحياة في بلادها
للعمل خادمة في الخليج ،حاملة عادات وعقيدة
مختلفة .رسمت لها سيدة المنزل عملها ،وكان
شقيق السيدة يأتي وقد رأى الخادمة؛ فبدأت
سلسلة ملاطفات انتهت في مخدع الخادمة ،ومع
تكرار اللقاءات المحرمة كانت علامات الحمل،
الذي اكتشفته السيدة ،وكان القرار أن تسافر
الخادمة في هدوء ،ل كنها رفضت إلا بشروط
مالية لم تقبلها الأسرة ،فذهبت لقسم الشرطة؛
لتسجل تحقيقا بذلك.

195

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،فبعد مقدمة عن
غي الإنسان واندفاعه في إيذاء
الآخرين ثم يقظة ضميره .تعالج
انحرافات أحد الشباب ،ثم
ندمه على إيذاء الآخرين بعدما
عاقبته الإرادة الإلهية على ما
فعل .كان البناء تقليديا ،وعلت
نبرة الوعظ في السياق السردي.
تنوع المكان بين "منزله ،الشركة،
المستشفى" ،وجاء الزمان
مسلسلا مع نقلات.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،فعقب افتتاحية
عبر مقدمة تصف الطبيعة
حيث المطر وغيمة رمادية
تغلف السماء  -كان رصد
جانب من "سلبيات الاستعانة
بالخادمات" ،وما ينتج عن
ذلك من علاقات محرمة .جاء
البناء دائريا ،حيث انتهت
القصة بتلك اللحظة الزمنية التي
بدأت بها .وانحصر الفضاء
المكاني في "منزل السيدة،
مركز ية
مع
المحكمة"،
الاسترجاع.

-19المجموعة القصصية الأولى

[ ]9محمد عبد العزيز الباكر
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 .192الثمن (ص )64 -58
 .193سقوط (ص )73 -65

[ ]9محمد عبد العزيز الباكر

وجد نفسه في مواجهتها وهو ينتظر دوره لإنجاز
معاملته المصرفيةُّ ،أخِّذ بجمالها الآسيوي الساحر،
ثم تجرأ وجلس بجوارها ،متبادلا معها حوارا
قصيرا .وجد منها استجابة فأعطاها رقم هاتفه.
كانت سعادته غامرة ،ل كن طال انتظاره دون
جدوى ،وبعد أن فقد الأمل في اتصالها عاد في
أجازة إلى بلده ،رشحت الأم له فتاة مناسبة
للزواج ،تمت المراسم على أن يكون الزفاف في
البلد الذي يعمل به .عاد وأخذت الحياة وتيرتها،
ثم فوجئ باتصالها فلم يصدق ،ودعته إلى بيتها فلم
يتردد .طفقا معا يرتو يان من عسل محرم ،حتى
اقترب مجيء الزوجة ،فودع حبيبته .وعقب
وصول الزوجة بأسبوع فوجئت بالشرطة يطلبون
زوجها؛ ليواجه مسئوليته عن الجنين الذي تحمله
الأخرى .بدأت الزوجة تعد حقائبها للرحيل.
بينما كان السارد مترجلا قابل صديقه الغائب،
ثم التقيا في بيت ذلك الصديق ،وعقب اللقاء
خرج السارد مترددا آية قرآنية تعبر عن ظلم
الإنسان لنفسه ،ثم سرد قصة ذكل الصديق .هو
شاب حاصل على شهادة جامعية ،بهرته الحياة في
أمريكا؛ فانساق وراءها مضحيا بعقيدته وقيمه،
فقد أحب فتاة حبا ملك عليه نفسه ،وتكلل هذا
الحب بالزواج رغم رفض أهلها ،ثم كان طفلهما
الجميل ،ل كن شعرت الزوجة بأن ثمة أخرى ،ولما
تأكدت من ذلك قررت الانتقام ،ومع تغير
سلوكها بدأ الشك يساوره ،وعن طر يق الخادمة
الآسيو ية عرف الحقيقة التي ذهل بها ،ل كن
ذلك نتيجة اقتناعه بأن له حياة خاصة يفعل
خلالها ما يشاء.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،وعقب مقدمة
عن ألم اكتشاف الحقيقة
والفرق ال كبير بين المعرفة
والإيمان ،ثم وصف الجو .يأتي
رصد علاقة غير شرعية بين
الشخصية الرئيسة وفتاة آسيو ية،
تنتهي بتحقيق في الشرطة ودمار
الكيان الأسري .كان البناء
ًّ
تقليديا مع وضوح الجانب
الوعظي .وتنوع المكان بين
"المصرف ،منزله ،منزلها" ،وجاء
الزمان مسلسلا مع نقلات.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،فعقب مقدمة
عن غرابة الأقدار وغرور
الإنسان في الانتصار عليها،
تفتتح القصة كالعادة عبر وصف
الجو ،ثم ترصد "خيانة الزوج"،
وما يكون من عقاب لها عبر
اكتشافه خيانة زوجته ،بوصفها
نوعا من العقاب الإلهي .يأتي
البناء مشتملا سردا داخليا.
ينحصر المكان في "منزل
مركز ية
مع
الصديق"،
الاسترجاع.

-19المجموعة القصصية الأولى

[ ]9محمد عبد العزيز الباكر
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عبس الحظ للشاب في دراسته مبكرا ،فلم يهتم؛
خاصة أن حالة أسرته المادية ميسورة ،حيث
استقرت على قمة الهرم المادي اجتماعيا ،لم
يرغب في مجال أبيه وأخوته التجاري ،بل اختار
عالما آخر هو القراءة .فجأة وقع في هواها ،نما
الحب بينهما ،ل كن ثمة مشكلة تؤرقه ،هي تقدمها
الدراسي ،مع ما يجتاح المجتمع من أفكار ضيقة
وغبية حول الثروة والشهادة .صدفة أوصل عمته
بالسيارة ،وعندما فاتحها في أمر تقدمه للفتاة
كانت إجابتها صدْمة أذهلته ،قالت :أنت لا
تستحق؛ لأنك لا تملك شهادة مثلها .تمضي الأيام
وتهاجمه الذكرى حين يفاجأ بأن عمته مريضة
وحزينة؛ لأن ولدها ر ُفض زواجه ممن يحب؛
لأنه لا يحمل شهادة تماثل شهادتها.
رآها الفتى صدفة فسرى حبها في شرايينه ،ثم
صُع ِّق مع رؤيتها ثانية .استعاد طفولته التي غلفها
الانطواء والقيود وعدم التحرر كالآخرين .تذكر
أن حياته كما هي لم تتغير منذ زواجه ممن ر ُِّشحت له
دون رغبة منه .عقب الزواج كان الصدام
والتنافر ،سوى بسمة أمل هي طفله الجميل ،أما
الحياة فمشت على وتيرة واحدة مملة .تشجع
الشاب واتصل بفتاته؛ لتبدأ حالة حب دافقة،
استمرت إلى أن جاءت أجازة الصيف؛ فاضطر
للسفر مع أسرته ،ل كن لم يستمر وعاد؛ من أجل
الاتصال بفتاته ،ورغم ذلك فقد اقتربت النهاية؛
نتيجة تأثر الفتاة بوالدها وشقيقتها ال كبرى .لذا
بدأ الإحباط يتسلل إلى قلبيهما ،ثم كان ردها
الحاسم بضرورة النسيان ،بل نفت وجودها في
آخر اتصال له.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،فعقب مقدمة
عن الطبيعة البشر ية بين النقاء
إشكالية
تعالج
والتغيير.
"اشتراط
هي
اجتماعية،
الشهادة للتكافؤ في الزواج"،
ل كن تنحو المعالجة إلى الطابع
الوعظي موظفة الانتقام الغيبي.
ًّ
تقليديا غير متقن.
يأتي البناء
ينحصر المكان في "منزل الفتى"،
و يأتي الزمان مسلسلا مع
نقلات.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تفتتح
بوصف الطبيعة في ظل
الأجواء الزمنية ،لتعالج إشكالية
"فشل الحب الآخر بعد الزواج"
نتيجة تعقيدات المجتمع التي تؤثر
على الأشخاص أنفسهم .يأتي
ًّ
تقليديا غير متقن مليئا
البناء
بالاستطرادات التي تشغل
مساحة كبيرة؛ من ثم يتعدد
المكان ،وتكثر الاسترجاعات
الزمنية.

-20المجموعة القصصية الثانية

[ ]9محمد عبد العزيز الباكر
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عبر الرجل صاحب المحل الذي جاء لهذا البلد
منذ عشرين عاما ،واستطاع تكوين ثروة وتجارة
كبيرتين من خلال تجارة الرذيلة .جاءه الشاب
الثري لإنجاز عمل ،ففتح له طر يق علاقة
مشبوهة مع إحداهن .أجادت تمثيل دور المحبة
عبر الهاتف دون لقاء .ومع تمكن العشق منه كان
انسياقه وراء استغلالها ،الذي زاد منه اشتراك
أمها عديمة الضمير .وذات يوم فاتح الشاب
صديقه بأمر هذه العلاقة ،فتأكد الصديق من
الشاب ثار ثورة
َ
طبيعتها المؤامرة ،وعندما كاشف
عارمة ،ل كن بعدما فكر في الأمر ،وتأكد من
استغلال تلك الفتاة له ،ومع آذان الفجر ،قام
لصلاته داعيا الله أن يهديه الصواب ،وفي اليوم
التالي كان الصديق يحمل أوراقا خاصة بتغيير
أرقام هواتف منزل الشاب.
نزل الشاب من سيارته اللاندكروزر وهو في حالة
عشق خاص ،وقع فيها دون إرادته حينما ذهب
إلى إحدى الهيئات الحكومية لإنجاز أمر ،فشاهد
تلك الفتاة رائعة الجمال ،وقع في حبها ،وانتظر
مكالمتها حيث ترك بياناته .اتصلت به الفتاة التي
تهددها أزمة قاسية ،وتبحث عمن يعينها ولو
بالاستماع إليها ،فقد وقعت في غواية آخر نذل
غرر بها باسم الحب ،وسجل لها مكالمات غرامية
بغرض ابتزازها والحصول عليها دون زواج وإلا
كانت فضيحة التسجيلات .لم يكن الشاب الثري
يملك سبيلا لمساعدتها سوى الاستماع إليها
ومشاركتها .وحملت الأيام أنباء معركة انتصر فيها
الخ ير على الشر ،حين تدخلت قدرة الله ،فقد
توفي هذا الشاب النذل في حادثة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،فعقب مقدمة
تصف الطبيعة والمكان تقرر
سعي البشر إلى الشر رغم
علامات الخ ير .ثم يأتي الرصد
السردي لاستخدام الحب
وسيلة من أجل استغلال
الآخرين وابتزازهم ،ل كن
المنحى الوعظي كان واضحا،
ًّ
تقليديا غير
ومعه يأتي البناء
متقن ،ومعه تتعدد الفضاءات
المكانية ،بينما بنية الزمان كانت
مسلسلة.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،فعقب مقدمة
تصف أشعة البدر ونسمات
الخليج يأتي رصد الإشكالية
نفسها التي جاءت في القصة
السابقة ،وهي "استخدام الحب
وسيلة للاستغلال" ،ل كن من
شاب لفتاة .وتأتي المعالجة أيضا
متسمة بعلو المنحى الوعظي
ودور الانتقام الإلهي .كان
ًّ
تقليديا غير متقن،
البناء
وانحصر المكان في "الهيئة
توظيف
مع
الحكومية"،
الاسترجاع.

-20المجموعة القصصية الثانية

[ ]9محمد عبد العزيز الباكر
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كانت أضواء الفندق تتلألأ ،حيث إحدى
حفلات الزفاف الخاصة بعلية القوم ،وداخل
القاعة النسائية كان الأمر يفوق الخيال أمام جمال
المرأة الخليجية ودلالها وأنوثتها .دار الحوارات بين
الصديقات ،ومن بينهن انفردت امرأتان
بالحديث ثم توجهتا لواحدة فاقت الجميع جمالا.
وانطلقت إحدى المرأتين في حديث حمل
إشارات خاصة إلى تلك المرأة رائعة الحسن حول
أحلام الثراء والمال .وبعد انتهى الحفل عادت
المرأة إلى بيتها وحديث الأخرى يسيطر عليها.
اتصلت السيدة بتلك رائعة الجمال ،وعرضت عليها
مباشرة الغواية َ بوصفها سبيلا للثراء ،ترددت ثم
استجابت ،وكان اللقاء الذي نزفت فيه المرأة
أغلى قطرات الشرف ،وعادت منه خاو ية
النفس مشوهة الجمال والأنوثة ،وبدأ مسلسل
السقوط.
تبدأ قصة الشاب عندما كان يعد حقيبته للسفر
مع صديقه إلى بانكوك للانطلاق في رحلته
الخامسة ،بعدما تعرف على فتاة آسيو ية اعتقد أنها
تحبه؛ نتيجة لما فجرته من براكين الرغبة الجنسية
لديه ،وهي في الحقيقة تفعل ذلك مع غيره مقابل
نفحات مالية .رغب في امتلاكها ل كن حالت
دون ذلك تقاليد القبيلة .وصل الفتى مع صديقه
إلى الفندق ال كبير وسط بانجكوك ،واستقبل
فتاته بعناق شديد ،وقضى معها شهرا كاملا غارقا
في رغباته ونزواته ،ضاربا بالقيم عرض الحائط،
ومتحسرا على فراقها بعد نهاية الإجازة .وبعد
عودته بشهور تبين أنه مصاب بالإيدز ،عاش
الشاب بقية حياته في غرفة العزل ،وبعدما هزل
جسده أسلم الروح.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تفتتح
بمقدمة حول جمال المدينة ،ثم
تسجل وسائل إحداهن من
أجل إسقاط المرأة في الرذيلة
عبر أحلام الثراء .كانت المعالجة
وعظية مع بيانية اللغة في
وصف ذلك السقوط الدرامي.
ًّ
تقليديا غير متقن،
جاء البناء
وتنوع المكان بين "قاعة الفرح،
منزل المرأة ،مزرعة الرجل"،
أما الزمان فكان مسلسلا مع
نقلات.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،فعقب مقدمة
عن موقف الإنسان من الخطيئة
المتمثل في ضعفه وتحمله نتائجها
يأتي رصد سقوط الشاب في
الرذيلة ،التي تنتهي به إلى موت
عقب الإصابة بالإيدز .كان
ًّ
تقليديا غير متقن مع غلبة
البناء
نبرة الوعظ .انحصر المكان في
"منزل الشاب ،غرفة الفندق"،
مع توظيف الاسترجاع.

-20المجموعة القصصية الثانية

[ ]9محمد عبد العزيز الباكر
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خرج الرجل البالغ من العمر أربعين عاما إلى
الشرفة تنتابه الشكوك المدمرة ،واستعاد زواجه
منذ خمسة عشر عاما ،وكيف استقر في بيت
والدته لظروفه المادية ،ل كن الخلافات بين
زوجته وأمه أجبرته على الاستقلال .تأثر بنشأته
في كنف زوج أمه ،التي زادت اضطرابه
بمحاولاتها الدائبة تقو ية كرهه لأبيه .ومع استقلال
حياته الزوجية ،وتحسن ظروفه المادية انطلق في
الإساءة لزوجته ،حتى جعلها تكرهه ،وتتجه إلى
الهاتف لتجد الحب الذي تفتقده ،وهو ما
صدِّم وراجع نفسه ،وفجأة هزه
اكتشفه الزوج؛ ُ
صوت مؤذن الفجر ،فأحس أن دموعه تغسل
ذاته وتطهرها ،وقام للصلاة ،وقد احتوى
زواجته لأول مرة ،ل كنها كانت ترى أنه قد
فات الأوان.
ثمة فيلا رائعة بأحد الأحياء الراقية ،في غرفة
من غرف الفيلا امرأة مطلقة في سن الثالثة
والعشرين ،تعد إحدى ضحايا التحجر العقلي
وجهل بعض الآباء .نشأت وسط جو قاتل من
الممنوعات والرقابة والشك ،ل كنها كال كثيرات
اعتادت على ذلك .وذات يوم تعرفت على شاب
بالسوق ،وترك لها بطاقته كي تحدثه بالهاتف ليلا.
نما الأمر بينهما إلى حب جارف ،وفي الوقت
الذي عزم فيه الشاب على خطبتها تقدم ابن العم
المشهور بلهوه وسفاهته ليطلب يدها؛ فكانت
الموافقة ثم الزواج ،الذي لم يدم طو يلا .استمرت
علاقة الفتاة بالشاب ومنحته كل شيء فنهل.
عقب طلاقها فاتحته ،ل كنه بدأ في التهرب ،ثم
رفض الزواج منها؛ لأنها سلمت له نفسها؛ من ثم
لجأت إلى باب التوبة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،فعقب مقدمة
عن صراع الإنسان بين الخ ير
والشر ،وكيف تميل ال كفة
ناحية هذا مرة وناحية ذلك
أخرى – تعالج القصة سلبيات
سوء معاملة الزوج لزوجته ،وما
كان من جذور في التربية وراء
هذه المعاملة .يأتي البناء دائريا،
وينحصر المكان في "منزل الأم،
منزل الزوج" ،مع مركز ية
الاسترجاع.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،فعقب مقدمة
عن رغبة الإنسان في الحر ية
وسعيه لتحطيم القيود وقسوتها-
تقدم القصة نموذجا يؤكد تلك
المقدمة ،عبر رصد سلبيات
"زواج الفتاة رغما عنها" .جاء
ًّ
تقليديا غير متقن ،مع علو
البناء
المنحى الوعظي .انحصر المكان
في "منزل الأسرة ،منزل
الزوج" ،وجاء الزمان مسلسلا.

-20المجموعة القصصية الثانية

[ ]9محمد عبد العزيز الباكر
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ترصد القصة صدور أنين خافت من نافذة بيت
قديم بأحد الأحياء القديمة التي هجرها معظم
سكانها ،كان الأنين لعجوز يعيش وحيدا مع
خادمه الآسيوي ،بعدما ماتت زوجته وابتعد عنه
أبناؤه الثلاثة وابنته ،التي كانت ترعاه سابقا ،ثم
اعتمدت على أخوتها الثلاثة الأكثر قربا منه،
ل كنهم انشغلوا بحياتهم ورضخوا لزوجاتهم .اتصل
الخادم الآسيوي بالابن الأكبر ليلا؛ لسوء حالة
العجوز ،حضر الابن رغم تأفف زوجته ،ونقل
والده للمستشفى ،وأخبر أخو يه الصغيرين.
استقرت حالة الوالد ل كنه فقد الذاكرة ،وكان
إبقاؤه مع الخادم غير ممكن ،كذلك رفضت
الزوجات تحمله ،فكان القرار إدخاله دار العجزة،
وهذا ما قام به الابن الأكبر رغم دموعه.
وتدر يجيا انقطعت ز يارات الأبناء للوالد ،الذي
ظل العجوز بغرفته فاقد الذاكرة ينتظر النهاية.
تأهبت سيدة إحدى البيوت الراقية لاستقبال
زوجها القادم من بلد أوروبي ،كان السائق في
انتظاره بالمطار ،وأعطاه شر يط كاسيت دليلا
على خيانة زوجته .استعاد الزوج كيف أحست
زوجته بفتور علاقتهما ل كثرة أسفاره وابتعاده
عنها ،بل إقامته بالخارج دون أسرته؛ ثم تأكدت
من وجود أخرى عندما زارته فجأة بالخارج،
وحينما واجهت زوجها اعترف ،بل أمرها
بالعودة والرضوخ للأمر .عادت مقررة الانتقام
ل كرامتها بإقامة علاقة غير شرعية مع شاب،
وتمادت في الأمر؛ حتى سجلت هي نفسها مكالمة
غرامية لها معه ،وأهملت الشر يط الذي وقع في
يد إحدى الخادمات التي أوصلته للسائق انتقاما
من السيدة .وانتهى الأمر بين الزوجين بالطلاق،
تحولت السيدة إلى حطام ،وعاش الأبناء في
خزي بسبب نزوة أم لم تع مسئولياتها.
201

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،وترصد بلا
مقدمات – على غير المعتاد –
إشكالية "إهمال الأبناء للآباء"،
حيث ينتهي الأمر بإيداع
الأب دار العجزة مع إهمال تام
ًّ
تقليديا غير متقن
له .يأتي البناء
حيث تشيع المبالغة في النقد
الوعظي .يتنوع المكان في "منزل
دار
المستشفى،
الأب،
تعدد
مع
العجزة"،
استرجاعات.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،فعقب مقدمة
تصف روعة الأجواء الدينية في
المدينة ،وهو ما يأتي مناقضا
لأجواء القصة بعد .حيث
ترصد صورة من صور "الخيانة
الزوجية" ،وما ينتج عنها من
دمار للكيان الأسري .كان
ًّ
تقليديا غير متقن،
البناء
وانحصر المكان في "منزل
الأسرة" ،مع استخدام استرجاع
ممتد.

-21المجرمة

[ ]9محمد عبد العزيز الباكر

-20المجموعة القصصية الثانية

 .204درب الضياع (ص )219 -213
 .205المجرمة (ص )53 -9

[ ]9محمد عبد العزيز الباكر

مات الأب فجأة ،وتحملت الابنة ال كبرى
مسؤولية أسرتها المكونة من :أم شبه عاجزة
وشقيقتين وأخ صغير .ورغم الصعاب استطاعت
الابنة أن تسير بالأسرة إلى بر الأمان ،ل كنها لم
تستطع أن تحكم سيطرتها على الأخ الأصغر،
الذي انطلق مع أصحابه .كبرت الابنة وتزوجت
بعدما شفيت الأم كثيرا واستطاعت إكمال رعاية
الأسرة ،التي لم يبق معها إلا الابن الأصغر،
الذي نمت موهبته في الشعر ،ل كن غياب الأب
أسلمه لرفقاء السوء ،فانحرف إلى إدمان
المخدرات ،وعرف طر يق الجريمة ،فدخل
السجن ،وخرج منه ليفكر في وسيلة أسرع للثراء،
فتاجر بالمخدرات ،ل كن كانت عيون رجال
الأمن الساهرة تلاحظه؛ من ثم وقع .وفي لحظة
ظهر فيها القمر بدرا بكت السماء حزنا على ضياع
أحد أبناء الإنسان.
توجه السارد بسيارته إلى صديقه ،الذي لم يره
منذ زمن ،وهناك رآه منكسرا متألما ،وعندما
سأله عن السبب قص عليه مأساة وقعت لصديق
آخر ،كان شابا دمث الخلق ،كاد ينهي دراسته
في أمريكا ،دون أن تغو يه الحر يات الكاذبة
حوله .ذات يوم اتصل بأسرته ،وهناك طلبت
منه شقيقته أن يحادث صديقتها ،التي كانت
تبحث عن جهاز طبي تحتاجه أمها المر يضة ،ومع
انسياب حديثها انطلق عشق جارف بينهما ،كلل
بالزواج .مرت الأيام وصار الشاب زوجا وأبا
مثاليا ،ل كن وقعت الزوجة في حبائل امرأة
شيطانية ،أغوتها ودفعتها بالمجوهرات والأماني إلى
طر يق الرذيلة ،وهو ما اكتشفه الزوج عن طر يق
الصدفة ،ثم تأكد منه بعدما سجل مكالمات
زوجته؛ عندئذ طلقها في صمت؛ حفظا على
أولاده.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،فعقب مقدمة
عن طبيعة الشر لدى الإنسان
تقدم نموذجا قصصيا يؤكد هذه
الحقيقة ،عبر "ضياع الابن نتيجة
وفاة الأب" ،وتوجه هذا الابن
إلى الطر يق غير السو ية .يأتي
ًّ
تقليديا غير متقن ،حيث
البناء
تكثر الأحداث كأن القصة
رواية مختصرة؛ ومن ثم يتعدد
المكان وتكثر الاختصارات
الزمنية.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم الخاص بالسارد،
الذي تسوقه الظروف إلى سماع
القصة المسرودة ،تلك التي
تتناول الخيانة الزوجية ،وما
تدفع إليه من عوامل ،تدمر
الحياة الزوجية رغم مثاليتها.
يأتي البناء السردي موظفا تقنية
السرد داخل السرد ،ل كن
يتسع السرد عبر استطرادات
غير فنية ،ويتنوع المكان ،وتمتد
البنية الزمنية؛ بحيث تبدو
القصة كأنها رواية مختصرة.

-22زهرة الأرخبيل

[ ]9محمد عبد العزيز الباكر

-21المجرمة

 .206المجرم (ص )74 -54
 .207لقاء العشق (ص )12 -8

[ ]9محمد عبد العزيز الباكر

في منطقة سكنية تتميز بالهدوء ثمة أسرة تتكون
من الزوجة الشابة وزوجها وطفليها ،يعيشون في
سعادة ،كان الزوج من النوع المثالي ،لم ير من
زوجته ما يسيئه .وعلى الجانب الآخر كانت ثمة
أسرة مكونة من رجل وزوجته وأبنائهما الثلاثة،
كان الزوج كثير الشكوى من واقعه ،دائم
التشاجر مع زوجته ،والسهر مع رفقاء السوء،
فضلا على ديونه للبنوك .حاولت الزوجة إصلاحه
بشتى الطرق ،وانتهى بها الأمر إلى الصبر ،وهو ما
شجعتها عليه جارتها الشابة .ذات يوم عاد الزوج
سيئ الخلق ليفاجأ بزوجتها تجلس مع جارتهم
تلك ،فوقع بصره عليها ،وبدأ الشيطان يعد عدته
لعمل شرير ،دفعه إلى محاولة اغتصابها ،ل كنها
تمكنت من قتله بسكين في المطبخ.
من نافذة السارد كان المنظر أشبه ما يكون
بالحلم؛ لذا كان يقف مشدودا مسحورا،
انعكست تلك الطبيعة الساحرة عليه ،وهو ينتظر
لقاءه الأول مع حبيبته ،تلك المرأة الساحرة ،التي
سيطر حبها عليه .كان موعدهما الثامنة صباحا؛
لذا لم يغادر غرفته بالفندق .وبعدما تناول القهوة
دق الهاتف في الثامنة تماما ،كانت حبيبته تعلمه
أنها أمام الفندق وستوافيه في غرفته .لم يفق إلا
بعد وقت وسط دموعهما ،وأيديهما تتعانق وهو
يضمها في حنان .كان يعلم مثلما تعلم هي أن
وقت لقائهما محدود؛ وهو الأمر الذي يولد
الحسرة في قلبيهما معا .كان اللقاء الأول صبيحة
هذا اليوم مفعما بالرومانسية ،وبعد العاشرة
ودعها على أمل اللقاء مرة أخرى في أحد
الأماكن العامة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج سوء
الخلق ،وما يؤدي إليها من
تجاوزات تودي بالشخصية
نفسها ،ممثلة في الزوج الذي
يندفع إلى التعدي على الجارة.
فينتهي الأمر بالقتل .يأتي البناء
السردي تقليديا ،ل كن يتسع
عبر استطرادات غير فنية،
ويتنوع المكان ،وتمتد البنية
الزمنية؛ بحيث تبدو القصة كأنها
رواية مختصرة.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث يسجل
السارد جانبا من لقائه الأول
مع حبيبته ،تلك التي سيطر
عليه حبها ،ل كن لا يطول هذا
اضطرارها
نتيجة
اللقاء؛
للمغادرة ،رغم قوة ما بينهما من
ًّ
تقليديا وتخلو
حب .يأتي البناء
القصة من صراع سردي،
وكأنها جزء من قصة لم تكتمل.
ينحصر المكان في "الغرفة" ،و يأتي
الزمان مسلسلا.

-22زهرة الأرخبيل

[ ]9محمد عبد العزيز الباكر

-22زهرة الأرخبيل

 .208تفاصيل صغيرة (ص )30 -13
 .209مرارة الحقيقة (ص )35 -31

[ ]9محمد عبد العزيز الباكر

على الجانب الآخر تربت المرأة الشابة في كنف
زوج أمها ،حتى وصلت إلى مرحلة الزواج،
وبالفعل تقدم إليها شاب ،وتزوجا دون مراعاة
للتباين بينهما .كانت الزوجة تموج بالمشاعر
والأحلام تجاه زوجها ،ل كنه لم يكن كذلك.
كانت تحلم بمن يعيد إليها طمأنينتها ،التي فقدتها
منذ وفاة الأب .عندئذ بدأ الشيطان ينسج
خيوطه حولها ،ل كن إنجابها طفلا جميلا ساعدها
على التمسك قليلا .انساقت إلى علاقة غير شرعية،
وهو ما مزقها؛ حيث كانت بين مطرقة الحب
والرغبة وسندان الواقع؛ فهي تخوض صراعا
نفسيا عنيفا .دار النقاش مستفيضا بين السارد
وصاحبه ،حول إشكاليات تلك العلاقة ،وما
يكتنفها من صعوبات ومخاطر ومحاذير تحتم
إنهاءها.
عقب مقدمة تصف روعة الطبيعة ،كان الشاب
يحاول تلمس السعادة الروحية الحقيقية بشتى
السبل ،ل كنه شعر في قرارة نفسه بتعاسة خفية.
فسعادته كانت حسية مادية خارجية ،لم تنعكس
على روحه أبدا رغم النشوة العارمة ولحظات
اللذة الآثمة التي استشعرها .استلقى الشاب على
فراشه الوثير بعد أن أطفأ أنوار غرفته ،وجلس
يشاهد التلفاز ،كان شارد العقل غائبا في تفكير
عميق .رأى النهاية بأبعادها ونتائجها ،وكانت
المحصلة في الآخر مأساو ية .راح في نوم عميق بعد
إرهاق ،وفي الصباح وصل المطار الذي غاص
بالمسافرين .أنهى إجراءاته وهاتفه الجوال لم
يتوقف ،وهو لم يرد ،مكتفيا بالجلوس صامتا .عاد
إلى زوجته ،وأعاد حياته إلى طر يقها الصحيح.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،الذي يتذبذب بين
الشخصية الرئيسة "الزوجة"،
والسارد ،الذي يظهر بآخرة،
حيث تناقش هذه القصة
دوافع الزوجة إلى إقامة علاقة
غير شرعية ،توقعها في تمزق
نفسي .تداخل الأصوات في
البناء السردي ،كما تكثر
الاستطرادات .يأتي المكان في
أغلب المواضع غير محدد،
الزمنية
البنية
وتوظف
الاسترجاعات.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إحدى جوانب الأزمة الرئيسة،
وهي وقوع الزوج في علاقة غير
شرعية مع أخرى ،راصدة ما
اشتعل لديه من صراعات
نفسية لا يستطيع الخروج منها
إلا بإنهاء هذه العلاقة .يأتي
ًّ
تقليديا قائما على
البناء السردي
التحليل وسعة الاستطرادات.
يتنوع الفضاء المكاني في
"الغرفة ،المطار ،المنزل الآخر"،
وتتسم البنية الزمنية بالتسلسل
مع نقلات.

-22زهرة الأرخبيل

[ ]9محمد عبد العزيز الباكر

-22زهرة الأرخبيل

 .210لقاء حول طاولة العشاء (ص )51 -36
 .211اللقاء (ص )63 -52

[ ]9محمد عبد العزيز الباكر

كانت ليلة بحق ،أخذته الهواجس حول لقاء الغد
المرتقب بعيدا إلى مجاهل النفس ،التي لم يرتدها
عقله من قبل بين أحلام وردية وآمال تصرخ بها
رغبات نفسية لا يجد لها معنى ولا تفسيرا .تدور
في نفسه تساؤلات شتى وهو يتقلب في مضجعه.
كان أكثر ما يثيره تلك الأحاسيس الجارفة التي
انتابته عند لقائه بها في منزل العائلة برفقة والدته
وشقيقته وزوجته .ظل قلقا حتى الصباح ،ونام
قليلا ،ثم ذهب إلى العمل .بعدها قرر أن يخ بر
زوجته بأنه لن يحضر العشاء ،وبالفعل اتصل،
ل كنها لم تعطه فرصة للاعتذار باتصالها شديد
العذوبة .حاول إخفاء تأثره بلقائها ،وفي اليوم
الثاني حيث كانت في المطار جاء اتصالها الأكثر
تأثيرا ،ورغم ذلك وصل إلى قناعة أنه يجب أن
ينحي هذه الأفكار جانبا.
كان المنزل ال كبير يشهد في ذلك المساء حركة غير
عادية من خلال أنواره المضاءة ،حين ذهب
الصديق ليجالس والدته قليلا .كانت ابنتها
الصغرى الطبيبة قد استقبلت صديقة لها ،جاءت
ضيفة كريمة .حين دخل الشاب وزوجته ليلتقي
الجميع ،وحين فوجئ بالضيفة أراد التراجع ،ل كن
الوالدة والشقيقة أصرتا على دخوله .وبعد دقائق
التعارف انطلق الحديث بين موضوعات متنوعة.
ل كنه شعر بغصة هائلة تجتاح قلبه ،ورجفة تسيطر
عليه حينما التقت عيونهما معا خلال تلك
الجلسة .كان تأثرها بها شديدا ،لا سيما مع
المقارنات التي انهالت على ذهنه بينها وبين
زوجته .خرج وفكر ألا يعود للمجلس .وفي النهاية
أصرت على أخذ رقم هاتفه ،ثم كان ذهابه مع
زوجته ومحاولاته إخفاء تأثره.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث يسجل
السارد لقاءه بتلك المرأة ذات
الحديث العذب ،وما كان من
تأثيرها عبر حديثها ولقائها ،ثم
قراره بآخرة الابتعاد عن تلك
العلاقة .يأتي البناء السردي
منطلقا من وعي الشخصية؛ مما
يجعله أقرب إلى تيار الوعي.
يتنوع الفضاء المكاني بين
"منزله ،مكتبه ،منزل والدته"،
وتتسم البنية الزمنية بتوظيف
تقنية الاسترجاع.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تصف تأثر
الزوج بلقاء غير متعمد وقع بينه
وبين صديقة شقيقته ،ورغم أن
اللقاء كان في حضور زوجته
وأمه أيضا فإن آثاره كانت بالغة
عليه .يأتي البناء السردي مقدما
الأحداث عبر وعي السارد؛
فكان أقرب إلى تيار الوعي.
ينحصر الفضاء المكاني في "منزل
الأسرة" ،وتتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

[ ]10شمة شاهين ال كواري

 -23نحن نزرع الحب

 .212الحصاد (ص )33 -13

عقب مقدمة القصة ،يأتي حدث غريب ،هو
ضرب قاسم لأبيه الشيخ وإلقاؤه في صندوق
القمامة دامي الوجه ،حينها يهرع "أبو أحمد" فَزِّعا
مما يرى .يخرج الشيخ ،الذي يطلبه منه أن
يساعده على الذهاب للمسجد عندما يرتفع الأذان.
يُصر أبو قاسم على البقاء في المسجد رغم رغبة
أبي أحمد في اصطحابه ،وينصح الأخير بضرورة
رعاية ابنه؛ حتى لا يصير إلى ما صار إليه .يسعى
أبو أحمد إلى معرفة السبب؛ عن طر يق عمه
صديق أبي قاسم ،الذي يخ بره بحقيقة الأمر ،وهو
أنهما هو وأبا قاسم كانا لهما ماضٍ شديد السوء،
ارتكبا فيه كثيرا من المحرمات والخطايا ،وزاد عليها
أبو قاسم سوء رعايته لزوجته وأولاده ،فكان هذا
عقابه .على الشاطئ تأمل أبو قاسم البحر وهو
يستعيد الماضي ،ويندم على ما فعل فيه ،ويرى
أنه يستحق كل ما حدث .سار إلى البحر وهو
يصرخ ،وأخذ يغوص في الماء حتى اختفى ،ولم
يعرف الناس عنه شيئا حتى نسوه.
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تروى هذه القصة بضمير
الغائب ،راصدة إشكالية "سوء
عاقبة ارتكاب المحرمات وعدم
رعاية الرجل لأسرته" ،ل كن
ًّ
تقليديا مع مقدمة
كان البناء
فلسفية حول ظلام الحياة نتيجة
قبح البشر" ،واتضح الخيط
الوعظي من القصة منذ عتبة
العنوان "الحصاد" ،حتى نهايتها
التي جاءت مفتعلة شديدة
المأساو ية .علىى جانب آخر تنوع
الفضاء المكاني ما بين "الشارع،
المسجد ،منزل العم ،شاطئ
البحر" ،وثمة استرجاع ممتد.
وفيما يتعلق بلغة السرد فثمة
اقتباس لبيت شعر ،مع عامية
الحوار أحيانا إزاء غلبة
الفصحى.

[ ]10شمة شاهين ال كواري

 -23نحن نزرع الحب

 .213ابن آدم (ص )46 -35

يمنح السارد نصحيته وحكمته لأبنائه بضرورة
التعايش والتجانس مع الآخرين ،فقد عانى من
نقيض ذلك ،فهو لقيط وجدوه ملفوفا في خرق
عند باب مسجد .وعندما كبر عرف من أسئلة
الصغار أنه بلا هو ية ،وعرف من معاملة زوج
أمه في الرضاعة أنه ليس ابنه ،عندما ضربه لأنه
نسي وخاطبها بكلمة "أمي" .طرده هذا الرجل
وأدخل الملجأ وهناك تعلم ميكانيكا السيارات،
وعندما خرج أوصت به أمه أحد أقاربها وعمل
معه .عاني من قسوة احتقار ال كثيرين واستهزائهم
وقسوتهم .سيطرت عليه رغبة في التخلي عن
اسمه ،وأن يصبح ذاتا لا تحتاج لغيرها ،وعندما
ذهب لصاحب العمل الجديد وسأله عن اسمه
ادعى لنفسه اسما تسبق كلمة "آل" .حاول الزواج
ل كنه عجز ،فعاد للملجأ الذي قدم له زوجة مثله؛
عندئذ أخذ يعمل على تكوين حياة مختلفة ،فيها
الأمان والإيمان والمال ،وهو ما تحقق ل كن ما
زال بعضهم يحاول إيذاءه في أولاده ،بإخبارهم
عن حقيقة أصله؛ وهو ما جعله يثور ،ثم يحاول
تقديم نصيحته السابقة لأبنائه.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،وتعتمد على
تكنيك السرد داخل السرد،
ففي هذه القصة يقدم السارد
قصة حياته لأبنائه ،مستخلصا
منها حكمة يقدمها لهم .ويستمر
الخيط الوعظي هنا أيضا ،وهو
ما تدل عليه عتبة العنوان "ابن
آدم" ،التي لا تشير إلى عدم
صحة التمييز بين البشر .تعدد
الأمكنة "المسجد ،بيت أمه في
ويتمتع
الملجأ"،
الرضاعة،
الاسترجاع بمركز ية خاصة.

[ ]10شمة شاهين ال كواري

 -23نحن نزرع الحب

 .214مال كة الفؤاد (ص )73 -47

تستهل القصة بسؤال حول الطر يقة المثلى من
أجل القضاء على منبع المشكلة .يستيقظ "فهد"
ويذهب هو وصديقه "فيصل" إلى المطار ،كي
ينطلقا برحلتهما إلى الدوحة ،وعندئذ تأخذ فهدا
ذكر يات حياته السابقة الأليمة ،التي عانى فيها هو
وأخته "فاطمة" أولا من والده السكير ،الذي
دمر حياتهما؛ بسبب إدمانه للخمر رغم نقاش
فهد له حول تحريمها ،ثم سوء معاملته لأمه ولهما
أيضا؛ مما اضطر الأم إلى طلب الطلاق وترك
البيت ،بل وترك فهد وأخته في جحيم الأب،
حاول فهد استعطاف الأم؛ كي تأخذهما ،ل كنها
رفضت .واصل الأب سلوكه السيئ ،وأجبر
فاطمة على ترك المدرسة ،ل كن فهدا استطاع
إكمال تعليمه ،والعمل طيارا ،وسافر سنوات
عديدة ،عاد ليجد أباه قد زوج أخته لأحد
أصدقائه السكيرين؛ مما زاد معاناتها ،وعندما قرر
فهد العودة ثانية ،وإنقاذ أخته وجدها قد ماتت
هي وطفلاه مح ترقين؛ نتيجة إهمال الزوج المدمن.
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تقدم هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،م ُعالِّ جة إشكالية
اجتماعية ،هي "إيذاء الأب
والأم للأولادهما" نتيجة السلوك
غير المنضبط .يأتي بناء هذه
القصة مشابها لما سبقها ،من
مركز ية الاسترجاع ،الذي أدى
إلى تنوع الفضاءات المكانية
"لندن ،منزل الأب ،منزل
الأم ،منزل فاطمة" ،ومع
مأساو ية النهاية؛ ز يادة في
تعميق الخيط الوعظي.

 -23نحن نزرع الحب

[ ]10شمة شاهين ال كواري

 -23نحن نزرع الحب

 .215ثورة من الأعماق (ص )86 -75
 .216ربطة عنق حمراء (ص )96 -87

[ ]10شمة شاهين ال كواري

تدور القصة حول رغبة "يوسف" القو ية في
الغوص رغم تحذير صديقه ماجد من علو أمواج
البحر .يشعر يوسف بالغضب والإصرار على
الغوص للحصول على دانة كبيرة ،ورغم عنف
الموج يزداد إصراره .تشتد العاصفة ،و يضطرب
المركب ،فيبحث إبراهيم وماجد عن يوسف
و يفزعان؛ يتصلان بشرطة الطوارئ ،التي تصل،
وتقرر البحث عنه بعدما تهدأ العاصفة .يستعيد
يوسف حواره مع قاسم حول أخته "ظبية" ،التي
تمادى يوسف في حبه لها دون علم قاسم ،ولما
اكتشف الأخير هذا الأمر ،ثار وتعارك
الصديقان ،وأخذ قاسم يؤنب يوسف ،الذي تردد
هذا التأنيب في ذاكرته وهو يحاول مصارعة
الموج ،الذي ازداد غضبه؛ فلم يستطع التماسك
واستسلم له .وفي الفجر وجدوه وكفه مقفلة على
دانة كبيرة.
تهيم "عائشة" بالألوان الصارخة ،خاصة مع إعجابها
بصديقتها "ابتسام" واهتمام الأخيرة بمظهرها؛ من
ثم ترغب في تقليدها .ثمة صراع داخلي بين
ضميرها ورغبتها في الإحساس بجمالها .تذكرت
توجهات معلمتها "أبلة فاطمة" ونصائحها في مقابل
رغبتها أن تعيش وتحب الحياة .ارتدت عائشة
الحجاب ل كن كانت مترددة؛ من ثم خلعته وقد
جهزت مبرراتها التي سكنت لسانها دون ضميرها.
استمر صراعها بين سياط أبلة فاطمة ورغبتها في
الحر ية والانطلاق مع قلقها ،ثم كانت خاطرة
كتبتها أبلة فاطمة في إحدى الجرائد عن إحدى
طالباتها المجتهدات ،عندئذ قررت عائشة أنها لن
تُجن بعد اليوم بربطة العنق الحمراء ،ولا تريد أن
تكون قطعة حلوة مكشوفة.
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من خلال ضمير الغائب ت ُ َّ
قدم
هذه القصة ،التي قد يبدو أنها
تعالج إشكالية خاصة من
إشكاليات الحب ،تتمثل في
تمادي الصديق في حب أخت
صديقه ،وما ينتج عن ذلك من
تهور ،يودي بالحياة .وثمة
تحركات عدة للسرد بين
شخصيات القصة المتعددة؛ لذا
تتداخل الأحداث مع تيار
الوعي .ينحصر الفضاء المكاني في
"البحر" ،و يكثر استخدام
الاسترجاعات.

ترصد القصة صراع الساردة
تجاه الانطلاق في ارتداء ما
تحبه من ثياب ومواكبة ما
يشيع من "موضة" وبين وازعها
الديني الذي يرفض هذا ،وذلك
من خلال ضمير المتكلم ،الذي
يقدم رؤ ية الذات لصراعها
الخاص بين ممثلي طرفي الصراع
"ابتسام ،أبلة فاطمة" .و يلاحظ
على بناء القصة كثرة الثنائيات،
وانحصار المكان في "منزل
توظيف
مع
عائشة"،
الاسترجاع.

 -23نحن نزرع الحب

[ ]10شمة شاهين ال كواري

 -23نحن نزرع الحب

 .217زواج (ص )104 -97
 .218هولو يا رب هون (ص )118 -105

[ ]10شمة شاهين ال كواري

تتعلق فاطمة بكلمة "زواج" بوصفها أمنية بعيدة
المنال ،يمر الوقت دون تحققها؛ فتبكي وتناقش
أمها حول أمر الحجاب ،الذي تراه حاجزا وقيدا؛
من ثم تسعى الأم إلى إقناع ابنها "عبدالله"
بالسماح لأخته بخلع حجابها .وبالفعل خرجت
فاطمة إلى السوق بدون غطاء على وجهها ،ل كن
مرت الأيام ولم يطرق أحد الباب؛ من ثم بدأت
في وضع المكياج ،ومع وضع المزيد منه تعالت
مشاجراتها مع أمها ،وعقب زواج عبد الله
وانتقاله من البيت انطلقت في الاهتمام بشكلها؛
حتى أهملت دراستها .دارت الأيام ولا يزال
الباب صامتا ،صارت أشبه بالمهرج ،تمشي مختالة
على كتفيها عباءة شفافة ناعمة تكشف أكثر مما
تستر ،ثم رضيت في نهاية الأمر بأن تتسلل وراء
أحدهم ،ل كي تدلف من باب السيارة الموارب.
لم يكن للشيخ "غيث بن عبد العزيز" صديق إلا
المذياع وبرنامجه الشهير "شكاوى المستمعين"،
حيث قرر أن يرفع إلى البرنامج شكواه ،التي تردد
كثيرا إزاءها ،فرغم حسن تربيته لأولاده فإنه
يريد أن يرفع ضدهم شكوى قانونية شرعية
إنسانية؛ بسبب إهمالهم له .تذكر قريته وبساطتها
ومشاعر الود التي تشملها ،هو الآن هنا في دار
العجزة وحيدا غريبا .ذهب ولداه "رشاد وناصر"
إليه غاضبين مما فعل ،وأخذا يؤنبانه بشدة ،وانتهى
حديثهما معه بقطيعة .بكى بشدة وشاركه
أصدقاؤه في الغرفة ،ل كن الشاب الجامعي "سالم"
ال كسيح رأى الأمر من زاو ية أخرى ،حيث
أصر على رفع قضية عن طر يق محا ٍم .وفي قاعة
المحكمة اجتمع الآباء الشيوخ والعديد من الأبناء
بانتظار الحكم في أغرب قضية في ساحة القضاء.

210

تستكمل هذه القصة الخيط الذي
بدأته سابقتها من إهمال الفتاة
لحجابها ،لا سعيا للشعور بجمالها،
ل كن بسبب "تأخر الزواج"،
ومع استمرار هذا التأخر تزداد
تنازلات الفتاة إلى أن درجة
السقوط في نهاية القصة ،وذلك
عبر ضمير الغائب ،ومن خلال
بناء تقليدي ،يتضح فيه المنحى
الوعظي .يتمركز الفضاء المكاني
في "منزل فاطمة" ،ويسير الزمن
في خيط متسلسل.

تروى القصة عبر ضمير الغائب،
معالجة إشكالية اجتماعية ،هي
"إهمال الأبناء للآباء" واتخاذ دار
العجزة بديلا عن رعايتهم.
ل كن المنحى الوعظي دفع
القصة إلى نبرة خطابية ،كانت
شديدة الوضوح عبر انتقاد سلبية
الإعلام تجاه هذه القضية .ثمة
توظيف لشكل اليوميات،
وانحصار الفضاء المكاني في
"دار المسنين ،قاعة المحكمة" ،مع
استخدام الاسترجاع .ثمة عامية
في الحوار ،ل كن مع غلبة
الفصحى.

[ ]10شمة شاهين ال كواري

 -23نحن نزرع الحب

 .219معوق (ص )130 -119

تفتتح القصة بوصف مجازي لليل مضاء بالقمر
والنجوم فوقه شبه جزيرة صغيرة ،في منتصف
عاصمتها بناية عظيمة .وفي الغرفة العليا بها كان
الحوار بين إبراهيم وأحمد ،الذي اتهم الأول بأنه
حديث كان يردده؛ عندئذ استعاد إبراهيم
مجنون ل ٍ
سباب أبيه له بكلمتي "مجنون" و"حيوان"،
والأخيرة أخذته إلى دار ،فيها أبواه وأخوته :فهد
وعبد الله وجاسم وسالم .حيث أساء أبوه
معاملته ،وكثيرا ما وصفه بأنه حيوان؛ لإعاقته
التي دفعت أخوته للسخر ية منه رغم دفاع أمه
عنه ،ل كن وصف أبيه له جعله يقضي الليل
حسْن معاملة أبيه
حزينا باكيا ،خاصة مع ُ
لأخوته ،ومنعه من الاستمتاع بألعاب أخوته ،بل
دفع كرسيه المتحرك باشمئزاز .قرر الأب
التخلص من ابنه المعاق ووضعه في ملجأ العجزة،
حيث ظل الابن وحيدا ،بعدما قلت ز يارات
الأهل له من مرة كل أسبوع لكل شهر لكل
عيد .تمنى أن تكون هناك نقابة لأصحاب القلوب
الرحيمة ،أو أن يصعد أعلى بناية و يصرخ :يا ناس
يا هو ،أنا إنسان ول كني معوق.
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هذه القصة تنو يعة عكسية
لفكرة القصة السابقة ،حيث
تعالج إهمال الآباء للأبناء ذوي
الاحتياجات الخاصة ،الذين
يمثلهم الابن المعاق ،مع انتقاد
قسوة هؤلاء الآباء في معاملة
هذا الابن .وذلك من خلال
استخدام ضمير الغائب .يستمر
البناء التقليدي ،وعلو نبرة
الوعظ .مع تمثل المكان في
"المنزل ،دار العجزة" ،ومركز ية
الاسترجاع الزمني

 -23نحن نزرع الحب

[ ]10شمة شاهين ال كواري

 -23نحن نزرع الحب

 .220كوب شاي ساخن(ص )138 -131
 .221نحن نزرع الحب (ص )149 -139

[ ]10شمة شاهين ال كواري

أوقف سيارته وتوجه نحو المقهى ،الذي يحب
تناول كوب الشاي فيه ،وعندما دخل تعجب
من مشهد الجالسين فيه ،سبعة نفر يجلسون
متفرقين على سبع طاولات ،وبقية ال كراسي
المجاورة لكل واحد منهم فارغة .جلس على
كرسي عتيق ،أحضره الشاب الذي يعمل
بالمقهى ،ثم لاحظ صمت الجالسين وشدة تطلعهم
إليه؛ مما أقلقه وأثار تساؤلاته عن السبب .أخيرا
وصلت أكواب العصير السبعة للطاولات السبع،
ثم كوب الشاي الخاص به .فجأة سبعة آخرون
دخلوا في شكل طابور عسكري ،يقودهم أحد
الملثمين ،ثم دارت معركة شديدة ،وفي المستشفى
علم بعدد الموتى والمصابين ،ل كنه تذكر صيحة
أحدهم :سنحرر مقهانا من جيراننا المعتدين،
وسنموت فداء لل كراسي وأنفاس الشيشة.
تتوالى خواطر "طلال" وتساؤلاته الح يرى ،التي
تعبر عن معاناته وإشكاليته إزاء الطفل الصغير.
نظر نحو الأفق ،فبعد قليل سيغادر الظلام
وسيبزغ الفجر ،قرر الذهاب لصلاة الفجر،
وبعدها جلس في المسجد يحاوره نفسه ،حول
الصغير ابن "حمد" أخيه من أبيه وغريمه الأول في
الحياة .استعاد معاناته من الحرمان وقسوة أبيه
معه ،بل أيضا طرده له وضربه بالعصا ،رغم
بلوغه وقتها سن الرابعة والعشرين وتخرجه في كلية
الهندسة .استمر الظلم حتى بعد وفاة الأب عند
تقسيم التركة ،ورغم هذا صار هو الوصي على ابن
حمد بعد وفاته وزوجته في حادث .اقترب أحد
المتعبدين منه ،وهون عليه الأمر؛ عندئذ مسح
دموعه ،وأيقظ نور الإيمان في قلبه.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،مقدمة حادثة
طر يفة ،وفي معالجة أقرب إلى
التصوير الفكاهي ،حيث ينتهي
الأمر بالشخصية الرئيسة إلى
المستشفى دون إرادة منه .ثمة
عمومية
هي
ملاحظة
الشخصيات في هذه القصة،
وخروجها عن المنحى الوعظي
الذي شمل سابقاتها .يتنوع
المكان بين "المقهى والمستشفى"،
تقنيتي
توظف
وكذلك
الاسترجاع والاستباق.
من خلال ضمير الغائب ،تعالج
القصة فكرة إنسانية ذات طابع
ديني ،وهي ميزة "الإحسان
للمسيئ" ،رغم قسوة هذا
المسيئ ،مع نهاية القصة يغلب
الجانب المضيء في الطبيعة
البشر ية .وهنا يستمر المنحى
الوعظي ،الذي شمل المجموعة
كلها .و يلاحظ أن السرد يتمع
بحوار ية ذاتية ،مع تنوع المكان
بين "المنزل ،المسجد" ،ومركز ية
الاسترجاع.

[ ]11حسن عبد الله الرشيد

 -24الموتى لا يرتادون القبور

 .222كنارة أم عزوز (ص )23 -21

يقرر السارد منذ بدء القصة إعجابه الخاص ب "أم
عزوز" أو أم عبد العزيز؛ لجمال شكلها وطيبتها
الشديدة وحبها لجميع أطفال الحي؛ من ثم أخذ
يسرد ما يعرفه عنها من معلومات ،وما يشغله من
أمور حولها ،بداية من معنى "الفالج" الذي أصاب
أباها دخل السجن كما أخبره صديقه "صالح"،
ومحاولته معرفة حقيقته من أمه ،ثم من أم عزوز
عن طر يق صديقه يوسف .تزوجت أم عزوز ولم
ترزق بأولاد ،وظلت تقدم خدماتها للجميع.
انشغل السارد بحقيقة كنارة أم عزوز ،وتميز
طعمها عن بقية الشجر؛ من ثم ألح على أمه في
السؤال .كبرت أم عزوز ،ولم تعش طو يلا ،باع
زوجها البيت ،وشاخت شجرة السدر ،ول كنها على
الرصيف ما زالت تطرح نفس الكنار ،ول كن لا
يحبه أحد.
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تروى القصة بضمير المتكلم على
لسان السارد المشارك في
الأحداث ،معبرة عن معنى
إنساني ،هو "روعة الماضي
وافتقاده الآن؛ من ثم كان
والحنين إليه" ،وهذا الماضي
يتجسد عبر دال "كنارة أم
عزوز" ،التي مثلت عتبة العنوان
الرئيس؛ لذا لم يتجاوز الفضاء
المكاني "منزل السارد ،منزل أم
عزوز" ،مع بداهية توظيف
الاسترجاع ،وورود مفردات
بيئية :الملاية ،المحو ،الأودام
ص.22

 -24الموتى لا يرتادون القبور

[ ]11حسن عبد الله الرشيد

 -24الموتى لا يرتادون القبور

 .223الرسالة الأخيرة (ص )29 -24
 .224بعض الحقيقة (ص )33 -30

[ ]11حسن عبد الله الرشيد

ترصد القصة معاناة شقيقتين "مريم" و"شر يفة"
من رتابة الزمن [أربعة عقود] ومروره بلا زواج
أو حلم به ،وهو ما تلاشت ملامحه مع تأخر
الحدوث .تحولت مريم إلى ممرضة لأبيها الم ُ ْقع َد
وفضلت البقاء في المنزل ،بينما انطلقت شر يفة
في عملها مدرسة؛ من أجل الصراع نحو لقمة
العيش .وذات يوم طرح الأب الم ُ ْقع َد سؤالا على
مريم حول ماذا سيفعلان بعد وفاته ،ل كنها لم
تستطع الإجابة ،وإن أرادت أن تصرخ .أحست
بشدة حاجتها لأختها ،حيث ينطلق الاثنتان في
عالمهما الخاص .فجأة حدثت المعجزة ،عقب
ز يارة "أم عبد الرحمن" إحدى قريباتهم ،وبعد
حديثها الهامس مع الوالد ،الذي صارحهما بأن
هناك من يريد التقدم لعائشة .صمتت مريم بكل
المعاناة؛ فهذا يعني افتراقها عن أختها ،وز يادة
معاناتها ،وكذلك فعلت شر يفة التي رأت دموع
أختها .فلم تنم في تلك الليلة مريم ولا شر يفة،
ول كن الأب لم يفق من سباته أبدا ..هل أدى
الرسالة؟
فوق صندوق خشبي متهالك كان الرجل جالسا،
لفت انتباه السارد/الكاتب ،خاصة مع توجه
الرجل للسارد بسؤال عن حقيقته ،وإصراره على
مواصلة الحديث معه ،رغم التزام السارد الصمت
وعدم رغبته في الحديث مع هذا المجنون .أعلن
الرجل أنه والد "حمود السلس" ،وهو ما استنكره
السارد؛ للفرق ال كبير بين هيئة الرجل المزر ية
ومكانة حمود ،ل كن الرجل استطاع تأكيد ذلك،
وبيان حقيقة الأمر ،وكيف تبرأ ابنه حمود منه،
ونفى وجوده تماما .أخذ الكاتب في تحليل شخصية
حمود ،الذي يعمل معه ،وواصل الرجل التعبير
عن سخطه من ابنه هذا .تأكد السارد من صدق
ما يقوله الرجل عن طر يق البائع ،ولا سيما أن
حمود قريب له.
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من خلال ضمير الغائب تروى
هذه القصة ،التي تعالج إشكالية
اجتماعية ذات طابع إنساني،
هي "تأخر زواج الفتاة" ،لا سيما
مع عدم وجود العائل؛ فالأب
مقعد .وتزداد تلك الإشكالية
مع الوحدة .ثمة تركيز على تيار
وعي الشخصيات ،وقد انحصر
الفضاء المكاني في "المنزل" ،وثمة
توظيف للاسترجاع .وقد
استخدمت عتبة الإهداء،
فكانت القصة "مهداة إلى أم
علي"!!.

يقدم السارد من خلال ضمير
المتكلم نموذجا إنسانيا يتسم
بالخسة وكثيرٍ من الصفات
الدنيئة ،وهو "حمود السلس"،
وذلك من خلال سوء موقفه
من والده .و يظهر هنا تركيز
السرد على الشخصية لا
الحدث ،مع انحصار الفضاء
المكاني في شكل واحد "محل
تجاري" ،وكثرة استخدام تقنية
الاسترجاع.
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 .225الموتى لا يرتادون القبور (ص )38 -34

يرى السارد شخصية "سلوم" بقايا إنسان مطحون
لفظته الحياة ،ورغم ذلك يملك روح التحدي.
كان في الماضي يعمل بالبحر ،وله صولات فيه،
ثم سقط على سطح السفينة ،نجا من الموت
الحقيقي إلى موت آخر عبر تحطم ساقه وانحناء
ظهره .ولم يعد صالحا للعمل في البحر؛ فاتجه إلى
وظيفة حارس ليلي ،يفضل العزلة و يعشق الليل،
وصار سرا غامضا حتى في علاقاته الأسر ية،
المقتصرة على أخته "أم محمد" .متعت ُه هي استعادة
الذكر يات عبر الجلوس وحيدا بالساعات على
المقهى ،الذي يستطيع صاحبه "محيي الدين" وحده
مجاذبته الحديث ،خاصة حول الزواج ،فيتذكر
"أمينة" التي فشل في الارتباط بها .سُرِّقت منه
الحياة؛ فعاش على هامشها ،وابتعد عنه
الأصدقاء ،وعندما سعد بلقاء أحدهم "بوحمود"،
اكتفى الأخير بإخراج محفظته وإعطاء سلوم
بضع ورقات مالية ،ألقاها سلوم في وجهه ،وما
زالت كلمات صاحبه تطن في أذنيه( :أنت
عايش لا الح ين) .ل كن حياته أقرب إلى الموت
والفناء ..هل حقا الموتى لا يرتادون القبور؟!

215

تروى القصة بضمير الغائب،
حيث ترصد إشكالية الإنسان
عندما يتجاوزه الزمن ويسلبه كل
مقومات الحياة ،وذلك عبر
شخصية "سلوم" الذي يعيش على
هامش الحياة أقرب إلى الموتى؛
ومن ثم يأتي السؤال الختامي في
القصة "هل حقا الموتى لا
يرتادون القبور"؟ .تتميز هذه
القصة بأنها قصة شخصية ،مع
تعدد الفضاءات المكانية،
كثرة
عبر
خاصة
الاسترجاعات ،وثمة مفردات
بيئية :النوخذة ،الدقل ص،35
البوم ص ،36ثوب النشل،
البخنك ص.37
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يجلس "ملا علي" كاتب العرائض تحت مظلة
شمسية قديمة منذ طلوع الشمس حتى صلاة
الظهر ،كبر وقل نظره ،وظل صورة من صور
ل ملء
الماضي البعيد القريب ،وقد كان قب ُ
السمع والبصر ،ل كن العصر تغير وهو لم يتغير ،ما
تغير هو الإطار الخارجي ،حيث بالقرب منه
ال كثيرون الذي يكتبون بالآلة الكاتبة .ذهب إليه
السارد ،وحاول مجاذبته الحديث ،وقد كان "ملا"
على وعي بما حوله ،و يعلم أن كل شيء تغير إلا
هو ،ل كنه على يقين بأن الأرزاق بيد الله ،وهو
مستمر ل كنه لا يريد أن يموت حيا ،خاصة مع
ذهاب أصدقاء الأمس .قام السارد وهو يتساءل
متى يكتب ملا على رسالة ُّ
تظلم من الزمن حتى
ينصفه.
يرصد السارد إحدى الشخصيات ذات الطابع
الغريب ،حيث اعتاد أن يجلس في المكان نفسه
في المقهى وحيدا بالساعات الطوال دون أن
يُحدِّث أحدا ،ورغم كثرة الشائعات والغمزات
حوله فإنه لم يلتفت لشيء مما قيل .تجرأ السارد
واقترب منه ،وبدأ الحديث معه ،ورغم خوفه
كان الرجل منطلقا في حديثه متبسطا معه،
وأخذه إلى بيته وأطلعه على حقيقة أمره،
وإدراكه لما يقال عنه ،بل لما يشعر به السارد
نفسه .علم السارد حقيقة هذا الرجل ،حيث
هجرته زوجته؛ لأنه لم يكن يملك جاها ولا مالا،
وأخذت معها ابنه الوحيد ،الذي ألح على السارد
أن يكتب له رسالة رغم أنه لا يعرف مكانه.
وفي المساء لم يأت الرجل إلى المقهى ،ووجد بابه
مفتوحا وهو يحتضن الرسالة ،وبقي مقعده خاليا
في المقهى كأنه أراد أن يشرح الحقيقة قبل أن
يرحل.
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تسير القصة على الخيط الإنساني
نفسه ،حيث ترصد الإشكالية
نفسها "تجاوز الزمن للإنسان غير
القابل للتطور" ،وذلك من
خلال شخصية "ملا علي" كاتب
العرائض ،ل كن مع استخدام
ضمير المتكلم؛ فالسارد شخصية
مشاركة في الأحداث .ينحصر
الفضاء المكاني هنا في
"الشارع"؛ نتيجة مشهدية القصة
وإشارة إلى ثبات الشخصية
الرئيسة وعدم حركيتها ،مع
استرجاعات.
يستمر استخدام ضمير المتكلم عبر
السارد المشارك في الأحداث،
الذي يرصد أزمة شخصية
أخرى ،يلفها الغموض بداية
من اسمها ،تلك الشخصية
المأزومة ،التي تعاني من "قسوة
فقد من يحب" ،وأثر ذلك
عليه ،من انعزاليته وفقدها
لمغزى الحياة .يتنوع الفضاء
المكاني بين "المقهى ،منزل
الرجل" ،و يكثر توظيف تقنية
الاسترجاعات إضاءة للأزمة.
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تدور القصة حول شخصية "أحمد" أو أحمدوه
الجذاب (أي ال كذاب) كما كانوا يطلقون عليه؛
لخياله الخصب في سرد الحكايات والقصص
والنوادر .نشأ يتيما ر بته أمه ،ل كنه لم يحس
باليتم؛ فكل البيوت مفتوحة له ،كذا كانت أمه
أما للجميع وسيدة عظيمة كثيرة الخدمة للحي.
تنوعت حكاوي أحمد ،وكان ذا مكانة بين
أقرانه؛ لأنه مصدر تسليتهم الوحيدة ،ولديه قدرة
واسعة على تنو يع القصص مع أداء رائع .حتى
كان ذلك اليوم الأسود الذي تحول فيه سامر
الحي إلى شكل هلامي ،وذلك بعدما فَق َد أهميته
ل
لمجيء غرباء إلى الحي ،استطاعوا تقديم تسا ٍ
متعددة؛ مما دفعه إلى الانكسار ،ثم كان تحديه
لهم في الغوص ،الذي كاد يودي بحياته رغم
إصراره على قدراته.
تدور القصة حول شخصية "عبد الحكيم" الصبي،
الذي كان يتفنن في إيذاء أطفال الحي بطرق
شيطانية ،وكان له قدرة غير طبيعية على تحمل
العقاب دون بكاء أو رجاء ،رغم أنه َّ
معرض له
في كل لحظة ،سواء في المدرسة أم من والديه،
ومع ذلك لا يتوقف ،بل يهدد الصغار ،الذين
كانوا يحاولون استرضاءه .قابله السارد وهو خارج
من المستشفى وقد هَرِّم ،عندئذ ضحك عبد
الحكيم ،وأخبر أن الذي يعلاجه هو الدكتور
"حمزة" صديقهم القديم المهذب ،الذي تعمد
إيذاءه بسبب تحر يض "ناصر" رغم وداعة حمزة
وشدة تهذيبه ،ولم تنقذ حمزة إلا والدته ،ثم صار
لا يمشي في الحي إلا مع صبي آخر غير معروف،
وعندما تعرض عبد الحكيم أو حكيم ،استطاع
هذا الصاحب أن يلقنه درسا ،جعله ينزوي
و يصبح مجرد ذكرى.
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تروى القصة بضمير المتكلم عبر
السارد المشارك من خلال
رواية الأحداث ،والقصة تسير
على الخيط السابق نفسه ،هو
الشخصية المأزومة ،التي فقدت
مكانتها؛ نتيجة لتجاوز الزمن لها،
ل كن كان تقديم تلك التيمة عبر
دال الطفولة وشخصية "أحمد".
يتسم الفضاء المكاني بالعمومية
والاتساع "الحي" ،أما الزمن
فجاء مسلسلا مع نقلات غير
محددة.

تستمر الخصائص السابقة في
هذه القصة :السرد عبر الراوي
بروايته
المشارك
المتكلم
الأحداث ،من أجل رصد
الشخصية التي تجاوزها الزمن،
أو غير الزمن من طبيعتها :من
القوة وإيذاء الآخرين إلى
الضعف والاحتياج إلى هؤلاء
الآخرين .ومن خلال التنقل
بين الماضي والحاضر كان تنوع
المدرسة،
"الحي،
المكان
المستشفى" ،ووجود استرجاعين
محور يين .وثمة مفردات بيئية:
التيل ص ،52باجلاء ص،52
البطولة ص.53
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 .230الانتظار (ص )57 -55

ترصد القصة تجربة انتظار خاصة مر بها أحدهم،
حيث نظرات متبادلة ،وصمت كصمت القبور،
نظر ٌ في كل الاتجاهات ،دقق النظر في الباب
المغلق ،ألقى بنفسه على أقرب فجوة بين اثنين،
أحد الجالسين داعب "القلم" لينفث من "القدو"
تساؤلات عدة،
ٍ
نفسا طو يلا .طرح على نفسه
كان الوحيد الذي يأكله القلق ،أحس أن
الوقت طو يل .يريد أن يسأل ،يريد أن يقول أي
شيء ،الوضع لا يطاق ،ل كن تمل كه الخوف،
أصبح تحت سيطرة رعب قاتل ،كيف يخرج
من هنا ،الباب مغلق .تنهشه الأفكار الشيطانية،
ماذا لو رآه أحدهم؟ أو شاهده واحد من
الصحاب؟ مرة أخرى نظر إلى ساعته ،الوقت يمر
ببطء .فجأة أحس بالعطش ،ليس أمامه سوى
الانتظار ،إذا ليصبر .قام فجأة ،واستدار وخرج
من الباب ،انفجر الاثنان في نوبة من الضحك،
وما زال الباب مغلقا.
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تروى هذه القصة بضمير
الغائب ،وتأتي متباينة عما سبقها
من قصص ،حيث ترصد تجربة
"الانتظار" ،ل كن في إطار غير
واضح؛ من خلال :عمومية
الشخصيات ،وضبابية الرؤ ية،
وكثافة الغموض .مع اهتمام
برصد داخل الشخصية وقلة
الحدث الخارجي .لذا يأتي
الفضاء المكاني عاما غير محدد،
والزمن مشهديا .ثمة مفردات
بيئية :القدو ص ،55استكانة
ص ،55الدناجل ص،55
المرازيم ص.55
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قابل السارد صديقه بعد زمن طو يل وقد تغير
بشدة ،نزلت من خدي الصديق دمعتان وقال:
"أمر الله" ،أحس السارد أن الصديق بحاجة إليه؛
فبقى معه ،وتذكر ماضيه حيث كان أمهرهم في
لعب ال كرة ،وكانوا يفتخرون به على الأحياء
الأخرى؛ لمهارته غير العادية ،انضم إلى أحد
الأندية ،وافترق الأصدقاء ،أما هو فعلا نجم ُه،
ل كنه اختفى تدر يجيا ،حيث تحول إلى شخص
آخر بطيء الحركة ثقيلا ،ثم توقف ولم يسأل عنه
أحد ،ونسيته الجماهير .حتى كان لقاء السارد به،
الذي أحس بحاجة صديقه ،وعندما أراد أن
يعطيه مالا رد عليه أنه يريدهم هم ،معترفا بخطأه
في الابتعاد عن الحي ونسيان أصدقائه ،ل كنها
الشهرة التي أغرته بالإدمان؛ فكان التحول إلى
شبح يتنفس بالكاد .أحس الصديق بخجل
السارد وخوفه ،سحب يده وتحرك ببطء وقال:
هل علي أن أدفع الثمن طو يلا ..ورحل.
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تروى القصة بضمير المتكلم
المشارك عبر رواية الأحداث،
التي تعالج تيمة سابقة ،وهي
سقوط الذات نتيجة انحرافها
عن جادة الطر يقة وانخداعها
ببر يق الشهرة ،ومع الفارق
الزمني ال كبير كان قوة
بين
الشخصية
اختلاف
الحالتينَّ .
تنوعَ المكان بين الحالي
"الشارع" حيث لقاء الصديقين،
والماضي "الحي" .مع كثرة
توظيف تقنية الاسترجاعات
الزمنية في القصة.

[ ]11حسن عبد الله الرشيد
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 .232دورة الزمان (ص )66 -61

تسرد القصة مجموعة من ذكر يات السارد وهو
صغير ،وتدور تلك الذكر يات حول حيه القديم
وساكنيه ،بداية من باب بيت "بومنصور" ،ذلك
الباب الخشبي ال كبير المحفور بشكل هندسي ،يدل
على ثراء أصحابه .كان السارد وأصحابه يقفون
مبهورين أمام هذا الباب ،وفضولهم يدفعهم
للتطلع إلى ما بالداخل ،كانوا يحصلون على شيء
مما في الداخل عن طر يق "أم عبود" فقط ،التي
كانت تعد واحدة من أهل البيت .يقص السارد
شقاوته هو وأصحابه معها ،وخبرتها الواسعة في
أمور الحمل والولادة وبعض الأمور الطبية .ينتقل
السارد إلى "بومنصور" الذي كان بخلاف زوجته
"عائشة" العطوفة جدا ،وأمها "أم عائشة" السيدة
ال كبيرة ،الفاضلة ،سيدة البيت .كل يوم كان
ينطلق موكب النساء نحو منزل بومنصور ،حيث
يتم التجمع الاحتفالي اليومي النسوي ،منذ
الضحى حتى وقت آذان الظهر ،يشمل كثيرا من
نساء الحي .ولم يتوقف هذا الاجتماع إلا على يد
سكون "الملسونة" وشائعاتها .هكذا كان للزمن
دورته الحياتية ،وللحكايات اليومية نهاية مأساو ية،
وسكون الراديو توقفت عن الإرسال ..أما
الصغار فقد تركوا الأحلام.
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يروى السارد المشارك برواية
الأحداث عرضا بانوراميا
لشخصيات حيه القديم ،دون
التركيز على شخصية بعينها ،وهذا
ما يظهر من عتبة العنوان
الرئيس "دورة الزمان"؛ لذا
كان تكثيف السرد على وصف
الماضي ،والاكتفاء برصد
ختامية
بعبارات
التحول
سر يعة .تمثل الفضاء المكاني في
"الحي" ،أما الزمان فكان
مسلسلا مع نقلات .شاعت
المفردات البيئية :ملة العشرج
ص ،62المضاعد ص،63
الخشيشه والقلين والماطوع
القحفية
ص،64
والتيلة
ص.65
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"ما تصدقوني" عبارة تكررت كثيرا على لسان
"فرج" المصاب بداء الوهم ،واختلاق قصص
غرامية ،بل ادعى ذات مرة أن ممثلة مشهورة
معجبة به ،وهو ما قابله أصدقاؤه بالانطلاق في
الضحك .كبر فرج وتزوج "أمينة" ،التي صارت
ضحية لخياله الذي يعيش فيه ،فاشتكت لأمها
ل كن بلا فائدة غير الصبر .وفي ليلة دخل متخفيا
غرفت َه التي يسميها "الصومعة" ،وهناك أخرج
خطاباته الوهمية ،فاجأته زوجته مما جعله يشعر
بالحرج .أما هي فقد أثقلتها التساؤلات الح يرى،
وصممت على فتح درجه ،فلم تجد سوى خطابات
متشابهة للأسماء مختلفة ،وعندما استدعت أخاها،
ضحك على زوجها الذي يخلق لنفسه عالما من
الحب الوهمي .قررت أمينة ألا تترك زوجها؛
لأنه في حاجة ماسة إليها ..ليَع َْش في وهمه ،ل كنها
لن تهدم الصومعة على رأسه.
كثر نقاش البحارة حول هذا الغريب ،الذي
توسد الزند ونام؛ فهم لا يعرفون حقيقته؛ من ثم
تعددت أقوالهم الهامسة حوله :شيطان ،قاتل،
ساحر ،لص .كان الغريب يسمع كل شيء،
و يضحك في سره وقد استقر في داخله على
الصمت ،صار هاجسا يوميا لجميع البحارة ،حتى
فكر بعضهم في رميه في البحر ،أما هو فقد ازداد
صمتا ،وسرح بخياله حول ذكر ياته وأهله واغترابه.
مع أول خيوط الفجر استيقظ ،جهز القهوة
والبلح للنوخذة ،وبكر له القدو .ومع استيقاظ
البحارة قال لهم النوخذة" :أبغيكم مثل خماس"؛
مما أشعل غضب البحارة .ألقى الغريب بجسده
في الأعماق ،أخيرا ضحك البحارة ..أما النوخذة
فلم يضحك بعدها أبدا.
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تروى القصة بضمير المتكلم عبر
برواية
المشارك
السارد
الأحداث ،حيث تتناول
شخصية "فرج" المصاب بمرض
الحب الوهمي ،مع الإصرار على
تصديقه وإقناع الآخرين بحقيقته
رغم يقينهم بوهمية ما يحكي،
ل كنه لا يتوقف حتى بعد
زواجه من أمينة" ،التي تقرر
مساعدته للخروج من أزمته
تلك .ينحصر الفضاء المكاني في
"المقهى ،المنزل" ،و يأتي الزمن
مسلسلا مع نقلات.

تروى هذه القصة بضمير
الغائب ،حيث تقدم جانبا من
حياة البحر ،وما يكتنفها من
أحداث وصراعات ،لا سيما مع
وجود شخص غريب مجهول
الأمر بين البحارة .وهو ما
ترصده تلك القصة ،مقدمة
جانبا من الطبيعة البشر ية القائمة
على الصراع .انحصر الفضاء
المكاني في "السفينة" ،وكان
الزمن مشهديا مع نقلات قليلة.
وثمة مفردات بيئية :النوخذة،
بايق ص ،71نغل ص.72
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 .235الوحيد الذي يعرف السر (ص )81 -74

لم يبق في السفينة الراسية سوى عدد ضيئل من
البحارة ،أهمهم إبراهيم صريدان ،ذو الشخصية
المميزة ،الذي يشتبك فجأة مع "حمدان بن ناصر"
المستلقي على ظهره وهو يفكر .صحا حمدان على
صراخ صريدان ،ل كنه لم يهتم ولم يرد ،ازدادت
ثورة صريدان ،ومع صرخاته خرج المارد من
القمقم ،وهو "سيف بن حارب" .يتحرك السرد
بين البحارة راصدا سمات شخصياتهم :النوخذة
"شاهين بن راشد" وعلاقته بالحاج وموندي
وإشاعة زواجه ،وخروج سعود بن خلفان وطبيعة
كادو وغلام بن جمعة .في صمت قاتل عاش
البحارة ،حتى جاء سعود وشعيل ومعهم بحار
جديد ،هو "خميس" أرسله الحاج موندي .وبعدما
عرف النوخذة بالبحار الجديد بدأ العمل ،وأحبه
البحارة .ظل لا يغادر السفينة ،حتى قاربت على
العودة ،وقبل رحلتها أخذ البحارة يسألون عن
"خميس" الذي اختفى .كان الوحيد الذي
يضحك في سره هو النوخذة ،إنه الوحيد الذي
يعرف السر.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
جوانب من حياة البحارة
وطبيعتهم الشخصية والنفسية،
وما يكون بينهم من صراعات
وما يكتنف حياتهم من مشاق
ومتاعب .وذلك عبر سرد لا
يكثف حول شخصية واحدة،
بل يتحرك بين شخصيات عدة،
وإن اتسمت نهاية القصة
بالغموض حول اختفاء إحدى
الشخصيات .انحصر المكان في
"السفينة" ،وجاء الزمان مسلسلا
مع نقلات.
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 .236الرحلة الأخيرة (ص )86 -82

مع قدوم الليل استلقى "سيف" كعادته في ركنه
بعيدا عن الآخرين ،تطلع إلى السماء ورحل
بفكره بعيدا .كان سيف شخصا غريبا ،ركب مع
النوخذة "بوماجد" ،الذي وجد في سيف ما
يبغيه؛ فكان شديد الإعجاب به .بينما انشغل
البحارة كثيرا بحقيقة سيف هذا ،الذي كان
يعيش في عالمه الخاص ولا يبالي بناقشهم ال كثير
حول حقيقته ،التي تباينت آراؤهم حولها،
واختلفت موقفهم إزاءه ،ما بين القلق والخوف
والتندر بل والبغض .كان جل اهتمامه منصبا
على العمل ،ونسيان الماضي ،الذي انطلقت
أفكاره حوله .سمع سيف كل حواراتهم في
سكون الليل وهو يضحك في سره .ومع بزوغ
الفجر قام كعادته بجميع مهامه ،وتحادث مع
صديقه الوحيد "رشود" .ثم لبى نداء النوخذة،
وعندئذ قال "ناصر" :من للدانة سوى سيف.
بدأت الرحلة ،نزل سيف كعادته ،وكان الوحيد
في رحلة العودة الذي يتمزق حزنا صديقه راشد،
وكانت الرحلة الأخيرة لراشد.
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تسير هذه القصة على منوال
القصتين السابقتين ،ليس فقط
في استخدام ضمير الغائب ،بل
أيضا في تناول حياة البحارة
وجانبا من تار يخهم ،وقد
تشابهت أكثر من قصة
"الغريب" ،حيث شخصية سيف
التي يجهل حقيقتَها كثير ٌ من
البحارة .أيضا انحصر الفضاء
المكاني في السفينة ،وجاء
الزمان مسلسلا مع نقلات .ثمة
مفردة بيئية :اللفنة ص.83
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يخ بر صديق السارد أنه كان ينتقل مع ابن عمه
"محمد" من حي الغانم القديم إلى الرميلة لمشاهدة
الأفلام السينمائية في النادي هناك .ثم كان
اتفاقهما على الذهاب لمشاهدة فيلم جديد،
والذهاب بسيارة صديقه جابر .ذهبوا بالفعل،
صدِّم حيث كان الفيلم سخيفا؛
ل كن الصديق ُ
فأصر على المغادرة ،بينما بقي ابن عمه وتجاهل
جابر الموضوع .اضطر الصديق إلى العودة مشيا في
هذا الوقت المتأخر ،وبينما هو سائر في حارة
مظلمة ،شاهد سيارة تتوقف و يخرج منها ماردان
ومعهم كيس به امرأة مقطعة نصفين ،فلم يتمالك
نفسه وصرخ؛ عندئذ انطلق المارد في إثره،
وانتهت محاولة الفرار إلى بيت تحت الإنشاء،
وصل الصديق إلى سطحه ،ثم زلت قدمه وتشبث
بحافة السطح ،ل كن المارد وضع حذاءه على
أطراف أصابعه؛ فسقط الصديق .وفجأة وجد
نفسه بجانب السرير ،فعلم أنه كابوس.
كانوا مجموعة أشقاء يستأثر السارد من بينهم
بحضن جدته أو كما يسميها "أمي العودة"،
والالتصاق بها ،حيث تحكي لهم حكاويها
الخاصة ،التي كان الأطفال يتسارعون في طلبها
دون السارد؛ بسبب ما تسببه له من خوف؛
حيث يتخيل أبطال هذه القصص المخيفة ،التي
ارتبطت بالبحر القاريب منه .ل كن لشدة خوف
السارد فسدت علاقته بجدته ،وصار غير أثير
لديها مثل الباقين ،ثم مع مرضها ابتعد هو وغيره
عن حجرتها التي صارت حبيسة فيها .وذات يوم
عاد من المدرسة كان به شوق إلى الارتماء في
حضنها ،لا سيما مع عدم وجود الأم ،فانسل
بجوارها كما كان يفعل سابقا ،ولم يستيقظ إلا على
صرخات أمه دون أن يعرف السبب ،بينما أبوه
يسحبه وأمه تنهال عليه بالضرب .أما هو فلم يشعر
ببرودة حضن أمه العودة حتى الآن.
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تُس ْرد هذه القصة على لسان
صديق السارد ،من خلال ضمير
المتكلم ،ل كن مع استخدام تقنية
السرد داخل السرد .ثمة حدث
كابوسي ،ينتهي باستيقاظ
الشخصية الحالمة دون وضوح
للمغزى الكامن وراء هذا
الكابوس ،الذي لم يظهر منه
سوى طرافة الحادثة ،من
خلال توظيف عنصر المفاجأة.
يتنوع المكان ما بين "المنزل،
النادي ،الشارع" ،يأتي الزمن
الداخلي مسلسلا مع نقلات،
وإن قامت القصة على استرجاع
مطول.
تروى القصة من خلال ضمير
المتكلم ،حيث السارد الطفل،
الذي يرصد علاقته الخاصة
بجدته ،وكيف كانت وفاتها
مفتقدا حضنها ،الذي صار
الحضن البارد بهذه الوفاة .ثمة
توظيف لعنصر التشو يق ،الذي
تجسد من خلال محدودية رؤ ية
السارد /الطفل .وانحصر
الفضاء المكاني في "المنزل"،
وجاء الزمن مسلسلا مع
نقلات .ثمة مفردات بيئية:
ال كدو،
ص،33
المهفة
المستراح ص ،35السنون ،الفنر
ص.36
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يبدأ السارد بوصف امتلاء بهو الفندق بالجالسين
من الخليجيين ،ويتذكر استعداده لز يارة والده في
المستشفى ،حيث أتى هنا به للعلاج .فجأة دخل
رجل خليجي ضخم الجسم في صورة أقرب إلى
المسخ ،انشغل السارد بهذا الرجل حتى استطاع
تذكره ،عندئذ أشاح عنه بينما الآخر يسعى
للاقتراب منه ،وتبادلا التحية من بعيد .حاول
السارد عن طر يق جليسه أن يعرف حقيقة هذا
الرجل ،حيث علم أنه يأتي كل عام ،ل كن
تصرفاته تعطي انطباعا سيئا نحو الخليجيين؛ حيث
يغادر البلدة تاركا وراءه فضيحة ،وهو ما انتهت
به هذه القصة ،فقد استيقظ السارد على صراخ،
اكتشف أنه بسبب هذا الرجل ،الذي تمادى في
الخمر؛ ووقف عاريا في الفندق ،بعدما نسي
مفتاح غرفته ،وأخذ يطرق أبواب النزلاء.
ن خاصة )1( :دمار
مشاهد مكثف تدل على معا ٍ
الإنسان وافتقاد القيمة )2( .الخضوع)3( .
ضياع المبدأ )4( .تباين حقيقة الأبطال)5( .
الفرق بين الذكاء واللؤم والخبث )6( .حقيقة
ابتسامة بعض الأفراد )7( .استمداد قوته من
زوجته )8( .التجارة بالشعارات )9( .الفرق
بين خائن وخائف.
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تروى القصة من خلال ضمير
المتكلم ،الخاص بالسارد الراوي
للأحداث غير المشارك فيها،
حيث ترصد القصة جانبا من
حياة أبناء الخليج في الخارج،
وما يكون من بعضهم من
سلوكيات غير منضبطة ،ل كن
دون تفصيلات سوى في نهاية
القصة .ثمة توظيف لعنصر
التشو يق ،مع انحصار المكان في
"الفندق" ،وكان الزمن مسلسلا
مع نقلات.

تروى هذه "القصص القصيرة
جدا جدا" بضمير الغائب،
وتدور حول انتقاد فقد القيم
الإنسانية السامية ،كانت شخصية
عامة غير محددة ،مع عدم
تحديد الفضاء المكاني أو البناء
الزمني.
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تتناول القصة جانبا من الماضي الذي يفتقده
السارد ،فقد التقى بأحد أصدقائه القدامى ،الذي
بادره بجملة "لقد تفرقت بنا السبل" ،ثم استرسل
في الحديث عن الماضي ،الذي تداعت أحداث
كثيرة منه على ذهن السارد ،ومعه كان حديث
الصديق وسؤاله عن صديقهم المشترك "صالح"؛
مما دفع السارد إلى تذكر الأحداث التي ارتبطت
بصالح ،واللعبة التي كان يحلو له أن يعيدها مع
صالح ،حول محبوبته الوهمية ،ومعاناته في حبها
والوصول إليها ،وكانت تلك اللعبة تنتهي
باسترسال صالح في الحديث عن حبه ،ثم يفاجأ
بالتفات الجميع حوله لسماعه ،وعقب انتباهه
ينفجرون في الضحك .ل كن انتهت اللعبة التي
استمرت فترة من الزمن ،وغادر السارد سيارة
صاحبه ،مستعيدا جملته الأولى "لقد تفرقت بنا
السبل".
عاد السارد من المدرسة ولم يجد أمه ،فوقف
ينظر إلى جدته ،التي طلبت منه الاقتراب،
فاقترب خائفا متذكرا سوء العلاقة بين جدته
وأمه .أعطته تلك الجدة قدرا من المال سَع ِّد به
كثيرا ،ثم طلبت منه الذهاب إلى والده ،وأن
يقول له "لا تنسى" فقط .وأكدت عليه الأمر.
وعندما وصل لأبيه وكان جالسا وسط أصحابه
يضحكون قال له" :أمك أرسلتني"؛ فانطلق
الأصحاب ومعهم الوالد في الضحك .أخذه
الأب ،وذهبا إلى دكان "جعفر" ،واشترى أشياء
أعطاها للسارد ،فانطلق بها إلى جدته ،التي
أخذت تدعو له وهو في دهشة ،ثم دون أن يشعر
صار في حضنها ،وإذا بها تأخذ منه ما أعطته له
من مال ،بل تضربه ضربة أوقعته ،شاهدت أمه
ما حدث ،وأخبرته ُّ
بالطعْم الذي وقع فيه.
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تروى القصة من خلال ضمير
بالسارد
الخاص
المتكلم،
المشارك في الأحداث ،التي
تعبر عن افتقاد الماضي
واستعادة جزء منه عبر
"ذكر يات الطفولة" ،خاصة مع
تبدل الذات ،وهو ما تعبر عنه
القصة بتكرر جملة "لقد تفرقت
بنا السبل" في مفتتحها ونهايتها.
كان البناء السردي تقليديا،
وانحضر المكان في "السيارة"،
مع مركز ية الاسترجاع ،وثمة
مفردة بيئية :التيلة ص.59

من خلال ضمير المتكلم يروي
السارد جانبا من علاقته بجدته،
التي قامت بخداعه ،حيث
استخدمت المال طُعما؛ ل كي
تدفعه إلى تنفيذ ما تريده .وهنا
يستمر التركيز على "ذكر يات
الطفولة" وسردها من وجهة
نظر السارد/الطفل محدودة
الرؤ ية .ثمة توظيف لعنصر
المفاجأة ،مع انحصار الفضاء
المكاني في "المنزل ،والحي"،
ومشهدية الزمن .ومن المفردة
البيئية :المهفة ص ،69غران
ص ،70روشنة ص،72
الراشدي ص.75

 -25الحضن البارد

[ ]11حسن عبد الله الرشيد

 -25الحضن البارد

 .243سينار يو لفيلم لم يكتمل بعد (ص )92 -77
 .244الرائحة الغريبة (ص )101 -93

[ ]11حسن عبد الله الرشيد

بدأت القصة بوصف المكان /ملهى ليلى وصفا
معتادا لا يخرج عن كونه ملهى ضئيل المستوى،
مع تحليل لحقيقة بحث رواده عن وهم السعادة،
ومع تكاثر الحضور كان مجيء السيد بحاشيته من
الأتباع ،فأسرع رئيس الخدم والخرسونات إلى
خدمته ،ل كن تساءل السيد عن مجيء "سونيا"،
التي أكد رئيس الخدم حضورها .اعتلى خشبة
المسرح مطرب مخنث ،ثم الراقصة "لوليتا" ،ل كن
لم يحظا بالتفات السيد ،حيث كان شديد
الانشغال بسونيا ،التي أعلن المذيع الداخلي عن
حضورها عقب المونولوجست .كانت هناك
طاولة محجوزة؛ مما ينبئ بحضور سيد جديد،
وعندما جاء بالفعل كان الانشغال به شديدا؛ مما
أنبأ السيد السابق بالتحدي .حضرت سونيا،
وتبادر السيدان إلى تحيتها بالأموال ،وتمكنت هي
من استغلال سذاجتهما في الحصول على
أموالهما.
ذهب السارد للقاء "عم إبراهيم" في حيهم القديم،
وأحس برائحة غريبة في دكانه المتهالك ،الذي
يقدم صورة من صور الماضي .تغير كل شيء إلا
عم إبراهيم ،الذي ظل متمسكا بالحي ،واشترى
معظم بيوته وأجرها للفقراء والعمال ،كما ظل
مقيما بالحي؛ حتى يتسنى له تحصيل الإ يجارات
غير مبال بمعاناة أولاده .في الماضي كان لا يزوره
أحد ،وكان قميئا ،وزاده البخل قبحا ،وهو ما
ظهر في لقائه بالسارد .بدأ حوارهما هادئا؛ نتيجة
رغبة عم إبراهيم في شراء بيت السارد القديم؛
ومن ثم عرض مبلغا زهيدا ليقنع السارد والده
بالبيع ،وعندما طلب الأول مبلغا كبيرا أو
المشاركة ثار عم إبراهيم بشدة .خرج السارد من
الدكان وهو يشعر أنه ولد من جديد ،أو أنه خرج
من قبر معتم؛ من ثم أحس بجمال ال كون
وبساطة الحياة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم جانبا
من حياة الليل داخل أحدى
الملاهي ،وما يكون من سذاجة
بعض روادها في تصر يف
الأموال ،ولعل ذلك إشارة إلى
معنى أعمق .كان البناء تقليديا،
وانحصر الفضاء المكاني في
"الملهى الليلي" ،مع تمتع هذا
العنصر السردي /المكان بوصف
افتتحت به القصة .وكان الزمان
مشهديا مسلسلا مع نقلات غير
محددة.

من خلال ضمير المتكلم ،تقدم
القصة صورة من صورة التمسك
بالماضي ،ل كن على نحو مخالف
لما جاء في القصص السابقة،
حيث كان التمسك هنا نتيجة
للبخل وعدم التمتع بمباهج الحياة؛
لذا ختمت القصة بهذه الجملة
"من ثم أحس [السارد] بجمال
ال كون وبساطة الحياة" بعدما
ترك دكان عم إبراهيم .يلاحظ
على القصة غلبة الحوار،
وانحصار المكان في "دكان عم
كثرة
مع
إبراهيم"،
الاسترجاعات.

[ ]11حسن عبد الله الرشيد

 -25الحضن البارد

 .245قصص قصيرة جدا (ص )110 -104

[ ]11حسن عبد الله الرشيد

 -25الحضن البارد

 .246يوميات مجنون عربي (ص )118 -111

مجموعة من القصص القصيرة جدا معنونة بالآتي:
( )1الخال عيسى :ملازمته لهيئة وحالة واحدة
لا تتغير وانطلاقه في صمته الأزلى)2( .
الخلاص :وصعوبة تحقيقه؛ لأنها تركت بصمة لا
تزول )3( .الزار :لا إراديا تحرك ،أما الآخرون
فانتظروا .وأخيرا خرج فتنفسوا الصعداء بينما هو
ازداد كآبة )4( .ال كومبارس :تعبر عن نهاية
دور بعض الأفراد في الحياة بمرور الزمن
ومحاولتهم الاستمرار في أداء الدور )5( .جنتلمان:
تعبر عن سمو أفراد ومحافظتهم على هذا السمو
رغم نفاق الآخرين و بحثهم عن المصلحة الذاتية.
( )6المجنون :سيرة سر يعة لشخص يدعى "عبود
الأطرش".
يقدم السارد علاقته الحميمية بإحدى المدن ،عبر
عشقه للتجوال في شوارعها النظيفة ،ثم يتذكر
ز يارته الأولى لها ،ومشيه فيها مع صديق له خبير
بشوارعها وأماكنها ،ثم سيره بلا وجهة بعدما
تركه هذا الصديق .انطلق السارد يتطلع إلى
المارة ،قابل بعض الأصدقاء ،ثم تحرك نحو
الشوارع الخلفية .وفجأة أحس بالخوف لوحشة
أحد الشوارع ،أوقف تاكسيا أوصله لعنوانه،
وهناك تجاهل طلب صديق عربي لحمل أكياس
كانت معه ،فجأة توقف أمامه رجل كهل ،ثار
لحاله الرث ،وكان عدوانيا معه ،ثم دار بينهما
حوار ،أخبر ال كهل في آخره أنه "بروتس" م َن
قَتل "يوليس قيصر" .سارع السارد الخطو نحو
الفندق ،خائفا من أن يلتقي بكليوباترة.
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هي  -كما دل العنوان العام –
قصص قصيرة جدا ،ولعل هذا
هو الرابط الوحيد بينها ،وقد
رويت من خلال ضمير الغائب،
مع ظهور شخصيات من بعض
هذه القصص ،وقيامها على بناء
مقطعي مرقم ومعنون .أما
البنية المكانية والزمانية فغير
محددة.

يقدم السارد من خلال ضمير
المتكلم رؤيته الخاصة تجاه
المكان ،المتمثل في إحدى
المدن ،وحميمة علاقته بها ،عبر
سرد تغلب على أحداثه الواقعية
إلا في الأجزاء الختامية من
القصة ،حيث يلتقي بكهل،
يدعي أنه "بروتس" الذي قتل
"يوليس قيصر"؛ توظيفا لبعض
الشخصيات التار يخية .مع
عمومية الفضاء المكاني "المدينة"،
وقيام الزمان على بنية
الاسترجاع.

 -25الحضن البارد

[ ]11حسن عبد الله الرشيد

 -25الحضن البارد

 .247دم ..تك..دم (ص )128 -119
 .248خيالات حب (ص )134 -129

[ ]11حسن عبد الله الرشيد

في المقطع الأول تستعيد الزوجة "موزة" روعة
الع ُرس وجانبا من أحداثه ،إزاء معاناتها الآن
وحيرتها أمام جفاء علاقتها بزوجها ،وهي في
حيرة من أمرها؛ لعجزها عن مواجهة الأمر ،أو
مواجهة مجتمعها الخاص إذا حدث الطلاق.
ينقطع تيار التفكير مع حضور ابنتها "نوف"؛
حيث تتعجب من صياح أمها ،التي لا تشعر به.
في المقطع الثاني ينتقل السرد إلى أفكار الزوج في
أثناء وجوده بالطائرة ،حيث تتوجه تلك الأفكار
إلى المرأة الأخرى ،ومشاعره إزاء ما يمر به من
أزمة .في المقطع الثالث يسلط الضوء على آلام
الزوجة بسبب رسالة زوجها القصيرة حول
مغادرته الدوحة في رحلة قصيرة للاستجمام.
وفي المقطع الرابع يكون لقاء الزوج بالأخرى،
التي تراه متغيرا ولقاءه فاترا .ومع المقطع الأخير
يعود الزوج سر يعا إلى زوجته وابنتيه.
يستمع السارد إلى قصة حب عجوز أخذ يبكي بين
يديه؛ لشدة وقع الحب عليه ،حيث يستعيد
ذكر يات ذلك الحب ،الذي لم ينته ِّ رغم خيانتها
له  -كما يقول  -عندما تزوجت من آخر ثري.
يتأثر السارد بما يقوله العجوز ،ويتعجب من
القول إنه مجنون رغم عقلانية حديثه .يكمل
العجوز قصة حبه ،التي استمرت رغم زواجها،
وسعادته الغامرة عندما حصل على صورة
للمرحومة ،تعجب السارد من وصفها بالمرحومة؛
فأعلمه العجوز أنها ماتت بسبب مرض خطير
أصاب رئتيها ،وتطلب تبرع أي شخص لها
بإحدى رئتيه ،وعندما تقدم العجوز لذلك
وجدوا أنه يملك رئة واحدة ،فأبت هي أن تعيش
من دونه .ثم أجش بالبكاء ثانية ،عندئذ جاء
أحد الممرضين وأخبر السارد أن هذه أحدث
وآخر قصة سمعتها منه منذ دخوله مستشفى
المجانين.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد عبر
مقاطعها الخمس المعنونة إشكالية
تباعد الزوجين ،وما يترتب على
ذلك من آلام الزوجة وتوجه
الزوج لأخرى .كما ترصد نهاية
تلك الأزمة والدوافع الكامنة
وراء هذه النهاية .وقد جاء
البناء مقطعيا مرقما ومعنونا ،مع
انتقال السرد بين الزوجتين.
وقد تنوعت الفضاءات المكانية
بين "المنزل ،الطيارة ،الفندق"،
كما و ُظفت تقنية الاسترجاع.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،الخاص بالسارد
غير المشارك في الأحداث،
حيث يقدم آثار تجربة الحب
الفاشل على عجوز ،يصر على
إخبار السارد بمأساته ،بينما
يرى السارد عقلانية حديثه
رغم اتهامه العجوز بالجنون،
وهو ما ينتهي بأخذه إلى
مستشفى المجانين ،التي تمثل
الفضاء المكاني .يظهر توظيف
عنصر المفاجأة ،وتقنية السرد
ومركز ية
السرد،
داخل
الاسترجاع ،وثمة مفردة بيئية:
النخي والباجلة ص.131

 -26البلاغ وقصص أخرى

[ ]12محسن فهد الهاجري

 -26البلاغ وقصص أخرى

 .249امرأة سافرة (ص )26 -21
 .250المجنونة (ص )34 -27

[ ]12محسن فهد الهاجري

التف الرجال حول "منيرة" في شبه دائرة ،تراهم
يتغامزون ..يتهامسون ..تنظر إليهم ببراءة،
وينظرون إليها بعطش ،كلهم يتعمد الاقتراب
منها أو ملامستها ،تتمنى شفاهم أن تهوي على
وجهها القمري الساحر .يتصاعد في الجو بخار
غيبة ونميمة محورها ابتسامتها الجميلة .هي امرأة
متزوجة عاملة شديدة الجمال ،وما تثيره حولها من
إغراء عبر جسدها وملابسها ،سواء في مكان
عملها ،حيث ينشغل ال كثيرون بها ،و يحاولون
التقرب إليها أو الاقتراب منها ،أم خارج العمل،
خلال قيادتها للسيارة بملابس سافرة وداخل
"السوبر ماركت" ،على حين يتجاهل زوجها جمالَها
الذي يشغل الآخرين .وفي المنزل ذهبت لتبدل
ملابسها ،التفتت إلى زوجها المهندم قائلة" :إني
أكرهك ..يا حضرة المحترم".
وسط ديجور ليلة هادئة تلألأت تلك الفكرة غير
المحددة في ذهن السارد؛ فأوعزت له سربا من
الإثارة والرغبة والدهشة؛ من ثم رأى أن لا
فكاك من الاستلقاء على مضجعه الوثير .انشغل
السارد بفكرته تلك إلى درجة أوصلته لمرحلة
ح دون أن يشعر موقظا أباه.
اللاوعي؛ حيث صا َ
بدأ نصيب الح يرة يأخذ مجراه إليه؛ فتركه بين
شطآن المعقول وأمواج اللامعقول .يرصد السارد
محاولته من أجل معرفة مصدر هذه الفكرة،
والأشخاص الذين لهم صلة بها ،إلى أن يقرر
تدوينها لرغبته الشديدة في النوم؛ كي يفكر فيها
فيما بعد .ل كنه يستيقظ على صياح أبيه وتمز يقه
الورقة التي دون بها تلك الفكرة دون معرفة
ماهيتها.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية غواية المرأة لمن حولها
من الرجال ،ومعاناتها في الوقت
نفسه من تجاهل زوجها لواقع
ذلك وجمالها الخاص .يأتي
ًّ
تقليديا محتويا على وصف
البناء
له دور بارز في تنمية الصراع.
يتنوع المكان بين "الشركة،
السيارة ،السوبر ماركت،
المنزل" ،و يأتي الزمان مسلسلا.
اللغة مميزة مع توظيف الصور
البلاغية سرديا :يتصاعد في الجو
بخار غيبة ونميمة ص24
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
صراع الذات مع أفكارها
الخاصة شديدة الإلحاح عليها،
ل كن تضيع مثل هذه الأفكار
رغما عن الشخصية الرئيسة.
يأتي البناء قائما على تيار الوعي
والمونولوج ،وينحصر المكان في
"حجرة السارد" ،بينما الزمان
يشمل جزءا من الليل ،مع
استرجاع .لغة السرد مميزة مع
الحرص على جماليتها البلاغية.

 -26البلاغ وقصص أخرى

[ ]12محسن فهد الهاجري

 -26البلاغ وقصص أخرى

 .251بقايا أم(ص )38 -35
 .252شجاع ودليلة (ص )46 -39

[ ]12محسن فهد الهاجري

تماسك جدران المنزل وقتها بشدة ،غير أن تصدعا
لحق بأغشية أخرى .لم تتمالك دموعا ذرفتها ،إنه
"أحمد" طفلها البكر .كان الشجار عنيفا جدا بينهما
هذه المرة ،حرارته لم تجد منفذا إلا ذلك الجسم
الصغير ،ها هي الحمى تؤجج مخدعه منذ ساعة،
وهي حيرى بين النظر من الشباك والاطمئنان
عليه .فقد بدأ المرض يستشري في جسده .على
حين يتأخر زوجها بالخارج لسكره ،وعندما يعود
تخ بره بمرض ابنهما .لا يفعل شيئا لإنقاذ الابن،
بل يتمادى في غنائه المخمور .تحاول الأم دفعه
لإنقاذ ابنهما ،خرجت تستنجد بمن في الشارع
وجدته ملقى على الرصيف يترنح و يغني .حاولت
تحر يكه ل كن جنينها يسقط .وتأتي سيارة
الإسعاف متأخرة لتحمل جثتين صغيرتين.
لم يكن يفصل بينهما غير تلك الأحجار المتراصة
بشكل أفقي ورأسي ،هي ذلك الجدار القصير
الذي يفصل بين المنزلين المتواضعين الواقعين على
مشارف قر ية جميلة من الر يف .غير أن هذا
الفاصل كان يزعج "حسنا" ،و يجعله دائما يقف
أمام باب منزله يترقب حركة جاره لرغبته
الجياشة ،بينما تداعب قدميه قطت ُه الجميلة البيضاء
"دليلة" .يرفض "أبو إبراهيم" رغبة حسن "والد
بدور" زواج ابنته بإبراهيم ،وحول ذلك يتكرر
الحوار ،مقدما الخط الحدثي الثاني ،وهو علاقة
"شجاع" قط "إبي إبراهيم" ب "دليلة" قطة "حسن"،
حيث ينطلق الأول وراء الأخيرة ،مؤكدا رغبة
حسن في التزاوج ،ل كن يسخر منه "أبو إبراهيم"
بأنه قد "خصي القط فلا فائدة.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
معاناة أم في ظل زوجها
السكير الذي لا يدرك مهامه،
وهو غائب عن مرض ابنهما
بالحمى؛ من ثم تؤدي غيبوبته
تلك إلى هلاك الابنين :المر يض
بالحمى والجنين في بطن زوجته.
مما يشير إلى جناية إدمان الزوج
للخمر على أسرته .يأتي البناء
شديدة التكثيف ،وينحصر
المكان في "المنزل والشارع"،
وثمة استرجاع.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تدور حول
وقوف الأسرة ضد زواج
أبنائها ،ل كن عبر خطين من
الأحداث :أحدهما ظاهر يوضحه
الحوار المباشر ،والآخر رمزي
عبر حدث موازٍ .يأتي البناء
متميزا في بنيته الحوار ية،
وتقديم حدث موا ٍز للحدث
الرئيسي .ينحصر المكان في
"الشارع" ،الزمن مشهدي.
تسرب مفردات تراثية لا
تناسب الحوار :العسس ص42
داء عضال ص 43لأقيل في
بيتي ص.45

 -26البلاغ وقصص أخرى

[ ]12محسن فهد الهاجري

 -26البلاغ وقصص أخرى

 .253الفنانة "حلال" (ص )54 -47
 .254البلاغ (ص )66 -55

[ ]12محسن فهد الهاجري

يقدم النص رصدا مباشرا لحياة فنانة تسمى
"حلال" ،بادئا بسبب تسميتها بهذا الاسم؛ حيث
كنت تجادل مدعية أن الفن حلال ،والحلال
قُر ْبة من الله .يؤكد السارد أنه مع سفاهة ما تقول
وصلت إلى ما يعجز دهاة البشر عن الوصول إليه
بمثل هذه السرعة ،حيث تعلمت الرقص والعزف
والغناء في فترة وجيزة .انطلقت في عالم الفن:
الرقص والغناء ،حيث وصل أجرها إلى مائة
ألف ر يال ،رغم سذاجتها وبلاهتها وطفولة
تصرفاتها .برعت في كل الفنون ،وحققت شهرة
واسعة وتأثيرا شديدا في مشاهديها .زاد نجاحها
وشهرتها مع زواجها من أحد الأثر ياء وتأسيسها
شركة للإنتاج الفني ،ثم زواج آخر من صاحب
محطة فضائية كتبت باسمها.
بعد عشرات المرات ،باءت جميعها بالفشل
اقتربت يده من سماعة الهاتف ،بعد أن تجلد
وصمم .وبأنامله المرتجفة كانت أرقام هاتف
الشرطة تتوالى بسرعة ،وكأنها هي التي اختارت
هذا الاتصال .فجاء الصوت مباغتا على خلاف
ما افترضه من فترة الانتظار .يدور الحوار بين
المتحدث وشرطي المخفر عبر منحيين :فلسفي رامز
من المتحدث وواقعي مباشر من الشرطي ،حول
حقيقة اتصال المتحدث ورغبة الشرطي في معرفة
ما وقع ،حيث يعتقد أن ثمة جريمة يريد معرفة
تفاصيلها ،بينما المتحدث ينحو بالحديث منحى
أكثر عمومية واتساعا .وهكذا يستمر الحوار إلى
نهاية القصة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
شخصية فنانة تسمى حلال،
حيث تؤكد القصة ابتذال الفن
مع ادعاء صوابه .يأتي مثل هذا
الرصد المتسع مباشرا لحياة تلك
الفنانة ،بصورة تجعله أقرب
للتقرير الإخباري منه إلى فنية
القصة القصيرة .المكان كان
شديد التنوع ،والزمن مسلسل،
لغة السرد كانت تقرير ية صحفية
مع منحى ساخر.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،وهي عبارة عن
مكالمة يقوم بها أحد الأشخاص
متصلا بالشرطة ،ومنذ بداية
الحوار التليفوني إلى نهايته يشيع
الرمز والغموض بين الطرفين.
يأتي البناء السردي مفتتحا
بمقدمة مباشرة من الكاتب،
مخاطبا فيها القارئ ،ثم تخلص
القصة إلى شكل حواري تماما.
المكان غير محدد ،والزمان
مشهدي حواري.
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ابتدأت يومها برتابة مملة :شجار عنيف مع
الطالبات ،واضطراب نفسي رهيب يلازمها سحابة َ
نهارها ،ومشاحنات لا تنتهي .رغم هذا يشعر
من يراها أنها لم تُخلق لهذا ،وأنها لا ريب عانت
من أوضاعها كثيرا .ملعونة من قبل أن تخلق من
ق ِّبل أبيها ،الذي تشعر برفضه لها .مسكينة هي
حقا مع ما وصلت إليه من مستوى علمي رفيع:
أستاذة جامعية .الكل في حيرة من أمرها،
زملاؤها في التدريس ،طالباتها في الجامعة.
حينما تعود في نهاية اليوم إلى أمها تنظر إليها تلك
الأم لتطمئن عليها ،وتتركها لتجاري أحلامها في
غرفتها وحدها .تستعيد لحظة ولادتها متخيلة أمل
أبيها في أن تكون ولدا.
بدا وكأنه يميط لثاما كان عليه .جميل الملامح كما
أنه زنديق!! ولهذه الأخيرة أحببته حبا شديدا.
عرفه السارد بالمرحلة الثانو ية ،وكان يلجأ إليه
حين يمل دراسته .يأوى إليه كي يتحسس متعته.
كان طائشا فيستغل السارد في نزواته الشيطانية.
يحاول أن يتصيد بعض معجباته ،بيد أنه يحبط
غير مرة .كان كل مرة يبهره بطلاوة حديثه،
يبوء إليه دائما بصوت متهدج "أنت غير طبيعي"؛
فيمتلئ نشوة عامرة ،تُشعره بأنه بطل ،وأن السارد
به مفتون .لقد ع ُنف السارد وقوطع من أجل
هذا الشخص كثيرا .حدث أن تاب السارد بعد
سنوات سجن ،مبتدئا باللاعودة من نفسه .فإذا به
يستقبلني بعد خروجي مباشرة بحرارة لم أعهدها
من قبل وبقبل حانية .فرد السارد يده حتى
هوت في شكل صفعة قو ية أسقطته أرضا وسط
سحابة من الدموع.
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هذه القصة مرو ية بضمير
الغائب ،حيث تُقدِّم عبر بناء
متميز وفانتاز ية رائقة إحدى
إشكاليات الأنثى في المجتمع
العربي ،بين رفض الأب لها
وتفضيله الولد ،ومن ثم أثر
ذلك على شخصيتها وسلوكياتها مع
الآخرين رغم رقتها وأنوثتها.
كان البناء مازجا بين الواقعي
والفانتازي بفنية مميزة ،تعدد
المكان "البيت ،المستشفى،
الجامعة" ،وجاء الزمان متماهيا
بين الماضي والحاضر.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد من
وعي السارد فقط جوانب
علاقته بآخر ،تلك العلاقة التي
يبدو عليها كثير من الخصوصية
والغموض ،مع بيان تطورها عبر
المراحل العمر ية المختلفة .يأتي
البناء السردي أقرب إلى تيار
الوعي ،حيث يغلب أو يسيطر
المونولوج؛ من ثم يتماهي الفضاء
المكاني والبنية الزمنية.
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عقب مقدمة توضح كيفية الوصول إلى تلك
الرسالة ،يأتي نصها ،الذي يعلن بإ يجاز سبب
الإقدام على الانتحار؛ حيث عجز "فرحان أحمد"
عن أن يحقق توازنا منطقيا بين ما أراد أن يعيش
من أجله وبين ما تراه نفسه هدفا لها .عقب
ذلك يحدد اسمه ومرحلته العمر ية وطبيعته .عائلته
لا تعرف الضنك ،وتعيش في بحبوبة ورغد،
كثيرة السفر إلى أوروبا .يعترف أنه ذاق المرارة
في كل رحلة من رحلاته إلى قيعان أوروبا
النتنة ،حيث انغمس في النساء والخمر ،وعندما
رفض مشاركة عائلته السفر إلى أوروبا شعر
بالوحدة والملل وشدة كره المكان ،ومع إحساسه
بالندم على ما فعل أقدم على الانتحار أو التخلص
من الهموم.
هدأت الأنفاس على ذلك السرير الكائن في تلك
الغرفة الغارقة في الظلمة ،امتلأ الجو بعطر نسائي
صاخب ،بدأت الصدور تعلو وتهبط بعد معركة
أسفرت عن تلاحم رجل وامرأة في عناق حالم.
ثمة أصوات غريبة دوت في المكان دون أن يشعر
أحد .كان مصدر الصوت هو ذلك الحائط
الملاصق للسرير مخاطبا المرآة الجميلة ،التي تبكي
غير مصدقة ما يحدث ،حيث يرى الحائط أن ما
يحدث هو الخيانة ال كبرى من ق ِّبل الزوج لزوجته
الجميلة ،متذكرين ليلة عرسها ،فقد غدر بها بعد
سنة فحسب .لذا تحاول المرآة أن تتحطم على هذه
الأجساد النتنة .بينما السرير يرى ذلك عشقا
دافئا ،وأحلى لحظات الحياة .ثم تنتهي القصة
بالعناق.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،الذي يختفي
مفسحا المجال لضمير المتكلم
الذي يتحدث عبر شكل الرسالة،
التي يكتبها منتحر قبل انتحاره
مباشرة ،حيث يرصد دوافعه
وراء الانتحار .يأتي البناء على
شكل رسالة ،مع تقديم شخصية
خارجية تهيأ لها مهنتها الاطلاع
على تلك الرسالة ،التي يمتد
المكان داخلها وخارجها :حجرة
المنتحر ،كذا الزمان نمطان.
اللغة مميزة مع لمحات تراثية.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد عبر
حوار فانتازي اختلاف الموقف
من الخيانة الزوجية ،التي
تستنكرها طائفة ،بينما تقبلها
أخرى على أنها شكل من
أشكال العشق الدافئ .يأتي
البناء السردي حوار يا بشكل
فانتازي في جزئها الأول ،ثم
واقعي .ينحصر المكان في "غرفة
النوم" ،و يأتي الزمان مسلسلا
مع استرجاع.
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كان واقفا يترقب آهات المدينة بعد يوم شاق
طو يل ،بعد أن حل الظلام ،وبدأت الشوارع
تخلو .لا يريد أن يتحرك؛ لأنه إذا ذهب سيرى
حبيبته ،التي لولاها لما عرف الح يرة واليأس
والخيبة .أخذ يمشي متثاقلا نحو منزله شديد
الاضطراب ،دخل غرفته ،ل كن لا جديد .لقد
أعطاها ال كثير ،من دون أن تقدم له شيئا ،ها
هو يتذكر كيف أحبها وكيف تعرف عليها .والآن
بعد أن مضى على ذلك اللقاء قرابة السنتين تمنى
لو لم يعرفها ،ل كنه لا يستطيع تركها .كان يحلم
أنه يتخلص منها ،أو أن تفارق هي حياته ،ل كنه
حلم .كان الفجر قد حان ،فذهب إلى النافذة
وفتحها ،ورجعت البسمة إلى شفتيه ،قائلا :أنا
أكرهك أيتها السيجارة.
بحركات مثقلة ،تتلفت العروس يمنة ويسرة،
هاهي تجلس متوسطة الحاضرين ،الذين أحاطوا
بالمسرح المعد للعروسين .طأطأت رأسها خجلا،
فاضطربت دقات قلبها معلنة خوفها .بدأت
تستدرك أنها اليوم عروس .بيد أنها كانت تشعر
وكأنها ثكلى في ثوب عروس .تراصت النساء ،ثم
ُّأعلن أن العريس وصل .رأته يشق طر يقه نحوها،
فأوجست منه خيفة ،همت أن تصرخ "لا
أريده" .هي تعرف أنه عاطل ،وقح ،بل زنديق.
وهو يعرف أنها خجولة ،حاصلة على الماجستير من
الكلية التي طرد منها .مع حديثه الساذج ،وتوالى
أحداث العرس أحس ببرودة سرت إليه ،غمرت
جميع بدنه؛ لذا كان عليه أن يتركها الآن؛ لأنها
الآن باردة جدا ،بل لأنها ميتة.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،وهي طر يفة،
حيث تدور حول رغبة السارد
في ذات أنثو ية ،يبالغ في
وصف تعلقه بها وشدة رغبته
في الابتعاد عنها ،ثم تتكشف
تلك الذات الأنثو ية في أنها
"السيجارة" .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا يتميز بتقنية الإلغاز.
ينحصر المكان في "الشارع،
توظيف
مع
غرفته"،
الاسترجاع.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،وهي تعبر عن
فكرة الزواج غير المتكافئ ،حيث
تنتاب العروس مشاعر الحزن،
ومع تداعي أفكارها راصدة
مدى قبح زوجها وعدم
مناسبته لها ،ثم محاولته
الاقتراب منها عندئذ تتهاوى
ميتة .يأتي البناء أقرب إلى تيار
الوعي .ينحصر الفضاء المكاني في
"قاعة العرس" ،تأتي البنية
الزمنية مشتملة على استرجاع.
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كان الاتفاق هو الحل السلمي الأمثل لتفادي
معضلات حياتهما الزوجية الجديدة ،فقد اتفق
الزوجان على ستة أمور أساسية :التكاليف
والواجبات ،معدل الإنفاق ،الوجبات المفضلة،
عدد الأطفال ،بعض المواقف الرومانسية ،عدم
التطرق لأفضلية العائلة .ثم كانت سبعة اتفاقات
فرعية أو مفردة :أن يكون لها خادمة ،من حقه
التأخر إلى ما بعد الحادية عشر ليلا ...هذا
الاتفاق الذي جرى بينهما في منزلهما الجديد،
حيث يجلسان في غرفة الطعام .يأتي الحوار بادئا
برغبة الزوجة في تبادل حديث الغرام ،ل كن
الزوج يعلن أن هذا لم يكن ضمن اتفاقاتهما ،بينما
تكاد تنفجر الزوجة من هذا الأسلوب .يدور
حديث طو يل على الاتفاق على اللون المفضل:
الأحمر أم الأخضر.
وقفت مشدوها أنظر إليه بين تلك القضبان
الصدأة وسط زحام الزوار المتدافعين .فطفقت
أشتت سمعي وبقية حواسي من أجل أن أستلهم
لبصري كل مداد القوة؛ ليصبو إلى عيني.
تساقطت نظراتي عليه كالوخز المتدفق على أديم
هش ،فأحسست به يشحذ منها نشوة عارمة ،فإذا
به يتحرك في سجنه يمنة ويسرة .وإذا به يتحرك في
سجنه ملتفا حول نقطة أجلسوه فيها ،ثم يردفها
باقتراب شحيح من ظل القضبان .فإذا بقدمين
ترتعشان لامست بعدها تلك القضبان الباردة.
ل كن لماذا يتفرس في ملامحي هكذا .هممت أن
أطلب من المشرف على المكان أن يمكنني من
الدخول .جعلت أتحسس القضبان رغبة في
اكتشاف المدخل ،وعندما أسرعت بمعالجة
القفل ،وكدت أصل إلى بغيتي فوجئت بأعقاب
بندقية تضرب بقوة على كتفي ،والحارس
يزجرني :حرك من هنا يا حيوان.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية جمود الحياة الزوجية،
وذلك عبر محاولة تنظيمها من
خلال فكرة "الاتفاق" ،ل كن
يأتي الأمر بطر يقة ساخرة
مبالغة ،تصل بالحياة إلى درجة
الميكانيكية .يأتي البناء السردي
على شقين :مقدمة تقرير ية
طو يلة ،ثم حوار متتابع .ينحصر
المكان في "غرفة الطعام بمنزلهما
الجديد" ،أما الزمان فمشهدي.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تدور حول
ز يارة الشخصية الرئيسة لمكان
به قضبان خلفها كائن يتطلع
إليه بقوة؛ فتتولد لديه رغبة قو ية
في التواصل معه ،ل كن تفشل
محاولته في الدخول إلى تلك
القضبان .يأتي البناء أقرب إلى
تيار الوعي ،وينحصر المكان
"أمام القضبان" ،بينما الزمان
مشهدي .تتميز اللغة باستطراد
لغوي ذي أثر موسيقى ص.21
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ضمن عالم الحلم الفانتازي يرصد السارد حديث
"النملة" معه ،فقد كان كل شيء في مكانه غير
عقلي ،حينما بدأت تلك النملة القابعة في بسطة
يده في التحدث إليه ،وهو واقف في منتصف
غرفته حاملا إياها على راحة يده ،يخشى
سقوطها منه ،ول كنها جوهرة تستحق العناية .بدأ
العرق يتصبب منه شيئا فشيئا ،وخشي أن يتكلم
معها فتطير مع أول نفخة هواء تخرج مع بداية
أول حرف؛ فآثر التأمل قليلا ،غير أنها
استدركت سكوته فعاودت الكلام تخاطبه.
يتطرق الحوار بينهما إلى نقاط عدة ،هي :سخر ية
النملة من اضطراب البشر إزاء مخالفة المواضعات،
هجومها على كبر ياء البشر غير الحقيقي ،رؤيتها
محدودية قدراتهم ،وأخيرا ثورتها ضد قيامهم بقتل
قومها.
بعين حالمة ونظرة تأملية عميقة ،وقف أمام
اللوحة ال كبيرة التي تتوسط أحد حوائط قاعة
الفنون .المكان يدعوك من كل زواياه للوقوف
قليلا؛ لهذا وقف يتأمل اللوحة بسكينة ،يقف
على بعد أمتار قليلة منها ،لا يقطع أفكاره شيء.
يتتابع عليه عدد من الزوار الذين لا تعنيه
حضورهم أو عدمه؛ فالخلوة هو كل ما يحتاجه
في هذا الوقت .تختلف مواقف الزوار وتعليقاتهم
تجاه تلك اللوحة :رجل وامرأة ،يرى الأول
اللوحة رمزا للحب بينما تسخر الثانية منها .فتاتان
ير يان اللوحة تجسيدا جنسيا تعجب به إحداهما
وتنفر منه الأخرى .رجلان يتحدثان عنها بوصفها
صفقة تجار ية ..ينقضي الوقت وتضطر الشخصية
الرئيسة إلى مغادرة المعرض دون تأمل اللوحة كما
يبغي رغم إعجابه بها.
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هذه القصة تروى من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تقدم
انتقادات عدة للحياة البشر ية،
وما يشملها من أخطاء يرتكبها
البشر ،وتأتي تلك الانتقادات
على لسان كائن صغير قد لا
يأبه به ،وهو النملة .يأتي البناء
السردي عبر شكل فانتازي
موظفا الحلم ،وينحصر الفضاء
المكاني في "غرفة النوم" ،بينما
يتسم الزمان بالمشهدية.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
تعدد مواقف زوار معرض
للفنون إزاء لوحة ،بداية من
الشخصية الرئيسية الذي يحاول
أن ينفرد بتأمل تلك اللوحة ،ثم
يتتابع عليه عدد من الزوار
تختلف مواقفهم .يأتي البناء
السردي مازجا بين البنى
السردية المعتادة .وينحصر المكان
في "قاعة معرض الفنون" ،أما
الزمان فمشهدي.

 -27بنات إبليس

[ ]12محسن فهد الهاجري

 -27بنات إبليس

 .265أنا والشيخ سيد (ص )48 -41
 .266ناقل الجثث (ص )56 -49

[ ]12محسن فهد الهاجري

تدور حول علاقة السارد بشخصية "الشيخ سيد"،
الذي تتمحور حوله القصة ،التي تبدأ من لحظة
وفاة ذلك الشيخ وأثر ذلك على السارد ،حيث
لا يذكر شيئا مما حصل قبل تلك الصلاة أو
بعدها؛ فلقد أنسته الأيام المتوالية المتلاحقة طعم
التفكير في شيء .يترحم السارد على الشيخ سيد،
متمنيا أن يستمر على تلك الذكرى ،التي لن تجعله
ينغمس في الدنيا .يقدم السارد وصفا ماديا
للشيخ سيد ،ثم يبين كيف تطورت علاقته به،
بداية من رغبته في التعرف عليه ،ثم تباد ُل
الحديث معه ،وسعادته بهذا التواصل ،خاصة مع
توالي اللقاءات ورغبته في مناقشته ومخالفته
الرأي .يقرر السارد انشغاله عن الشيخ سيد إلى
أن يفاجأ بوفاته والصلاة عليه.
أحس بهزة عنيفة أثقلته في مكانه؛ فغاص في
كرسيه خلف المقود؛ فاضطر لإيقاف السيارة
على قارعة الطر يق ،حيث تمتد في الصحراء كتل
من الصخر ممثلة ذلك الشارع المؤدي إلى تلك
المقبرة .إذا بالجو يخنقه داخل سيارته ،التي تنقل
الجثث كل يوم ،فترجل خارجا منها ليشم ذلك
الهواء الطلق .استراح قليلا ثم عاد إلى سيارته؛
فالوقت لا يسعفه؛ لوجود جثة في الجزء الخلفي
من السيارة .التفت إلى تلك الجثة التي يحلمها؛
خاصة بعدما شم من رائحة ذكية ،اندفع إلى
كشف غطاء وجهها ،فوجدها شابة شديدة
الجمال ،ندم على فعلته وبكى ،وتذكر زوجته التي
فارقها منذ  20عاما؛ عندئذ عاد إلى عمله لا سيما
أنه قد تأخر.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعد قصة َ
شخصية ،تبلور علاقة السارد
بتلك الشخصية المتمثلة في
"الشيخ سيد" ،عارضة جانبا من
التواصل مع نوع من البشر ثم
الانقطاع عنهم .يأتي البناء
السردي دائريا؛ حيث يبدأ من
نقطة النهاية ،يتنوع الفضاء
المكاني ،وتتسم البنية الزمنية
بمركز ية الاسترجاع.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
جانبا إنسانيا من حياة رجل
يعمل في نقل المتوفين من
المستشفى إلى القبور ،حيث
تدفعه الأحداث إلى تذكر
زوجته المتوفاة منذ عشرين
عاما ،وكيف كانت حياته بعد ُ.
يأتي البناء السردي تقليديا،
وينحصر الفضاء المكاني في
"سيارة نقل الموتى والطر يق"،
وثمة استرجاع.

 -27بنات إبليس

[ ]12محسن فهد الهاجري

 -27بنات إبليس

 .267بنات إبليس (ص )64 -57
( .268ص )74 -65

[ ]12محسن فهد الهاجري

بغشوتها [غطاء الوجه] الغليظة غطت وجهها
المستدير ،بعد أن اغرورقت عيناها بالدموع
خشية أن تراها النسوة المتجمعات لصلاة التراويح
في رمضان .كانت تسبقهن دائما إلى المسجد
بفترة عجيبة ،أذهلت النساء م ِّن حولها؛ مما جعل
النساء يكثرن الأوقاو يل حول هذه الفتاة،
وجعلها محور اهتمام بعض الغيورات؛ لذا
أسرعت إحداهن مرة بالخروج إلى المسجد بعد
الفطور بنصف ساعة ،غير أنها فوجئت بوجودها
في ركن النساء تتلو القرآن بخشوع وهي تبكي
بحرقة .كذا عندما استعجلت الفطور ،وجدتها
أيضا .نساء حمقى تأكل الغيرة أجسادهن حتى في
التدين .ذات ليلة عقب الصلاة تنخرط في بكاء
شديد ،بينما تكتفي النساء بموقف المتفرج منها،
ثم يدور حوار حول حقيقتها؛ وفيه تشيع
الأكاذيب والافتراءات.
انشغل بجوربه – كما يفعل الصبية دائما – يرفعه
حينا و ينزله حينا لمجرد اللهو .ولد صغير ،جالس
القرفصاء ،مطأطئ الرأس بين ركبتيه ،يجلس
بحذاء دراجته المعطلة ،كالحائر ينتظر جوابا من
أحدهم ،دون أن يلقي أحد له بالا .طفل على
رصيف الشارع ،موقف قد اعتاد عليه الكبار في
ذهابهم وإيابهم؛ لذا لم يكلف واحد منهم مشقة َ
الاقتراب منه ،وسؤاله حتى عن اسمه .حاول
كثيرا إصلاح الدرجة ،ل كن فشل؛ من ثم كان
احتياجه الشديدة للمساعدة إزاء التجاهل القوي
ممن حوله ،بل زجره بعضهم لما طلب المساعدة
واتهمه آخر بالسرقة ،ما كان منه إلا اللجوء إلى
دراجته وتنظيفها ومناجاته لعلها تنفذه من قسوة
المحيطين وتجاهلهم.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
موقفا حياتيا ،يتمثل في فتاة
تبكي خلال صلاة التراويح؛ مما
يجذب اهتمام المصليات ،لا
سيما مع فشلهن في معرفة سر
حضورها مبكرا للغاية إلى
ًّ
تقليديا وإن
الصلاة .يأتي البناء
اتسم بقدر من الغموض .ينحصر
المكان في "المسجد" ،وتتكون
البنية الزمنية من مشاهد بينها
نقلات غير محددة .ثمة مفردة
بيئية :غشوة ص.59

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،فعبر منحى إنساني
بسيط ،ترصد تعطل دراجة
صبي ،ووقوفه عاجزا عن معرفة
سبب تعطلها أو إصلاحها رغم
محاولاته ال كثيرة ،مشيرة إلى
قسوة المجتمع بتجاهل أفراده.
يأتي البناء السردي تقليديا،
ل كن زاو ية الرؤ ية تعطي القصة
قيمة خاصة .ينحصر المكان في
الزمان
و يأتي
"الشارع"،
مشهديا.

 -27بنات إبليس

[ ]12محسن فهد الهاجري

 -27بنات إبليس

 .269إلى والدي (ص )78 -75
 .270نقطة تفتيش (ص )86 -79

[ ]12محسن فهد الهاجري

في قاعة الانتظار بالمطار ،جلس يقرأ هذه الرسالة
التي د َُّست في جيبه من حيث لا يدري ،فإذا
بها رسالة من أمه ،توضح شدة تألمها من سفره،
ق طاوريا
وعمق حبها له .تنهد الابن المسافر بعم ٍ
الرسالة ..متجها إلى الهاتف العمومي ..فما هي إلا
لحظات حتى توالت كلماته عبر الأسلاك ..مؤكدا
أنه بخ ير ،ولا يحتاج نقودا ،ولن يطيل السفر..
مصمما على عزمه السفر .تلفت حوله ،فأخرج
الرسالة وبدأ في تمز يقها إلى قطع صغيرة ،حتى
إذا انتهى .كدسها في سلة المهملات .وراح
يصفر ويدندن مترنما ،يختال في مشيته قاصدا
بوابة المغادرة.
توقف السائق مضطرا أمام نقطة التفيش حيث
العسكري ذلك الجسم المصطلب أمامه ،الذي
اقترب بقامته العر يضة وبزته القديمة يضرب
الأرض بحذائه المطاطي الأسود .حتى إذا كان
بجوار النافذة ،بدأ في إخراج كلمات فظة عتيقة،
ثم طلب من السائق رخصة القيادة ،التي تناولها
بعنف ،ثم بعنف أشد طلب منه بطاقته
الشخصية ،تأمل مدى مطابقة صورة السائق له.
طلب العسكري من السائق إظهار شعره ،الذي
يبدو في الصورة لا الواقع ،فاضطر السائق مرغما
إلى كشف شعره ،الذي يتعجب العسكري من
غزارته؛ من ثم يطلب من السائق قصه الآن،
وهو ما يقوم به .بعد ساعة ارتفع الحاجز
الحديدي؛ ليعلن للسائق مواصلة السير.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
صورة من صور قسوة الابن على
الأم ،التي ترجوه أن يبقى ولا
يسافر ،ل كنه يرفض رجاءه
مصمما على السفر .يأتي البناء
السردي موظفا شكل الرسالة،
وينحصر المكان في "المطار"،
بينما يكون الزمان مشهديا.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
صورة خاصة من صور
استبدادية السلطة ممثلة في
عسكري نقطة التفتيش ،الذي
يشتد في معاملة أحد السائقين،
وتصل تلك الاستبدادية بذلك
العسكري إلى طلب ما ليس من
ًّ
تقليديا ذا
حقه .يأتي البناء
طابع رمزي .وينحصر المكان في
"الشارع" ،بينما يأتي الزمان
مشهديا.

[ ]12محسن فهد الهاجري

 -27بنات إبليس

 .271وغاب الراعي (ص )94 -87

[ ]12محسن فهد الهاجري

 -27بنات إبليس

 .272مجرد رصاصة (ص )100 -95

وسط غثاء الأغنام جلس الراعي يفكر في
مستقبله المبهم ،جلس على صخرة ملساء متوسطة،
وأخذ يحرك عصاه وسط فرجة بين رجليه محدثا
خطوطا مستقيمة على التراب الأصفر .تقترب
منه بعض الغنمات الصغيرة ،تتحسسه ،تزعجه
بصوت أقدامها الرفيعة ،تزعجه بدخولها إلى عالم
تفكيره .يزداد اقتراب بعضها ،حتى شرعت
إحداهن في مضغ طرف قميصه المهترئ .يغضب
الراعي وينهرها .يفكر في حاله؛ فينخرط في بكاء
شديد ،ثم تبدأ الأحداث العجائبية ،حيث
يتقلص القطيع وتتلاحم غنماته؛ لتتكون واحدة
هائلة الحجم ،تثير دهشة الراعي وفزعه وتساؤلاته،
خاصة مع التهامها كل ما حولها ووقوفها أمه،
وفجأة تعود ثانية صغيرة متناسقة كجسم محبوبته؛
فلا يتمالك نفسه ،حيث يغيب عن الوعي.
مجرد رصاصة ،طائشة ،صغيرة ،لا تزن في قانون
الكتل شيئا يذكر ،لم تكن في جيب صاحبها ذات
بال ،ول كنها في ماسورة المسدس ذات شأن
عظيم .يقف السارد وقفة تحليلية فلسفية إزاء
سلبية الإنسان تجاه الأشياء الصغيرة الفتاكة.
كذلك كانت تلك الرصاصة كالتائهة بين الكتل
اللحمية المتحركة ،ل كنها أبدا ما كانت لتتوه عن
مقصدها ،ومقصدها كان يضحك بهستر يا .لم يعد
يشعر بمن حوله ،يمشي وكأنه حاز الدنيا بأكملها،
يختال مبتهجا .لم يستطع أحد أن يفسر ذلك ،مع
كثرة اتصاله بهم لم يكن أحدهم يعرف له
طر يقا .ل كنها وسط الزحام شقت صمت الشارع
لتقصده في أوج سعادته .حاول ثلاثة إنقاذه،
ل كن فارقت الروح الجسد.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم عددا
من الأحداث ،التي تأتي واقعية
في بداية القصة ،ثم تتحول إلى
الفانتاز يا بعد ذلك ،مشيرة إلى
الواقع المأزوم للشخصية الرئيسة
"الراعي" .يأتي البناء السردي
كما سبق عبر أحداث فتناز ية في
الشطر الثاني ،ينحصر الفضاء
المكاني في "المرعى" ،ويتسم
الزمان بالمشهدية.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،ل كنها تسجل عبر
منحى تأملي حادثة موج َزة وهي
إصابة رصاصة مجهولة المصدر
أو طائشة رجلا ضخما كان يملأ
الشارع ضحكا ومرحا .يغلب على
البناء السردي منحى تحليلي ينحو
بالقصة بعيدا عن السرد،
و يقترب بها من المقال الوصفي.
ينحصر المكان في "الشارع"،
و يأتي الزمان لحظيا يمتد مع
التحليل.

 -27بنات إبليس

[ ]12محسن فهد الهاجري

 -27بنات إبليس

 .273ملك البلاط (ص )106 -101
 .274الخروج من هنا (ص )112 -107

[ ]12محسن فهد الهاجري

خرج من مخدعه ،وأقبل مسرعا يغالب شبه
نعاس؛ ليتفقد بلاطه المل كي ،الذي يتناوله السرد
بالوصف .نظر حوله فإذا بالمكان يوحي بالهيبة؛
فلا حديث في حضرة الملك ،ها هو يتوسط
المكان ليقف فوق مرتفع من الأرض ،وكأنه قد
اختاره ليكون مكانا لعرشه الجديد ،ومنبرا يلقي
عليه بياناته وأحاديثه لعامة الشعب؛ فعليه أن
يستعد من الآن .ينطلق عبر مونولوج استباقي
مجسدا أحلامه السلطو ية المتعددة ،أخذ يحدث
نفسه فوق عرشه المرتفع ،و يتردد صدى صوته
في المكان ،ل كن بدأ المكان يهتز ،ل كن ليست
هزة ،بل إنها غزة من ملك آخر .ملك عظيم..
أعظم منه وأكبر من الأول ،الذي يُقْض َى عليه،
فلم يكن سوى "صرصار" اغتر بملك زائل.
المكان ضيق ،مميت ،كالقبر ،لا يكاد يتسع إلا
لأربعة أشخاص مختلفي الشكل .وكأن المكان قد
فصل ليطابق أجسامهم المتباينة :أولهم ممتلئ
الجسد ،وثانيهم طو يل القامة ،وثالثهم نحيف
جدا ،والرابع بلا ملامح محددة .الكل يتحسس
الجدار المحيط بالمكان ،يريدون الخروج من هنا.
إنها غرفة محكمة الإغلاق ،بأحد أركانها فأر
كثير الحركة فيه شق بها ،تتوالى أفعال الأشخاص
الأربعة :الثالث يضحك بهستر يا والأول ينام
محدثا صوتا والثاني ينشغل بفحص السقف ،أم
الرابع فلا فعل مميز .تتكرر تلك الأفعال ،طال
الوقت ،والأنفاس يختلط بعضها ببعضٍ  .ينقص
الأكسجين في الغرفة ،بينما يستمر الفأر في
الحركة؛ "لأنه أدرك منذ البداية أنهم لم يمكثوا
طو يلا بجواره".
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
غرور السلطة والشعور بالزهو
من خلاله ،وهو ما يكتشف أنه
أمر زائل مخادع ،لا تتعدى
أحلام صرصار من السهل
القضاء عليه .يأتي البناء
السردي مفتتحا بمقدمة تحليلية
لحب التملك ،مع اعتماده على
بنية المفارقة الساخرة .ينحصر
المكان في "الحمام" ،و يأتي الزمان
مشهديا.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
موقفا يتسم بالغموض والرمز،
وهو وجود أربعة أشخاص
مختلفي الحجم داخل حجرة لا
يستطيعون الخروج منها ،ومعهم
فأر دائم الحركة .جاء البناء
السردي عارضا أحداثا يلفها
كثير من الغموض ،وينحصر
المكان في "غرفة خاصة" ،بينما
الزمان مشهديا .قصد الكاتب
إلى موسيقى العبارة باستخدام
السجع وحسن التقسيم.

 -28حرام عليك

[ ]12محسن فهد الهاجري

 -27بنات إبليس

 .275الرحيل (ص )119 -113
 .276لقمة العيش (ص )12 -7

[ ]12محسن فهد الهاجري

طوقها أبناؤها الثلاثة :خالد على يمينها ،وأحمد
جاث على
ٍ
أمامها ،وسعاد على يسارها .كلهم
ركبتيه بقربها ،يتناولون الكلام وكأنهم يترافعون
في محكمة .خالد يمهد للموضوع ،وأحمد يستعرض
المشكلة ،وسعاد تختم بالحل .ل كن أمهم صامتة،
وهم حارصون على إقناعها بما يريدون من
ضرورة مغادرة بيتهم القديم؛ فالجدران تشققت،
لا سيما بعد رحيل معظم الج يران ،وعدم مناسبة
مستوى البيت للحياة الحديثة ،وهم قد اشتروا بيتا
جديدا من طابقين ،ولقد انتهى التأسيس.
وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي يحاول فيها
الأبناء إقناع أمهم ،التي ظلت صامتة تسترجع
روعة هذا البيت قديما .يصر الأبناء على الرحيل،
وينطلقون مسرعين إلى المغادرة ،حاملين أمهم
المر يضة قسرا.
انطلق ذلك الرجل الفقير في البحث عن "لقمة
عيش" يسد بها جوعه ،وفي الطر يق شاهد ثلاث
قطط تتعارك على قطع لحم صغيرة ،استغرب
لذلك ،وما هي إلا لحظات حتى اكتمل عقد
الدهشة ،وأصبح الأمر يدعو للتأمل أكثر من
ذي قبل ،فهو هو جرو صغير يقترب ليعلن عن
رغبته في تلك القطع الشهية .تناست القطط ما
بينها من خلاف ،وأعلنوا حربهم على ذلك الجرو.
ابتسم الرجل ثم انطلق للشارع الرئيسي؛ لعله
يحصل على ما يسد به جوعه ،تكررت محاولاته في
استجداء البشر ،ل كن بلا فائدة ،سوى مبلغ يسير
حصل عليه ،ل كن لا يصلح لشراء شطيرة ،فما
كان منه إلا أن عاد لمشاركة الجرو الصغير
والقطط الثلاثة قطع اللحم الصغيرة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج جانبا
من صراع الأجيال ،بين الأبناء
والأم ،حيث يحاول الأبناء
إقناع أمهم بضرورة مغادرة
بيتهم القديم والانتقال إلى آخر
جديد ،بينما الأم صامتة تمسكا
بالبيت القديم .يأتي البناء
السردي تقليديا ،وينحصر
الفضاء المكاني في "البيت
القديم" ،مع تضمن البنية
السردية للاسترجاع.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم موقفا
إنسانيا ،يتمثل في شدة حاجة
رجل فقير للطعام ،فلا يجد م َن
يساعده م ِّن البشر؛ مما يضطره
إلى مشاركة الحيوانات بالشارع
طعامَها ،إشارة إلى قسوة المجتمع
إزاء الفقراء .يأتي البناء تقلديا،
وينحصر المكان في "الشارع
الرئيسي" ،بينما يكون الزمان
مسلسلا .قصد الكاتب إلى
موسيقى العبارة باستخدام
حسن التقسيم.

 -28حرام عليك

[ ]12محسن فهد الهاجري

 -28حرام عليك

 .277في ظلك أكون امرأة (ص )20 -13
 .278رأيت في المنام (ص )25 -21

[ ]12محسن فهد الهاجري

رسالتان ..قصيرتان ،الأولى ..ضمها إلى صدره
منتشيا سعيدا ،والثانية ..طواها تحت وسادته
مكروبا حزينا .الأولى ..تلقاها في أوج شموخه
وعزته وأنفته ،والثانية ..قرأها في ظل انحساه
وانكساره وخيبته ..كان يقول ذلك عنهما..
وأكثر ،ل كنهما بالفعل ..لم تكونا سوى مجرد..
رسالتين .أمسك الرسالة الأولى ،وأخذ يقرؤها..
مسترجعا بذلك ما حدث ..قبل أن يعاود النظر
في الرسالة الأخيرة .يأتي نص الرسالتين :حيث
تعبر الأولى عن عمق حبها له وتذللها إزاءه رغم
إقرارها بكثرة نسائه ،ل كن يشد احتياجها له؛
حيث شعورها بالأمان في ظله ،ثم انتظارها الرد.
وفي الثانية تعبر عن طول انتظارها وقسوة ذلك
الانتظار وحزنها ثم ثورتها التي تقرر من خلالها
الانتقام.
قام من نومه فزعا ،لا يدري هل كان ذاك فزع َ
خوف يقظانَ .أخذ يتأمل حجرته في
َ
حال ٍم أم أنه
هيئتها المعتادة ،حيث وجد نفسه مستيقظا،
متأهبا .على سريره حديث شيء ما ،جعله
يستيقظ وقتها ويمعن النظر حوله ،وجد كل شيء
على حاله :السرير ،السقف ،الأرض ،الحائط.
انتظر قليلا فلربما حدث شيء خطير ،ل كن لم
يحدث .ثم أخذ يتذكر حلمه الذي أفزعه ،لم
يستطع التذكر ،كل ما يذكره هو أنه رأى شيئا
أفزعه ،واعتقد في البدء أنه شخص كر يه المنظر،
ثم تأكد أنه حالة شعور ية جعلته يهرب من لا
شيء إلى أن تعب ثم جلس يستريح ،ثم نام،
وعندما صحا شعر بالوحدة؛ فظل يبكي إلى أن
ضحك من بكائه.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
جانبا من عذابات الحب على
لسان المحبة ،التي تعاني من
حبها ،وهو ما تعبر عنه من
خلال رسالتين متباينتين في
مضمونهما .يأتي البناء السردي
موظفا شكل الرسالة ،التي تتكرر
شغالة مساحة أكبر من النص،
ينحصر الفضاء المكاني في
الزمان
ويتسم
"غرفته"،
بالتوقف.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعرض قيام
السارد فزعا من نومه؛ على إثر
شيء أفزعه ،ل كن لا يستطيع
تذكر ذلك الشيء ،رغم أن
خوفه كان شديدا مؤثرا؛ حتى
أنه دفعه إلى البكاء .يأتي البناء
الحلم
موظفا
السردي
والمونولوج ،وينحصر الفضاء
المكاني في "غرفة النوم" ،و يأتي
الزمان مشهديا.

 -28حرام عليك

[ ]12محسن فهد الهاجري

 -28حرام عليك

 .279أموت فيك (ص )34 -27
 .280من يدق المسمار؟ (ص )42 -35

[ ]12محسن فهد الهاجري

قبالة المرآة تقف لتتمتم بكلمات وطلاسم لم تكن
لتقولها إلا أمام مرآتها ..حيث تنفرد بأنوثتها على
صفحة المرآة ..وتهنأ عينها برؤ ية جسدها ..أنثى
حية ..تتمتع بكامل قوتها ..وأوج تألقها ..وقمة
نشاطها ..قبل أن تموت ..كانت تقول ذلك عن
نف سها ..وكأنها لو خيرت لاختارت الموت بلا
تردد .تسترسل في مونولوجها الذي يعبر عن
رغبتها الشديدة في الموت وترحيبها به ،فلا شيء
يشفي ما بها إلا الموت؛ من ثم تسعى للذهاب
إليه .يتوقف ذلك المونولوج لتنطلق في أفعال
جنونية تقطعها مكالمة منه ،حيث يأخذ في
مغزالتها بكلام الحب التي تدرك لأول مرة أنه
معسول متكلف ،ورغم مشاعرها الراغبة في
الموت فإن جملته "أموت فيكِّ " تأسرها؛ فترد
بالجملة نفسها.
وقف الأصدقاء الثلاثة أمام المقبرة القديمة
المهجورة ليجتاز أحدهم اختبار الشجاعة حتى
يكون جديرا بهذه الصحبة التي تعشق المغامرة.
بدأ الأمر بسؤال طرحه أحدهم "من يدق
المسمار؟" ،قالها بصوت مبحوح ،وكأن مراده أن
يقوم أحدهم بدق مسمار في جدار المقبرة من
الداخل .تكرر السؤال معلنا خوف اثنين
وترددهما ،وبعد ذلك التردد وشدة الخوف
اجتاز أحدهم باب المقبرة؛ ليقوم بهذا العمل،
الذي استطاع القيام به ،ل كن عندما انتهى،
وأراد الانصراف شعر بأن يده لا يستطيع سحبها،
فأطلق صيحة َ ٍ
فزع هربَ صديقاه على أثرها،
وعندما جاء الناس في الصباح للبحث عنه
وجدوه جثة هامدة ويده معلقة بالحائط؛ لأنه
ثبت المسمار في طرف ثوبه.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تجسد أزمة
الشخصية الرئيسة "امرأة"،
تعاني في حبها؛ من ثم تفكر
جديا في الموت ،وترغب فيه،
مجسدة ثورة الذات على نفسها
وتمنِّي الموت .يأتي البناء
بمركز ية
متسما
السردي
المونولوج .ينحصر المكان في
"غرفتها" ،و يكون الزمان
مشهديا .ثمة موسيقة للغة:
فلجميل صنعك أنا ممتنة ،ولرد
جميلك أنا عاجزة ص.30
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
شكلا من أشكال المغامرة،
ل كن ذات هدف سطحي،
وفي الوقت نفسه تؤكد خوف
الإنسان رغم ادعائه الشجاعة.
يأتي البناء السردي مفتتحا
بمقدمة فلسفية تحليلية ،وموظفا
بنية المفارقة الساخرة .ينحصر
الفضاء المكاني في "المقبرة
القديمة" ،والزمان مسلسلا مع
قفزة محددة .ثمة موسيقى للغة.

 -28حرام عليك

[ ]12محسن فهد الهاجري

 -28حرام عليك

 .281عيب يا بنت (ص )52 -43
 .282من تموت معي؟ (ص )60 -53

[ ]12محسن فهد الهاجري

البنت بجوار والدتها ،والعيون تراقبهما بوضوح،
فهي المرة الأولى التي يخرجان فيها من البيت
بوضع جديد وحالة مغايرة ،فالمرأة أصبحت
أرملة ،والبنت غدت يتيمة .مات الأب تاركا
الأم في "أوج قوتها" ..في الخامسة والأربعين،
والابنة في "عز شبابها" ..في الثالثة والعشرين،
كانت الابنة تحاصر الأم بأسئلتها عن نهاية العدة
وسبب خدوش وجهها وجروحه ،بينما الأم
صامتة مضطربة .ألحت الابنة على الأم في
الذهاب إلى عرس صديقتها ،خاصة أنه عقب
نهاية أيام العدة مباشرة ،وقفت الأم على
مضض ،وذهبتا ل كن متحفظتين ..ومع تفكير
الابنة تكتشف سبب الجروح في وجه الأم ..إنه
قسوة أبيها؛ لذلك تنتقم من قيود الحزن الكاذب
بالانطلاق في الرقص.
طرح السؤال في إعلانه بالجريدة؛ عله يخرج بقلة
من الطلبات تشفي غليله .لقد توقع ألا يكترثن
لرغبته العجيبة ،بل توقع ألا يستجاب لطلبه
حينما ذهب بإعلانه إلى الصحف .كانت
دهشتهم منه كبيرة؛ لدرجة أنهم كادوا يطلبون له
الشرطة ،غير أن مسئول الإعلانات ضحك كثيرا،
وأيد بقوة أن يوضع الإعلان في مكان مميز
بالجريدة ،زاعما أن الرجل له الحق أن يعلن عما
يشاء ،ولو كان إعلانه يقول" :أريد امرأة تموت
معي" ،تتوالى عليه الرسائل المتنوعة ،فيفتحها
جميعا ليبدأ في قراءتها ،ل كنها يجد معظمها على
غير ما يريد؛ فهن يعرضن مشكلاتهن لا يقدمن
له ما يريد ،إلى أن يجد رسالته المطلوبة ،ل كن
تأتي إليه بلا عنوان.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
عددا من الجوانب الاجتماعية
التي تبلورها وفاة الأب تاركا
الأم أرملة والابنة شابة ،حيث
تشير إلى كذب الحزن على
المتوفى "الزوج" ،وقسوة الرجل
مع المرأة .يأتي البناء السردي
موظفا عنصر المفاجأة .وينحصر
المكان في "بيت الأسرة ،قاعة
العرس" ،وثمة استرجاع زمني.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
رغبة غريبة من رجل ،يعلن أنه
"يريد امرأة تموت معه" ،تتوالى
عليه الردود ،ل كن يأتي الرد
الذي يبحث عنه بلا عنوان،
مشيرا إلى إشكالية الوحدة،
وصعوبات التعامل مع الآخر.
يأتي البناء السردي موظفا
الرسالة بمركز ية خاصة ،ينحصر
المكان في "الجريدة ،مسكنه"،
و يأتي الزمان مشهديا مع
قفزات.

[ ]12محسن فهد الهاجري

 -28حرام عليك

 .283حرام عليك (ص )68 -61

[ ]12محسن فهد الهاجري

 -28حرام عليك

 .284مجنون( ..ص )74 -69

"حرام عليك" تقولها همسا عندما يوقظها من أحلى
ساعات نومها في منتصف الليل ليمارس أمامها
رجولته في ربع ساعة أو نصف الساعة؛ ليدير
بعدها ظهره لها فيغط في نوم عميق .تتكرر الجملة
نفسها "حرام عليك" عندما يجلسان معا لمشاهدة
التلفاز ،فتدور عينيه في النساء منتقية ما تناسبه
مبديا إعجابه بالأخر يات أمامها مع ذمها ،غير آبه ٍ
بالتقاطها رصاصاته في قلب أنوثتها .تعود ثانية
لجملتها "حرام عليك" عندما يصحبها في سيارته،
يقودها بسرعة مريعة مع أفعاله الصبيانية .كان
بودها لو تصرخ لتخرج ما في جعبتها من أوجاع
كتمتها عنه لفترة طو يلة" .حرام عليك" لم تجهر
بها إلا مرة واحدة في حياتها ،قالتها له في "ليلة
زفافها" التي تستدعيها بالتفصيل.
يتناول السارد في قصته حياة مجنون يراه حيث
لا يتوقع وجوده ،و يفتقده حيث يتوقع رؤيته،
يمشي في كل وقت وفي كل مكان ،لا تحرقه
شمس صيف ،ولا تردعه أمطار شتاء .يصف
ملامحه الغريبة ،التي تدل على أنه مجنون ،لا يعير
أحد أدنى اهتمام .يتعجب السارد من انشغاله
الشديد به؛ ربما لأن شكله يختلف عن بقية
الماجنين ،فهو أقذرهم على الإطلاق ،وأغربهم
على العموم ،.يراه قريبا من مسكنه ،وعندما ينظر
إليه ويدقق في تبين ملامحه يفشل .يتساءل
السارد كيف يعيش هذا الرجل؟ ومن يهتم
بشأنه؟ ومع مجيء العيد يتغير مظهر هذا المجنون،
ثم يكتشف السارد مصدر حصوله على
احتياجاته ،إنه أحد صاحبي السيارات.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تنطلق
الشخصية الرئيسية من جملة
العنوان "حرام عليك" في تعداد
مظاهر تعامل زوجها السيئ
معها ،منذ ليلة الزفاف .يأتي
البناء السردي معتمدا على جملة
العنوان ،ومكررا لها ،بوصفها
منطلقا للشخصية الرئيسة في
بلورة مظاهر أزمتها .يتنوع
الفضاء المكاني ،وثمة استرجاع
زمني.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
علاقة السارد بشخصية محور ية
هي "مجنون" ،وكيف تبدو
هيئته ،وشدة انشغال السارد
به ،وكيف يحاول معرفة طبيعة
حياته .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا متمحورا حول شخصية
واحدة ،وينحصر الفضاء المكاني
في "الشارع" ،بينما البنية الزمنية
ممتدة ،مع قفزات غير محددة.

 -28حرام عليك

[ ]12محسن فهد الهاجري

 -28حرام عليك

 .285امرأة لا تبكي (ص )82 -75
 .286نعم بخيل ..نعم بخيلة (ص )92 -83

[ ]12محسن فهد الهاجري

هي امرأة ..ول كنها لا تبكي ،يقولها الجميع ،حتى
ْف
يخ ِّ
زوجها الذي يشهد بصلابتها وقوتها ،فلم ُ
إعجابه به وولوجها إلى قلبه ،يفخر بها بين أقرانه.
هرب إلى حِّماها فأظلته وأسكنته فسيح جناتها.
دائما ما كان يضمها ابنها في صغره بعد رجوعه
من مدرسته ،حيث تنتظره عند باب البيت،
تحمل له عصيرا باردا ،تطبع بعدها قبلة على جبينه
الساخن .أحس أبوها بفقدانه ضلعا قويا من
أضلاع جسده الهرم حينما غادرت بيته؛ لتعيش
في بيت زوجها .كانت تسر لها والدتها بأوجاعها
دوما ،تأتيها مهمومة النفس فترجع بصدر
منشرح .وقفت أمام صورة تجمع عائلتها ،أحست
بالحزن ،حيث مات الجميع ،بينما ابنها في الخارج
يكمل دراسته الجامعية ،ل كن أصابه مرض خطير
قد يقضي على حياته.
احتدم الموقف بينهما ،انفجرت منفعلة ..وانفجر
غاضبا ،وتبادلا الاتهام بالبخل .كان بودها لو
كررتها له أكثر من مرة ،وكان بوده لو أسمعها
المزيد ،ول كن الموقف لم يستحمل المزيد ،فها هما
يفرغان ما في جعبتهما ،ليقول كل واحد منهما
كلمته للآخر ،أحس كل منهما أنه بذلك قد
أزاح عن صدره ثقلا عظيما ،كلمة كان كل
واحد منهما يرغب في أن يقولها للآخر ،غير أنها
كانت بداية ..لشيء آخر .عندئذ انطلق الحوار
بينها بالاتهام نفسه وبه ينتهي وحوله يدور ،وهو
البخل وعدم الإنفاق كما هو مطلوب من الطرف
الآخر .ومع نهاية الحوار نهضت الزوجة واتجهت
إلى غرفة النوم قبله ،وأغلقت الباب ،وأعلن كل
منهما اعترافه بالبخل.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،وهي قصة
شخصية ،حيث تأتي عبر شقين:
الأول تحليلي راصد لطبيعة تلك
المرأة القو ية ُّ
الصلبة ،التي قامت
بواجبها جيدا مع زوجها وابنها
وأبيها وأمها .أما الشق الثاني
فكان سرديا رصد توالي
الأحزان على تلك الأسرة .جاء
البناء شقين :تحليلي ثم سرد،
والمكان تنوع ،والزمان قائم على
الاسترجاع ،مع موسيقى اللغة:
تنوب عنه في كل مضرة،
وتوكله في كل مسرة ص.77
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تناقش
إحدى الإشكاليات الأسر ية،
وهي بخل كلا الطرفين بالمال،
من أجل الإنفاق ،حيث يحتد
النقاش وينتهي باعتراف كلا
الطرفين بهذا العيب .يأتي البناء
السردي حواريا مع شيء من
التحليل السردي ،ينحصر الفضاء
المكاني في "البيت" ،و يأتي
الزمان مشهديا مع ملخص
سردي.

 -28حرام عليك

[ ]12محسن فهد الهاجري
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[ ]12محسن فهد الهاجري

ألقى بجسده المتعب على السرير ،أحس أنه لا
يملك تحر يك جزء واحد من أطرافه ،شعر بأن
رجليه يزداد التعب فيهما ،وزنهما يزداد كذلك.
يتركز الوزن فيهما كما لو أن وزن جسمه بأكمله قد
تجمع فيهما ،أراد تحر يك رجليه فلم يستطع ،لقد
فَقَد َ السيطرة عليها .فجأة تصلبت قدماه وازداد
التصلب؛ حتى وصل إلى ركبتيه فيديه ،أخذ
يحرك رأسه حتى لا يصل التصلب إليها؛ فعادت
الحيو ية إلى ما قبل ركبتيه فقط ،احتار إزاء
تحجر نصفه السفلي؛ ثم أخذ التحجر يتبادل بين
نصفي جسمه ،ثم بدأ يرى تساقط اللحم من نصفه
السفلي ،حاول الاتصال بالشرطة أو الإسعاف
فإذا به يتصل بحبيبته و يخ برها أن جسدها يتمزق،
فتفاجأه بأن جسدها يشتعل.
بحرص شديد طوقته "مريم" بذراعيها خشية على
أخيها "خالد" ،كانت خائفة عليه من كل شيء،
أوشكت بفعلتها هذه أن توجعه ،بل لقد أوجعته
فعلا؛ فأصبح يصدر آهات مستمرة .عدلت عن
قرارها بعد أن سمعت حبيبها خالد يبدأ في البكاء.
بادرته بقبلة على خده ل كي ينسى طعم الألم،
وأخذت تفلت يدها من وراء ظهره ،إلى أن
ابتعدت عنه قليلا ،بعد أن كانا ككتلة واحدة.
ينام خالد ،ومع الليل تستيقظ مريم على عراك
والديها خارج حجرتهما ،يزداد العراك حتى
يستيقظ خالد ،الذي يفزع مما يحدث فتطمأنه
مريم ،يتساءل الصبي عن سبب العراك ،و يعلن
فزعه من توابعه ،فتعمل مريم على إزالة خوفه
ببساطة الأطفال.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،عارضة عددا من
الأحداث العجائبية ،التي تجسد
معاناة الشخصية الرئيسة ،وعجزه
في الوقت نفسه أن يجد مخرجا
من تلك الأزمة ،حتى من
يعتقد أن لديه القدرة على
مساعدته يقع في أزمة أكبر.
يأتي البناء السردي متضمنا
أحداثا رمزية غرائبية ،ينحصر
المكان في "حجرته" ،و يأتي الزمان
مشهديا.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
عراك الأبوين وأثره الشديد على
الأطفال ،لا سيما أن السرد
يتبني وجهة نظر هؤلاء
الأطفال؛ بأن أدار الحوار على
لسانهم إزاء ما يحدث من
عراك بين الأبوين .يأتي البناء
متناوبا فيه الحوار مع السرد،
ينحصر المكان في "حجرة
الطفلين" ،و يأتي الزمان مشهديا
مع نقلة.

 -29دهاليز
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[ ]13ناصر أحمد الهلابي

تبدأ القصة بوصف "مخفر الشرطة" وانطلاق
"المحقق" في تحقيقه مع "المتهم" ،الذي ينقل إلى
حجرة الحجز المؤقت ،التي يراها قطعة مصمتة
الجدران غير شباك ذي أبعاد صغيرة تنفذ خلال
قضباتها أحزمة ضوئية ،كما يصف هيئة المتهم
خلال جلوسها بها :تاركا قفاه يلامس سطح
مقعد ذي ارتفاع بسيط متكأ على رجليه مطأطأ
الرأس .ينقل المتهم إلى دار القضاء لمحاكمته ،وهو
حيران مضطرب إزاء ما يحدث له؛ من ثم
يحاول استعادة ما كان من أحداث أدت به إلى
ما هو فيه ،تسيطر المشاعر المضطربة على المتهم في
أثناء أخذه إلى دار القضاء ،يصف السارد جانبا
من المحاكمة ،التي تنتهي بإرسال المتهم إلى
المعتقل.
تبدأ القصة بوصف حركة الشخصية الرئيسة في
الفضاء المحيط به ،المكان من حوله تراب ،تراب
فحسب ،لا شجر ولا نبات ،لا نبع ولا ماء.
تنطلق فيه ر ياح محركة حبيباته الرملية ،فتسقط
متراكمة بعضها فوق بعض .تستعيد الشخصية شيئا
من ماضيها عندما ارتمى على مقعده في إعياء ،بدأ
يتحرك حركة عشوائية في كل الاتجاهات مثلما
يكون من رواد الفضاء ،حيث ال كون حوله
فراغ ،ولا يرى سوى شهاب وكواكب منتثرة،
شاهد بعدها كائنات غريبة لها مناقير كالطيور
المتوحشة ،لم ير مثلها في حياته ترقبه عن كثب،
وتطارده؛ فحاول الهروب منها إلى كرة صغيرة
معلقة ،عندئذ أفاق فوجد نفسه في أرض قفراء.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،وهي تسجل
مواجهة الشخصية الرئيسة
اتهامات باطلة ،تنتقل به من
قسم الشرطة إلى غرفة
التحقيق ،ثم ساحة القضاء،
وأخيرا المعتقل ،من دون أن
يدرك حقيقة ما يحدث .تأتي
الأحداث مسرودة في وجهة
نظر الشخصية .ويتنوع المكان
بين "مخفر الشرطة :حجرة
التحقيق وحجرة الحجز ،دار
استرجاع،
ثمة
القضاء".
ونقلات زمنية.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
تجربة خاصة تمر بها الشخصية
الرئيسة ،وهي وجوده في مكان
غريب المحتوى ،تسلب خلاله
إرادة تلك الشخصية؛ من ثم
يكون عجز الذات إزاء ما يحيط
بها من مكان .تتسم الأحداث
بالغرائبية ،نتجية غرابة المكان،
الذي يأتي أقرب ما يكون إلى
الفضاء الخارجي .ثمة لمحة
استرجاعية.

 -29دهاليز

[ ]13ناصر أحمد الهلابي
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[ ]13ناصر أحمد الهلابي

كان يتسامر مع خلانه في منزله القديم الكائن
وسط المدينة قريبا من الشاطئ ،وبينما كان
الرفاق يتناولون وجبات خفيفة ،ويتجرعون معها
مشوربات غاز ية ،ويتحدثون حول مغامراتهم إذا
بطرق شديد على الباب ،تردد في الذهاب إلى
الباب من أجل فتحه ،ل كن عزم على القيام،
وفي أثناء تحركه تداعت على ذهنه حادثتان
قديمتان :رميه بيتا بحجر كان يقصد به شجرة سدر
ووقوعه في يد صاحب البيت ،والحادثة الثانية هي
فراره من بين يد امرأة هم إلى تلبية ندائها .تعلو
الطرقات ،ومعها يقترب من الباب ،ل كن الباب
يتحرك بشدة و يصفعه فيسقط أرضا ،يقف
و يحاول البحث عمن وراء ذلك ل كن لا يجد
أحدا ،فيضحك.
الهاتف يرن ،والشاب الراقد جسده المتيقظ حسه
يرقبه بإحدى عينيه ،والعين الأخرى قلقة ،يبدو
عليه التوتر الشديد ،يتردد في إجابته وعندما
توقف الرنين شعر بالارتياح ،كأنه يزيح حملا
ثقيلا عن كاهله .حاول التغلب على توتره وعرقه
الغزير ،وحاول النهوض ل كن عاد رنين الهاتف
ثانية ،ومعه شعر بتعبه وتمزقه النفسي؛ لا سيما مع
كثرة خيالاته المضطربة ،حيث تراءت له أشباح
غريبة لم يرها من قبل .رن الجرس ثالثة ،تمالك
نفسه ورفع السماعة ،ل كن سمع أصواتا مفزعة:
ضحكات وبكاء وصهيلا وعو يلا ونهيقا وخوارا
جعلته يشعر بأن كل شيء يدور حوله ،حتى ترنح
يمنة ويسرة ،وصرخ بأعلى صوته قاذفا السماعة في
الهواء.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
وقوع الشخصية الرئيسة تحت
أذى يأتي من مجهول ،وهو ما
يتوازى مع حادثة مرت به
الشخصية من قبل ،وفي الوقت
نفسه تقابل مع حادثة أخرى.
يأتي البناء قائما على التقابل
الحدثي ،مع تنمية عنصر المفاجأة
المتوقعة .ويتنوع المكان بين
"البيت ،الشارع القديم ،حجرة
المرأة" ،وثمة استرجاع.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
صراع الذات عبر اضطراباتها
النفسية ،التي تتمثل في إدراكها
الخاص لحدث قد يكون
اعتياديا ،هو رنين الهاتف .تتسم
البنية الحديثة بتكرار ية خاصة،
هي رنين الهاتف .ينحصر الفضاء
المكاني في "منزل الشاب"،
وتأتي البنية الزمنية مشهدية .ثمة
موسيقة للغة :والشاب الراقد
جسمه ..المتيقظ حسه..
المشغول ذهنه ص53

 -29دهاليز
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[ ]13ناصر أحمد الهلابي

يكلف رئيس الأمن المخبر الجديد بتعقب مجرم
يسمى "النمر المقنع" ،حيث يؤكد الرئيس ثقته في
جدارة ذلك المخبر على القيام بهذه المهمة؛ من ثم
يعطيه ملف القضية .الضابط في غرفته بإحدى
الأحياء السكنية المزدحمة ينظف مسدسه،
وأمامه التلفاز يبث فيلما للتفجيرات الأخيرة.
الضابط يسمع دوي انفجار هائل يهز المبنى؛
فينطلق المخبر مسرعا في اتجاه الصوت المسموع،
ويتجه حيث تشير الأصابع إلى مخارج "المترو" .شد
انتباهه حركة مريبة لظل مشبوه ..قصير القامة..
يأخذ طر يقه هاربا .يطارد الضابط قزما مشبوها،
ن
وما إن أوشك على الإمساك به إذا بانفجار ثا ٍ
يدوى في جهة مغايرة ،ينطلق المخبر تجاه الصوت
الجديد .ثم تتوالى الانفجارات ،ومعها يحار
الضابط ،فيطلق طلقات عشوائية.
تدور القصة حول حياة سائقي الشاحنات
الضخمة ،حيث تبدأ الأحداث في يوم ما،
اختفي فيه الهلال معلنا بعد ليل طو يل قدوم
النهار مع انتشار ضباب كثيف غليظ جعل
الرؤ ية منعدمة ،منذرا بقدوم يحمل ألوانا من
الضوضاءات .انطلقت الشاحنات في طابور
طو يل تشق طر يقها مخ ترقة الضباب ،وأخذت
تتراص بعضها وراء بعض ،كان ذلك عقب
مسيرة طو يلة ورحلة شاقة ،انطلق خلالها
السائقون عبر حضارات مختلفة وأجواء أكثر
اختلافا .فجأة يرى السائقون حواجز في غير
موضعها ،تتباين أفكارهم تجاهها :رأى بعضهم أنه
من صنع قطاع الطرق ،بينما اعتقد الآخرون أنه
من فعل الاحتلال ،ورغم محاولاتهم التوقف
فإن الارتطام القوي يقع ،وتحطم الشاحنات
جميع الحواجز رغم الأعيرة النار ية.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
أحداثا يشير ظاهرها إلى
"صعوبات تحقيق الأمن"،
وذلك عبر عدد محدود من
الشخصيات ،هي :رئيس جهاز
الأمن ،الضابط ،القزم المشبوه.
يأتي البناء مقطعيا مرقما ،وتتسم
بتكرار ية
الحدثية
البنية
"الانفجارات" ،يتنوع المكان
بين "مبنى الأمن ،مبنى سكني،
الشارع" .ثمة نقلات زمنية غير
محددة ،وتكرار ية للجمل.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم فيما
هو ظاهر جانبا من حياة سائقي
الشاحنات ،عبر حدث واحد
هو انطلاقهم وسط الضباب،
وما يواجههم خلال ذلك من
جواجز لا يعرفون مصدرها أو
سببها .يأتي البناء مركزا على
الحدث دون الشخصيات،
وينحصر المكان في "طر يق
ثمة
الممتد"،
الشاحنات
استرجاعات ،و يلاحظ كثافة
المجاز.
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تبدا القصة بتفكير الشخصية الرئيسية في ذاتها
وتطورها عبر الزمن ،وعندئذ يستعيد جانبا من
ماضيه وبدايات حياته غير المستقرة ،حيث كان
شابا مغرورا بذكائه الحاد ،فاستغله بعض أصحاب
السلطة والمال ،وصنعوا منه أداة دينية خادعة،
وصلت إلى مكانة متميزة في عقول العامة ،ولا
سيما مع تقلده المناصب العديدة؛ حتى غدا مفتى
زمانه وشيخ أيامه ،إلى أن ظنه بعض العوام
الجهال المهدي المنتظر .ل كن تتكشف حقيقته
عندما تجرأ واعتلى منبر الجامع ال كبير ليخطب
ففشل ،كذا أم المصلين في الصلاة فلم ينجح
أيضا ،حتى وصل إلى سجدة الركعة الأولى،
فأطال الوقت بها إلى أن كشف شحاذ المسجد
حقيقة الموقف ،حيث إن المصلين ساجدون بلا
إمام.
تبدأ القصة برصد حزن البساط الأسود أو أحد
شوارع المدينة ،التي لاحقها التطوير ،فالكآبة
تعتلي الوجوه ،وثمة تجاعيد توشك أن تشق لها
أخاديد غائرة؛ فهو يرى أن "يد العناية طالت غيره
ولم تطله" .عندئذ يأخذ في استعادة ماضيه
الزاهر ،حيث تم رصفه وفرشه ،كان حينها ينعم
بحياة هانئة؛ جعلته "وقتها موضع غيرة خلانه"،
ل كن مع توالي الأزمنة وتدافع الأشهر بالسنين
تطورت المدنية سر يعا ،وكثرت المباني فكانت
معاناة ذلك البساط الأسود .ثارت ثائرة الشوارع
مرة من أجله ،اجتمع القوم وعقدت اللقاءات
وصدرت الأوامر للمختصين من المهندسين،
ل كن بلا فائدة حقيقية؛ مما يعني استمرار المعاناة،
عندئذ كانت ثورة ذلك الشارع على واقعه.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
حقيقة بعض رجال الدين
الخادعة ،وكيف تكونت
شخصيتهم من خواء ،لا يدل
على إدراك حقيقي لمعنى الدين
أو التزام صحيح به ،بل صاروا
أداة في يد السلطة لخداع
العامة .لا يظهر من أشكال
المكان سوى "المسجد ال كبير"،
و يأتي البناء استرجاعيا.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
حركة المدينة نحو التطور والتغير
غير المنضبط ،وذلك عبر تسمية
ب "البساط
الشوارع
أحد
شخصية
وجعله
الأسود"،
رئيسة؛ مما يشير إلى جناية
التطور المدني على الماضي .يأتي
البناء مقطعيا مرقما ،وينحصر
المكان في "أحد الشوارع:
البساط الأسود ،المدينة" ،ثمة
استرجاع مركزي ومفردة بيئية:
الحاجز "ال كبرستوني ،الآلة
الميكانيكية المسماة ب "المدحلة"
ص.81
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تدور القصة حول معاناة "أبو السوالف" خلال
إقامته ببلد عربية لاستكمال تعليمه ،وذلك عبر
عذاباته اليومية في أثناء العودة لمسكنه ،بسبب
عدم وجود نظام مروري في ذلك البلد ،حيث
تنهال عليه شتائم السائقين ،وهو ما تعود عليه ،ثم
تأتي المعاناة ال كبرى في دخوله الحي الراقي الذي
يسكن به ،وفيه تتسم الشوارع بالضيق؛ فلا تسمح
إلا لمرور سيارة واحدة .تعترض طر يقه سيارة
قادمة في الاتجاه المعاكس ،ومع فشل "أبو
السوالف" في إقناع الآخر بالترجع يترك سيارته في
مكانها و يصعد لمسكنه ،ثم يفاجأ بعد وقت
باختفاء السيارة المعاكسة ،ووقوف طابور طو يل
من السيارات وراءه ،وعندما يحاول تحر يك
سيارته لا يستطيع؛ لأن عدوه المعاكس أفرغ
إحدى إطارات سيارته ،فينهال الناس عليه
بالضرب وينقل للمستشفى.
يرفض الموظف المسؤول إنهاء إجراءات "أبو
السوالف" لأن "المعاملة ناقصة ورقة"؛ عندئذ
يعمل أبو السوالف على استكمال هذه الورقة
الناقصة؛ وعندئذ تتوالى أوجه معاناته :بداية من
الخروج من الطابور الطو يل حيث تتردد على
سمعه أصوات تقذفه باللعنات .يتحرك تجاه المصعد
فيجده معطلا؛ مما يضطره إلى صعود السلم.
يفاجأ باعتداء حارس الأمن عليه لوقوفه في
مكان غير مسموح الوقوف به ،وتتوالى عذاباته
مع كثرة المتزاحمين على السلم .وأخيرا يقابل
المسئول ،ل كن بعد وقت غير قصير تنتهي تلك
المقابلة بالجملة نفسها "المعاملة ناقصة ورقة" ،يسرع
لاستكمالها ،ثم يذهب إلى الشباك ،ل كن يفاجأ
بأن هناك ورقة أخرى ناقصة ،وهكذا للمرة
العاشرة دون نهاية.

254

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد في
بناء ساخر معاناة الشخصية
الرئيسة أبي السوالف في بلد
آخر غير وطنه ،حيث تقدم
نقدا ساخرا لأوضاع مرفوضة
في ذلك البلد .ينحصر الفضاء
المكاني في شوارع ذلك البلد
العربي ،وتتسم البنية الزمنية
بنقلات غير محددة ،مع تميز لغة
السرد بأنها لغة ساخرة.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
عذابات أبو السوالف مع
إشكالية الروتين ،التي ت ُ ْدخِّله
دائرة مغلقة من المعاناة ،لا
يستطيع الخروج منها .يأتي البناء
السردي مقدما نقدا ساخرا
لأوضاع مرفوضة .وينحصر
الفضاء المكاني في "مبنى
إداري" ،وتتسم البنية الزمنية
بالنقلات الزمنية غير المحددة.
ويشيع في لغة السرد أسلوب
التصوير الساخر.
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الحركة دائبة في المؤسسة ،كل شيء هناك يتحرك
حتى الجمادات ،والدقائق لها معنى ،بل إن الدقيقة
الواحدة تساوي ال كثير .يدور حوار بين المدير
العام وأبي السوالف ،حيث يكون المدير شديد
الغضب من "أبي السوالف" لعدم دقة عمله؛ لذا
يأمره بإعادة صياغة الكتاب وألا ينسى توقيعه،
بل يصرخ به "التوقيع أولا" .وفي اليوم التالي
يتكرر غضب المدير من "أبي السوالف" لعدم
توقيع الكتاب ،و يأمر مساعده بإحضار أبي
السوالف فورا إلى مكتبه ،وتأتيه الإجابة بأن
الموظف المعني غير موجود بالدائرة" ..قد خرج
ولم يعد!!" ،و يتم البحث عنه في كل مكان ،وفي
كل بقعة وزاو ية ،ل كن دون جدوى ،يتوقف
العمل و يضطرب المدير لعدم وجود التوقيع.
يسيطر الهدوء على موقع العمل في انتظار
شاحنات الخرسانة التي تستغرق رحلتها عادة ما
بين  40-30دقيقة .تأتي الخلطة الخرسانية ،و يتم
عمل فحص سر يع لقياس قوامها " SLUMP
 ."TESTيعلن المهندس المشرف بدء العمل،
عندئذ يعج المكان بالحركة ويتكاتف الجميع وتتعالى
الأصوات المختلطة ،ومن بينها ينطلق فجأة صوت
الهزاز ،الذي يعمل على خض الخرسان .تبدو
حركة غير طبيعية من مخلوق كثير التنقل في جميع
الأمكنة ،لا يهدأ ولا يقر في مكان ،فجأة يحدث
انزلاق لإحدى دعامات السقف ،فيفر الجميع
بينما يقبل من بعيد شبح قادم سر يع الخطى ،رثة
ثيابه بالية ،يلبس سروالا واسعا ،قميصه مهلهل
مرقع ..غائر العينين ،كث اللحية ،عريض
المنكبين ،ويستطيع تدارك الموقف والسيطرة عليه
بخ برته ،التي لا تدل عليها هيئته.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد عبر
نقد ساخر أوضاعا مرفوضة
تتمثل في إحدى السلبيات
المجتمعية ،وهي "روتنية العمل"،
ٍ
بنواح
عبر تمسك المدير العام
شكلية في العمل تمسكا شديدا
دون العناية بجوهره .يأتي البناء
مقطعيا مرقما ،وينحصر المكان في
"المؤسسة" ،ثمة نقلة محددة مع
لغة ساخرة.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
موقفا حياتيا بسيطا ،يتمثل في
تمكن عامل بسيط الهيئة من
إنقاذ مشروع البناء من خطر
شديد ،وهو ما قد يشير إلى أن
بساطة المظهر لا تنفي اتساع
الخ برة .يتسم البناء بتكثيف
السرد حول الشخصية ،وذلك
عبر وصف تفصيلي لها .ينحصر
المكان في "موقع البناء" ،و يأتي
الزمن مسلسلا ،ثمة استخدام
لمفردات إنجليز ية :ص117
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دخل أبو السوالف أحد البنوك على حين غفلة
من أهلها ،وحال دخوله إلى الصالة الرئيسة
انطلق صوت شبيه بإنذار الحر يق؛ فأومأ أبو
السوالف لمسئول الأمن بضرورة التحري عن
مصدر هذا الصوت .اندفع أبو السوالف مباشرة
جهة مكتب الإيداع ،مدعيا أن مصدر الإنذار
هو الحر يق؛ ومن ثم ضرورة تحري الأمر ،تحرك
ج
الجميع بلا شك في ادعاء "أبي السوالف" :فَو ْ ٌ
ينطلق إلى غرفة التحكم ،وآخر يبحث عن مصدر
الحر يق ،ويتصل في مندوب الصيانة .وبعد
دقائق الهلع أنهى معاملته ،وشكر مسئول القسم
وهو يؤكد عليه ضرورة ُّ
تفقد الأمر .خرج أبو
السوالف ووصل إلى سيارته والصوت ما زال
مستمرا مسموعا؛ عندئذ اكتشف أنه جهاز
النداء "البليب" الخاص به.
الليل يسدل ستاره ،ثمة نز يل يخرج من جناحه
المستقر على حافة الدور السادس المخصص لكبار
الشخصيات في الفندق شديد الفخامة .يستقل
المصعد الزجاجي مخ ترقا الأدوار الستة إلى الصالة
الرئيسة للفندق ،وفيها يتجول بثوبه الناصع البياض
معدلا من هندامه .ينزلق الضيف متجولا في
الممرات وسط الجموع الغفيرة التي اكتظ بهم
الفندق ،إلى أن تلتقط عينه عباءة سوداء ذات
عطر ملأ المكان ،فيتوجه إليها؛ حيث يفاجأ بأنها
تسير معه يحركها كيفما يشاء ،ورغم سؤالها له
إلى أين يأخذها فإنها تنطلق معه إلى أكثر من
مكان ،حتى يصلان إلى السيارة ،التي تفاجأ بأن
بابها مغلق ،وأن صاحبها يقول لها :عفوا...
سيدتي ...النمرة غلط.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تُقدِّم موقفا
ساخرا ينتقد سذاجة بعض
الأفراد ،وذلك من خلال
تسجيل موقف طر يف ،هو
اعتقاد أبي السوالف أن ثمة
حر يقا في البنك الذي ذهب
إليه؛ نتيجة سماعه صوت جهاز
النداء "البليب" الخاص به.
ينحصر المكان في "البنك" ،وتأتي
البنية الزمنية مسلسلة ،وثمة
مفردة بيئية" :البليب ص.125

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم موقفا
حياتيا ،يتمثل في انصياع إحدى
النساء لثري خليجي؛ نتيجة
ثرائه الشديد ،ل كنه يرفضها في
نهاية الأمر؛ مما يشير إلى "رفض
الآخر غير السوي" .يأتي البناء
السردي مكثفا وصف المكان
بشيء من التفصيل ،مع نهايته
بمفارقة ناقدة .ينحصر المكان في
الزمان
و يأتي
"الفندق"،
مسلسلا.
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عقب المقدمة التي تتناول قسوة شعور الإنسان
بالوحدة والاغتراب .أوقف "راكان" سيارته
نتيجة القصف ،وترجل منها ،ثم عاد أدراجه.
عاد الناس إلى حياتهم بعد توقف صفارات
الإنذار وقد اعتادوا ذلك ،كان الهم يحيط
براكان نتيجة الحرب التي تسببت في قلة العمل،
ازداد قلقه مع احتياجه الشديد إلى الكلام الذي
يتميز بإجادته ،بينما الناس ُّأصيبوا بداء الصمت،
عاد إلى سيارته ،وعندئذ ركب معه رجل مهيب
يجر معه فتاة صغيرة ،ل كنه لم يتح له ذلك فرصة
للكلام؛ فشمله سكون أبدي جعله ينطلق إلى
ذكر ياته ،استيقظ منها على ركوب مجموعة شباب
مراهقين ،ومع انطلاقه بالسيارة شمله شعور بسوء
الواقع والحزن؛ نتيجة الدمار الذي شمل كل شيء
أرضا وبشرا.
يشعر الطفل الصغير بخطورة ما يحدث في الطابق
الحادي عشر من مبنى الفندق ،بَح َثَ عن أمه
التي فقد الطر يق إليها ،تسللت رائحة غريبة إلى
أنفه ،تبع الدخان فإذا به يخرج من حجرتهم ،شعر
بح يرة ،وبدون مقدمات سقط دخان كثيف
عليه يريد أن يطبق على أنفاسه ،حاول الفرار منه
بالتحرك في الممر ذهابا وإيابا؛ ربما رأى أمه
ثانيةَّ ،
توجه ناحية المصعد ،فوجده لا يعمل ،نزل
عبر السلالم قفزا .كان اجتماعا متعدد الوجوه،
تكوم الصغير يرتعش في حضن أبيه ،الذي دافع
عنه من اتهامات الشقراء الألمانية "كرستين".
وحين حدق الصغير في أعقاب السجائر التي
رمتها كرستين تذكر أنه رأى مثلها في مكان
الحر يق.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
إحساس الشخصية الرئيسة
بالاغتراب النفسي؛ نتيجة
شعوره بالعزلة عن الناس وعدم
القدرة على التواصل معهم؛ من
ثم كانت غلبة المناجاة على البناء
لطبيعة
ونتيجة
السردي،
الحدث "قيادة السيارة" تميز
"داخل
بالثبات
المكان
السيارة" ،والتغير "المدينة" في
الوقت نفسه .هذا مع
استرجاعات.
تروى القصة من خلال ضمير
الغائب ،وترصد حدثا يتسم
بشيء من الغموض ،يتمثل في
اشتعال حر يق في حجرة أم
صبي ،يعاني من أجل الوصول
إليها ،ثم يشير في نهاية الأمر إلى
أخرى بوصفها المتهمة بالقيام
بهذه الفعلة .تأتي القصة عبر بناء
مقطعي مرقم ،مع ثبات
الفضاء المكاني متمثلا في
"الفندق" ،أما البناء الزمني
فمشهدي.
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ترصد القصة توجه "ثلاثة" إلى ملهى الفندق
الذي يقيمون فيه ،حيث باليسرى حملوا كأسا...
وباليسرى شربوا منها ..وتلك الجملة التي تتكرر مع
بداية كل مقطع .جلسوا وأكلوا ،وهم غارقون في
سحر الراقصة التي كانت تلف جسدها حول
نفسها .تتوالى ال كؤوس والأوراق التي تنثر
حولها ،ومع تتابع الشراب وتوهيمات الذات
كان الثلاثة جالسين في انتظار لقاء الراقصة.
ورغم ترددهم في التوجه إلى هذا الملهى ،بعدما
كانوا جالسين في بهو الفندق ،وكانت القهوة
التركية تدور بينهم في حديث يليق بسنهم وعقولهم
وتفكيرهم  -عمل أحدهم على تشجيعهم من
أجل الاستمرار ،وكذلك فعلت الراقصة ،ل كن
فجأة ارتفع صوت تحطم كأس ،يسقط معه أحد
الثلاثة ،وينطلق صوت زعيق حاد.
استسلم السارد للحلاق كثير الحركة ،واستعاد
كيف َّ
توجه بلا إرادة لهذا المكان .تذكر مشاعره
وقتئذٍ ،وكيف كان الوقت غير واضح الملامح
والطقس مبعثر الأحوال .فقُر ْبَ الغروب قادته
قدماه إلى هذا الصالون ،وكان الحلاق وقتها واقفا
كتمثال وبيده أدوات عمله؛ ومن ثم بدأ العمل
بمجرد دخول السارد ،الذي رأى أن هناك شيئا
مميزا في أسلوب قصه .ثم كانت الجولة الثانية
حيث اقترب الحلاق بشدة من السارد ،وانطلق
في عمله الغريب؛ الذي جعل الوقت يمر على
السارد طو يلا وكأنه كابوس غامض .فما زال يذكر
ساعة الشؤم التي دخل فيها هذا الصالون ،وأسلم
لحيته الحر ير ية وشعر رأسه لهذا المعتوه؛ لذا عندما
سنحت فرصة الهروب للسارد لملم ذاته ولاذ
بالفرار خارج الصالون ،وحينما كشف وجهه
على مرآة حقيقية في منزله كان مظهر شعر الرأس
والذقن بشعا وقبيحا؛ فمكث أياما عديد ليعالج ما
خرب.
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تروى القصة من خلال ضمير
ُّ
توجه
الغائب ،حيث تسجل
ثلاثة من الشباب نحو تناول
الخمر واندماجهم في محيطها
اللاهي الراقص ،ثم تنتهي حياة
أحدهم فجأة .تكتفي القصة
بسرد الأحداث مطلقة من
دون خطابية زاعقة .يأتي البناء
مقطعيا مرقما ،وينحصر المكان في
"الملهى" ،مع استرجاع.

تروى هذه القصة من خلال
تتداعى
حيث
المتكلم،
الأحداث من خلال وعي
الشخصية ،التي تعبر عن تجربة
طر يفة ،وهي الوقوع تحت يد
حلاق غير جيد .ثمة تركيز على
الجانب الشعوري في هذه
التجربة ،ثم كان التوجه إلى
قص الأحداث مباشرة .تتسم
التجربة بطابع ساخر ،مع ثبات
الحلاقة"
"صالون
المكان
وتوظيف الاسترجاع.
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 .307سنيوريتا بونيتا (ص )45 -37

وقع السارد تحت تجربة حب قو ية إزاء فتاة
شديدة الجمال ،ل كن عائق اللغة حال دون
الاستمرار فيها أو إكمالها .رآها السارد أول مرة
وفتن بها كثيرا ،حيث كانا جالسين على مقعدين
مختلفين بينهما مسافات طو يلة في محطة ترانزيت
بمطار مهيكو بالمكسيك .كان لقاؤهما ثانية بمثابة
المعجزة؛ من ثم حرصا ألا يفترقا ،ومع إعجابه
الشديد بها انطلق في أحلامه المستقبلية المكللة
بالزواج ،ثم استعاد لقاءهما الأول في مطار
"أكبوكو" .حاول الاقتراب منها ل كن جذبتها
والدتها للإسراع إلى البوابة " ،"2ثم اكتشف
أنهما على الرحلة نفسها .حاول البحث عنها في
الطائرة ،ثم رآها في المطار تنتظره ،وعندما
استجمع شجاعته لمحادثتها اكتشف أن وسيلة
الاتصال مفقودة؛ فبدت الدموع تتكلم؛ حيث
ضاع الكلام بينهما ،ولم يفهم سوى أنها متجهة
إلى الغرب وهو متجه إلى الشرق.
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تروى القصة من خلال ضمير
المتكلم ،حيث تتناول تجربة
الحب من زاو ية بها جدة ،وهي
فشل تلك التجربة بسبب حاجز
اللغة ،وقوة أثر ذلك على
الشخصية عبر طول التتبع ثم
الانقطاع بآخرة ٍ .ثمة توظيف
لعنصر المفاجأة ،ويتنوع المكان
بين "المطارات والطائرة"،
لتقنية
توظيف
وهناك
الاسترجاع الزمني.

[ ]13ناصر أحمد الهلابي

 -30و يصدأ ماء النهر

 .308ظل الروح (ص )52 -47

الازدحام اليوم شديد وغير طبيعي ،وتلاحم
الأجساد واندفاعها يزداد ،الأقدام الحافية تعلو ثم
تستوي ،والطواف في دورانهم لا يمل كون قوة،
مزيد من الناس يقبل ،الحفاة العراة تغطوا
بغطائين ،وحينما أوشكت قدمه أن تطأ الخط
المرسوم ،وقبل أن يتلاقا حال بينهما الموج
الطاغي ،ل كن شيئا ما سقط من الأول وانغرس
برداء الآخر .تألم من شدة الضغط عليه ،ل كن
ظل صاحبه يلازمه ،حيث انتشله أكثر من
مرة ،حاول كثيرا أن يصل إلى الظل المتابع له
ل كن لم يستطع .غرق هذه المرة ،وأيقن أنه
هالك ،وأسلم روحه لبارئها ،ل كن اليد الغليظة
أنقذته ،فتلاقت عيناه مع عيني صاحبه قوي
البنية ،الذي تحدث إليه بلهجة مصر ية ،عرفه
بنفسه ،ثم سأله عن خاتم سقط منه وتعلق
بردائه ،ل كن جرفت السيول البشر ية صاحبه،
بحث عنه فلم يجده ،نظر إلى الخاتم وقد نقشت
عليه آيات قرآنية في جهة ،وفي جهة أخرى
صورة لطفل وعيناه تذرف الدموع.
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تروى القصة من خلال ضمير
الغائب ،وتتناول تجربة الطواف
حول ال كعبة ومشاقه الشديدة
التي توشك بالشخصية الرئيسة
على الهلاك ،مع الإشارة إلى
الجانب الإنساني في مثل هذا
الحدث ،حيث يأتي الإنقاذ من
الهلاك الموشك من آخر لا صلة
به .تتسم التجربة بالطرافة ،مع
ثبات المكان "الحرم المكي"،
ومجيء الزمان مسلسلا.

 -30و يصدأ ماء النهر

[ ]13ناصر أحمد الهلابي

 -30و يصدأ ماء النهر

 .309يسار ...يمين ...يسار (ص )58 -53
 .310زمن الموج (ص )64 -59

[ ]13ناصر أحمد الهلابي

تحرك الجندي ضمن سريته سر يع الخطى ،ل كن
انزلقت إحدى قدميه ..سقط .انزلق ثانية،
فتوالت السقطات ،نظر عاليا ليرى المسافات
الهائلة التي قطعها .أخذ العساكر يجدفون سيقانهم
بحركة متناسقة ،كانت هناك صورتان تتراءيان له
وهو في زي ميداني عسكري مموه في دورة
التخريج .الحياة في الكلية العسكر ية موحشة إلى
أبعد حد ،وعندما أعلن الضابط المسؤول بدء
العرض العسكري ،قام الجنود جملة واحدة ،كان
الجندي مع أقرانه يستعرضون مهارتهم ،ل كنه كان
هائما بخياله بعيدا هناك عند أطراف النهر ،حيث
استرجع أحداث المعركة التي دارت .نغمات
الصوت المتقطعة أعادت الروح المحلقة إلى الجسد
في واقعه على أرض الميدان ،الذي يقام فيه
الاستعراض.
يا زمان التقلبات والموجات ..عبارة افُتتح بها
كل مقطع من مقاطع القصة ،التي ترصد حيرة
الموظف الصغير إزاء المخالفات التي اكتشف
وقوع المدير فيها .ضرب البحر بحصيات صغيرة
استجمعها ،وبدا له القمر باهتا منكسر الخاطر
حزينا .أحس بتمرد داخلي يتراكم بسرعة ،كما
بدت رؤى غريبة .في قاعة الاجتماعات،
لاحظ الجالسون أنه غارق في فكر خاص ،بينما
كان يمسك ملفا يضم تقريرا استغرق منه وقتا
وجهدا عن مخالفات المدير .في تفكير ثالث قرر
أن يقدم استقالته ،ويريح ويستريح .صُدم بتكرار
رفض المسؤولين تقريره ،بل اضطرب المسؤول
ال كبير إزاءه ،وقرر تجميد الأمر؛ حنيئذ ثارت
ثائرة الموظف بما يشبه ثورة المجنون ،ثم عاد
الصمت من جديد.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،وتعرض تجربة بها
شيء من الطرافة ،وهي جانب
من الحياة العسكر ية ،ل كن
يتداخل الحدث الآني مع آخر
مستعاد أو متخيل يتسم بشيء
من الغموض .يثبت الفضاء
المكان في "ميدان الكلية
العسكر ية" ،وتتعد الاسترجاعات
الزمانية ،التي تقدم الحدث
المتخيل ،الذي يتقاطع مع
الحدث الآني.

تروى القصة من خلال ضمير
الغائب ،حيث ترصد موقف
موظف من فساده مديره ،وما
يعانيه من صراع لمواجهة هذا
الفساد والتصدي له ،لا سيما
مع تواطئ المسؤول الأكبر.
تأتي القصة في بناء مقطعي
مرقم ،ويثبت الفضاء المكاني
مقتصرا على "محل العمل" ،مع
توظيف تقنية الاسترجاع
الزمني .وتتسم اللغة السردية
بتكرار الجملة الافتتاحية.

[ ]13ناصر أحمد الهلابي

 -30و يصدأ ماء النهر

 .311القر ية الرمادية (ص )72 -65

يقص المر يض على الطبيب النفساني ما يراه،
حيث الدغل الاستوائي غني بالحياة والحركة،
الظلام يخيم في عمق الدغل رغم أن الشمس
البراقة كانت ثقيلة .استيقظ الشاب على صراخ،
فأطلق رجليه تجاه القر ية الرمادية التي شب فيها
الحر يق ،رأى الأكواخ ممزقة والدخان يتصاعد،
دار حول القر ية وهو شديد الاضطراب والح يرة.
كان هناك أناس كثيرون ينتظرون القطار ،الذي
توقعوا ألا يأتي وأن الموت حليفهم .رأى من بين
هؤلاء إحداهن تمسك صغارا ،دار بينهما حوار
حول خوفه وموت ابنها الثالث .ركب القطار
شديد البدائية والقبح ،نظر فيمن حوله فرأى
وجوها يخيم عليها الظلام .عساكر لهم شوارب
غلاظ وأعين غائرة انسلوا داخل القطار ،وأخذوا
يقتلون الجميع .واصل المر يض سرده ،حيث
تراءى له أنه يهيم في طائرة يتعطل محركها ،أو
كأنه في قارب صغير وسط نهر متعرج تتخلله
صخور حادة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير غائب ،حيث ترصد
أحداثا غرائبية تعبر عن
اضطراب نفسي تمر به
الشخصية الرئيسة ،وتلك
الأحداث يمكن أن ترى على
نحو رمزي ،يمنحها دلالة ،تدور
حول الحياة المعاصرة ،وما
يكتنفها من إشكاليات كثيرة.
يأتي البناء مقطعيا مرقما ،وثمة
نمطان من الفضاء :واقعي
"عيادة الطبيب" ،ومتخيل
توظيف
مع
"الغابة"،
الاسترجاع.

 -30و يصدأ ماء النهر

[ ]13ناصر أحمد الهلابي

 -30و يصدأ ماء النهر

 .312الخيال المحال (ص )79 -73
 .313فيالق حنين (ص )87 -81

[ ]13ناصر أحمد الهلابي

ثمة أمل في مستقبل أفضل رغم انتشار مظاهر
الفقر حوله وحزنه ومعاناته الشديدة ،ومع اندفاع
الرغبات قرر أن يهجر الأرض التي نبت فيها إلى
الخليج العائم فوق كنز من ذهب ،ومع توالى
الرغبات كان السفر ،أولا عبر قطار يجر خلفه
قاطرات جوفاء تكدس فيها آدميون ،وهو لا
يملك إلا الحلم في أن يملك عقارات وأموالا .ومع
وصوله بدأت المعاناة منذ وطئت قدماه أرض
المطار ،ثم الإقامة في سكن غير آدمي ،وأخيرا
الطرد من العمل؛ فكان اللجوء إلى مهنة النادل في
مطاعم الوجبات السر يعة ،حيث قضى أياما
حال كة بين الأرصفة والشوارع في التقاط
السيارات .اليوم على وشك البدء ،حملق بعينين
ثقيلتين في المدينة ،وبعد لحظات ودون أن تراه
والشوق يعتصره غاب في الزحام راكبا دراجته
الهوائية مخلفا وراءه نفايات ورقية.
جميع الخيارات صعبة بالنسبة لهما ،فهما من
قبيلتين بينهما خلافات قديمة وتاريخ كله ثأر
ودم .ل كنهما لا يستطيعان الفراق مع حبهما
الشديد ،خاصة عبر المشهد شديد الرومانسية.
سعى إلى التقدم للفتاة هو وأبوه ،شيخ قبيلته وهو
الولد المدلل الوحيد .استقبلا على عادات العرب
بالحفاوة والترحيب ،ل كن انتهى الأمر بالرفض،
حيث تنفجر موجات غضب عالية ونقاش كثير.
حاول الفتى أن يتسول السعادة من أبيها ،ل كن
والده يسحبه من يديه .في المساء انتفضا وهي
خائفة على غير عادتها ،وجدت نفسها خارجة من
القر ية إلى الشاطئ الفسيح .كانت القر ية تبحث
عن الفتاة ،وبعد بحث مضن وجدوها طر يحة،
وقد تمدد بجسدها الناعم ،مستلقية برأسها على
مكان لطالما جمعهما.
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ترصد القصة شكلا من أشكال
الاغتراب ،الذي يأتي عبر سفر
أحد مواطني البلدان الزراعية
إلى دولة من دول الخليج ،وما
ينزل به من محن كثيرة تتوالى
من حين لآخر؛ مما يجعل إزمته
شديدة التعقيد .وذلك من
خلال ضمير الغائب ،عبر بناء
مقطعي مرقم .أما الفضاء
وتكثر
فيتعدد،
المكاني
الاستباقات ،وثمة اقتباس من
القرآن.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
فشل الحب نتيجة الفكر القبلي،
وما يحيط به من خلافات وثأر
يحول دون إكمال مثل هذا
الحب؛ مما يقود إلى الانتحار.
يأتي البناء مقطعيا مرقما،
وينحصر الفضاء المكاني في
"القريتين" ،أما الزمان فيأتي
مسلسلا .وثمة مفردتان بيئيتان:
براجيل ،ليوانات ص.87
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 .314مكالمة منتصف الليل (ص )10 -7
 .315رحيل القطار (ص )20 -13

[ ]14أحمد عبد الملك

تعاني "أمل" من صراعها إزاء عدم جدوى حبها
ل "خالد" رجل الأعمال المتزوج البالغ مع العمر
أربعين عاما ،وهي ما زالت طالبة في الجامعة،
وما زال المستقبل أمامها مبتسما ،فضلا عن أنها
صديقة لزوجته "مريم" ،التي لا تعرف شيئا عن
علاقتهما .ورغم يقينها باستحالة الزواج منه فإنها
رفضت عروضا كثيرة للزواج قدمت لها،
وتحدت أهلها ،استمرت علاقتهما ثلاث سنوات
من المعاناة ،حيث عجز كل منهما عن تفسير هذه
العلاقة أو التوقف عنها ،لا سيما أنه كان بحاجة
إلى امرأة تعبر معه الخيال ال كبير ،تشعره بالعطف
والعاطفة؛ من ثم استمرت أحاديثهما الطو يلة
المتنوعة .إلى أن كان اتصال غير مقصود أعلم
الزوجة بهذه العلاقة.
تقف "مريم" أمام المرآة متألمة من ظهور آثار
السنين عليها دون زواج ،تستعيد جانبا من ماضي
مأساتها ،التي تزداد إلى درجة انهيارها ونقلها إلى
المستشفى ،مع سوء حالتها النفسية ،تصلها مكالمة
من مجهول تعيد إليها الشعور بأنوثتها ،وتستمر تلك
المكالمات من دون معرفة المتحدث أو حقيقة
هدفه ،ومن دون أن يطلب منها اللقاء؛ مما يعيد
إليها أحزانها ومخاوفها .في ظل ذلك كانت هموم
أخيها "أحمد" تجاه عنوستها .ثم يأتي عرض ثان
للزواج من "خالد" الذي أحبها قديما ،ل كن تزوج
من أخرى صارت علاقته بها روتينية ،ثم عرض
ثالث ل كن غير مناسب أيضا؛ لذا تعلن رفضها
وتسليمها بفوات فرصة الزواج المناسب.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية حب المرأة لرجل
متزوج ،وما تعانيه و يعانيه هو
من جراء ذلك ،لا سيما مع
استحالة إكمال علاقتهما بالزواج.
يأتي البناء السردي تقليديا،
ويتعدد الفضاء المكاني مع عدم
تحديده في مواضع كثيرة ،أما
الزمان فيأتي مسلسلا ،مع بيانية
اللغة.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية "تأخر الزواج" ،وما
يترتب عليه من معاناة الشخصية
الرئيسة ومن يحيط بها ،إلى أن
من
درجة
إلى
تنتهي
الاستسلام والرضوخ للأمر
الواقع .يأتي البناء السردي
تقليديا ،وينحصر الفضاء المكاني
في "غرفة مريم" ،وتحتوي البنية
الزمنية على استرجاع ،مع بيانية
اللغة.
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 .316المرأة ..كرامة (ص )30 -23
 .317الخيانة الخر يفية (ص )38 -33

[ ]14أحمد عبد الملك

تتوسط "جواهر" متألقة بجمالها مجلسا نسائيا،
يعيدها مشهد ُ طفل مع والدته إلى زواجها
التقليدي رغم جمالها المميز ،كان زواجا سعيدا
من "ناصر" خاصة مع حملها السر يع ،ل كن ثمة
فتاة تشاغل زوجها وتبعده عنها ،خاصة مع شدة
تعلقه بهذه الفتاة؛ من ثم يكون اللقاء ،و يعود
ناصر سكران ،وتتعدد الحوارات الباردة بين
الزوجين ،ورغم مجيء الطفل الأول فإن الأمر
يعود إلى ما كان عليه .تزداد آلام جواهر،
وينفجر الموقف مع عودته في حالة شديدة
السوء؛ وتتأكد من وجود امرأة أخرى ،ويتطور
الشجار إلى ضربها بقسوة .يتمادى ناصر إلى أن
يدمن المخدرات و يحكم عليه بالسجن ،يكبر ابنها
"سعود" و يكتشف حقيقة والده ،الذي يخرج
من السجن ،و يحاول الاثنان إقناع "جواهر"
بمسامحة الأب ،ل كنها تغادر البيت.
لبس "محمد" ثوبا جديدا ..وأدار زجاجة العطر
حول جسمه نافثا ما بها على ملابسه ووجه،
وعدل هيئته في المرآة ،وانطلق خارجا رغم أن
اليوم عيد زواجه تاركا زوجته "منى" ،التي أعدت
أشياء كثيرة لهذه المناسبة ،فقد مرت عشرون
عاما على زواجهما ،وصارت العلاقة بينهما
روتينية رغم احتفاظ منى بجمالها ،التي حاولت
إبعاده عن السفر كثيرا ،وما ينتج عنه من
علاقات وسهرات ومقابلات .لاحظت أن
جسدها يذوي مع الأيام دونما إهمام؛ مما دفع
الزوجة إلى إقامة علاقة غير شرعية ،حاولت
استمالة أحد الأصدقاء ل كنه تراجع ،بينما
ق آخر "علي" ،وهو ما تكتشفه ابنتها
تجاوب صدي ٌ
"نورة" ،و يصارحها بذلك ،بل تخ بر أباها بما كان.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
صورة من صور تدمير الزوج
للحياة الأسر ية؛ عبر إساءته
لزوجته عن طر يق تكوين علاقة
غير شرعية مع غيرها ،ثم
التعدي عليها بالضرب ،وهو ما
تقبل أن تغفره له .يأتي البناء
السردي دائريا ،ويتنوع
الفضاء المكاني بين "منزل
جواهر ،منزل ناصر الثاني،
السجن" ،ويتسم الزمان بمركز ية
الاسترجاع ،مع بيانية اللغة.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
إشكالية اجتماعية معتادة ،وهي
إهمال الزوج لزوجته؛ مما يؤدي
إلى إقامتها علاقة غير شرعية مع
غيره ،ثم اكتشاف الابنة مثل
هذا الأمر .يأتي البناء السردي
تقليديا ،وينحصر الفضاء المكاني
في "المنزل" ،و يأتي الزمن
مسلسلا تتخلله نقلات ،مع بيانية
اللغة.
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 .318المعجزة (ص )46 -41
 .319الزواج السابق (ص )55 -49

[ ]14أحمد عبد الملك

أطفأت "شيخة"أنوار الغرفة ،واستلقت على
السرير بغرفتها منفردة مع ديوان شعر ،حلقت به
إلى عالم آخر بعيد عن ضوضاء المدينة .نام الديوان
بهدوء ،وفجأة تضطرب أبواب المنزل لمجيء
"ناصر" الأخ الصغير لزوجها المتوفى .كان من
قدر شيخة أن يتوفى زوجها؛ فتظل في ذلك
البيت ال كبير مع طفلها ،ومضايقات أخي
زوجها ،الذي حاول الاعتداء عليها مرارا ،وهي
تقاومه ولا تستطيع إعلان معاناتها؛ فلن يصدقها
أحد ،كما أن التقاليد تحتم عليها الصبر وحسن
رعاية سمعة الأسرة .سنتان وشيخة تعاني تصرفاته
الصبيانية ،منتظرة تقدم رجل يز يل عنها معاناتها،
ل كن كل ليلة يزورها السراب البعيد ،وتعاود بعد
ذلك مسلسل الألم والمفاجآت غير السارة.
بقي "خالد" منزو يا بعد ثورة زوجته المتكررة،
مفكرا في منبع أزمته ،التي تتمثل في تغير الزوجة
بعد سن الأربعين .ينطلق الزوج في الشراب
والتدخين ،حتى يغلبه النوم ،ويزداد كرها للبيت
وبُعدا عنه؛ مما يتواكب مع ز يادة أزمته .ذات
يوم يسافر إلى بلد عربي ،وهنا يتعرف على
"فاطمة" ،التي تصغره ب  28عاما ،وينجذب إليها
وتتكرر لقاءاتهما ،حيث تؤثر فيه عبر ذكائها
واهتمامها به وحرصها على صحته؛ حتى تستطيع
إبعاده عن التدخين والشراب .يعود إلى بلده بين
خيال فاطمة وثورة زوجته واتهاماتها ،بل
إصرارها على الطلاق ،وهو ما يندفع إليه .يترك
البيت ثم يقرر السفر إلى "فاطمة" رغم إدراكه
لإشكالية فارق السن بينهما.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية الزوجة المتوفى زوجها
ومعاناتها في ظل مضايقات
أخي زوجها ،وعدم قدرتها على
المصارحة أو حصولها على أي
قدر من التعاون ممن حولها ،فلا
تملك إلا الصبر .يأتي البناء
السردي تقليديا ،وينحصر
الفضاء المكاني في "المنزل" ،مع
توظيف الزمان للاسترجاع،
إضافة إلى بيانية اللغة.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية الزوجة كثيرة الشجار،
وما ينتج عنها من نفور الزوج
منها ،لا سيما مع تعرفه على
أخرى ،تستطيع تقديم ما يفقده
لدى زوجته؛ من ثم يتجه إليها
رغم فارق السن .يأتي البناء
السردي تقليديا ،وينحصر
الفضاء المكاني في "المنزل ،بلد
فاطمة" ،يأتي الزمان مسلسلا.
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 .320الجبان (ص )62 -59
 .321الغرفة ( 405ص )69 -65

[ ]14أحمد عبد الملك

تكثر أسفار "حسن" وتكثر معها الشائعات،
ورغم ذلك فإن زوجته "فوز ية" تثق فيه ،خاصة
أنه بعد كل رحلة يبدآن شهر عسل جديدا ،فهي
تعتني بنفسها أشد ما تكون العناية عند عودته من
السفر .فقد نقلها من حياة الفقر إلى مصاف
سيدات المجتمع .ل كن في إحدى رحلاته الماجنة
يصطدم رأسه بالجدار ،و يصاب بحرح طفيف،
يدخل على إثره المستشفى ،وعقب كشف
الطبيب عليه ،يضع في جيبه ورقة و يوصيه أن
يقرأها بهدوء .يعود حسن إلى زوجته وينسى أمر
الورقة التي تخرجها زوجته من جيبه في الصباح
وتضعها على الطاولة ،وعندما يرى حسن الورقة
يتذكرها ،ثم يقرؤها وفيها يكتشف أنه مصاب
بالإيدز؛ فلا يقوي على إخبارها.
انتشر الشباب والفتيات العرب حول بح يرة
الهايدبارك ،وتنوعت مواقفهم .ذهبت "العنود"
إلى هناك وأخذت تتأمل الموجودين .ورغم
جمالها الأخاذ فإنه لم تكن لها إرادة في اختيار
زوجها أو كثرة إنجابها ،فقد كان زوجها سيئ
المعاملة همجي السلوك ،وتمثل منبع أزمتها في
العادات والتقاليد ،التي تلزمها بالطاعة الأبو ية.
كانت تأمل تحسن حياتها الزوجية مع الإنجاب،
ل كن الأيام لم تحقق لها أية بادرة من أحلامها
ال كثيرة .ترى خلال تأملاتها أبا يحنو على ابنته؛
فستعيد وقوع نقيض ذلك من زوجها .تقترب
نزهتها من الانتهاء ،فترى والد الفتاة ثانية ،وتذكر
أنه صحافي مشهور في بلادها ،وقد توفيت زوجته.
في الصباح التالي ،تدخل الغرفة  405باقة جميلة
وبطاقة مواساة من مجهولة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
إصابة الزوج بالإيدز نتجية
انحرافه ،رغم امتلاكه زوجة
جميلة ،شديدة العناية بجمالها،
وعندما يكتشف إصابته تلك لا
يجد الشجاعة لإخبار زوجته
بإصابتها تلك .يأتي البناء
السردي معتمدا على عنصر
المفاجأة ،وينحصر الفضاء
المكاني في "المنزل ،المستشفى"،
و يأتي الزمان مسلسلا.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
صورة من صور القسوة
الذكور ية تجاه المرأة ،تلك
القسوة التي تأتيها من زوجها،
ومن قبله والدها ،ل كنها تجد
مقابل ذلك عبر شخصية الكاتب
الذي توفيت زوجته .يأتي البناء
السردي تقليديا ،يتنوع الفضاء
المكاني بين "بح يرة الهايدبارك،
غرفة  ،405منزل العنود" ،وثمة
استرجاع ضمن البنية الزمنية مع
بيانية اللغة.
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 .322الزوجة الصغيرة (ص )79 -73
 .323الضحية (ص )85 -81

[ ]14أحمد عبد الملك

تتأمل "هند" صورة والدها بحزن ،فقد تخرجت
في الجامعة وصارت مدرسة ،حيث قضى والدها
على حلمها أن تكون مهندسة ديكور؛ لصرامته
وحرصه على أن يبعدها عن أي عمل مختلط لما
فيه من مضايقات للنساء مارس هو نفسه بعضها.
يرن الهاتف و يأتي صوت زوجها الذي تزوجها
بإرادة والدها؛ من ثم كانت غير راضية عن
حياتها .يعاني زوجها "ناصر" من بعدها عن
شئون المنزل ،وملاحقتها الجنونية للموضة ،وحيرته
إزاء سلوكياتها .بعد أن أعلمته بعدم حضورها على
الغداء ،خرج من عمله وتناول طعامه في محل.
وعند عودتها كان حوارها السر يع المقتضب،
الذي يشي بانفصال الطرفين .تستمر تلك البرودة
بينهما ،ثم تكون ثورتها في المنزل نتيجة سوء تقييم
الوزارة لها ،فينفد صبر ناصر و يطلقها؛ عندئذ
تعود إلى والدها المدمن للشراب.
تحلم "حنان" برجل يحميها ،فقد طلقها "أحمد" بعد
زواج سر يع ووحشية غير مبررة؛ من ثم قررت
الانتقام من الرجال .تحولت حنان بعد الطلاق
إلى امرأة لا تدرك ما تقوم به ،وتعدد علاقاتها
غير الشرعية .بدأت تحيك شباكها حول أحمد
زميلها في العمل ،ورغم سعادته الأسر ية وقع في
شباكها؛ حيث أحبها فعلا رغم سيرتها السيئة؛
لذا قرر إنقاذها وتزوجها رغم ثورة زوجته
الأولى .نشط أحمد في إعادتها امرأة سو ية بعد أن
عذبتها الظروف ،وعندما جاءت الإجازة
الصيفية احتار أحمد مع من يقضيها ،ورغم أنه
فضل "حنانا" فقد اكتشف خيانتها له؛ عندئذ
خرج من المنزل بلا عودة وركب الطائرة مع
زوجته وأولاه بينما ورقة الطلاق تحت باب
منزل حنان.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
مخاطر صرامة الأب الزائدة مع
ابنته؛ مما يدمر حياتها ،بداية
من دراستها الجامعية ،فعملها ما
بعد الجامعة ،ثم حياتها
الزوجية ،حيث تفعل ذلك كله
من دون إرادة لها .يأتي البناء
السردي تقليديا ،وينحصر
الفضاء المكاني في "منزل
الأسرة"،
منزل
الزوج،
الزمنية
البنية
وتتضمن
استرجاعات متعددة.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
ظاهرة اجتماعية ،هي انحراف
المرأة نتيجة زواج فاشل ،ورغم
توفر فرصة العودة فإنها تفضل
حياتها غير السو ية؛ مما يضيع
عليها تلك المساعدة .يأتي البناء
ًّ
متسارع
تقليديا
السردي
الأحداث ،يتنوع الفضاء
المكاني بين "منزل الزوج
الأول ،منزل أحمد ،منزل
حنان" ،تتسم البنية الزمنية
بكثرة النقلات ،مع بيانية اللغة.
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 .324رخصة الأنوثة (ص )90 -87
 .325ديوان شعر (ص )99 -93

[ ]14أحمد عبد الملك

تمتعت "حصة" بثراء مميز ،وصارت واحدة من
نساء المجتمع المخملي ،وبعد ليلة من تلك الليالي
المخملية خلت إلى نفسها ،واستعرضت حياة الفقر
التي أنقذها منها "ناصر" زوجها .ورغم هذا فإن
قلبها حزين على زوجها؛ ففي أحد فنادق لندن
يجلس ناصر في انتظار "جاكلين" ،الفتاة
الأمريكية رائعة الجمال ،التي عينها مديرة لمكتبه
في إحدى المدن الأمريكية ،ينطلقان إلى لعبة
القمار ،التي يخسر فيها ال كثير ،تقترح عليه
جاكلين الذهاب إلى الفندق ،يعاند ويذهب إلى
كازينو آخر و يعاود الخسارة فيه .وفي الصباح
يخرج ناصر إلى شرفة حجرة جاكلين المشتركة،
بينما حصة تنتظر رجل الأعمال الذي مل كها
الدنيا وسحب منها رخصة الأنوثة المتفجرة.
كانت حياة "منيرة" شديدة التميز ،فمع ثرائها
وجدت ذاتها في الثقافة والشعر وملاحقة أخبار
السياسة والأدب .نضجت وزادت رشاقة،
وعندما كانت تفرغ من نشاطها الاجتماعي
تتفرغ لهواياته التي تعشقها من كتابة الشعر
والرسم ،فلها طبيعة رومانسية خاصة .كانت
تتنقل بين هوايات الشعر والرسم داخل غرفتها
الوردية .بدأت الإجازة الصيفية وهي في طر يقها
إلى أوروبا ،وفي الطائرة كان "منصور" جالسا
بجوارها ،وهو واحد من المعجبين بكتاباتها
ولوحاتها ،مع نجاحه في إدارة أعمال والده .وفي
لندن يتحين الفرصة للتواصل معها ،و يظل بجوار
بيتها ،ثم يرسل إليها باقة ورد ،وتصير له لوحة في
غرفتها الخاصة .يتقدم منصور لخطبتها ،ل كن
والدها يرفض ،فتظل لوحته على الحامل بعد أن
تجاوزت منيرة الأربعين.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية حصول المرأة على الثراء
عن طر يق زوجها ،ل كنها تفقد
ذلك الزوج؛ من ثم لا يكون
ذلك الثراء عوضا عن الزوج،
وضياع أنوثتها المتفجرة .يأتي
البناء السردي عبر مشهدين
متقابلين ،وينحصر الفضاء
المكاني في "منزل حصة،
الفندق" ،بينما يتزامن الحدثان
زمنيا.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،عارضة إشكالية
فشل الزواج بسبب النظرة
الطبقية من قبل والد الفتاة،
وهو ما يترتب عليه بقاء تلك
الفتاة دون زواج إلى سن
الأربعين .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا متسارع الأحداث،
وينحصر الفضاء المكاني في "قصر
منيرة ،منزلها في لندن" ،يتسم
الزمن بالتسلسل مع سعة
النقلات الزمنية.
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 .326التركة المتأخرة (ص )104 -101
 .327نصف الابتسامة الثاني (ص )109 -107

[ ]14أحمد عبد الملك

وقفت "مريم" أمام جثة زوج أختها تتأملها ،فهو
ا لذي حكم عليها أن تظل بلا زواج مدى الحياة،
رغم أنها لم تكن قبيحة أو يبتعد عنها الخطباء.
أصر زوج أختها على رفض من يتقدم إليها دون
أية أسباب ،ولم تستطع هي أو أختها فعل شيء
أمام سيطرته المطلقة .تجاوزت مريم الأربعين،
وما زال زوج أختها يحتفظ بها كخادمة لأختها،
حتى بعد أن استغنت عن مساعدة أختها.
حاولت مريم أن تتمرد ل كن محاولاتها فشلت،
رغم شدة احتياجها للزوج .بدأت مريم تنسى
أنوثتها ،عندئذ توفي زوج أختها ،الذي ترك لها
نصف ممتلكاته ،ل كنها كانت بحاجة إلى نصف
عمرها الذي ذهب.
شتت سقوط المطر تركيز "أحمد" على وطنه البعيد
في مغتربه .لم يكن يريد السفر ،ل كن زوجته
دفعته إلى ذلك بكثرة شكوها وانتقادها له .هي لم
تكن محقة ،ولم يكن هو أيضا محقا في تركه
البيت .يحاول أحمد قراءة جريدة عربية ل كن لا
يستطيع التركيز ،فعاد يتأمل الوجوه ،ويسترجع
حياته في باريس ،حيث وجد أخيرا منزلا
متواضعا ليسكن فيه .عاد وجه زوجته يلاحقه؛
حتى انفعل فسقطت منه الجريدة ،وإذا به يرى
وجها عربيا لا ي ُرى إلا في الأحلام ،وجها
ملائكيا يشرق عن نصف ابتسامة .ثم تاه وسط
الزحام من جديد .انطلق أحمد يهرول .بعد خمس
سنوات؛ فهو ما زال يبحث عن نصف الابتسامه
الثاني.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
صورة من صورة السلطة
الذكور ية على المرأة ،عبر تحكم
الرجل /زوج الأخت في مصير
المرأة؛ وهو ما يُضي ِّع عليها فرصة
الزواج ،رغم تركه لها نصف
ثروته بعد موته .يأتي البناء
السردي دائريا ،وينحصر
الفضاء المكاني في "المنزل"،
وتتسم البنية الزمنية بمركز ية
الاسترجاع.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تسجل
زاو ية من زوايا الاغتراب،
الذي يندفع إليه الزوج نتيجة
إلحاح الزوجة وقوة رغبتها في
الثراء ،ل كنه يعاني أشد المعاناة
في مغتربه خلال سنواته الخمس.
يأتي البناء السردي تقليديا،
وينحصر الفضاء المكاني في
"مقهى في باريس" ،تحتوي
البنية الزمنية على استرجاع
متعدد.
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 .328طفل لا يأتي (ص )114 -111
 .329الزوج الشرقي (ص )120 -117

[ ]14أحمد عبد الملك

وقفت "نورة" تعد الدقائق قلقة خارج حجرة
العمليات؛ حيث يجرى زوجها "ناصر" عملية
جراحية .استعادت حياتها معه ،فقد تم زواجهما
بعد صعوبات ،كانت نورة مدرسة في إحدى
المدارس الابتدائية ،وكان ناصر موظفا مرموقا في
إحدى الدوائر الحكومية .ورغم حياتهما معا التي
كانت كالحلم فإن نورة كانت شديدة الحرص على
الإنجاب دون ناصر ،الذي قدم أعذارا كثيرة،
وحاول إسعادها بكل السبل ،ل كن الصمت
سيطر عليها وتتابعت عليها الهواجس؛ لشدة
حاجتها إلى أن تكون أما ،ورغبتها في معرفة
سبب موقف ناصر .تتابعت العملية الجراحية،
التي انتهت بوفاة زوجها ،وتمنيها أن يكون لديها
ولد يقف بجوارها خلال هذا الموقف ،وأخيرا
علمت حقيقة عقم زوجها.
استعرضت "مريم" شر يطا طو يلا من الانتقادات
للزوج الشرقي ،مثل أنه يحب العادة والتكرار
و يكره التغيير ،أو أنه رجل يحب نفسه لدرجة
النرجسية ،ولا يلم بقضايا الزوجة ،أو يلتفت إلى
مشاعرها ،شرس المعشر؛ مما جعلها تعزف عن
الزواج ،وترى استحالة اقترانها بشخص له هذه
الجوانب السلبية ،التي أخذتها من أحاديث النساء
فحسب ،حيث تناولن الجانب السيئ في
أزواجهن .حاول والدها مفاتحتها في الموضوع
مرارا ،ل كن ذوقها ولباقتها يمكنانها من تحو يل
الموضوع إلى مسارات أخرى بعيدة عما يريده
والدها ،حتى تجاوزت سن الثلاثين ،وعانت من
الوحدة والأفكار السوداو ية ،ونُسجت حولها
الأقاو يل والقصص .استعرضت "سارة" حياة
مريم كلها ،فوافقت على عرض والدها للزواج.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إحدى الإشكاليات الأسر ية،
التي تتمثل في عقم الزوج
ومعاناة الزوجة جراء ذلك؛
ومن ثم كان حرصها على
الإنجاب ،وهو ما لا يتم ،بل
تفقد زوجها عقب عملية
جراحية .يأتي البناء السردي
دائريا ،وينحصر الفضاء المكاني
في "المستشفى ،المنزل" ،تتسم
بمركز ية
الزمنية
البنية
الاسترجاع.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
عزوف المرأة الشرقية عن
الزواج لسلبيات الرجل الشرقي؛
مما يؤدي إلى فوات فرصة
الزواج بالنسبة لها؛ وهو ما يدفع
أخرى إلى الموافقة سر يعا على
مثل هذه الخطوة .يأتي البناء
السردي أقرب للتحليل؛ مما
يضعف الجانب الحدثي ،وينحصر
الفضاء المكاني في "المنزل"،
و يأتي الزمان مسلسلا.
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 .330هذا الرقم موقوف (ص )126 -123
 .331الدمية الملونة (ص )133 -129

[ ]14أحمد عبد الملك

تجلس في بل كونتها المحببة تتحدث إلى العصافير،
تتساءل ماذا سيكون الغد؟ وتعاني من وحدة
قاتلة ومحاصرة العيون والكلمات التي لا ترحم،
كان قدرها أن تعيش وسط هذا الجفاف
القاتل ،رغم أنها تتمتع بثراء واسع فإنها بحاجة إلى
كلمات تغذي روحها ،فهي تمتلك كل شيء إلا
نفسها .أما هو فيكافح الحياة ،و يعيش فراغا
حتمته ظروف العمل وازدواجية المواقف،
تعدى الأربعين .ثم هلت صورتها على ليله الأفحم
قمرا ،أعانه على التعرف على لون الابتسامة
وشرعية الأمل ،ورغم كل الإشكاليات تواصلا،
لم تكن المسافات تمثل عائقا ،كانا يختصران
المسافات والأسوار ،إلى أن اختفى صوتها خلال
يومين ،فحاول الاتصال ،ل كن جاءته رسالة" :هذا
الرقم موقوف".
جلس "علي" يتأمل زوجته "مي" لمدة ساعة وهي
تضع مكياجها المبالغ؛ مما يليق – كما ترى-
بالز يارة التي سيقومان بها لبيت أحد الأصدقاء،
رغم أنها جميلة ولا تضيف إليها المساحيق شيئا،
كما أنها ما زالت صغيرة ،وليست بحاجة إلى
تصغير عمرها .وقد حذرها كثيرا من مواصلة
شراء أدوات مكياج؛ لأن لديها منها ال كثير.
ضاق علي بشدة من طول انتظاره؛ فانطلق الحوار
بينهما محاولا إقناعها بأن هذا يكفي ،ل كنها
أصرت ورأت أن فكره قديم ،ولا بد من تغييره.
واصلت تدقيقها فزاد غليانه ،واندفع إلى سيارته،
مقارنا بينها وبين حصة البسيطة المثقفة الواعية،
التي تفرض شخصيتها بقوة الحوار وتحرر الثقافة
وتجدد الأفكار.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج قوة
الحب رغم كثرة الحواجز،
ومحاولة الطرفين تجاوز تلك
الحواجز رغم صعوبتها .يأتي
البناء السردي أقرب للتحليل
عبر رصد ذي منحى مجازي
بعيدا عن السرد القصصي،
و يأتي الفضاء المكاني غير محدد،
مع تماهي الزمان ،وإن اتسم
بشيء من التسلسل ،مع قوة
البيانية.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
ظاهرة مبالغة المرأة في المكياج
رغم عدم حاجتها الشديدة إليه،
وإهمالها جوانب أخرى مهمة في
شخصيتها مثل فكرها وثقافتها؛ مما
يكون ذا تأثير في زوجها .يأتي
ًّ
تقليديا يغلب
البناء السردي
عليه الحوار ،وينحصر الفضاء
المكاني في "المنزل" ،و يأتي
الزمان مسلسلا.
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 .332رجل البحوث (ص )139 -135
 .333ابن العم(ص )146 -143

[ ]14أحمد عبد الملك

لاحظت "شيخة" زوجة أحمد تعلقه الشديد بالعلم
وال كتب ،وحاولت إخراجه من هذه الدائرة،
ل كنه كان واثقا من أن العلم هو طر يق النجاح.
تخرج أحمد طبيبا مشهورا ،وأخذ الأسرة إلى
رحلة طو يلة حول العالم ،وعندما عادت الأسرة
تبوأ أحمد مركزا مرموقا في الوزارة ،وانكب مرة
أخرى على بحوثه .زاد الأمر واستمر ،حتى ضاقت
شيخة ،وقررت التمرد ومواجهته ،تلك المواجهة
التي انتهت بطلب الزوجة الطلاق ،وموافقة
الزوج .وفي الصباح جاءتها رسالة توقعت أن
تكون ورقة طلقها ،ل كنها كانت اعتذارا من
أحمد ،الذي دخل عليها بكتاب أخير ،هو قصة
حياتهما ،وفيه يثني عليها لمواقفها الجليلة وتشجيعها
له ،ويسجل ما فعلته من أجله.
لم تكن "منيرة" فتاة عادية ،بل كان لها
طموحات بعرض الأرض في الدراسة والعمل،
ل كنها تزوجت قسرا من ابن عمها كما تقتضي
التقاليد ،ومنذ اليوم الأول فرض عليها أحكاما
تعسفية مبالغا فيها رغم أنه جامعي؛ فلم تتوقع منه
ذلك ،حتى لحظات الانفراد ح ُرمت منها،
ومحاولة التعبير عن ذاتها ق ُضى عليها .كان همجيا
في التعامل معها ،حتى أنه كان يأتيها مخمورا كل
مساء .ومع حملها زاد تعبها وتوجسها من
المستقبل ،ومعه زادت معاناتها في علاقتها معه،
ولم يكن أمامها إلا الصمت ،إزاء إهماله لها .ثم
قررت الثورة ،ل كنها احتارت كيف ،حتى
دخل عليها وأمسك يديها برقة على غير العادة،
وناولها ورقة الطلاق ،وخرج.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،معالجة إشكالية
إهمال الزوج لزوجته؛ نتيجة
انشغاله عنها ببحوثه وعمله ،وهو
ما تضيق به الزوجة راغبة في
الطلاق ،ل كن يفاجئها الزوج
بغير ذلك .يأتي البناء السردي
موظفا عنصر المفاجأة مع اتساع
مساحة الأحداث ،وينحصر
الفضاء المكاني في "المنزل" ،مع
مجيء الزمن مسلسلا.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
صورة من صور سوء معاملة
الزوج لزوجته ،ومصادرته كل
حقوقها ،ورغم التزامها الصبر
فإن أمرها ينتهي بالطلاق من
دون مبرر .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا مع اختصار حدثي
واسع ،وينحصر الفضاء المكاني
في "المنزل" ،وتتسم البنية الزمنية
بالتسلسل مع امتدادها من
خلال تقنية الاختصار.
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 .334جريمة الظلام (ص )153 -149
 .335هروب (ص )158 -155

[ ]14أحمد عبد الملك

وقفت "سميرة" تطيل النظر خارج غرفتها ،حيث
ترى شبحا يتجول بين شج يرات الحديقة ،أطفأت
نور الغرفة ،كان الشبح يسحب شيئا ثقيلا،
كانت حيرى حول حقيقة هذا الشبح ،الذي
توقف وبدأ يحفر الأرض ،ورمى بكيس ضخم في
الحفرة ،وبدأ يهيل عليه التراب .تعددت
تساؤلاتها إزاء ما يحدث .ذهبت إلى غرفة
والدتها مذعورة ،ووجدت والدتها في حمامها،
واكتشفت عدم وجود والدها في غرفته ،فعادت
إلى غرفتها منكسرة ،حيث آثار وحل الحديقة
ودماء ،وعندما واجهت والدها نفي أنه كان في
الحديقة ،ثم ترك غرفتها .عاد ثانية وتلاقت
نظراتهما ،فأخبرها الحقيقة ،حيث يدفن كل ما
يملك؛ حتى لا تصله أيادي الآخرين ،وهو ما
سمعته الأم.
تنهال طرقات "الأم" على باب ابنتها "هند" من
دون جواب ،خاصة مع تأخر السائق الأول،
الذي يضطر إلى المغادرة لتوصيل الأبناء ،نزلت
الأم واتصلت بهاتف غرفة ابنتها ،ل كن لا
مجيب .تذكرت الأم نظرة اعتراض ابنتها تجاه أبيها
بالأمس .فهند فتاة رائعة ،تحفل كثيرا بجمالها
ورعاية جسدها ،وتهتم بمظهرها ،ل كن طال
انتظارها للفارس القادم ،بسبب والدها ،الذي
فرض عليه حبسا انفراديا ،وصد أي دعوة
لخطبتها أو السؤال عنها .تجاوزت هند الثلاثين
دون شعور بالحب ،وكانت تتألم وهي تسمع
أخبار الزواج والحب الخاصة بصديقاتها .أسرعت
الأم لإيقاظ الوالد ،الذي كسر باب حجرة هند،
ل كن لم يجدها .فإذا بسيارة السائق الثاني تتسلل
إلى فناء المنزل ،وتترجل هند بنظرة الاعتراض
تجاه والدها.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
صورة من صور خوف الأب
على زوجته وابنته من الآخرين؛
مما يدفعه إلى محاولة الحفاظ على
ما يريد إعطاءه لهما .يأتي البناء
السردي موظفا عنصر المفاجأة،
ينحصر الفضاء المكاني في
"المنزل" ،وتأتي البنية الزمنية
مسلسلة.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
مبالغة الأب في الحرص على
ابنته لدرجة منعها من الزواج،
وتبين ما ينتج عن ذلك من
تجاوزات ،تندفع إليها الابنة
جراء ذلك .يأتي البناء السردي
موظفا عنصر المفاجأة مع
استمرار التشو يق .ينحصر الفضاء
المكاني في "المنزل" ،كما تتضمن
البنية الزمنية استرجاعا.
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[ ]14أحمد عبد الملك

لم يكن الحب بين "راشد" و"شيخة" عاديا ،ولم
تكن الظروف كذلك عادية ،وكانت حوارات
الحب بينهما متعددة ،كما كانت الأذواق بين
المتحابين متقاربة ،وكأنهما نسخة طبق الأصل في
شخصين .وبعد عام من زواجهما لاحظت شيخة
أنه بدأ يبتعد عنها شيئا فشيئا ،فالكلمات الجميلة في
الهاتف بدأت تتوارى ،وكثر حديثه عن زملاء
العمل .أما راشد فكان يرى ذلك طبيعيا ،وإنما
هي مشاغل الحياة .وفي ليلة نام راشد مبكرا،
وظلت شيخة تفكر في هذا الأمر ،وأخذت
الأسئلة في نهشها من جديد ،وأصبح جو المنزل
كئيبا ،حيث اعتقدت شيخة أن هناك أخرى في
حياة زوجها ،كان هذا الظن بداية طر يق النهاية
بالنسبة للاثنين.
استيقظ "خالد" في غرفته بالفندق ،وأيقظ
زوجته حتى يلحقا بباص الشركة السياحية ،الذي
انطلق في الولاية الأمريكية التي يعرفها خالد؛
ومن ثم أخذ زوجته وطفليه إلى طر يق آخر،
وبعد جولة ذهبوا إلى مطعم هادئ .فجأة ظهرت
إليزبيث صديقة خالد خلال الدراسة؛ عندئذ
ارتبك بشدة عندما رآها .ثم كان حوارهما بعدما
قامت زوجته ليلهو الطفلان ،وقد أخبرته بأن
الطفلة التي معها هي ابنته منها ،بعدما تركها رغم
وعده لها بالعودة والزواج .أسرع خالد بالذهاب
وقد وعدها بالاتصال ثانية ،ل كن تنتهي الإجازة
سر يعا ويذهب إلى المطار ،وهناك يتقدم إليه
أحد ضباط الأمن ،وتتأجل السفر أسبوعا،
و يعود خالد ومعه ابنته الثالثة سارة ،التي تبدي
زوجته تفهما شديدا لحالتها وتعاطفا معها.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
ظاهرة تغير علاقة الزوجين بعد
الزواج ،واختلاف طبيعة الحياة
بينهما؛ نتيجة تطور العلاقة
بالزواج ،ثم الانشغال بجوانب
الحياة المتعددة .يأتي البناء
السردي تقليديا ،حيث يكتفي
بالرصد والتحليل واختصار
الأحداث .ينحصر الفضاء
المكاني في "المنزل" ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتسلسل.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،عارضة إحدى
النتائج السلبية لعلاقات العرب
بالأجنبيات في أثناء دراستهم
بالخارج ،وما قد ينتج عن ذلك
من أطفال لا بد من رعايتهم.
يأتي البناء السردي موظفا
عنصر الصدفة ،مع مثالية
موقف بعض الشخصيات.
يتنوع الفضاء المكاني بين
أماكن عدة " الفندق ،المطعم،
المطار" ،ويتضمن الزمان
استرجاعا.
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[ ]14أحمد عبد الملك

داهم البوليس شقة "حسين" وأخذه وهو
وزوجته "هدى" إلى المخفر؛ من ثم جلس إلى
حائط السجن يستعيد ما أوصله إلى هذه الحالة.
فهو كأي كادح غادر بلاده بحثا عن لقمة
العيش ،وفي الطائرة تعرف على "محمود" ،الذي
شكله من جديد ،بعدما كان حسين ورقة بيضاء،
حيث خرج الاثنان ،ليركبا سيارة فارهة تقلهما
إلى شقة محمود ،التي بدت وكأنها نادٍ ليلي ،وبدأ
محمود يضع صديقه على الطر يق غير السوي ،الذي
سل كه خاصة بعدما لحقت به زوجته ،التي انهالت
عليها الهدايا ،وتحولت شقتهما إلى مكان لسهرات
خاصة ،ارتفع ضجيجها وروائحها ،فاشتكى الج يران
إلى الشرطة ،التي راقبتها ،حتى تم القبض على
من فيها.
تتلخص إشكالية "أحمد" في أنه يريد زوجته
"عائشة" رومانسية ،متجاوبة معه ،ل كنها تفضل
الانقياد للسيد الأول دون مناقشة أو حوار،
حاول كثيرا دفعها للقراءة ،ل كنها تفضل على
ذلك متابعة المسلسل التلفز يوني .يحاول أن
يستعيد كيف كان زواجهما ،وأيام أن كان على
مقاعد الدراسة في الخارج ،عندما جاءه هاتف
من والده كي يحضر ،وبعد وصوله بيومين أصبح
زوجا لابنة أحد أصدقاء والده ،كان جل همه
أن يطيع والده ،ل كنه دخل معها قبو الموت.
حاول أن يأخذها معه للخارج ل كنها رفضت،
فأكمل دراسته وعاد إليها ،حيث وجدها كما
تركها .يعيش في فراغ متعب ،تسللت شعيرات
بيضاء إليه ،تغلب عليه السكر المزعج والديون ،بينما
هي لا تمل من عمل المنزل ،هي زوجة مطيعة،
ل كنه فنان رومانسي ،جاءه هاتف رومانسي ل كنه
غير شرعي.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
صورة لسقوط الذات أمام
إغراء المال ،بعدما اغتربت تلك
الذات من أجل البحث عن
الثراء ،ل كن العجلة في تحقيق
ذلك الثراء يدفع إلى سلوك
السبيل غير السوي .يأتي البناء
السردي دائريا .يتنوع الفضاء
المكاني بين "المطار ،شقة محمود،
شقة حسين" ،تتسم البنية
الزمانية بمركز ية الاسترجاع.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
الحياة
إشكاليات
إحدى
الزوجية ،وهي اختلاف طباع
الزوجين :فالزوج رومانسي،
بينما الزوجة تقليدية ،وتزداد
الأزمة مع يأس الزوج من
إ يجاد مخرج لها .يأتي البناء
السردي دائريا .ينحصر الفضاء
المكاني في "بلاد الدراسة
الخارجية ،منزل خالد" ،وتتسم
بمركز ية
الزمانية
البنية
الاسترجاع.
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 .340الزوجة الثالثة(ص )189 -185
 .341غ ِّيرة (ص )194 -191

[ ]14أحمد عبد الملك

فرغت "مريم" الزوجة الثانية ل "سعد" من
الاستعداد الحافل لاستقباله .نشأ بينهما حب
جارف إثر لقاء عابر في عاصمة غربية ،وتزوجها
رغم أنه متزوج من ابنة عمه ،التي استسلمت
لقدرها؛ من ثم قبلت ابن عمها جر يا على عادة
القبيلة ،ثم كان طابع الحياة الذي أفقدها الانتماء
لشيء سوى صناعة الأطفال .على الجانب الآخر
كانت "هند" ابنته من الزوجة الأولى قلقة
مضطربة ،فهي تح ترم "مريم" ،وتقدرها كعادة
القبيلة رغم معاناتها من الأحاديث اللاذعة،
تحاول الاتصال بزوجة أبيها ،ل كن لا تستطيع.
ينطلق سعد متلهفا لمريم .يخ برها أنه سوف
يتغيب فترة بسبب مشروع سيقوم به ،وهو ما
تصدقه .ل كن يرن الهاتف مرتين :الأولى من هند
ابنته التي تعلم بقصة تعلقه بإحدى بنات الثانو ية،
والثاني من الفتاة ذاتها ،التي سوف يتزوجها
الأسبوع القادم ،وهي مشروعه الجديد.
ًّ
خرافيا،
كان زواج "ليلى" من ابن عمها "خالد"
وكانت قصة حبهما مؤشرا على نجاح تجارب
الحب قبل الزواج ،إضافة إلى جمال ليلى وخلقها
مع وسامة خالد ورجاحة عقله وتميزه الاجتماعي
والوظيفي .فقد كان المنزل هو الرابح الوحيد من
تلك الشركة الناجحة ،كان لوجودهما وحيدين
بالمنزل أثر كبير في تقرب كل منهما للآخر ،لم
تكن ليلى لتخفي أي شيء عن خالد ،وكذا كان
هو معها ،وكانت الثقة على أكملها بينهما .ذات
يوم بدت ليلى متغيرة ،وكان وراء ذلك شكها في
أن هناك أخرى تعلق بها زوجها ،حاول خالد
التماسك ،ل كنه انفجر في نهاية الأمر ،فقد كانت
وراء ذلك مكالمة من مجهولة.

277

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
ظاهرة تعدد الزوجات ،وما
يكون وراءه من أسباب ،تقدم
منها هذه القصة رغبة الرجل،
تلك الرغبة التي تدفعه إلى
التطلع إلى الأخر يات ،دون
وجود أسباب قو ية .يأتي البناء
السردي تقليديا .ينحصر الفضاء
المكاني في "منزلي خالد" ،وتتسم
بتوظيف
الزمنية
البنية
الاستباق.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،عارضة إشكالية
فقدان الثقة بين الزوجين ،رغم
توفر أسبابها لديهما بقوة ،وذلك
بسبب غيرة الزوجة النابعة من
شكوك ضعيفة الأساس .يأتي
البناء السردي تقليديا .ينحصر
الفضاء المكاني في "المنزل"،
وتتسم البنية الزمنية بتوظيف
بنية الاسترجاع.
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 .342ابن القبيلة(ص )200 -197
 .343الشك الثلاثيني (ص )207 -203

[ ]14أحمد عبد الملك

عاد "حسن" لتوه من دراسته بأمريكا ،ليستريح
من عناء الدراسة ثم يعود لمواصلتها ،ل كن أباه
أراد تزو يجه من ابنة عمه "جواهر" التي تنتظره
منذ سنوات؛ جريا على عادة القبيلة ،وهو ما
عرضه عليه الوالد .ل كنه اعترض لأنه لم يرها
وليست بينه وبينها أي معرفة؛ من ثم كان قانعا
باستحالة هذا الزواج .دخل المجلس فإذا بوالده
قد حسم الأمر ،وتم عقد القران وتحديد يوم
الزفاف .تألم حسن مما حدث رغم جمال
زوجته ،التي بدا عليها الحزن ،فعلم أن هناك آخر
"سعودا"؛ من ثم قرر أن يطلقها ،واتجه إلى المطار
للاستكمال دراسته ،بينما تلتقي جواهر بسعود،
وتُفتح في حياتهما آلاف الأبواب.
بعد عشرين عاما من زواج حصة وأحمد هجمت
عليهما السنون وواجهتهما الأيام بحقيقة تقدم
العمر؛ فزاد تعلقها بالمرآة وتحديقها في وجهها
وجسدها ،وبدأت تسترق السمع لحكايات
الطلاق وخيانات الزوج؛ فقلقت ونما شكها،
وقررت أن لا تدعه يفلت منها .دخل بعد
منتصف الليل ،فتح باب الغرفة فإذا بها في
انتظاره ..وضعت يديها حول وسطها في مظهر
احتجاجي ،وانطلق بينهما الحديث من الشك إلى
الاتهام فطلبت الطلاق! مضت الأيام كئيبة
وثقيلة ،وحصة ماضية في احتجاجاتها وثوراتها
وعنادها اللامحدود ،وفي كل شجار كانت تلح في
طلب الطلاق ،حاول أن يخرجها مما هي فيه،
ل كنه فشل ،حاول استصدار ورقة الطلاق ،ثم
يعود من أجل ابنته.

278

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية تحكيم عادات القبيلة
في ضرورة الزواج من القريبة،
وما ينتج عن ذلك من فشل
هذا الزواج ،الذي لا يتم،
للعدم قيامه على دوافع قو ية.
يأتي البناء السردي تقليديا.
ينحصر الفضاء المكاني في "منزل
العائلة ،منزل الزوج" ،وتتسم
البنية الزمنية بالتسلسل.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية نمو الشك بعد تقدم
العمر بالزوجين ،أو ما سمته
القصة عبر عنوانها "الشك
الثلاثيني" ،وما ينتج عنه من
خلافات قد تودي إلى
الطلاق .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا عبر الرصد التحليلي
والاختصار الحدثي .ينحصر
الفضاء المكاني في "المنزل"،
وتتسم البنية الزمنية بالتسلسل.
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 .344الحب الأول (ص )217 -212
 .345صمت الجدران (ص )224 -219

[ ]14أحمد عبد الملك

احتسى "ناصر" القهوة في القطار الذي ينطلق
وسط لندن ،دخلت امرأة وجلست مكان
حقيبته ،كان ناصر متفوقا ومحط إعجاب الجميع.
بدأ الحوار مع "جينا" وامتد طو يلا ،ثم دعَت ْه
لحضور حفلة بمصاحبتها .عادت منها مثقلة
بالشراب ،فنامت في شقته ،وبعدها اطمأنت
لناصر وتعدد لقاءاتهما ،التي صارت حبا لا بد
أن ينتهي بالزواج .علم والد ناصر بالأمر وثارت
العائلة .توعده والده وكثر التوبيخ ،تأثر ناصر وبدا
عليه التغيير ،وهو ما لاحظته جينا ،بل علمت
بحقيقة الأمر من أصدقائه ،فقررت الاختفاء
تماما .أنهى ناصر دراسته ،وفي المطار تصفح
جريدة شاهد فيها صورة جينا وتحتها خبر وفاتها
إثر جرعات زائدة من المخدرات .تزوج من ابنة
عمه ،وأنجب طفلا ،ل كن الجريدة ما زلت معه
أينما حل أو سافر.
حالة السرحان والشرود صارت ملازمة ل "خالد"؛
مما بات واضحا لزوجته "حصة" أنه يخفي سرا،
وقد حاولت بشتى الطرق أن تعرف حقيقة هذا
السر ،ل كنها فشلت ،بينما زادت مساحة
الصمت في المنزل؛ من ثم كأي امرأة شرقية
الهاجس الأول بأن هناك أخرى .دخلت
ُ
طرقها
عليه مكتبه وصممت على مفاتحته لوضع حد لما
يحدث ،ل كن الحديث تطور إلى اتهامها له
وإصراره على إخفاء الأمر ،فكان طلبها الطلاق،
وهو ما وقع فيه خالد نتيجة لعصبية الحديث .وفي
اليوم التالي ذهبت بأبنائها إلى منزل أبيها ،بينما
خالد مع همومه التي أصر على إخفائها كأي
رجل شرقي ،حيث تم فصله من عمله؛ مما
اضطره إلى بيع المنزل للحفاظ على مستوى
المعيشة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،مبلورة فشل
حب الرجل الشرقي وزواجه
من المرأة الغربية؛ نتيجة صرامة
العادات والتقاليد ،التي تقف
حائلا دون ذلك؛ مما يكون ذا
أثر قاسٍ على الطرفين .يأتي
ًّ
تقليديا قائما على
البناء السردي
التحليل والاختصار الحدثي.
يتنوع الفضاء المكاني بين
"القطار ،شقة ناصر ،مكان
الحفلة ،المطار" ،وتتسم البنية
الزمنية بالتسلسل.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
تجربة عدم مشاركة الرجل
الشرقي زوجته في بعض
مشاكله ،ونهاية الحياة الزوجية
بسبب الزوجة وسوء ظنها ،مع
إصرار الرجل على إخفاء
الموقف بوصفه شكلا من
أشكال الضعف .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل والاختصار الحدثي.
ينحصر الفضاء المكاني في
"المنزل" ،وتتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.
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 .346أناس سخفاء (ص )230 -227
 .347المقلب (ص )237 -233

[ ]14أحمد عبد الملك

كان قدر "حسن" أن يأتي إلى أمريكا لدراسة
الطب ،وكان عليه أن يعاني الاغتراب وصعوبة
التكيف ،كانت مرحلة البداية صعبة ،ثم بعدها
تحسنت الأمور ،وبدأ الاندماج مع المجتمع
الجديد .رسائل خطيبته "مريم" ومكالماتها لم
تنقطع ،كما أن غيرته وخوفه عليها زادا .يتعرف
حسن على "دنيس" ،ثم يكون حوار عابر بينهما،
وفي الليل تأتي مكالمة متأخرة من مريم ،ومعها
يكون ضيق حسن بتوقيتها ،فيقع بينهما خلاف
بسيط ،ل كن في الوقت نفسه تتعمق علاقته
بدنيس ،و يكون بينهما حوار أطول ،ثم لقاء في
ديسكو المدينة ،دخلا على إثره شقته بتثاقل .رن
جرس الهاتف فردت دنيس بحركة تلقائية ،ل كن
مريم وضعت السماعة ،وعندما سأل حسن
دنيس :من ،ردت أناس سخفاء.
تلاقت عين "حسن" بعينها عند نزولهما من
الطائرة ،حاول أن يجد سبيلا كي يبدأ معها
الحوار ،استجمع قواه الشبابية والذهنية ،وتقدم
لها .حاول أكثر من مرة أن يحدثها ،مصرا على
أخذ موعد للقائها ،ل كنها أعرضت عنه .نجح
أخيرا في تحقيق مراده مع ابتسامة انتصار .أسرع
حسن يخ بر بالأمر صديقه "خالد" ،زميله
الدبلوماسي في السفارة وحافظ أسراره .وعند
السابعة كان حسن في المقهى منتظرا مجيئها
مضطربا متلهفا .جاء صديقه خالد ،بينما هي لم
تأت .بدت ملامح فتاة رائعة الجمال تتقدم
ِّ
للمقهى ،ل كنها لم تكن هي .ظل حسن منتظرا إلى
أن تسرب اليأس إليه فانصرف .وذهب مع خالد
إلى منزله ،وفي الصالون فوجئ بفتاة المطار
تدخل ،حيث إنها أخت صديقه "خالد".
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،معالجة ظاهرة
الاغتراب ،وما ينتج عنه من
تغير موقف الرجل الشرقي من
خطيبته؛ نتيجة تعرفه على أخرى
غربية ،تؤدي معرفتها به إلى
إشكاليات .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
والاختصار الحدثي .ينحصر
الفضاء المكاني في "منزل
حسن ،صالة الديسكو" ،وتتسم
البنية الزمنية بالتسلسل.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،عارضة صورة من
صور المغازلة ،وسعي الشباب
إلى التعرف على الأخر يات؛
وهو ما يوقعهم في الحرج من
دون توقع لذلك .يأتي البناء
السردي موظفا عنصري
المفارقة والمفاجأة الساخرتين.
يتنوع الفضاء المكاني بين
أماكن عدة "المطار ،المقهى،
منزل خالد" ،وتتسم البنية
الزمنية بالتسلسل.

[ ]14أحمد عبد الملك
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 .348الصندوق المبيت (ص )247 -241

حاصرت "حصة" الأسئلة حول حياتها بعد وفاة
زوجها ،بينما الهاتف يرن دون استجابة منها؛
فقد قررت أن تقطع علاقتها ب "خالد" ،وتعيش
بقية حياتها خلف الجدران ،فهي ترفض أن
تكون عاشقة ليلية .لقد جمعهما حب جارف
أسطوري خلال ثلاث سنوات ،ورأت فيه
الرجل الذي يمكن أن يحطم كل الجدران بزواج
رغم أطفالها الثلاثة وأطفاله الأربعة .خالد رجل
ذو مكانة اجتماعية خاصة ،يعيش حياة روتينية
أربعينية مع عائلته الصغيرة ،كان بحاجة إلى
الخروج من روتين الحياة الزوجية وملاحقات
زوجته التي تغار لدرجة الجنون .وجد في حصة
ما يريد ،التي تعيش واقعا شرسا ،فأهل زوجها
رهنوها لتر بية الأولاد .بعد ثلاثة أعوام أحست
حصة بأن علاقتهما فاشلة؛ حيث ازداد الضغط
الأسري عليهما؛ من ثم كان حسمها للأمر
بالمواجهة فالبعاد .بعد عام من المحاولات يئس
خالد فقرر الرحيل عن البلد مع أسرته ،التي لم
تستطع تحمل الاغتراب ،فعادت وتركوه وحيدا.
ذات صباح وحصة تستعرض الجريدة فإذا
بصورته وعلى طرفها شارة حداد؛ فقد و ُجد ميتا.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكاليات المرأة بعد وفاة
زوجها ،خاصة مع مرورها
بتجربة حب ،لا يمكن أن
تكتمل نتيجة ز يادة الصعوبات
مع الطرف الآخر .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل والاختصار الحدثي.
ينحصر الفضاء المكاني في "البلد
العربي ،البلد الغربي " ،وتوظف
البنية الزمنية تقنية الاسترجاع.
ثمة مفردة بيئية" :الصندوق
المبيت" ص.242
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 .349عندما يأتي الحب متأخرا (ص )255 -249
 .350نافذة( 1ص )10-9

[ ]14أحمد عبد الملك

انتبهت الأم إلى تغير سلوكيات ابنها "علي" ،الذي
رفض أن يفصح عن السبب ،وهو تعلقه
ب "فاطمة" تلك المرأة التي تعنى بمظهرها جيدا؛
استعدادا لمجيء علي ،الذي تزوجها دون علم أحد
بعد وفاة زوجها وبقاء أطفالها الأربعة معها.
ظلت علاقتهما سر ية حتى أنجبت فاطمة طفلها
الأول من علي؛ مما قربه منها أكثر وزاد إهماله
لدراسته .وبعد شكوى الأم لأبيه قرر أن يزوجه
من ابنة عمه "منيرة" ،التي فوجئت بهذا القرار
وبكت؛ فهي تحب خالدا .ل كن الخطبة تمت،
وبعد أسبوعين تزوجا ،وعلى الرغم من هذا فإن
طرف من الغرفة ،وقرر
ٍ
كلا منهما قد انزوى في
علي أنه لن يقربها حتى تتغير الظروف .وقد التزام
بذلك عاما كاملا ،ل كن ذات ليلة كانت منيرة
بانتظاره وقد لبست أجمل ما عندها ،وناما الليلة
كأي زوجين ،وأحست منيرة بطعم الحياة
الزوجية ،ولامت نفسها كثيرا لتأخرها في اتخاذ
هذا القرار.
ترصد الساردة إشكاليتها التي تتمثل في احتراقها
نتيجة "إلحاحات الأنثى بداخلها" ،خاصة مع عجز
زوجها عن الوفاء بذلك نتيجة مرضه؛ من ثم
لجأت إلى السائق الآسيوي ،لأنه الطر يق الأكثر
أمنا بالنسبة لها .تتعذب الساردة نتيجة شعورها
بالندم ،ل كن عندما تهاجمها تلك "الإلحاحات"
تنسى كل شيء ،لا تفيق إلا عقب تسلل السائق
من حجرتها بينما تلطم وجهها وتلعن نفسها .مضى
على تلك العلاقة ست سنوات ،لم يكتشفها أحد
وما زالت على الطر يق نفسه ،وهي عنوان الشرف
والأخلاق بين الناس.

282

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،معالجة جانبا من
إشكاليات الزواج تبعا لتقاليد
العائلة ،وما ينتج عنه من
صعوبات عديدة قد تؤدي إلى
فشل هذا الزواج ،ل كن
استمراريته قد تكون سببا في
نجاحه كما تسجل القصة .يأتي
ًّ
تقليديا قائما على
البناء السردي
التحليل والاختصار الحدثي.
ينحصر الفضاء المكاني في "منزل
علي ،منزل الزوجية" ،وتتسم
البنية الزمنية بالتسلسل.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
إشكالية انجراف الزوجة لعلاقة
غير شرعية ،نتيجة ما يسميه
السرد "إلحاحات" الذات؛ ومن
وقوعها بين عذاباتها والندم،
رغم استمرار الأمر.يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل والاختصار الحدثي.
ينحصر المكان في "المنزل" ،وتتسم
البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.

 -34نوافذ على شرفة الروح

[ ]14أحمد عبد الملك

 -34نوافذ على شرفة الروح

 .351نافذة( 2ص )12 -11
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[ ]14أحمد عبد الملك

تبددت كل أحلامها ،وصارت رقما بين أخوتها
يديره والدها مع كل قادم لطلب يدها ،حتى
ذهبت أيام العمر وقاربت الخامسة والثلاثين.
كان لديها حب أفلاطوني دام عشر سنوات،
ل كن لم تتحق له نهاية ،كان ذاك الرجل بسيطا
وتلقائيا ووفيا ،وكان هاتف المنزل هو المنقذ بعد
أن تنام العائلة ،حتى يصحو الوالد لصلاة الصبح،
عندئذ تسلل الساردة إلى حجرتها .كانت عنيدة
وصارمة مع كل خطيب يتقدم لها ،وقد تعجبت
لرفض والديها حبيبها؛ لأنه ليس من عائلة
معروفة .تحطمت كل آمالها عندما توفي .دخل
حبيبها السجن بتهمة لم يرتكبها .تأثرت الساردة
بهذا ،وتقدم به العمر ،وظلت تترقب الموت،
متحدثة مع الجدران الصامتة ،وضاعت لديها أي
فرصة تحقق "المشهد الأروع".
يعاني السارد من زوجته التي تعتقد دائما أنها على
حق مطلق ،ولا تريد التفاوض أو مناقشة هذا
الوهم ،الذي سيطر لأكثر من عشرين عاما ،كما
أنها كانت تمارس عادة الصمت والتكشير في
المنزل؛ نتيجة ظنها أنها مظلومة قياسا بحياة
صديقاتها ،وقد تجنب السارد إثارتها أو التلميح لها
ببعض سلبياتها ،فقد تعودت فرض آرائها بالقوة.
يوضح السارد خطر هذا السلوك على الحياة
الزوجية ،كما يبين أسباب عزوفه عن السفر
بوصفه محاولة للتغير ،بسبب سلوكيات زوجته التي
تضيع من فائدته ،وفي النهاية يقرر أنه "ضد فرض
سياسة الأمر الواقع ،وتطو يع الرجل دون رغبة
منه أو اقتناع؛ فقط لأن المدام تريد ذلك".
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج فشل
الحب بسبب النظرة المادية في
الحكم على من يتقدم للفتاة ،وما
ينتج عنه ذلك من عذابات
لتلك الفتاة ودمار جزء مهم من
حياتها .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
ينحصر الفضاء المكاني في
"منزلها" ،وتتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج سوء
الحياة الزوجية بسبب تعنت
الزوجة ،وما يعانيه الزوج من
جراء ذلك ،ثم ينتهي به الأمر
إلى التسليم بما هو واقع من دون
أمل في تغييره .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .ينحصر الفضاء المكاني
في "منزله" ،وتتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.

 -34نوافذ على شرفة الروح

[ ]14أحمد عبد الملك

 -34نوافذ على شرفة الروح
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[ ]14أحمد عبد الملك

يقرر السارد ضرورة فهم الزوجين لطبيعة
"الجنس" ودوره في الحياة الزوجية ،و يوضح
إشكالية تعامل زوجته مع هذا الأمر ،فبعد شجار
حاد تأتي له في اليوم التالي تريد المعاشرة الزوجية
دونما اعتبارات لحالته النفسية الهابطة بحكم
تصرفاتها الرعناء .وإذا ما رفض هذا العرض
تسارع الزوجة باتهاماتها له من دون أن تتخيل آثار
شجارها السابق عليه .وعندما نصحها بالذهاب
للطبيب النفساني؛ حتى يحاول مساعدتها في
التخلص من حالاتها المتناقضة وعصبيتها
المفاجئة -ثارت ،وفي النهاية يوجز السارد رأيه،
فهو يعتقد "بضرورة الموائمة بين الشق العاطفي
والشق الفيز يائي للعلاقة الشرعية ،وأن اختلال
أحدهما لا يعين على نجاح هذه العلاقة" ،غير أنه
يتساءل يائسا ومستنكرا "ول كن من يسمع!!".
يؤكد السارد حتمية اختلاف الزوجين في الطبيعة
والطباع؛ حيث خلقنا الله مختلفين في المزاج
والطبيعة والهوايات والمدارك .ولا يجوز أن يكون
الزوجان نسخة بعضها من بعض ،أو يحاول
أحدهما فرض أفكاره أو سلوكياته أو قناعاته على
الطرف الآخر ..ما لم يقتنع بها هذا الآخر ،وهذه
حتمية قدر ية لا يتدخل فيه الأفراد ،ولا
يستطيعون تغييرها مهما حاولوا؛ من ثم يرفض
رغبة زوجته في أن يكون نسخة منها ،مع قناعته
أنها صاحبة أفكار متواضعة ،خاصة أن له عادات
وقناعات ومفاهيم هي بعيدة عنها كل البعد،
فضلا على أنه لا يستطيع تغير تلك العادات وهذه
القناعات ،و يقرر أنه مع تقدم العمر تظهر
الفوارق بين الزوجين ،وتزداد الحساسية
والمشاكلات.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج عدم
إدراك الزوجة ل كيفية التعامل
مع المعاشرة الزوجية؛ ومن ثم
تتعامل مع هذا الأمر شديد
الأهمية عبر أسلوب يزيد من
إشكاليته .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
ينحصر الفضاء المكاني في
"منزله" ،وتتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج جانبا
من المشكلات الزوجية ،التي
تنتج عن رغبة الزوجة في أن
يكون زوجها نسخة منها ،هو ما
يرفضه لأسباب كثيرة يعددها.
ًّ
تقليديا قائما
يأتي البناء السردي
المكثف
التحليل
على
والاختصار الحدثي .ينحصر
الفضاء المكاني في المنزل"،
وتتسم البنية الزمنية بالتماهي
وعدم التحديد.

 -34نوافذ على شرفة الروح

[ ]14أحمد عبد الملك

 -34نوافذ على شرفة الروح
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تعاني الساردة من حياة زوجية قاسية ،فهي لم
تجد الحياة التي حلمت بها ،ولم تفز بالشر يك
الحنون المسؤول! عشرون عاما من حياة عابثة
وجامدة ومتكررة ،ليس فيها أي جديد! بل
أصبحت ممرضة لزوجها الذي أدمن ال كحول ولم
يستمع إلى نصائحها ،بل لم تجد فيه الزوج الذي
كانت تأمله ،ورغم ذلك صبرت؛ لأنها من أسرة
فقيرة ،مع أملها في تغيره ،وأن يصبح زوجا
عاديا لا مثاليا .تعودت على الحياة معه ،وأهملت
نفسها ،ومع مرضه زادت معاناتها عبر رعايته
الشاقة؛ من ثم كان تألمها من سوء حظها،
وحزنها إزاء موقف أهلها السلبي تجاه زواجها.
والآن ينتابها الخوف من مستقبلها بعد رحيل
هذا الزوج.
لم يفلح السارد في كسب ثقة والدها كما خطط،
ولا كسب محبته وصداقته كما أراد .عاش من
دون رأي واستمرت حياته كذلك؛ فقد عاش
حياة سلبت منه إرادته واختياراته؛ حتى أصبح
أبا لثلاثة أبناء وبنت ،ل كن دون إدراك لتحمل
هذه المسئولية؛ من سكن أو غيره؛ لذا فضل
السكن في منزل أبيه ،الذي اتخذه فندقا ،يحصل
منه على احتياجاته من دون أي اهتمام سوى
بمتابعة كرة القدم والانطلاق مع الأصحاب .صار
سلبيا تجاه كل ما يدور حوله ،مكتفيا باهتماماته
السابقة ،يشعر بفجوة كبيرة بين تفكيره وتفكير
أهله؛ من ثم يعيش في عالم افتراضي متوحدا مع
ذاته ،لا يدري إلى أين يسير.

285

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعرض
صورة معاناة الزوجة من
زوجها ،الذي لا يدرك
واجباته ،بل يكون مصدرا
لمتاعب شتى ،لا تنتهي حتى
بوفاته ،بل تستمر نتيجة خوف
الزوجة من المستقبل .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .ينحصر الفضاء المكاني
في المنزل" ،وتتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج انعزال
الذات عن العالم عبر نشأتها
السلبية ،التي قادتها إلى الاتكال
على غيرها ،لا الاعتماد على
النفس ،وينتهي بها الأمر إلى
صراع من أجل الخروج من
ذلك .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
ينحصر الفضاء المكاني في
"المنزل" ،وتتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.

 -34نوافذ على شرفة الروح

[ ]14أحمد عبد الملك

 -34نوافذ على شرفة الروح
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[ ]14أحمد عبد الملك

تتمثل إشكالية الساردة في علاقتها بوالدها ،فما
عادت تطيق المنزل بأفكاره القديمة وأهله
المتخلفين وقوانينه اليائسة ،حيث يريدها والدها
أن تكون صورة من والدتها ،كما لم تكسب ثقته
مثلما أرادت؛ نتيجة سياسته السلطو ية المتحكمة
في كل شيء والرافضة لكل تصرف منها؛ لذا
تعمدت التأخر خارج البيت؛ حتى لا تراه أو
تسمع انتقاداته .لقد وصلت إلى سن الثلاثين،
ولديها رغبة في التعبير عن رأيها وفكرها دون
استبداد والدها ،الذي يعود تفكيره إلى عصور ما
قبل الانفتاح وقبل التعليم وقبل العولمة ،فهو لا
يقبل هذا العصر الذي يؤمن بالحر يات
والانطلاق وحق الجميع في الحياة كيفما يشاءون،
لقد كسرت الساردة القيد بصراخها ورفضها
لمواقف الوالد.
تتمثل إشكاليتها في عدم وجود تفاهم بينها وبين
زوجها منذ الشهر الأول للزواج ،فكرت كثيرا في
الانفصال مبكرا؛ حتى لا تتفاقم بينهما
المشاكلات ،التي ربما نقوم باختلاقها ،ل كنها
رغم ذلك انتظرت ،وبعد انقضاء العام الأول
وجدت نفسها في حالة يأس إزاء التقرب من
زوجها ،الذي لا يدرك حقيقة معاناتها .غاص
كل منهما في عالمه الخاص ،وانقطع التواصل
بينهما ،ثم لاحت لها فرصة الالتقاء برجل آخر،
فانطلقت إليها؛ نتيجة حالة الفراغ التي تعيشها
وروح الاشتياق للجديد .تطورت علاقتهما؛ وهي
الآن تدرك أنها "مجرمة" في حق زوجته ،ل كنها
ترى المتسبب الرئيسي في هذا إنما هو الزوج
الذي لم يحاول أن يكون رجلا.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تجسد ثورة
البنت إزاء استبداد والدها،
تصرفاتها،
لكل
الرافض
والراغب في تكون على صورة
شكلها هو ،ولم تشترك هي في
تكوينها .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
ينحصر الفضاء المكاني في
"المنزل" ،وتتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج جانبا
من معاناة الزوجة بسبب
زوجها ،نتيجة الانفصال الواقع
بينهما ،وشدة التباعد الناتج عن
عدم تفاهمهما؛ مما يدفعها إلى
علاقة أخرى .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .ينحصر الفضاء المكاني
في "المنزل" ،وتتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.

 -34نوافذ على شرفة الروح

[ ]14أحمد عبد الملك

 -34نوافذ على شرفة الروح
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[ ]14أحمد عبد الملك

تعالج القصة فكرة سعي الزوجة إلى الحفاظ على
زوجها بناء على نصيحة صديقتها بأن تمتلك ذلك
الزوج ،ولا تدع له فرصة "الزوغان" ،ل كن
الزوجة تسلك طر يقة غير صحيحة ،حيث قامت
بذلك من خلال تضييق الخناق على الزوج بمراقبة
الهاتف ،الذي كان عدوا للزوجة لأكثر من
ثلاثين عاما حتى قبل اختراع الوسائل الأخرى؛
من ثم ثورتها إزاء استخدامه وسائل الاتصال
الإل كترونية؛ وقد زادت تلك الثورة بناء على
توالي نصائح الصديقة وأخبارها؛ من ثم كانت
ملاز َمة الزوجة للبيت .وبعدا عن المشاكلات
انسحب الزوج من وسائل الاتصال تلك ،بينما
جميع من في البيت يستخدمها ،ورغم راحة
الزوجة لهذه النتيجة فإنها كانت حائرة إزاءها:
هل حققت هدفها أم لا؟
"هل تحاول هذه المرأة (لفت نظري) إليها بهذه
الاحتجاجات والصمت المتعمد -من دون
سبب -لأيام طو يلة؟! هل تعتقد أن الحياة سوف
تستمر على وتيرة "الوله والانشداه" ،بذلك يرصد
الزوج الذي اقترب من الستين إشكالية زوجته
بعد زواج دام ثلاثين عاما؛ بسبب قلقها من
ابتعاده عنها؛ من ثم حاصرت الزوج أفكار كثيرة
تجاه موقف زوجته ،التي تنصت بشدة لقصص
الطلاق ،رغم أنه بعيد تماما عن وساوسها،
وصمته الذي أقلقها هو في الحقيقة سمة طبيعية
للمرحلة العمر ية التي يمر بها ،وهو يرى أن تلك
المرحلة تفرض على زوجته نقيض ما تفعله،
ل كنه في النهاية يقرر أن عليه الصبر على تلك
الزوجة وتحملها؛ فهي "أم عياله".
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج سعي
الزوجة إلى الحفاظ على
زوجها ،ل كنها تنتهج طر يقة غير
صحيحة؛ بناء على نصيحة صديقة
لها ،وهو ما يؤدي إلى ضيق
الزوج لا الحفاظ عليه .يأتي
ًّ
تقليديا قائما على
البناء السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .ينحصر الفضاء المكاني
في "المنزل" ،وتتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج معاناة
الزوج إزاء حرص زوجته
الشديد عليه ،ذلك الحرص
الذي يدفعها إلى سلوك خاص،
ينفره لا يجذبه إليها ،ل كن يقرر
الصبر في نهاية الأمر .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .ينحصر الفضاء المكاني
في "المنزل" ،وتتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.

 -34نوافذ على شرفة الروح

[ ]14أحمد عبد الملك

 -34نوافذ على شرفة الروح
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[ ]14أحمد عبد الملك

تقدم الساردة في هذه القصة تجربتها مع
"السلف" ،التي ترى بداية أنه "تلف" كما يقول
المثل الشعبي ،وتسرد أكثر من حادثة تؤكد ذلك.
قصدتها صديقة عزيزة من بلد عربي ،وطلبت
منها  10آلاف ر يال سلفا ،على أن ترجعها لي
بعد أن تبيع الأسهم في حال ارتفاعها! نسيت
الساردة المبلغ ،والصديقة على ما يبدو تناسته!
استمرت علاقتهما – عبر الهاتف -لمدة خمس
سنوات ،وفي يوم من الأيام هاتفتها الصديقة
تطلب مبلغا آخر ،فلم تتوان الساردة وأعطتها
المبلغ .فهي تُقدم على ذلك من باب فعل الخ ير،
ل كن زوجها يلومها ويتهمها بالسذاجة؛ من ثم تقع
في حيرة؛ هل فعلا هي ساذجة أم طيبة أم فاعلة
خير؟
ترصد القصة تجربة امرأة تحررت من الزواج
بعدما وصلت الخمسين ،فهي الآن تتجول في
شوارع لندن أو التيه كما تسميها ،حيث ترى
الحر ية جميلة وإن كانت الوحدة قاتلة .فهي
سعيدة بحر ية التجول وانطلاقها فيه ،فقد ترك لها
والدها ثروة كبيرة ،ولم تهتم بطلاقها؛ فلم تكن
العلاقة قو ية .تتمثل إشكاليتها في وحدة الليل،
حيث تهجم عليها الأفكار الشرسة ،مثل أنها
امرأة غير مرغوبة ،تبدو آثار الزمن على جسدها.
فخلال زواج استمر ثلاثين عاما ترى أنها كانت
تزرع وزوجها يحصد ،وبعدما جفت أنهارها
طلقها؛ لأنه يريد أن يشعر نفسه أنه ما زال سيد
الفحولة ،وفي النهاية تقرر أنه "بعد الخمسين تموت
المرأة العربية ،بينما المرأة الأجنبية تبدأ مرحلة
السعادة الأبدية والود الصافي والوقفات الإنسانية
التي تبقى حتى الرحلة الأخيرة".
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
وهي
اجتماعية،
ظاهرة
السلف ،وما يسببه من متاعب
لمن يقرض الآخرين ،خاصة مع
تغافل هؤلاء الآخرين في رد ما
اقترضوه .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
ينحصر الفضاء المكاني في
"المنزل" ،وتتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد فشل
الزواج في سنيه الأخيرة من
وجهة نظر الزوجة ،التي ترى
في جانب من هذا الفشل
استعادتها الحر ية التي فقدتها
فيما سبق ،ل كن مع مرارة
الوحدة .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
يأتي الفضاء المكاني عاما ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.

 -34نوافذ على شرفة الروح
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ترصد الساردة تجربتها السيئة مع عمليات
التجميل ،التي توجهت إليها نتيجة نصيحة صديقة
لها رغم عدم احتياجها لها؛ لأن وجهها جميل
جدا ،ولا توجد به أية عيوب! كما أنها ما زالت
في الثلاثين ،ولا تحتاج لشد الوجه ولا لإزالة
الدهون من الجفون ،ول كن في مجالس النساء
تحدث أشياء كثيرة ،تبدو في البداية براقة
ومدهشة ،ثم تتحول إلى بؤس وأحزان .فقد نتج
عن هذه التجربة عمليتان فاشلتان ،كما ظلت عاما
كاملا وهي تتردد على عيادة التجميل وتتحمل
مصار يف ضخمة ،ل كن زادت الآثار السيئة
بمحاولات التعديل .وقد كان لذلك آثار نفسية
واجتماعية وأسر ية سيئة على الساردة ،انتهت
بافتراقها عاطفية عن زوجها ،الذي سكت
مرغما.
يقدم السارد تجربته الخاصة مع التملق ونفاق
المسؤولين ،فهو يرى أن الفرص تعتمد على
عوامل كثيرة ،منها الواسطة والتأهيل وال كفاءة
وحسن المعاملة ،وليست الإجادة فقط ،وأن
اختلاف البشر أمر حتمي ،يوجب تبادل
الاحتياجات ،ل كنه رغم ذلك حافظ على
استقامته وصراحته وبُعْده عن النفاق
والمجاملات ومساواته في التعامل بين البشر كافة،
ل كن النتيجة كانت أن تقدير رئيس العمل له
جاء سيئا ،على حين كانت تقارير زملائه ممتازة
وحصلوا على ترقيات .أما على المدى البعيد فهو
يرى أنه الرابح وهم الخاسرون ،ربح ذاته واحترام
الآخرين وصدق مودتهم ،وصار يعيش في حالة
تصالح مع نفسه ،فقد ظل إنسانا ،وهذه قيمة
الحياة ال كبرى.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
ظاهرة عمليات التجميل ،التي
تندفع إليها بعض النساء ولو لم
يكن في حاجة إليها ،ثم ما قد
ينتج عنها أحيانا من آثار سيئة
على كافة المستو يات .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
إشكالية نفاق الرؤساء ،وموقف
بعضهم من عدم التوجه إليه ،ثم
خطر الاعتماد عليه في تقييم
العاملين؛ مما يكون سببا في
وقوع الظلم على بعضٍ  .يأتي
ًّ
تقليديا قائما على
البناء السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.

 -34نوافذ على شرفة الروح
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تعلن الساردة رفضها ل "زواج العائلة"؛ فوالدها قد
أودعها تابوت التاريخ ،ويريدها أن تبقى فيه
(دانة) للمستقبل .لم تفد معه استغاثاتها ولا
شهادتها الجامعية من الجامعة الأمريكية ،ولا
توسلات والدتها ،فرغم ذلك تمسك والدها
بزواجها من ابن عمها ،الذي تراه غير مناسب لها
بالمرة ،فهي تعتد بإنسانيتها وحقها في اتخاذ القرار؛
بناء على تعليمها وثقافتها ،فضلا على أنها تدرك
عدم توافقهما ،فقد علمت أنه ديكتاتور وصورة
طبق الأصل من والدها؛ من ثم تتوقع فشل
الزواج لو تم ،بحيث لو تزوجته فسوف تطلق منه
في الأسبوع الأول ،وتوجز مأساتها في أنها "فتاة
تنظر إلى المستقبل ،وترى حياتها هنالك ضمن
إطار ال كرامة والحوار والتقدير".
تقرر الساردة ضياع قيمة الإنسان حيثما ضاع
الأمن ،ففي البلدان التي يفتقد الأمن تحدث
أشياء لا يمكن أن يتصورها العقل ،حيث تكون
قيمة الإنسان أرخص من قيمة رصاصة .وهو ما
كان في بلدها ،حيث فشل التدخل الأجنبي في
تحقيق الديمقراطية؛ فقد تزاحم الكل حول
ال كعكة ،والكل يريد قضمة أكبر؛ عندئذ سادت
شر يعة الغاب .وما حدث معها يؤكد ذلك،
حيث حاولت الخروج من بلدها ،ل كن ضابط
الحدود منعها بعدما عرف عنوانها ،فأخذ
يطاردها إلى أن تمكنت من اللجوء إلى إحدى
الدول الأوروبية ،حيث شعرت بإنسانيتها
وحصلت على حقوقها المدينة؛ من ثم ترى أن
"الوطن عندما يتحول إلى مقبرة فالموت في الغربة
أفضل منه".
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
إشكالية زواج العائلة ،وقوة
إصرار الأب عليه ،رغم رفض
الابنة له؛ لما تتوقعه من عوامل
فشله ،ولما يعنيه من ظلم لها
وإهدار لحقوقها .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
إشكالية الاغتراب ،ل كن من
زاو ية ترى الغربة أفضل من
البقاء في الوطن غير الآمن؛
حيث تهدر قيمة الإنسان ،التي
يجدها في بلاد أخرى .يأتي
ًّ
تقليديا قائما على
البناء السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.

 -34نوافذ على شرفة الروح
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ترصد الساردة /الأم تجربة فقدها لابنها ،وهي
تجربة شديدة القسوة؛ نتيجة عوامل عدة منها
كثرة آمالها تجاهه :مثل أن يبقى بجانبها ،تحنو عليه
و يحنو عليها ،وتراه يوما ممتشقا بشته الأسود وهو
يدخل على زوجته لأول مرة .هذا فضلا على
تعدد أفعاله التي تدل على سمو خلقه؛ فقد كان
الولد المصلي العارف بحقوق الله وحقوق الناس
وحقوق نفسه ،بل كان حسن الخلق مع الجميع.
ل كن ضاع عمره الغض ،وانقطعت طموحاته التي
توقفت؛ من ثم ترى قسوة الأمر في "أن يسافر
فرد من العائلة في رحلة ،حتى لسنوات ،أمر
ممكن تحمله ،ول كن أن يغادرنا هذا الفرد دون
رجعة ،فذلك فعل مؤلم".
كانت أبرة المصل تغوص في يد العجوز الذي
توقف عن الكلام ،عيناه تحدقان في سقف
الغرفة وهو مسجي لا يلوي على شيء .طالت
مدة إقامة الوالد في المستشفى العام ،وبدأ الملل
يتسرب إلى بناته اللاتي يتناوبن على خدمته.
كان هذا الثري المر يض رجلا عصاميا في تكوين
ثروته ،خ َي ِّرا مع الآخرين ،ل كن ابنه الوحيد لم
يكن بارا به ،حيث دخل عليه يوما في أثناء
مرضه ،وأخذ بصمته على أوراق لا يدري
الرجل ما هي ،مما أثر عليه بشدة ،وهو ما
لاحظته بناته دون أن يعرفن حقيقة الأمر .بعد
وفاة الوالد استولى الابن على كل ممتلكاته ،مخفيا
الحقائق عن أخواته ،ثم بدد هذه الثروة في
ملاذاته وشهواته.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد تجربة
إنسانية أليمة ،هي فقد الابن،
وما يكون من آثارها الموجعة
على الأم الثكلى ،خاصة مع
تعدد العوامل التي تعلى من
شأن هذا الابن المتوفى .يأتي
ًّ
تقليديا قائما على
البناء السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتضمن البنية الزمنية
من
وعدد
استرجاعا
الاستباقات
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد ما
قد يحدث من فساد الابن
واستيلائه على أمواله أبيه
وحقوق أخواته ،ثم تبديده
لتلك الأموال في الملذات دون
وجه حق .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
يظهر من أشكال الفضاء المكاني
"المستشفى" ،بينما تتسم البنية
الزمنية بالتماهي وعدم التحديد.

 -34نوافذ على شرفة الروح
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يقدم السارد تصوره المثالي تجاه الزواج ،بحيث
صار حلما لا فكرة قابلة للتحقق الفعلي .تزوجا
بصورة طبيعية ،ل كن بعد عام بدأت المشاكلات
بسبب عصبية زوجته وبروده؛ مما يعني عدم تهيؤ
فرصة للحوار ،ومما زاد الانفصال بينهما سفر
زوجته لاستكمال دراستها بالخارج؛ عندئذ توجه
إلى أخرى من معارفه القديمة ،وتطورت العلاقة
بينهما؛ مما أشعره بأنه طوى صفحة الماضي الأليمة
ودخل عالما جديدا رائعا .على الجانب الآخر
ضعفت علاقته بزوجته ،وبعد عامين أصبحت
صديقته رقما مهما في حياته ،بينما زوجته تواصل
دراساتها العليا بالخارج؛ من ثم يطرح السارد
سؤالا" :هل تعذروني إن تزوجت صديقتي
الوفية ،وطلقت زوجتي التي تزوجت الدراسة
وأجواء أمريكا المذهلة".
كانت حياتها رائعة سعيدة ،سواء في بيت والدها
أم مع زوجها ،فطوال عشرة سنوات لم يتمكن
منهما الملل ،وكانت آمال زوجها بعرض السماء،
فضلا على سموه في معاملته لها وروعة أخلاقه
وأفعاله .ل كن فجأة شعر بتعب اعتقد أنه بسيط،
ثم ازداد بعد شهرين؛ فسافرا إلى أمريكا؛
ليكتشفا أنه مصاب بالسرطان .قضيا ستة شهور
في العلاج ،مات الزوج ببطء ،كان يذوي كل
يوم .وذات مساء توقف القلب ،فبكت الزوجة
بكاء شديدا غير مصدقة أن هذا وقع ،ل كن
جاءت إشكاليتها متمثلة في أن العائلة بدأت تبحث
لها عن زوج رغم أنها معلقة بزوجها السابق،
وتتوقع أنها لن تكون سعيدة مع الزوج الجديد.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج فشل
الحياة الزوجية بسبب انشغال
الزوجة؛ مما يؤدي إلى ضعف
التواصل بين الزوجين ،ثم لجوء
الزوج إلى أخرى يجد معها هذا
التواصل المفقود .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج شدة
تعلق الزوجة بزوجها بعد وفاته؛
مما يجعل زواجها من آخر أمرا
شديد الصعوبة عليها؛ لا سيما
لسمو زوجها الأول .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،ثم المستشفى ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.

 -34نوافذ على شرفة الروح
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ترصد الساردة نتائج حرصها الشديدة على
زواجها؛ خوفها من أن يتزوج من امرأة أخرى
أو على الأقل يطلقها؛ نتيجة ما تسمع من قصص
حول ذلك ،ل كن كانت النتيجة بعد زواج دام
أربعين عاما أنها قضت هذه المدة في حرب مع
شكها ولم تكتشف شيئا ضده ،والآن بعدما
تجاوز الستين يجلس وحيدا صامتا في الصالة،
تتخيل ألمه وعزفه عنها؛ بسبب حياته الشاقة معها
وصبره على مشاحناتها؛ من ثم ترى أن من حقه
أن يحتقرها ،وأن يتحاشاها ويبتعد عنها .هي
تحاول أن تُكفر عما اقترفته في حق هذا الرجل،
الذي تراه ضحية (العنف ضد الرجل) ،تحاول
أن تلاطفه ل كن بعد فوات الأوان.
ترصد الساردة وحدتها وحياتها الباردة في ظل
عمل زوجها الدبلوماسي واغترابها معه .هي
قاربت الخمسين ،وترهلت "أكثر تضاريسها"،
كانت ترى أنه لا بد لها من الاهتمام بجسدها؛
حتى لا يذوي سر يعا؛ فانشغلت به على حين
انهمك زوجها بعمله ،ومع عدم وجود أبناء
كانت برودة الحياة ،التي جعلتها لا تلتفت إلى
روعة البلاد التي تزورها؛ نتيجة شعورها بالتعاسة
في ظل حياتها الآلية تلك .مرت ستة أعوام وهي
تعاني الكآبة؛ من ثم توجهت إلى الأطباء حتى
تتابع ذلك ،هي تشعر أن زوجها ملها ،وهي ملته،
وتوجز إشكاليتها في أنها "فعلا امرأة مريضة ،رغم
بهرج الدبلوماسية والثراء .إن الإنسانية بداخلها
عليلة لدرجة اليأس".
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج سعي
الزوجة إلى الحفاظ على
زوجها؛ لدرجة تجعلها تعيش
في شك دائم من زوجها؛
بحيث صار بعيدا عنها منفصلا
للغاية .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
يأتي الفضاء المكاني عاما ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج كآبة
الحياة الزوجية ،رغم ما قد
يبدو على تلك الحياة أنها سعيدة
لما تتمتع به من ثراء ،لأنها حياة
آلية لا روح فيها .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
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تخاف الساردة /الزوجة من صديقاتها كثيرات
الز يارة لها ،مع جمالها وانطلاقها في الحديث،
خاصة حين تتحدث تلك الصديقات مع زوج
الساردة رغم استقامة الزوج ،فالمشكلة ليست في
زوجها ،بل في صديقتها الجميلة "الدلوعة" كاملة
الأوصاف .وهي لا تدري ماذا تفعل بهذه
الصديقة َ؟ فهي وفية لها ،و"حبوبة" وتدخل البهجة
على قلبها كلما دخلت المنزل ،ولا تستطيع أن
تقطع علاقتها بها بلا سبب ،كما أنها لا تفعل شيئا
غير طبيعي ،على أساس أن هذا سلوكها ،وهي
تمارسه في أخر يات وفي أماكن عامة .وفي الوقت
نفسه تخاف على زوجها؛ ومن ثم تتوتر عندما
تأتي تلك الصديقة ،ولا تعلم وساوسها حقيقية أم
أنها تتوهم أشياء.
تعجب السارد من كثرة شكاية الزوجات من
أزواجهن ،ورفضهن لهم رغم كثرة إثارتهن
للمشاكلات ،هذا على المستوى العام ،وعلى
المستوى الخاص يتذكر تلك اللحظات التي تتحول
فيها تلك المخلوقة الرقيقة إلى وحش كاسر،
فكلاهما لا يتذكر الأيام الجميلة والمساحات الوردية
في حياتهما .أما الآن في مغترب الزوج فهو
يتذكرها في العيد ،ويتذكر الأشياء الجميلة التي
ارتبطت بها في هذا الوقت .فالآن يأتي العيد..
يذهب العيد وهي بعيدة صامتة .مثل الجدران
العالية التي تأسر وتحول الذات إلى أيقونة كتب
عليها (ممنوع الاقتراب)! يأتي العيد وكأنه يوم
عادي لا لون له ولا طعم ..يوم قدم استقالته
من التاريخ .فهكذا العيد يحمل إليه وحشة
الدرب.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
خوف الزوجة على زوجها من
صديقتها؛ نتيجة تميز تلك
الصديقة واندفاعها في حديثها
مع زوج الساردة ،ل كن لا تجد
في الوقت نفسه سببا منطقيا
لقطع علاقتها بهذه الصديقة.
ًّ
تقليديا قائما
يأتي البناء السردي
المكثف
التحليل
على
والاختصار الحدثي .يأتي
الفضاء المكاني عاما ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج ابتعاد
الزوجين؛ نتيجة اغتراب الزوج،
الذي يتذكر ما يكون بين
الأزواج من شكايات لا
تنتهي ،بينما يكون الافتراق
سببا لإدراك قيمة الآخر .يأتي
ًّ
تقليديا قائما على
البناء السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد .ثمة
تناص مع القرآن :تلك المشاعر
التي خلقتني "بشرا سو يا"
ص59
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تجلس الزوجة في غرفتها عقب وفاة زوجها،
دون أن ترى أنها حزينة ذلك الحزن ال كبير،
فهذا الرجل الذي ودعته بالأمس لم يقدر
حياتها ،ولا مشاعرها ،ولعب بها كأي لعبة كان
يمارسها .كما أنه كان زوجا روتينيا ،بل هي
متعجبة من خداعه لها وصنيعه غير المقبول،
حيث باع المنزل الذي يسكنون فيه ،والمنزل
الآخر الذي كان يمتل كه .تتذكر كيف مثل عليها،
وكلامه المعسول الذي انخدعت به ،رغم
إحساسها بالغموض الذي يسيطر عليه ،ل كنها
تجاهلت الأمر إيثارا لسلامة حياتها الزوجية ،هي
الآن تتعجب من صنيعه ،الذي أضرهم بشدة،
وترى الحزن في عيون الأبناء؛ نتيجة تحول
حياتهم من فيلا واسعة إلى شقة ضيقة مؤجرة.
كان قدرها أن تولد كسيحة غير قادرة على إدارة
شئونها؛ من ثم تشعر بالحرج من أخواتها ،اللاتي
لا يترددن في مساعدتها في كل شئونها ،ول كنها
تتساءل إلى متى سوف يستمر ذلك؟ لقد تزوج
منهن ثلاثة ،وبقيت هي مع والدتها المر يضة
وخادمة قد تغادرهما قريبا .ترى الدموع في عين
والدتها ،وهي تراها في ال كرسي المتحرك؛ من ثم
توجهت إلى النهل من القراءة ثم الكتابة فإبداع
الشعر ونشره ورقيا أو عبر الإنترنت والإذاعة،
كثر المعجبون بها ،وطلب بعضهم الزواج منها
دون معرفتهم بحقيقة عجزها؛ من ثم وقعت في
إشكالية قبول طلب بعضهم وإخبارهم بالحقيقة
أم ماذا تفعل؟! هي إنسانة ول كن من يفهمها.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد إيذاء
الزوج لأسرته قبل موته ،وذلك
بأن باع البيت الذي يسكنون
فيه ،والبيت الآخر؛ من ثم
تركهم فقراء ،دون سبب
معقول .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
يأتي الفضاء المكاني عاما ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
ظاهرة إنسانية ،وهي عجز الذات
وصعوبة الحصول على الحياة
السو ية ،رغم سعيها إلى تحقيق
تلك الذات عبر الإبداع .يأتي
ًّ
تقليديا قائما على
البناء السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
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طلقها زوجها لعدم التفاهم ،حيث كان
زواجهما سر يعا ،وبعدها كان مجيء طفلتهما
الأولى ومعها ازدادت المشاكلات المادية،
فتوجهت الزوجة للعمل وقبول مساعدات أختها،
ل كن الشك بدأ يغزو الزوج؛ نتيجة كثرة ما
تحضره لابنتها رغم محدودية مرتبها .تحولت
مشاكلهما من مالية لعاطفية ،عندئذ تتوجه
الزوجة إلى أحد زملاء العمل لبث شكواها،
مضى عام وزوجها يشعل الحرائق وزميلها يطفؤها
بحنانه .ذات يوم رآها الزوج مع زميلها في مطعم
عام؛ عندئذ كانت ثورته عليها التي انتهت بالطلاق
وابتعاد الزميل؛ خوفا من المتاعب .بقيت الزوجة
ثلاثة عشر عاما مشردة منبوذة من الجميع ،لذا
توجهت للرذيلة حتى تغطي نفقات الحياة،
تتعذب إزاء إهانة كرامتها في اليوم أكثر من مرة،
والسبب  -في رأيها  -أن رجلا كان يوما يسمى
زوجها لم يحفظها ويستر عليها.
ترصد الساردة /الزوجة معاناتها عبر تقرير أنه
"مكتوب على المرأ الشرقية الحزن ،والصبر على
البلوى ،والصمت عن الشكوي ..مكتوب عليها
أن تتألم وتقول نعم ،ومكتوب عليها أن تشقى ولا
تذكر الألم" .هكذا كانت أيامها مع أم زوجها ،تلك
المرأة شديدة ال كره للآخرين مع خضوع الزوج/
الابن لها .فهذه الأم كثيرة الخوض في حياة
الناس ،تتوجه إلى إيذائهم بمعاونة صديقات لها.
كانت الزوجة تسمع وتسكت وتعمل على الابتعاد
عنها؛ تجنبا لشرورها .اشتكت الأم لابنها من
ابتعاد زوجته ،فأمر الزوجة بالتقرب من أمه،
الزوجة الآن في حيرة من أمرها بين عجوز
متصابية تتعامل بالسحر وزوج سلبي لاهٍ عن
المنزل وزوجته.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
نتيجة
الزوجة
انحراف
مشاكلات الزواج ثم طلاقها،
وذلك نتيجة لإشعال الزوج
العديد من المشاكل لا العمل
على حلها وتجاوزها .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تصور معاناة
الزوجة من أم الزوج ،لا سيما
مع ما تتسم به تلك الأم من
صفات سيئة ،إضافة إلى سلبية
زوجها ،الذي يلهو بعيدا عن
البيت ،ولا يدرك مسئولياته.
ًّ
تقليديا قائما
يأتي البناء السردي
المكثف
التحليل
على
والاختصار الحدثي .يأتي
الفضاء المكاني عاما ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
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يتأمل الزوج أمواج الشاطئ قاذفا آهاته إليه ،ها
هو ذا يقذف آهاته على هذا الشاطئ بعد أن
انتحرت بداخلي كل أسباب الحياة ،وبعد أن
صارعت ال كثير كي أكون زوجا كاملا واقفا
أمامه مكسورا كوقوفه أمام زوجته خجلا من
عجزه عن الإنجاب ،الذي أكدته الفحوصات
الطبية .تقبلت الزوجة الأمر رغم معاناتها وآلامها
التي يشعر بها الزوج ،والتي استمرت عشرين عاما،
كانت تحلم بالأمومة ،وكانت تحتضن أطفال
أخيها بحنان وشوف .صبرت طو يلا لعل المعجزة
تحدث ،ل كن زاد الأمر سوءا بفقده المعاشرة
الزوجية ،ورغم عرضه عليها الطلاق فإنها
رفضت تمسكا بالأصول .اعتزلت الحياة ،وهما
الآن يقفان على حافة اليأس ،ينتظران من يرحل
أولا.
تعلم الزوجة انحرافات زوجها رغم وصولهما إلى
سن الخمسين ،وهي حائرة بين طلب الطلاق
والتزام الصبر ،حاولت معه عدة مرات ،ثم
قررت اتباع سياسة الهدوء واللامبالاة ،نجحت
التجربة نوعا ما ،حيث قلل الزوج من سفر ياته
الماجنة ،ل كنه لم يترك مجونه في بلده .ورغم علمها
بمجونه فإنها عاهدت نفسها ألا تنغص عليه حياته،
وتلمس أسباب سلوكه هذا .تجمدت الحياة بينهما،
ثم وصلا إلى درجة التجاهل؛ عندئذ استبدلت به
السائق ،الذي صار صديقها بالمعني الوظيفي لا
العاطفي .وهي توجز إشكاليتها في أنه قد "حل
السائق محل زوجها ،السادر في غيه ،ولا يفكر
ماذا يمكن أن يؤدي إليه هذا الاتجاه الج بري في
مسيرة الزواج".
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
إشكالية الحياة الزوجية نتيجة
عدم قدرة الزوج على الإنجاب،
ومعاناة الزوجة عبر اضطرارها
الصبر رغم طول المعاناة و
انقتاع الأمل .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
انحراف الزوج وأثره على
الزوجة ،التي تتجه بدورها إلى
السائق؛ ل كي يمثل لها دور
الصديق بالمعني الوظيفي لا
العاطفي ،كما تعبر القصة .يأتي
ًّ
تقليديا قائما على
البناء السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
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تقرر الزوجة في البدء تطور علاقتها بزوجها في
سني الزواج الأولى ،ثم توضح الإشكاليات التي
عانت منها ،رغم تعهداته ال كثيرة لها قبل الزواج،
وتفصل إشكالياتها تلك :بعد العام الأول تهرب
منها وسخر من آرائها ،ثم أطال الصمت؛ كعلامة
احتجاج أو رغبة مستورة أو ثورة مقموعة تحت
رداء النسب؛ كي يبتعد عنها ،قالت .وفي العام
الثاني تباعدت المسافات؛ مما جعلها تشك فيه
وتشكو لأبيها .توصلت لعدة دلائل تثبت هروبه،
وعندما واجهته أنكرها ،وبعد انفصالاهما عاطفيا
وفيز يائيا رضيا بأن يعيش كل منهما على هواه.
ل كن رغم انطلاقها في الحياة الاجتماعية
الصاخبة فهي تشعر أنها امرأة وحيدة فقدت أعز
ما تمل كه الزوجة ،وهي نعمة المشاركة.
يتعجب الزوج في ذهول من طلب زوجته الخلع
بعدما تجاوزت الستين ،وقع الخ بر عليه
كالصاعقة ،وكاد يفقد عقله؛ من كثرت
تساؤلاته تجاه هذا ،فرغم حياتهم الزوجية
الطو يلة والسعيدة والمليئة بالنجاحات ماديا
واجتماعيا ،فضلا على كرمه الشديد معها وكتب
باسمها عمارة من عشرة طوابق مؤجرى ،ويذهب
إ يجارها إلى حسابها الخاص ل ستة شهور ،فضلا
على تمتع كل أفراد ألأسرة كثيرا بالحياة وشهادة
الجميع لهم بأنهم أسرة سعيدة .عندما واجه الزوج
بإخطار المحكمة له بطلبها الخلع صارحته بأن
السبب هو الملل وأن الحياة ليس مالا فقط .في
اليوم التالي ذهبت لتسكن في إحدى شقق
"عمارتها"؛ من ثم يتساءل الزوج" :من ينصفني
من هذه المرأة".
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعرض
انفصال الزوجين ،رغم حرص
الزوجة ألا يقع ذلك،
وتعاهدات الزوج قبل الزواج
بعدم ذلك ،ل كن استمر الأمر
وازداد سوءا ،وسط معاناة
الزوجة .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
يأتي الفضاء المكاني عاما ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج خيانة
الزوجة لزوجها الوفي ،وذلك
بطلبها الزوجة الخلع بطرا ،رغم
ما قدمه الزوج لها من أشياء،
فضلا على عدم وجود ما يدعو
لذلك .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
يأتي الفضاء المكاني عاما ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
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تتعبر الساردة عن ضيقها من إجبار أمها لها على
الجلوس مع صديقات الأم من العجائز ذوات
الموضوعات البعيدة عن اهتماماتها ،وتقدم نماذج
من هؤلاء الصديقات القريبات من الخمسين:
مريم مطلقة شديدة العدوانية ضد جنس الرجال
لا تروى في الوجود شيئا جميلا ،وسلوى لا
حديث لها إلا عن الأمراض ،وتستلذ الشكوى
من أمراضها ومعاناتها ،نورة عافها زوجها وتزوج
من فتاة صغيرة؛ فلا حديث لها إلا عن
المقتنيات ،وأنها جاءت محملة بالأمس من لندن
بما يحفل به شارع (سلون) ،حصة دائمة
الشكوى من الأولاد ،هكذا تمضي الساردة
السهرة في معاناة الاستماع؛ نتيجة لعدم فهم الأم
وصديقاتها الفروق الطبيعية بين الأجيال،
واختلاف العصور.
هي خادمة من شرق آسيا ،كانت حياتها سعيدة
رغم فقرها ،ل كن تورط زوجها في جريمة
وأدخل على أثرها السجن؛ فاضطرت إلى السفر
لإحدى دول الخليج من أجل العمل ،الذي
كان شاقا ،حيث يتواصل من الخامسة صباحا
حتى الواحدة صباحا .يمضي اليوم مع طلبات لا
تتوقف ومع الكلمات التي تهين ،ولا تستطيع الرد
عليها .لم يكن الراتب يفي بمسلتزمات ابنها
ودراسته؛ فكانت دوما في حاجة إلى المزيد.
توجهت إلى الرذيلة بإغواء من السائق بعد أن
استأنست إليه ،ل كنها سقطت في يد الشرطة.
ورغم امتلاكها راتب شهرين فإنها تشعر بالندم؛
حيث هدمت بيتها هي وزوجها ،وفي الوقت
نفسه لا يعرفان مصير ابنهما الوحيد.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعرض
صورة من اختلاف الأجيال،
عبر معاناة الساردة من الجلوس
مع صديقات أمها ،اللاتي
يتناولن في حديثهن موضوعات
أبعد ما تكون الساردة .يأتي
ًّ
تقليديا قائما على
البناء السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تصور
جانب من حياة العمالة
الأجنبية في دول الخليج ،وما
يدفع بعضها إلى ذلك العمل
كثير المشاق ،رغم أنه لا يفي
بالاحتياجات؛ ومن ثم تتوجه
تلك العاملة إلى طر يق غير
سوي .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
يأتي الفضاء المكاني عاما ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
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تعلن الساردة إشكالية عدم اهتمام ال كثيرين
بالتخطيط لحياتهم أو التفكير في المستقبل مع
الاطمئنان لدوام النعمة وحياة الدعة وجر يان
الملايين بين أيديهم للأبد .كان والدها من هذا
النوع ،تركهم ووالدتهم وانطلق في السهرات
والمتع الحرام ،ولم يكن يلتمس احتياجات والدة
الساردة المسكينة ،حيث كانت ضعيفة
ومكسورة الجناح؛ لأنها تريد أن تربي أبناءها
خير تربية ،وتوفر للمنزل الحب والحنان .وإذا ما
ذكرته الوالدة بإهماله ثار في وجهها أشد الثورة.
تاه في الإنفاق دون حساب أو استثمار؛ حتى
نفدت الثروة ،وأقامت عليه البنوك دعاوى
وقضي بحبسه لولا تدخل أهل الخ ير .الآن تعيش
الساردة وأسرتها تحت خط الفقر؛ لأنهم أبناء
رجل لم يخطط لحياته.
مع كونه مواطنا من دولة نفطية فإن التفكير في
السفر إلى أمريكا الحلم ِّ للعمل لا الز يارة سيطر
عليه لأسباب عديدة ،وهو ما تمكن منه عن
طر يق الزواج من فتاة أمريكية كانت ببلده.
انطلق من أجل العمل بأمريكا ،وتوالت
نجاحاته ،حتى استقر مع أسرته في بيت كبير،
ل كن اشتعل به الحنين إلى الوطن ،مع خوفه من
نشأة ابنيه في ظل قيم المجتمع الأمريكي ،حاول
كثيرا إقناع زوجته بالعودة ل كنها رفضت ،ومن
خلال المحكمة عاد إلى وطنه مهزوما .والآن
يجلس على حافة الطر يق يتحسر على أرض
الفرص ،ويشتاق إلى ابنيه وزوجته ،ويشعر أن
الحنين كان كاذبا ،وأنه بدون عمل لا يساوي
شيئا.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
إشكالية عدم إدراك الوالد
لمسئولياته ،وبذخه في الإنفاق؛
مما يودي به إلى السجن،
وضياع الأسرة ،التي تعيش
تحت خط الفقر ،في معاناة
شديدة .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
يأتي الفضاء المكاني عاما ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
ظاهرة هجرة بعض العرب إلى
أمريكا ،والمتاعب التي تتوالى
على أحدهم ،رغم النجاحات
المادية التي استطاع تحقيقها،
ل كن يقع في إشكالية العودة أو
البقاء .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
يأتي الفضاء المكاني عاما ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
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تنفي الساردة أن الحب يصنع المعجزات؛ وذلك
بسبب فشلها في الزواج بمن تحب رغم دوام هذا
الحب عشرين عاما ،وتقاربهما في كل شيء إلا
اسم العائلة ومكانتها .ورغم صبرها وتوقعها تغير
موقف والدها وأخواتها فإن ذلك لم يحدث،
وعندما وصلت للأربعين ،ومع وفاة الأب
وانطلاق الأخوة في الحياة عاود الحبيب التقدم
لطلب يدها ،ل كن الأخوة أصروا على الرفض،
بل تمادوا في موقفهم السيئ بإهانته .بدأ جسم
الساردة يهزل وأعصابها تفلت ويداها ترتجفان،
وأعطافها المورقة تموت ،ثم هاجمها مرض
السرطان ،وصارت وحيدة بغرفتها الموحشة في
مستشفى الأمراض المزمنة ،يمر عليها أخوتها يوما
في الأسبوع ،ثم ينصرفون ،فلا يواسيها إلا رسائل
حبيبها المكسور.
قبلت الساردة الزواج من الرجل البالغ خمسة
وأربعين عاما وهي فقط في السابعة عشرة؛
لفقرها؛ فقد كان عوز والدها وراء هذه الز يجة
غير المتكافئة ،كما وعده هو ووعدها والدها بأن
يصونها و يح ترمها و يؤسس معها أسرة سعيدة.
استقبلها أولاده استقبالا سيئا؛ فاستعادت
نصيحة صديقتها في القر ية بعدم قبول هذا الانتحار
البطيء ،فسوف تصبح خادمة لهم .توجست
الساردة من الآتي ،وهو ما كان سيئا ،حيث
اكتشفت كل يوم عدوانية ومؤامرات لا
تتوقف ،وصلت إلى تحرش الابن بها واغتصابها،
ثم ادعائه لأبيه أنها هي التي أغوته؛ فأعادها الأب
إلى بلدها خائبة ،وفي الطائرة تردد صدى
كلمات صديقتها في القر ية ،ل كن بعد فوات
الأوان.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
إشكالية فشل الزواج بسبب
النظرة الطبقية ،التي يتمسك بها
الأب والأخوة ،رغم معاناة
الابنة ،واستمرار تلك المعاناة
طوال عشرين عاما ،انتهت
بضعفها ومرضها .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعرض
صورة من فشل الزواج ل كبر
السن والتفاوت المادي ،عبر
زواج الساردة ممن هو أكبر؛
لفقرها وأملها أن تحصل على
حياة أفضل ،وهو ما لا يتحقق.
ًّ
تقليديا قائما
يأتي البناء السردي
المكثف
التحليل
على
والاختصار الحدثي .يأتي
الفضاء المكاني عاما ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
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تقرر الساردة أن المؤامرات موجودة في كل
مكان! والحسد يلاحق الناس والغيرة تنهش
قلوبهم ،وخاصة في الوسط الوظيفي النسائي،
حيث تبدو المؤامرات أكثر وضوحا لاعتبارات
سيكولوجية وثقافية وعائلية .فقد ابتليت المؤسسة
التي تعمل بها بسيدة شديدة الإيذاء والعدوانية
حتى للمدير .حاول العقلاء أن يصلحوا بين تلك
الموظفة والمدير ،وبعض الموظفين الجادين من
ضحاياها ،ل كن دون جدوي؛ فقد تمادت في
نفث سمومها ،بل ازدادت في إيذائها له وللمؤسسة
حتى تقرر إقالتها من العمل ،ل كنها لم تتوقف إلا
بعد تصوير أحد الموظفين ما قام به ثلاثة من
عائلتها ضد المدير .وفي اليوم التالي كانت المؤسسة
هادئة بعدما انتقلت تلك الموظفة إلى عمل آخر.
تتوالى أفكار الساردة تجاه هذا الرجل الستيني
الذي يحملق فيها بصورة غريبة خلال وجودها في
المطار ،تحاول صرف تفكيرها عنه ،متعللة أن
بعض الرجال بعد الخمسين يعودون إلى مراهقتهم
الأولى ،ويتخيلون أشياء بعيدة عن واقع الحال.
تحاول الهروب من نظراته رغم احتياجها بوصفها
فاتنة إلى إطراء ذكوري واعتراف بأنوثتها من قبل
أي طرف .شعرت بحزنها عندما اتجها إلى
الطائرة رغم أنهما سيركبان الطائرة نفسها .وفي
مطار "هيثرو" واصل الرجل لفت انتباهها ،حتى
فاجأها بالسؤال عن مدى معرفتها به ،وعندما لم
تعرفه انسحب حزينا .شعرت أنها آلمته فحاولت
التكفير عن هذا الأمر بالبحث عنه ومعرفة
حقيقته ،ورغم كثر بحثها فإنها لم تجده.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
عدوانية بعض الموظفين،
وخاصة من النساء ،وما يؤدي
إليه مثل هذا الموقف من
أضرار على كافة المستو يات:
المهنية والإنسانية والشخصية.
ًّ
تقليديا قائما
يأتي البناء السردي
المكثف
التحليل
على
والاختصار الحدثي .يأتي
الفضاء المكاني عاما ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
موقفا إنسانيا ،يتمثل في مقابلة
الساردة لرجل لا تعرفه يطيل
التحديق فيها خلال رحلتها ،بل
يسألها هل تتذكره ،ل كن لا
تستطيع؛ مما يحزنه .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
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التفت السارد إلى تلك المنقبة بعينيها الساحرتين،
تجرأت وابتسمت له وكأنها تعرفه ،وهما في مكان
عام ،فتبادلا نظرات عادية ،وإن لم يكن يعرف
ماذا تخبئ وراء النقاب الأسود .ل كن الأمر
استمر ،فقد ظلت طوال الوقت تنظر إليه من
بعيد؛ حتى شغل السارد الذي أخذ يسترق النظر
إليها ويمني النفس ،ل كنه بوصفه رجلا في الخمسين
تردد في التعرف عليها ،وأخيرا أعطاها بطاقته
رغم توجسه فقبلتها بابتسامة وشكر .ظل منتظرا
اتصالها ،وفي الصباح اتصلت به ،ففتح الهاتف
بلهفة ،ل كن جاءه صوتها عكس كل التوقعات
تخ بره بأن "بوناصر يعزمه على العشا" .أغلق
الهاتف ولسان حاله يقول" :من أين ظهر لنا
بوناصر هذا".
فجأة داهمه السرطان رغم كثرة طموحاته وآماله
لأسرته ،فما زالت في الخمسين ،وما زالت أمامه
مشروعات عديدة ،يحاول إنجازها لعائلته
الصغيرة؛ كي يقيها ذل السؤال .يتعجب من
حدوث ذلك رغم استقامته وبعده عن كل ما
يؤذي ،من تدخين أو شرب (ال كحول) أو
العبث في مدن اللذة ،وعلى المستوى الاجتماعي
هو شديد الاستقامة ،كما أنه إنسان معتدل
لأقصى الحدود ،وملتزم بمبادئ الدين والقيم ،ولم
يسبق له أن نام في مستشفى أو عانى من أي
مرض ،فهو حر يص على صحة طعامه؛ ويتجنب
المواد الحافظة ،وممارس للر ياضة؛ من ثم كانت
حيرته الشديدة إزاء إصابته تلك ،وتدهور حالته
مع سيطرة شعور بالموت وما بعده.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
موقفا طر يفا ،يتمثل في انشغال
رجل خمسيني بامرأة منقبة،
حيث يتبادلان النظرات،
فيعطيها رقم هاتفه ،ل كن عندما
تحدثه تخ بره أن "بوناصر ينتظره
على العشاء" .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
تجربة مواجهة مرض خطير
(السرطان) ،مع قوة صدمة
الساردة بإصابته تلك ،لا سيما
أنه بعيد تمام عن كل الأسباب
التي تؤدي إليها .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
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ترى الساردة أن بعض الرجال يريدون امرأة
(روبوتية)،أي تتصرف مثل الإنسان الآلي،
وترتب بيتها وحاجياتها وأدواتها ترتيبا لا يخل
بنظام الرجل ،أو مزاجه أو طر يقة حياته .وهذه
إشكاليتها مع زوجها ،الذي يتسم بأنه دقيق جدا
ومثالي في الالتزام بشئون الحياة ،فضلا على تحفزه
وسرعة غضبه .حاولت بعد عشرين عاما من
الزواج أن تجعله يهدأ و يأخذ الأمور ببساطة،
ل كنها فشلت ،ومع تقدم العمر ازداد حدة
وازداد الأولاد لامبالاة إزاءه ،ثم تكالبت عليه
الأمراض وبح صوته من كثرة ملاحظاته
وتدخلاته المستمرة .الآن شعر بالضعف واليأس
بعد أن تقدمت به السن؛ فلاذ بصمت مثل حجم
الأرض في ركن الغرفة كأنه يلوم نفسه.
في كل رحلة صيف يفاجئها زوجها (الحبيب)
بمفاجأة جديدة ،وبعد كثرة التنقل بين الفنادق
والشقق اشترى شقة في المدينة التي يقضون فيها
عطلة الصيف .وبعد أن طاب لهم المقام أحذ
زوجها في التعرف على الج يران ودعوتهم ومع
المبالغة في إعداد الموائد ومستلزمات السهر ،ثم
كان عميق انشغاله وتفرغه لجارتهم "هديل"
وشقيقتها ،فالأولى جميلة وزوجها يعمل بالخليج؛
لدرجة مشاركته لها في شئون المطبخ .اقتصرت
العزائم على هديل وأختها الرشيقة ،وطالت من
المغرب حتى بعد منتصف الليل ،وتجاوز الأمر
حدوده يصل إلى "البيرة" والنكات المتجاوزة؛
من ثم كانت معاناة الزوجة ورغبتها الشديدة في
أن تصرخ في وجوههم" :أخرجوا..واختشوا"،
ل كن عيب للبيت حرمة وللضيوف كرامة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
معاناة الزوجة من الزوج شديد
النظام كثير الانتقاد سر يع
الغضب ،وما يجنيه هذا الزوج
من تلك السمات ،حيث لا
يقوي على الاستمرار ،و يضعف
تأثيره على الأسرة .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
معاناة الزوجة إزاء تجاوزات
زوجها في سلوكه مع الج يران،
ولا سيما عبر دعواته لاثنتين من
هؤلاء الج يران إلى سهرات في
المنزل تستمر إلى وقت بعيد مع
تجاوزات أخرى .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
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يعلن السارد عن توليه وظيفة يدرك أنه لا
يستحقها؛ فقد جاءته عبر الوساطة العائلية،
وتدخل أحدهم بعد أن فاتحه والدي بموضوع
توظيفي! الوظيفة أكبر من مؤهلاته وخبرته
العملية والحياتية ،كما أنه قليل الخ برة في الحياة
وفي التواصل مع الآخرين ،فهو يقرر أنه من غير
المعقول أن ينقل شاب من حياة اللهو بكل
تفاصليها إلى وظيفة مدير عام لمؤسسة متخصصة.
ل كنه ينساق إلى نصحية بعضهم بالتخلص من
ذوي الخ برة ،وزاد هو على هذه النصيحة خلطه
بين المهام وعدوانيته تجاه الناجحين؛ مما أدى إلى
استقالة بعضهم واستمرار محاربته للآخرين ،فلا
زال يرفع تقاريره إلى المسؤولين بأن العمل يسير
على قدم وساق بينما المؤسسة تنهار ،وهو ما
سيظهر قريبا.
يقرر الزوج معاناة زوجته معه بسبب وجومه
رغم مرور ثلاثة أعوام من الزواج ،فهي تحط
نظراتها بوجهه ،كانت تتساءل في كل نظرة لماذا
هو في هذا الوجوم؟ ولماذا منذ تزوجنا لا يود
التحدث إليها ،ولا ملاطفتها ،ولا الموافقة على
الخروج .وهي لا تدرك حقيقة الأمر ،التي تتبلور
في خديعته لفتاة مراهقة آمنت بحبه لها ،فسلمت
له نفسها ،ثم تهرب هو من وعوده ،وتخلص من
ملاحقاتها .ورغم زواجه فإن وجه الفتاة البائسة
التي أسقطت حملها ،وضاع حلمها في الزواج منه
ومن غيره -يطارده نائما أو مستيقظا ،وفي النهاية
يعلن أن هذه الفتاة قد تكون رضيت بأقدارها،
ل ك ن عذاباته مؤلمة متكررة ومنغصة ومهددة
لزواجه.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج خطر
تولى المناصب بالوساطة لا
الجدارة ،وما ينتج عن ذلك
من سوء الإدارة ،التي تتسبب
في طرد الموظفين ال كفء
وارتفاع المنافقين؛ مما يؤدي إلى
تعطيل العمل .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
جانب من نواتج خداع الرجل
للفتاة باسم الحب ،وذلك من
وجهة نظر المخادع ،التي يشمله
الألم والندم؛ نتيجة ما فعل ،ثم
تهربه من تلك الفتاة ،التي ظل
وجهها يطارده .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
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تناقش الساردة أهمية توفر التلاقي العاطفي تمهيدا
للتلاقي الجسدي ،وترى حتمية فشل الأخير
لعدم تحقق الأول ،وأن كثيرا من النساء وكثيرا
من الرجال لا يحاولون إ يجاد أرضية مشتركة
لإنجاح التلاقي الجسدي ،ولا يقدرون التلاقي
العاطفي! ثم تقدم العوامل العديدة التي تُضْ عف
العلاقة الزوجية بعد امتدادها الزمني .وتوضح
كيف ك انت تحاول طيلة ثلاثين عاما تنمية علاقتها
العاطفية مع زوجها وبأساليب شتى ،مثل اختيار
الموضوعات غير المثيرة للجدل ،بينما تسخر
صديقاتها من أسلوبها ،على حين يأتين بتجارب
قاسية مع أزواجهن؛ من ثم ترى أنها هذه ليست
حياة ،وتقرر "أن لكل منا أخطاءه ،ول كن
الصواب أن نتعرف على الأخطاء ونصلحها ،لا
أن نزيدها عمقا".
تعلن الزوجة شدة خوفها على مستقبلها بسبب
زوجها المتلون كثير الانشغال عنها؛ وهو ما
يدفعها إلى التفكير في مستقبل أولادها الثلاثة،
الذين جاءوا نتيجة زواج مرتب ،حتمته
العلاقات الاجتماعية .زوجها يعتد كثيرا باسمه
وثرائه ،وليس لديه أي موضوع يفتحه معها،
حتى في الليلة التي يقضيها عندها ،حيث تزوج
من أخرى شابة ،وهو ما لم تمانعه إيثارا للسلامة،
ل كن ذلك ولد لديها خوفا من تتابع "متوالياته
الزواجية" ،وهو ما قد يؤدي إلى طلاقها،
ومعاناتها من الوحدة بعد تسرب الأبناء في
حياتهم الخاصة .لا سيما كونها امرأة أربعينية
انقطع الحوار بينها وبين زوجها ،وندر حتى
التلاقي الفيز يائي ،حيث تتكوم جانبه دون كلمة
أو لمسة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
الساردة ضرورة الجمع بين
التلاقي العاطفي والجسدي بين
الزوجين ،وعدم صحة الاكتفاء
بواحد منهما ،وما قد يترتب
عليه ذلك القصور من مشاكل.
ًّ
تقليديا قائما
يأتي البناء السردي
المكثف
التحليل
على
والاختصار الحدثي .يأتي
الفضاء المكاني عاما ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تصور
خوف الزوجة على مستقبلها مع
زوجها ،لا سيما أن هناك
عوامل كثيرة تدفعها إلى ذلك
الخوف ،يأتي في مقدمتها
انقطاع العلاقة بينها بين زوجها،
رغم استمرار الزواج .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
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كان قدرها أن تكون مهاجرة من وطن مزقته
الحرب والخلافات السياسية؛ من ثم كان لجوؤها
إلى إحدى الدول التي تمتعت فيها بإنسانيته؛ من
ثم لم تكن المقارنة في صالح وطنها ،فهي ترى أنها
"في هذه الغربة تمتلك وطنا ،وفي هذا الصقيع
تشعر بدفء الآخرين" ،ثم تتوالى في سرد مظاهر
الحياة ال كريمة في مغتربها دون وطنها :فلا تتوقع
أن تنفجر بوابة منزلك بفعل انتحاري! أو أن
يدخل عليك "زوار الليل" ،أو أن تتهم بتهمة
باطلة أو كيدية من طرف لا يحبك ،بل ولا
توجد قوانين تنتهك حقوق الإنسان ،وتصادر
حريته .هي تفتقد هذا الوطن ل كنها تنعم الآن
براحة البال وبإنسانيتها.
ترصد الخادمة معاناتها في عملها ،بداية من قدومها
من قريتها المتواضعة ،حيث الفقر يعانق الحب،
والعوز ينهش الجسد ،والقلق صرع راحة البال،
مع طموحات عدة ،ل كن تتوالى مظاهر الشقاء
في عملها ،حيث تتعرض لأقسى أنواع المعاملة مع
طول مدة العمل وكثرته ،وكلمات الانتقاد
والسخر ية أمام ضيوف المنزل ،فضلا على
تحرشات شتى من الزوج والابن والسائق .أهلها
ينتظرون راتبها الذي عادة ما يتأخر وهي تتلاشى
وتفقد كرامتها كل يوم؛ من ثم تقرر أن "الخادمة
إنسانة ،ل كنها في بعض البيوت تفقد إنسانيتها
وكرامتها ،وتتحول إلى دمية يحركونها بوحشية من
خلال الريموت كنترول ،حيث تصطدم هذه
الدمية بالجدار أو تتدحرج تحت عجلات سيارات
موحشة".
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
ظاهرة الاغتراب ،ل كن من
زاو ية ترى في هذا الاغتراب
مميزات لا تنكر ،تجعل من
مغتربها مكانا أفضل من
الوطن ،الذي فقدت فيه
إنسانيتها .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
يأتي الفضاء المكاني عاما ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد جانبا
من معاناة العاملة الأجنبية في
الخليج ،بداية من طموحات
نموذج تلك العمالة ،إلى واقعها
شديد التأزم؛ من تتوجه
الخادمة بنداء رجاء َ حسن
معاملتها .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
يأتي الفضاء المكاني عاما ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
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تم زواجه منها سر يعا؛ ونظرا لسرعة الترتيبات
والظروف الاجتماعة لم يتمكن من معرفة ميول
زوجته وآرائها؛ وهذا ما أدخله في دائرة القلق
من عدم توفر الاستقرار ،وهو ما ظهر منذ شهر
العسل ،حيث لم تقبل أي شيء في رحلة هذا
الشهر المتفرد في حياة الإنسان رغم روعة تلك
الرحلة ،التي كانت في جنوب شرق آسيا،
وظهرت حقيقة أن طباعهما متنافرة؛ وذلك لأن
زواجهما قام على توافق عائلي ،لا حب من
الطرفين .تواصل ضيق الزوجة بمكان شهر العسل؛
مما أورثه شعورا بالتسرع في هذه الز يجة؛ فحاول
الصبر على تصرفاتها ،ل كن سيعودون بعد يومين
إلى الوطن ،وطائر الطلاق يحوم فوق رأسيهما.
يعاني الزوج من السلوكيات غير المنضبطة لزوجته
في أثناء الحديث ،وهو ما يقع منها دون وعي مع
أهلها وصديقاتها ،بل حتى عندما تكون في دعوة
مع أصدقاء وشخصيات تقابلهم لأول مرة؛ مما
يحرجه مع الآخرين ،حيث تعودت على سلوكيات
بدائية غير مهذبة عند التحدث ،من مثل أن
يكون (البساط أحمدي) مع الجميع ،حيث لا
تضع مسافة بينها وبين الآخرين الذين تقابلهم
لأول مرة ،حيث تتلفظ بألفاظ سطحية
"شعبية" ،حاول الزوج إثناءها عن هذه العادات،
حتى وصل الأمر إلى الخصام مرارا ،ل كن دون
جدوى .وسبب ذلك ضحالة ثقافتها الاجتماعية،
وبُعدها عما يتطلب الوقت الحالي من ثقافة
وسلوكيات أساسية للحوار الناجح.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
إشكالية عدم توافق الزوجة مع
زوجها ،وما يترتب على ذلك
من تنافر يظهر بقوة خلال شهر
العسل؛ وهذا ما يدفع الزوج
إلى التوجس من مصير تلك
الحياة .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
يأتي الفضاء المكاني عاما ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
معاناة الزوج من سلوكيات
زوجته السيئة في الحديث،
حيث تتبسط في الحديث؛ مما
يوقعه في الحرج ،فضلا على
محاولاته المتعددة تغيير سلوكها،
ل كن فشل .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
يأتي الفضاء المكاني عاما ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
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يرصد الأب إشكالية ابنته التي لديها نظرة
سوداو ية تجاه الحياة بأسرها؛ حيث تكره
التجاوب مع الشأن الخارجي صغيرا كان أو
كبيرا أو عالميا ،كما تنفصل في غرفتها أكثر
الأوقات مع التلفاز والتلفون دون أن تهتم حتى
لو نسيت أن تشرب كأس ماء ،تعيش حياة
هلامية حتى بعد أن تخرجت في الجامعة وبدأت
العمل ،لم يكن ذلك مؤثرا عليها فقط ،بل إن
حالة الاكتئاب والانزواء التي تعيشها جعلت
المنزل كله في قلق وتوجس؛ من ثم كان حوار
الأب مع أمها حول صعوبات حياة ابنتهما
الزوجية في المستقبل ،ولم يجدا حلا سوى
عرضها على طبيب نفسي ،لعلاج حالتها تلك،
التي تسبب فيها دلع الوالدين لها.
توالت الصعوبات على الساردة ،منذ أن توفي
الوالد؛ وحاولت الأم توفير مطلبات الحياة لأبنائها
عبر عملها في إحدى المدارس ،ل كن راتب
يكف؛ في ظل ذلك لم تكمل الساردة
ِّ
الوالدة لم
دراستها الثانو ية بوصفها الابنة ال كبرى ،وعملت
في الأرشيف من أجل المساعدة في المصار يف.
ومع دخول أخواتها الجامعة زادت
الاحتياجات؛ فلم يكن هناك بد من زواجها من
أول طارق لمواصلة تحمل المسئولية ،ل كن الأمر لم
يكن كما توقعت ،فزوجها موظف عادي سكن
معهم في منزلهم ،بلا طموح أو رأي في شئونهم
العامة أو الخاصة ،بل كان ذا مسلك غير سوي
أخلاقيا ،حيث تشعر الساردة بأن ثمة علاقة بينه
وبين أختها الصغرى.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
انعزالية البنت؛ ومظاهر تلك
الانعزالية الشديدة ،وهو ما لا
دائرتها
سعة
فيه
يؤثر
الاجتماعية عبر الجامعة ثم
العمل؛ وذلك نتيجة "دلع"
الوالدين .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
يأتي الفضاء المكاني عاما ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد جانبا
من صعوبات الحياة بعد فقد
الأب ،وهو ما يضطر الأم إلى
العمل ،ثم الابنة ال كبرى ،التي
تتوالى معاناتها ،حتى بعد
زواجها .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
يأتي الفضاء المكاني عاما ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
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تؤكد الزوجة أنها ترى زوجها مختلفا عن بقية
البشر في أمانته ودقة مواعيده وشدة انضباطه،
فقد عودها على حياة دقيقة ومنتظمة لا مجال
فيها للخطأ أو تقديم الاعتذارات عن خطأ سبق
أن حذر منه .إنه رجل أمين ولا يقترب من
المال الحرام ،ل كن ذلك كله كان سببا في نفور
ال كثيرين منه .ثم تقدم نماذج من انضباط
انتقادات كثيرة لها ،فهو لا
ٍ
زوجها ،التي تسمع
يقبل المساحات الرمادية ،ولا سيما في شئون
العمل؛ مما يعني شدة صرامته مع موظفيه؛ وفي
النهاية تقاعد مبكرا أو قاعدوه هم ،ترى أنه خسر
وظيفته ،ل كنه كسب شخصيته وخصاله؛ لذا هي
تح ترمه رغم خلافاتها معه حول دقته.
تعاني الزوجة من شدة قسوة زوجها معها
واستبداديته وعدم تراجعه عن أي خطأ ،مما
أدخلها كل مدارات الوجع! تفنن في اغتيالها
مرارا ،ل كنها وفيت له ،وغفرت له كل زلاته.
وكان سبب ذلك أنه لم يتأهل هذا الرجل ليكون
شر يكان ولم تسعفه ثقافته العائلية في أن يعترف
بالآخر .كان حاكما بأمره ،يصدر الفرمانات
و يطبقها مهما كانت مجحفة وضارة وغير إنسانية،
لا يترجع عن خطأ .كان زواجهما تقليديا،
وانعدمت معه المعرفة المسبقة .يستم زوجها
بالهمجية في التعامل مع الآخرين ،حاولت معه
كثيرا ،ل كن بلا جدوى؛ فيئست منه وتركته
لحاله ،وصارت تتجنب الخروج معه ،وفي المنزل
تنزوي ،وتحمد الله أنها لم تنجب منه.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تصور شكلا
من أشكال معاناة الزوجة
زوجها ،وإنما ذلك لصرامة
ذلك الزوج وانضباطه ،بصورة
تؤدي إلى انتقادات الآخرين،
بل فقده العمل .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تصور معاناة
الزوجة من استبدادية زوجها،
تلك الاستبدادية التي تتعدد
مظاهرها ،وترجع إلى محدودية
ثقافته؛ ومن ثم تنتهي علاقاتها.
ًّ
تقليديا قائما
يأتي البناء السردي
المكثف
التحليل
على
والاختصار الحدثي .يأتي
الفضاء المكاني عاما ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد .ثمة توظيف لمثل
شعبي" :القطو العود ما يتربى"
ص130
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بعد الخمسين توالت تغيرات الزوجين ،فثمة
مسافات تفرقهما ،وأمزجة متعارضة متعاكسة لا
تجمع بينهما؛ فعملت الزوجة على إلهاء نفسها
بمشروع تجاري فتح لها أبواب الرزق والخ ير
الوفير .لم يكن بإمكانها متابعة رحلة العواطف
والولائم اللذيذة في المساءات الوردية .قلبها الذي
كان يوما يحبه و يخفق باسمه كل لحظة ،ما عاد
كذلك .ومع الوقت تلاش الحب بينهما .بدأ
يشعر الزوج بانشغالها عنه؛ فنبهها على ذلك ،ثم
توجه إلى الصمت ،وهي مستمرة في إهماله،
بدأت تشعر بعدم رغبته في الاقتراب منها ،وأنه
غير راض عن تصرفاتها ،وفي النهاية ترى أنها
ر بحت في التجارة ،ل كنها خسرت في الحب،
وهذا أمر لا بأس به.
لم يترك الزوج وسيلة ليقترب من زوجته إلا
وردته بقولها :خلاص خلينا أصدقاء؛ لأنهما
تجاوزا الخامسة والأربعين؛ من ثم ترفض أي
مظاهر أو سلوكيات قد تجدد من حياتهما ،بل
تصرح له :اذهب وارتع مع أصحابك .قررا
ل على حدة مع أصدقائه ،لقد احتار
انطلاق ك ٍ
الزوج إزاءها منذ تعرفت على "شلتها" الجديدة،
حاول توجيهها ل كن دون جدوى ،خاصة مع
تحولها من امرأة شديدة الاهتمام بزوجها والغيرة
عليه إلى ما هي عليه الآن ،دون أن يعرف ما
الذي غيرها .تعب من إهمالها له ،وفي النهاية اقتنع
بأن يصمت و يقابل تصرفاتها بروح ر ياضية
و يعاملها بالمثل ،مقررا أنهما انفصلا عاطفيا،
وصارت حياتهما عادية جدا.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
ضياع الحب بين الزوجين بعد
الخمسين ،لا سيما مع اتساع
التغييرات الواقعة لهما ،ثم
انشغال الزوجة بمشروع تجاري،
زاد في ابتعادها .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
معاناة الزوج من إهمال زوجها،
بدعوى بلوغهما سن الخامسة
والأربعين ،وتأكيد الزوجة أن
ينطلق كل منهما في حياته
الخاصة مع أصدقائه .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
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تعالج القصة مسألة العنوسة أو تأخر سن الزواج،
فيقرر السارد قلة مرات مجيء الحظ ،فقد يأتي
مرة أو مرتين ،ل كن لا يأتي عشر مرات ،ولا
سيما في أمر الزواج؛ عندئذ يصف جلوس
الشخصية الرئيسية أمام بناتها الأربع بعد زواج
غير متكافئ من رجل يكبرها بعشرين عاما ،وغير
مناسب لها ،فضلا على كونه شديد البخل
والطمع في راتبها ،ثم تتوالى عيوبه بداية من
زواجه من أخرى وإحضارها من بلده ،إلى
تشدده الديني وتأثيره في البنات ،وصولا إلى
تخطيطه لزواج البنت ال كبرى من أحد أقاربه؛
مما يعني فقد ابنتها لجنسيتها .والزوجة إزاء ذلك
كله عاجزة ،خاصة مع وصولها إلى الخامسة
والثلاثين.
يسمع الابن وأخته جانبا من حوارات الوالدين
حول مستقبلهما ،ويدركان كم هو الفارق بين
تفكيرهما وتفكير والديهما .كان الموضوع المادي
هو الأهم والأبرز في هذا الحوار ،حيث يصر
الوالد على تذكير الوالدة بأنه قد فتح لهما حسابا
في البنك .ل كن تفكير الابنين مختلف ،حيث
يريدان الانطلاق والسفر والدراسة كما يرغبان،
بينما يعتقد والدهما أنه يستطيع تقييدهما بالمال،
ويسعى إلى تحقيق طاعتهما العمياء في المنزل دون
إدراك لتطور تفكير الجيل الجديد .هما يعترفان
بأفضال والديهما عليهما ،ل كن مع إقرار حقهما
في التفكير ،خاصة فيما يتعلق بمستقبلهما
الدراسي والعملي ،وفي النهاية يوجزان الأمر في
أنهما يعيشان مأساة روتين البيت ،و يحاولان
الخروج من تابوته.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تصور معاناة
الزوجة من عيوب شتى في
زوجها ،منذ بداية زواجهما،
وصولا إلى موقفه من زواج
ابنته ال كبرى ،مع عجز الزوجة
عن اتخاذ موقف ما .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج جانبا
من صراع الأجيال ،فالوالدان
يريدان السيطرة التامة على الابن
والبنت ،والأخيران هما رؤ ية
خاصة في الحياة ،مع اعترافهما
بفضل الوالدين .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
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تقرر الساردة حرصها على الأفكار الجديدة في
الحب ،حيث قضت عمرها تبحث عن فكرة
جديدة! وتفننت في ابتكار الأفكار والمشار يع
العاطفية؛ كي تتقرب من زوجها ،وتعيش حياة
عادية ،ل كنها لا تخلو من المفاجآت .كانت ترى
أن تلك الأفكار توفر للحياة الزوجية قدرا من
التجدد والحيو ية ،ل كن لم تساعدها الأيام ولا
زوجها العصبي شديد الصمت ،مع عدم رضاه
عن أفكارها الجديدة هذه ،حتى نشأت لديها
وساوس تجاهه بأن هناك امرأة أخرى ،وهو ما
عمقته صديقتها التي حكت لها تفاصيل مشكلتها؛
مما أوصل الأمر إلى المشاحنات .رفضته
وابتعدت عنه فإذا به يغير من سلوكياته؛ عندئذ
تعجب من نجاح فكرتها الجديدة ،وكيف لم
تتوجه إليها من قبل.
يقدم السارد أجواء السجن التي تحيط به ،حيث
الجدران عالية والصمت يأكل المكان ،وصوت
أحذية المساجين يكسر هذا الصمت .يتذكر حياة
النعيم التي كان يحياها ،فقد ح ُكم عليه بعشر
سنوات وهو الآن في الأربعين .يستعيد السارد
أسباب سجنه والجريمة التي أودت به إلى ذلك،
حيث اختلس ثلاثة ملايين ر يال من المؤسسة
التي يعمل بها؛ لتسديد ديونه ،ثم أنشأ شركة
علاقات عامة ،دفعته إلى إقامة حفلات خاصة،
علمت بها الشرطة؛ فداهمت المكان وقبض عليه.
يندم السارد على ما ارتكب ،خاصة مع ضياع
فرصة عمله في الخليج ،وتشتت أسرته وعودتها إلى
الوطن ،ويشغله الآن التفكير في المستقبل ،وعلى
أي صورة سوف يكون.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تصور جانبا
من الحياة الزوجية ،عبر حرص
الزوجة على تحقيق حياة
متجددة بالحب مع زوجها،
ل كن لم تجد ما يساعدها على
ذلك ،فكانت المشاحنات التي
دفعت الزواج إلى تغيير سلوكه.
ًّ
تقليديا قائما
يأتي البناء السردي
المكثف
التحليل
على
والاختصار الحدثي .يأتي
الفضاء المكاني عاما ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج صورة
من الجريمة وعواقبها ،ممثلة في
أحد المسافرين إلى الخليج،
ل كن الرغبة في الثراء السر يع
ونسيان قيم الصواب يدفعانه إلى
ارتكاب تلك الجريمة التي تودي
به في السجن .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .ينحصر الفضاء المكاني
في السجن ،بينما تتسم البنية
الزمنية بمركز ية الاسترجاع.
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ولدت الساردة في عائلة فقيرة ،فلم يكن والدها
سوى موظف بسيط بإحدى الدوائر الحكومية،
لم يسعفه رابته المحدود أن يوفر كل ما تحتاجه
الأسرة ،ولم ليدخل في تجارة أو استثمار؛ لأن
راتبه يتلاشى عند العشرين من كل شهر .ورغم
ذلك تعددت أحلامها بالثراء ومظاهره ،وكانت
أحلامها تلك أكبر من واقعها وإمكانياتها؛ من ثم
تكرر شكواها من فقرها وتعددت طلباتها غير
المنطقية .ومع وفاة الوالد ازدادت معاناتها،
خاصة مع وجود أخيها الأصغر وعدم تحمله
المسئولية ،بل كثرة مطالبه ،رأت أن الحل
الوحيد هو الزواج ،ل كن ثمة صعوبات كثيرة
تقف أمام تحقق ذلك؛ حيث تفقد كثيرا من
المؤهلات التي تدفع الرجال إلى التقدم إليها.
تجلس في محل "ال كوافيرا" ممتدة كالمل كة ،متعمدة
إظهاء ثرائها وأشكال ذلك الثراء المتعددة ،حيث
تتلألأ المجوهرات حول جيدها وفي يدها .ترفع
يده اليسرى كي يلمح الجميع ساعتها (الماركة)
المرصعة بالألماس ،رغم أنها كانت امرأة عادية
من عائلة متوسطة ،وبعد أن تزوجت مليونيرا
صارت تتعمد إظهار الغني التي صارت إليه،
حتى لو خرجت عن السلوك المهذب وعمدت
إلى إيذاء الآخر يات ،أو كان الآخرون مدركين
لحقيقتها ،بل وصل الأمر إلى أنها كانت تكشف
دقائق أسرارها مع زوجها؛ معتقدة أن المال
سوف يستر "عورتها الاجتماعية" وسوء تفكيرها
وبلادتها التي لا توصف ،وفي الختام يقرر الكاتب
كثرة من يمثلن هذا النموذج في واقعنا.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
ظاهرة الفقر وإشكالياته ،التي
تتمثل هنا في رغبة الذات
الشديد في الثراء ،مع توفر
عوامل الفقر ال كثيرة ،ثم
استمرارها مع الوقت .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
أحد مظاهر الثراء بلا خلفية
اجتماعية أو ثقافية ،وهو ما
يترتب عليه سلوكيات تؤكد
ذلك .يأتي البناء السردي
تق ًّ
ليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي،
ل كن يقع الكاتب في مزلق
التقرير المباشر .يأتي الفضاء
المكاني عاما ،بينما تتسم البنية
الزمنية بالتماهي وعدم التحديد.
توظيف المثل الشعبي :تجدها
(على وجهها) ص148
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يقدم السارد قسوة السياسة في العالم المتحول،
هذا العالم الذي تطغى فيه القوة ،وتختفي فيه لغة
التسامح ،و يضيع الحوار ،وتكون الشعوب ضحية
كل المؤامرات ،ثم ما تؤدي إليه من دمار للوطن
وتشرد للشعوب ،فهو يرحل مصطحبا ولده من
مدينته التي كانت رائعة ،ل كن الحرب أودت
بها ،وتوالت عليها مظاهر الاعتداء؛ مما دفعه إلى
محاولة الرحيل ،الذي عانى خلاله أشد ما تكون
المعاناة هو وطفله الصغير الذي لم يتجاوز الرابعة،
يسأله ولده :إلى متى سوف نبقى عالقين هنا عند
الحدود؟ ينظر السارد إلى بلده الذي أصبح خرابا
والنيران تلتهمه من كل صوب! تسقط دمعة من
عين ابنه ،فيومئ إليه السارد بأن الأمل ما زال
موجودا.
تشعر الساردة بأن وجهها قبيح ،ويمثل هذا
إشكالية شديدة الإلحاح عليها ،فهو هاجس
يؤرقها دوما حتى قبل أن تتزوج .وهو ما يظهر
عبر سؤالها المتكرر لزوجها ،ورغم تأكيدات
الزوج المتكررة بأنها جميلة ،وبأنها من أجمل ما
رأته عيناه فإنها تشعر بداخلها بأن الناس ينفرون
من وجهها ،ويمتعضون عندما يشاهدونها.
أصبحت مديرة مدرسة ،ل كنها كانت حازمة
جدا مع المدرسات والطالبات في تطبيق القواعد،
معترفة بأسباب ذلك .بعد عامين تم إحالتها
للتقاعد ،وفشلت في العثور على وظيفة؛ مما دفعها
إلى أن تنفس غضبها في أولادها وزوجها
والخدم .تقرر أنها معقدة نتيجة قبح وجهها ،وأنه
كان مصيبتها ،ل كنها ستتعايش معه ولو كان
قبيحا.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تصور
إشكالية الحروب ومن تؤدي
إليه من دمار للأوطان ورحيل
من الأفراد ،ورغم قسوة الواقع
وترديه فإن السارد يحاول
الاحتفاظ بالأمل .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
إشكالية شعور الذات بالنقص
عبر افتقاد جمال الوجه ،وهذا
ما يسبب متاعب عدة للساردة،
رغم اعترافها بحتمية التعايش
مع هذا الوجه التي تراه قبيحا.
ًّ
تقليديا قائما
يأتي البناء السردي
المكثف
التحليل
على
والاختصار الحدثي .يأتي
الفضاء المكاني عاما ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
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اسودت الدنيا في عين الساردة /الأم؛ حيث
فقدت ابنها الوحيد في حادث سير وقع له في
أثناء انطلاقه ليلة العيد مع أصحابه بسيارتها
الجديدة رغم رفض والده .كان في التاسعة
عشرة من العمر ،ولقد جاء من مقر دراسته
بأمريكا كي يحتفل بالعيد مع أسرته .أصر على أن
يأخذ سيارة الأم الجديدة؛ كي لا يبدو أقل
مكانة من غيره من الأصدقاء .كان وقع الخ بر
عليهما شديدا ،خاصة أنه ابنهما الوحيد ،الذي
جاء متأخرا ،مع وصولهما إلى ما بعد سن
الإنجاب .ترصد الساردة قسوة العيد بدونه ،لا
سيما مع حلول ذكراه الأولى وتعدد أحلامهما التي
تلاشت وبقيت الغصة ونظرات الوالد لها؛ لأنها
السبب فيما حدث.
في الليل عندما يهدأ الجميع ،ويتخلص السارد من
صور العمل وحكايا الأصدقاء ينفرد ليفكر في
حياته وشقاؤه فيها؛ لأنه لم يكن يعرف قوة الرأي
وحجم المسئولية بعد الزواج ،ولم يكن يعرف
المساحات التي يجب أن يتقارب بها مع زوجته.
كما أنه لم يجرب مدى حبه لهذه الزوجة؛ لأن
الزواج المرتب قضى على كل فرصة .كذلك يرى
السارد أن والديه قد أجرما في حقه عندما لم
يؤهلاه قبل تزو يجهما له؛ من ثم انطلق في الحياة
بلا دور أو مسئولية ،حتى بعد زواجه التقليدي
ما زال المراهق يعيش داخله مع أنه قارب
الأربعين ،بل إن ذلك المراهق يأمره بأن يطلق
زوجته وينطلق في نزواته.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تصور فقد
الابن ،وشدة وقع ذلك على
الوالدين ،و بخاصة الأم ،التي
تسرد كيف كان ذلك ،وما
ترتب عليه من أحزان ترى أنها
لن تنمحي أبدا .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .ينحصر الفضاء المكاني
في "المنزل ،المشرحة" ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
إشكالية عدم تحمل الزوج
مسئولياته ،وهو ما يرصده الزوج
نفسه ،معللا ذلك بعدم تنشئته
من قبل والده على مثل هذه
المسئولية؛ من ثم لا يدرك
أبعادها .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
يأتي الفضاء المكاني عاما ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد .مثل شعبي :آكل
وأمش يدي في الطوفة
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تبدأ القصة بتسجيل الساردة لإشكاليتها ،التي
تتلخص في أنها أخطأت مع السائق ذات مساء؛
حيث تحركت داخلها الأنثى وهي المحرومة من
أي متع الحياة ،ثم تقرر أسباب ذلك :أولا
رفض والدها م َن تقدم لخطبتها بسبب ثرائه
الشديد؛ فلم يكن يعجبه أحد ممن تقدموا
للساردة .ثانيا :تجاوزها الخامسة والثلاثين ولم
تتزوج ،ثالثا :نظام الأسرة الذي يقتضي أن
السائق هو الذي يقوم بكل أعمال المنزل ،فضلا
على انشغال الأسرة عنها وكثرة وجودها مع
السائق .وقد توالت أفعالها التي تشجعه على ذلك،
حتى ذهبت إليه ذلك المساء .عادت وهي تشعر
بالخيبة والألم ،وأخذت تفكر كثيرا .مر عام على
ما حدث ،زاد ألمها وكرهها لمن في البيت.
ترصد الساردة أوجها كثيرة لمعاناتها مع زوجها:
زواجه من أخرى ،هجره لها لأنها تجاوزت
الخامسة والأربعين ،ثم تركها في بيت أخيها؛ مما
دفعها إلى الاحتياج للآخرين ،ولربما تمد يدها؛
لتسد رمقها واحتياجاتها ،خاصة مع حياتها في
ظل نظام ال كفالة لديه .تقر الساردة بعجزها عن
الإنجاب ،ل كنها ترفض سوء موقف زوجها منها،
خاصة في ظل إقامتها لدى أخيها وشكاية زوجته.
لقد تقطعت السبل بينها وبين وطنها وأهلها،
فزوجها لا يعرف المسئولية ،خصوصا بعد أن
تزوج بشابة صغيرة ،وهو بالكاد يسأل عنها عبر
الهاتف ،فضلا على فشلها في الحصول على وظيفة
ل كبر سنها ومحدودية دراستها .ل كنها ما زالت
تقاوم كي تعيش فقط.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تصور
إحدى سلبيات تأخر الزواج
بالنسبة للفتاة ،التي تقدم عوامل
كثرة دفعتها إلى (الخطأ) مع
السائق ،وترى أن أسرتها هي
المسؤول الأول عن ذلك؛ من
ثم يشتد كرهها لها .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد .مفردة
بيئية :سحتيت ص158
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
معاناة الزوجة نتيجة إهمال
زوجها؛ مما يدفعها إلى شدة
الاحتياج للآخرين ،لا سيما في
ظل موقفها الضعيف ،حيث
تعجز عن الحصول على وظيفة
ًّ
تقليديا
لها .يأتي البناء السردي
قائما على التحليل المكثف
والاختصار الحدثي .يأتي
الفضاء المكاني عاما ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
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تجلس الساردة القرفصاء أمام المدفأة في هذه
المنطقة من أقصى شمال العالم ،التي أسماها زوجها
(مدينة الأحلام) .من ثم تعدد العوامل التي
دفعتهما إلى السفر :كثرة الحروب في وطنها
وفلتان الأمن ،ثم الوضع الاقتصادي المر يض،
موت الوالد وإصابة الأخوة في الحرب ،أخيرا
صعوبة البقاء في دول الخليج .عندئذ كان
وقوعها تحت وطأة الاغتراب وخيانة الزوج،
حيث سافرت هي وزوجها إلى كندا فرارا من
واقعها المدمر ،وهناك بدأت أحلامهما التي تحقق
منها ال كثير :المال والاستقرار والحر ية في ظل
النجاح ،ل كن فوجئت بإحدى صديقاتها تخ برها
أن زوجه قد تزوج من أجنبية ،وهو ما تأكدت
منه؛ مما دفعها إلى إعادة التفكير في حياتها.
بدأت تفقد الذاكرة ،وتتخيل أشياء تحدث في
المنزل لا تعجبها ،وتثير أسئلة عديدة في رأسها.
فقد تجاوزت الخمسين ،ووصلت لسن اليأس،
وبدأت بعد ذلك مرحلة الوساوس والخوف
والتردد والتخيلات غير الحقيقة؛ من ثم كثرت
مشاكلاتها العصبية والنفسية والعقلية ،إضافة إلى
معاناتها الصحية وتوالي تعاطي الأدو ية .ابتعد
عنها زوجها؛ لأنه عانى من وساوسها ومواضيعها
غير المهمة والسطحية بعد سنوات فقد فشل في
محاولاته من أجل مساعدتها ،زاد توجسها من
الآخرين وشعورها بحالتها السيئة ،عاشت حياة
كلها صور وأشباح ووساوس ،خاصة زواج
زوجها من أخرى .ابتعدت عن صديقاتها ولزمت
البيت؛ مما أشعل تحفزها إزاء من فيه ،تعيش في
عزلة من العالم ،خائفة من الموت.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تقدم صورة
من الاغتراب ،التي وعت تحته
الزوجة نتيجة عوامل كثيرة،
ورغم استمرارها في هذا الوضع
فإنها اكتشفت زواج زوجها
من أخرى .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
يأتي الفضاء المكاني عاما ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
إشكاليات الزوجة في مرحلة ما
بعد الخمسين في حياتها ،وما
تعانيه من وساوس واضطرابات
نفسية تأثر على علاقتها بالآخرين
وخاصة زوجها .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
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انشغلت عن زوجها وانشغل هو عنها ،فهي
تجلس قبالته في ليالي الشتاء الدامعة ،هو لاهٍ مع
هافته وهي لاهية مع هاتفها .على حين تمل كها
ذلك الشاب المتزوج من صاحبتها ،وأعجبها نظراته
للحياة وأسلوبه في حل المشكلات ومواقفه مما
حولهم من ظواهر .على حين ترفض هي زوجها
وأسلوبه في الحياة ،فقد عاشت خمس أعوام مع
زوجها وكأنهما لعبة تقذها الأقدار .بدأ تعلقها
بزوج صاحبتها مع ز يارة عائلة ،وتطور الأمر مع
استمرار تلك الز يارات العائلية التي كانا يتفهمان
خلالها بلغة الإشارة ،حيث ينتقد كل منهما
شر يكه الآخر .كرهت منزلها وصارت حياتها
خارجه ،ورغم شعورها بالندم فهي ترى أن
حياتها الحالية هي أسمى ما تطمح إليه.
في رصد بعيدا عن السرد القصصي يعالج الكاتب
نمطية الصورة النفطية للإنسان في الخليج ،فهم
يقول عنه إنه رجل نفطي ،أي من بلاد غارقة
بالنفط ،وأنه يتصبب نفطا ،وهذا يعني أنه ثري
ومنعم و يعيش في رغد من العيش .ل كن يقرر
يتساءل متعجبا من خطأ تعميمها ،خاصة مع
كثرة الفئات غير الثر ية هناك ،مقدمة من نفسه
نموذجا لمحدودي الدخل في الخليج ،لذا يرى أنه
عاش في شظف من العيش ،يكتفي بال كفاف
ولا يعرف للبذخ سبيلا ،مؤكدا خطأ الصورة
النمطية وبُعدها عن الواقع ،ففي بعض الدول
النفطية تعيش نسبة كبيرة من السكان في بيوت
للإ يجار ،و يعيش عدد ليس صغيرا معتمدا على
إعانات وزارة الشئون.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تقدم صورة
من صور جيانة الزوجة،
والعوامل التي دفعتها إلى ذلك،
متمثلة في انفصالها عاطفيا عن
الزوج ،وانشغالها بالآخر ،تراها
على النقيض من زوجها .يأتي
ًّ
تقليديا قائما على
البناء السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج خطأ
النظرة النفطية لمواطني دول
الخليج ،ل كن تأتي المعالجة
أقرب إلى المقال الذاتي ،حيث
رصد حقائق ،دون وجود أي
سرد؛ لذا كان البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف مع اختفاء البناء
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
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تجلس على دكة منزلها الخشبي في أقصى غرب
الولايات المتحدة بعد أن عصفت بهم ر ياح
الحياة ،واتهم زوجها بنشاطات سياسية ألجأته
للمطالبة بحق اللجوء السياسي إلى الولايات
المتحدة؛ حيث إن لهما ابنا يدرس هناك .تستعيد
حياتها فيها ،وظروفها التي دفعتها إلى الاستقرار
هنا عبر لجوء زوجها السياسي هنا ،ثم ميلاد ابنها
بعد استقرارهما ل كنه توفي .تراقب نشاط الناس
في ذهابهم إلى العمل ،وتلقي نظرة على حياتها،
التي جمعت بين الشقاء والراحة ،حيث بدأت
بشيء من الشقاء ،ثم توالى التحسن عليها ،ل كن
أصيب زوجها بالسرطان ،ثم توفي .هي الآن
تملك بيتا ل كن دون زوج أو ولد ،وتجلس
وحيدة في انتظار لا شيء.
يأتي صوتها بعد عشرين عاما من الغربة مجروحا
لائذا برحمة ما عاد السارد يمل كها .كانت نجمة
حياته ،كانت جنته وناره ،ورغم إقراره بتسرب
الزمان منه فإنه يؤكد شدة تعلقه بها ،خاصة مع
استقبالها له ،وكيف أقامت بينها وبينه جسرا لا
ينتهي من الفصول والأزهار والر ياح الهادرة.
ل كن يأتي صوتها يخ بره بحلول موسم اليأس
ورحيل لذة الاشتهاء ،وبعد أن مات صوته وأذنه
وومضة الحب .يأتي صوتها فارغا منتهي
الصلاحية ،لرجل أيضا يحسب أيامه الأخيرة،
بعد انتظار لم يكن قصيرا ،وبعد مغامرات
بعرض ألأرض ،كانت زهوة الشباب ونزقه سببا
في غيابها ،وحبها للمغامرات .هكذا هي الأقدار
الشاردة التي لا نستطيع مؤانستها.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تقدم صورة
من صور الاغتراب ،ما يشمله
من صعوبات في بداياته ،ثم
نجاحات تأتي بعد ذلك .ل كن
ينتهي الأمر بها بفقدانها كل
شيء :زوجها وابنها ،ثم لا يبقى
إلا الفراغ .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
يأتي الفضاء المكاني عاما ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تصور في
لغة شعر ية العودة بعد انتهاء
الحب ،ل كن تلك العودة تأتي
متأخرة فلا تقدم شيئا؛ من ثم
يلجأ السارد إلى استعادة
الماضي .يأتي البناء السردي
أقرب إلى تيار الوعي مع
الاعتماد على التحليل المكثف
والاختصار الحدثي .يأتي
الفضاء المكاني عاما ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
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ترصد الساردة /الأم نجاح ابنتها العملي ،حيث
كبرت وصار لديها راتب كبير ،تطورت في
عملها ونجحت على كافة المستو يات ،ونالت رضا
المسؤولين .تبرعمت أنوثتها ل كن لم يأت النصيب.
كانت البنت تسافر وحدها حسب مقتضيات
العمل ،وكثر ذلك السفر .كان الامتعاض واضحا
على وجه الأب .زاد حزنه بل قلقه رغم تشجيع
الأم التي تناقشه .الأب يتمسك بالمبادئ التي ترى
الأم أنها تكبل حر ية المرأة .زادت سفرات البنت
وتعمقت الإشكالية .فجأة يأتي إليهما خبر وفاة
البنت على يد شبان اغتصبوها في الفندق ،ثم
قتلوها ،يشتد وقع الخ بر عليهما ،وتعرف الأم في
النهاية أن الأب كان على حق وأنها أخطأت في
مسايرة طموحات ابنتها.
تتجول الساردة في تلك المدينة الغريبة تشعر أنها لا
تنتمي إليها ،الوجوه مختلفة ،الألوان مختلفة،
والمشاعر مختلفة عما ألفته في وطنها .تستعيد
مأساتها في ظل الوطن المستباح من الفئة
الحاكمة :فهذا الوطن قد اغتالها ألف مرة،
وشتت شعبها في متاهات المنافي .هذا الوطن
الذي أكله الحُكْم العسكري ،ولعبت به شعارات
سياسية ما كانت لتوفر رغيف الخ بز ،هذا الوطن
الذي لا يعرف أسماء أبنائه ،ولا يتذكر صور
مواطنيه ،هذا الوطن الذي تحول إلى عزبى
للرئيس ومن حوله .يحيط بها الحزن رغم ميزات
المهجر؛ لفقدها الوطن؛ من ثم تحيط بها
التساؤلات الح يرى إزاء واقع الشعوب العربية،
وفي النهاية تقرر معاناة العرب المغتربين.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
ظاهرة اجتماعية ،وهي نجاح
البنت غير المتزوجة في عملها
وكثرة سفراتها ،من أجل ذلك
العمل ،مع قلق الأب وتشجيع
الأم ،ل كن ينتهي الأرمر نهاية
حزينة .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
يأتي الفضاء المكاني عاما ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تصور جانبا
من أزمة الاغتراب ،حيث
تتعذب الذات بين عدم الشعور
بالانتماء إلى البلد المغتربة إليه،
والشعور بالحزن والألم من واقع
وطنها المغتربة منه .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
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كانت ترى في عيني أخيها صورة مغادرتها لهذه
الدنيا ،ل كنها تبدي شجاعة كبيرة نحو قهر مرض
السرطان والانتصار عليه ،مرة عبر (ال كيماوي)
الذي ينهك جسدها ،ومرة عبر الدعابات التي
أطلقها في وجوه من حولها .كانت تشعر بمدى
الحزن الذي استوطن قلب أخيها ،ومدى معاناته
عندما يسمعها .وفي الليل تزداد معاناتها ،ويشتد
حزنها و يأسها؛ نتيجة آلام المرض .ترى أن
المرض قد انتصر ،ولم يبق إلا الاستسلام ،الذي
لم تكن فترته طو يلة .ترصد لحظات وفاتها
وخروج الروح وما كان بعد ُ من بكاء الأهل .ثم
تُقدِّم حكمة الموت ،وأنه لا يصيح أن يضيع
الإنسان حياته في الحزن وعداء الآخرين ،بل
يجب حب الحياة والناس.
ترصد الساردة تعلق زوج جارتها الستيني بالنساء
أيا كان عمرها أو شكلها ،وانطلاقه من أجل
ذلك داخل السوبر ماركت ،حيث ينسىي
ومراقبة الناس وكاميرات المكان ،وينطلق بعينين
فاحصتين باحثتين عن امرأة ،المهم أن تكون
امرأة ،ليس المهم عمرها ولا جمالها؟! يظل
يلاحقها من اليمين ومن الشمال ،وإن تجاهلته قام
بالدوران؛ كي يقابلها وجها لوجه ويسلم عليها –
إن كان يعرف ويسألها عن الأحوال ،وإن لم
يكن يعرفها يكتفي بابتسامة .تُقرر صعوبة نصحه
مباشرة أو إخبار زوجته ،فتحاول التلميح إليها،
بينما تعترف الزوجة بواقع زوجها ،وتراه امرأ بلا
قيمة تقرر الساردة خطأ سلوك هذا الرجل،
الذي يحاول التصدي لها؛ فتنهره لعله يتوقف،
ل كن دون فائدة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تصور تجربة
المرض ممثلة في (السرطان)،
وما يتبعه من موت ،تختار
الساردة مساحة الأحداث
لتسجله .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
يأتي الفضاء المكاني عاما ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
صورة من صور التجاوز
الأخلاقي من خلال مراهقة
كبار السن ،الذي يمثلهم جار
الساردة ،ذلك الذي لا يكف
عن مطاردة النساء ،دون أن
يوقفه شيء .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
ينحصر الفضاء المكاني في "السوبر
ماركت ،منزل الزوجة" ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد .مع عامية الحوار.

 -34نوافذ على شرفة الروح

[ ]14أحمد عبد الملك

 -34نوافذ على شرفة الروح

 .431نافذة( 80ص )182 -181
 .432نافذة( 81ص )184 -183

[ ]14أحمد عبد الملك

حلمت الساردة كثيرا بحياة زوجية رومانسية
تأخذها بعيدا عن الحياة الأوتوماتيكية التقليدية،
يشملها الإخلاص والسعادة ،وهو ما شعرت
بتحققه في بدء زواجها من زميل العمل ذي
مكانة ووضع اجتماعي ومادي متميز ،وله تجارته
الخاصة التي تدر عليه أموالا طائلة .أعجبت
بشخصيته ونقاشاته ؛ وعند زواجهما أقام لها
حفلا أسطوريا ،ثم خلال شهر العسل الذي
كان رائعا .ل كن بعد العودة بدأت جذوة الحب
تخفت ،ثم ازداد الأمر وصولا إلى الانشغال
فالصمت والبعاد .شكت الساردة في أمره،
وراقبته؛ عندئذ اكتشفت أن له منزلا آخر ،وأنه
متزوج من ثلاثة أعوام وله طفلان؛ عندئذ
عادت لأحلامها وتعلقت بالروايات والهاتف بعد
غياب الزوج عن حياتها.
بعد وفاة زوجها عقب زواج دام عشر سنوات،
وأنجبت خلالها أربعة أبناء  -صارت على قارعة
الطر يق؛ لضخامة مصار يف البيت وقلة الدخل،
توجهت إلى العمل في إحدى الشركات ،وكانت
البداية موفقة والراتب جيد ،ل كن صاحب
الشركة أخذ في التقرب منها ،واستمر في ذلك،
إلى أن ألح عليه في أن تسافر معه لعقد إحدى
الصفقات ،وقدم لها كثيرا من الإغراءات المالية
فوافقت ،وفي الليلة الأولى من وصولهما أخذ في
التقرب ،ومع تماديه في شرب الخمر ،فوجئت به
يقتحم حجرتها و يعتدي عليها .عادت وهي تلعن
المال والجري خلفه ،ثم استقالت من العمل
وبدأت ترتب حياتها من جديد ،منتقدة نظرة
الناس ل "الأرملة".
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعرض
خيانة الزوج رغم بداية الزواج
الرائعة ،المتمثلة في حفل
أسطوري وشهر عسل خيالي،
ل كن خفت الحب ،ثم
اكتشف زواجه من أخرى.
ًّ
تقليديا قائما
يأتي البناء السردي
المكثف
التحليل
على
والاختصار الحدثي .يأتي
الفضاء المكاني عاما ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تنتقد نظرة
بعض أفراد المجتمع ،تلك
النظرة التي تقود إلى تعدي
بعضهم على الأرملة ،وذلك
خلال عملها .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .ينحصر الفضاء المكاني
في "الشركة ،الفندق" ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
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يرصد السارد مشكلته مع الوزير الذي يعمل ضمن
وزارته ،حيث يرمقه الوزير بنظرات احتقار كلما
مر بجانبه أذا استدعاه إلى مكتبه ،فرغم
مؤهلات السارد وخبرته الواسعة في عمله فإنه لم
يكن ممن يرضى عنهم الوزير؛ لبعده عن النفاق
والمجاملات والشِّلل التي أحاطت بذلك الوزير؛
من ثم تم نقله إلى إدارة ليست من تخصصه،
وح ُرم من الترقيات رغم شدة أحقيته بها منذ
أربعة أعوام؛ من ثم مل العمل في هذا الجو
الخانق؛ وتقدم باستقالته ،التي قبلها الوزير سر يعا،
وأحاله إلى التقاعد بشكل تعسفي .ضاقت به
الدنيا؛ خاصة إزاء عجزه عن شكايته ،ورضي
بالانعزال في البيت ،فتوالت عليه الأمراض
وتفرق عنه الأصحاب.
يقرر السارد شدة إهمال والديه له ،وتركه للسائق
الذي أصبح أبا وأما له ،وكان يأخذه إلى كل
الأماكن .توطدت علاقته به ،وكان يقضي معه
أوقاتا أكثر من تلك التي يقضيها مع والديه؛ حتى
صار يتسلل إلى حجرته ليلا ،تطور الأمر إلى
علاقة شائنة ،استغلها السائق في الحصول على
أموال من السارد الذي صار شابا في الخامسة
عشرة من عمره .وصل خبر هذه العلاقة إلى
الوالد ،الذي ثار وضرب السائق وسفره إلى بلده
نهائيا .حزن السارد الذي رأى أن السبب فيما
وصل إليه هما والداه اللذان أهملاه ،ولام نفسه
بسبب هذه العلاقة الشائنة .تدنت درجاته
الدراسية ،وترك المدرسة؛ فألحقه والده بالجيش؛
ليبدأ حياة جديدة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعرض
صورة من صور اضطهاد
الموظف من مسئوليه ،حيث لا
يقدم هذا الموظف على نفاق
ذلك المسؤول ومجاملته ،وهذا
ما ينتهي بالموظف إلى التقاعد
والمعاناة .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
يأتي الفضاء المكاني عاما ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
إشكالية أخلاقية ،تتمثل في
إهمال الوالدين للابن /السارد،
وتركه للسائق؛ مما يدفعه إلى
تطود علاقته به إلى أن تصبح
تلك العلاقة مشينة .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
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نشأت الساردة في بيت فقير جدا ،لم تكن تحظ
بأدنى مستلزمات الحياة ،ل كن مع الأيام تعودت
على ضنك العيش حتى تزوجت .ظنت أن
الزواج هو السبيل الذي سوف ينقذها مما هي
فيه ،ل كن زواجها لم يغير شيئا ،بل زاد الأمر،
فلم تتغير حياتها ،وإنما زادت مشاكلها مع
زوجها .بدأت مشاعر الحسد تزداد لديها ،وتحقد
على كل امرأة تعمل ولديها مقتنيات وسيارة
وتسافر الصيف مع زوجها ،حتى وصل حقدها
إلى إخوانها وزوجاتهم ،وبالفعل لاحظ الجميع
ذلك ،وصار هذا الحقد من أعز هواياتها ،و.
تباعدت المسافة بينها وبين إخوتها ،وأصبحت
وحيدة ،وساءت علاقتها بزوجها؛ مما أوصله إلى
الاستدانة والسجن دون أن يؤثر ذلك فيها.
تقرر الساردة في البدء إشكاليتها التي تتمثل في أنها
كرهت زوجها بعد  25عاما استغرقتها في
محاولات إصلاحه أو تعديل سلوكياته .في أيام
المراهقة كانت أسير حب هذا الرجل ،الذي
تبدى لها شهما كريما ومثقفا لدرجة ال كمال ،وفي
لهفة الحب تلك لم تتيقن من الجوانب السلبية في
شخصية هذا الرجل؛ من ثم إصرارها على الزوج
منه رغم معارضة أهلها .مضت بهم الأيام
مسرعة ،وتلهت هي مع الأطفال والعمل،
وانشغل هو الآخر مع عمله ،ثم تكشفت حقيقته
لها ،فهو منز ٍو و بخيل .تطور الأمر ،وفي البدء
قدرت ظروفه ،ل كن يئست من الحديث معه،
ثم اعتزلت الجميع ،وبدأت الأمراض تستشري في
جسدها ،خاصة مع انفصالهما تماما.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
إشكالية الفقر ،وما يترتب عليها
من نشوء الحقد على الآخرين
لدى بعض الناس ،حتى يصبح
ذلك طبعا ثابتا .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تقدم
إحدى صورانفصال الزوجين
عاطفيا؛ نتيجة انخداع الزوجة
في حقيقة زوجها ،ثم محاولتها
إصلاحه ،ومع الفشل في ذلك
كان استسلامها اليائس منه.
ًّ
تقليديا قائما
يأتي البناء السردي
المكثف
التحليل
على
والاختصار الحدثي .يأتي
الفضاء المكاني عاما ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
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تبدأ القصة بنظرة تحليلية من الساردة تجاه الروح
الشريرة التي تختار شخصا محددا لتسكن
فيه،وتنتقي البيئة المناسبة؛ لتنفث شرورها .كان
وراء هذا التحليل ما تعانيه تلك الساردة من
زميلة العمل ذات الطابع الشرير ،حيث تطلب
الوضع أن تقابلها الساردة لسبع أو ثماني ساعات
يوميا .حاولت تجاهلها أولا ،ل كن تطور الأمر
وازداد سوءا؛ فنفد صبر الساردة بعد أن
أصبحت تنقل عنها هذه الزميلة كلامأ ضد
زميلات العمل دون أن تقوله .لم تستطع شكايتها
لأن لها "ظهرا" نافذا .ومع الوقت ضاق الزملاء
بها ذرعا؛ فكتبوا شكوى جماعية ،وضعتها أمام
التحقيق ،ل كنها لم تتوقف بل ازدادت غيأ؛ مما
دفع الإدارة إلى وقفها عن العمل؛ فعادت
الابتسامة واستراح الجميع.
ُّ
بتطلع الزوجة إلى زوجها وقد انحنى
تبدأ القصة
ظهره وضعف بصره ،منكبا على كتاب قديم
بالكاد يقرأ حروف كلماته .قضت معه  40عاما
كان مرها مساحته أكبر ومعاناته أشد .فقد
ظلمها بحبسها في المنزل ،ولم يدعها تقوم بواجباتها
الاجتماعية ،كان يريدها له فقط .لم يكن ثريا
فعاشت معه حياة بسيطة قنوعة ،كانت القسوة
سائدة فيها ،وبُعْده عن أي ملمح رومانسي .على
حين كان شديد التفاني في العمل لدرجة
العبادة ،خاصة مع نجاحه البارز فيه؛ لذا عندما
أحيل إلى التقاعد المبكر قفز عمره سنين مديدة،
وبدأ يزوي بسرعة ،وفقد الأمل في الحياة ،بل
رفض زوجته ،وصار السائق هو صديقه المقرب.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تصور
ظاهرة اجتماعية ،هي عدوانية
بعض الموظفين وشرورهم ،وما
ينتج عن ذلك من معاناة ،لا
تنتهي إلا مع زوال هؤلاء
الأشخاص ذوي الطابع الشرير.
ًّ
تقليديا قائما
يأتي البناء السردي
المكثف
التحليل
على
والاختصار الحدثي .ينحصر
الفضاء المكاني في "مؤسسة
العمل" ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تقدم صورة
من صور انفصال الزوجين ف
نهاية حياتهما؛ نتيجة قسوة
الزوج في معاملة زوجته،
وانغماسه في العمل ،ومعه
فقده ذلك العمل فقد زوجته
أيضا .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا قائما على التحليل
المكثف والاختصار الحدثي.
يأتي الفضاء المكاني عاما ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
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تضيق الساردة عامة من المرأة الثرثارة ،خاصة
إذا كانت زميلة عمل استمرت زمالتهما لأكثر من
خمسة عشر عاما .تحلل الساردة بعض أبعاد تلك
المسألة ،التي تراها قضية ثقافية في المقام الأول،
ثم سلوكية .تتساءل الساردة ماذا تفعل مع هذه
الزميلة؛ فقد كثر الصخب في المكتب ،الذي
تحول إلى حلقة نقاشية مثل حلقات الحوار في
التليفز يون؛ مما دفع الساردة إلى توقع أن يكون
أبناء زميلتها مثلها ،محللة ذلك .وقد سببت تلك
الزميلة للساردة كثيرا من الحرج ،خاصة عندما
يزورهم بعض المراجعين ،أو يكونون في اجتماع؛
حيث ترى علامات العجب جراء ثرثرة هذه
الزميلة ،فضلا على أحاديثها في الهاتف التي لم
تختلف عن أحاديثها المباشرة.
قضت الساردة /الزوجة مع زوجها عشرين عاما
رغم اختلاف البلد ،لم تكن حياتها معه سعيدة
ومستقرة ومطمئنة كما أملت ،بل كانت جحيما
وتقاذف
بالأيادي
وتشابك
وصراعات
بالطفايات ،إلى جانب بخله وتواضع مؤهلاته
ووظيفته ،فإنه لم يكن يحمل قلبا ،كان روبوتيا في
تعامله معها .غضبت منه الساردة كثيرا ،خاصة
أنه لم يتغير ،بل كان كثير العلاقات النسائية
خاصة الآسيو يات .ملت الساردة الحياة معه،
وودت لو تخلصت منه لولا أبناؤها الثلاثة .ثم
اكتشفت بالصدفة أنه يعاني من مرض نفسي؛
مما دفع المعارك إلى أن تتجدد بينهما ،فتركت
المنزل ،وقررت عدم الرجوع إليه ،ل كن واجهتها
مشكلة المصار يف .رغم ذلك ما زالت في انتظار
ورقة الطلاق وجواز سفر الخلاص.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعرض
ظاهرة اجتماعية ،هي الضيق
بالإنسان الثرثار ،ولا سيما إذا
كان زميل عمل ،مع تحليل
أبعاد تلك الظاهرة ،وبيان
سلبياتها متعددة الجوانب .يأتي
ًّ
تقليديا قائما على
البناء السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد .مثل
شعبي :القطو العود ما يتربى
ص197
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تقدم صورة
من صورمعاناة الزوجة مع
زوجها ،طوال زواجهما الذي
امتد زمنا طو يلا ،ثم ينتهي
الأمر بتركها له تماما ،ل كنها
تعترف بصعوبة الحياة المادية.
ًّ
تقليديا قائما
يأتي البناء السردي
المكثف
التحليل
على
والاختصار الحدثي .يأتي
الفضاء المكاني عاما ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
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تحلل الساردة طبيعة ال كراهية بوصفها مشكلة
اجتماعية غير محددة الملامح ،ل كنها بين الزوجين
أو بين أعضاء الأسرة الواحدة تكون أِّد إيلاما
وشراسة في تقطيع الأواصر وتفر يق الشمل.
عانت الساردة من تصرفات زوجة أخيها ،التي
تجاوزت أي معقول في حجم ال كراهية التي زرعتها
في قلوب أبنائها؛ فقد جاءت تلك الزوجة من بلد
فقر إلى حياة أفضل ماديا وتكنولوجيا .بدأت
مظاهر كراهية زوجة الأخ تلك منذ أول أيام
الزواج ،وتطورت مع مولوديها الأول والثاني،
كان هاجسها الانتقام؛ حتى قطعت صلة زوجها
بإخوته ،إلى أن مات ذلك الزوج؛ ومع موته
تفككت عائلته ،وبقيت هذه الزوجة وحيدة بعد
أن تجاوزت السبعين ،حاصدة نتيجة كراهيتها
للآخرين.
يعاني السارد /الزوج من زوجته ،التي يراها
مخلوقة غريبة ،فهي بعد ثلاثين سنة من الزواج لم
تستوعب أفكاره ونظرته للحياة؛ من ثم عاني معها
نتيجة مشاكلات عدة ،فهو رجل يحب الدقة في
عمله وفي علاقاته مع الآخرين ،و يقدر ثقافة
الوقت ويمارسها كل لحظة ،لم تستوعب هذه
الزوجة ذلك السلوك الحضاري؛ بل كانت دوما
تتأخر عن المواعيد ،و يكون هو الملام الأول.
المشكلة الثانية التي واجهها معها هي أنها تحب
المجاملات ،حتى لو على أعصابها وأعصاب
غيرها .تتمثل المشكلة الثالثة في حبها وشغفها
بالماركات العالمية ،حتى لو استلفت من أجل
ذلك .ثم يأتي أخيرا برودها الجنسي .من ثم
كثرت أسئلة السارد الح يرى إزاء إشكالياته
المتعددة معها دون حل.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج أحد
مظاهر ال كراهية ،التي تنمو لدى
بعض البشر؛ نتيجة التباين
المادي والمجتمعي ،وما تسبب
فيه تلك ال كراهية إشكاليات
إنسانية عميقة .يأتي البناء
ًّ
تقليديا قائما على
السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعرض
إشكالية شقاء الزوج مع
زوجته؛ نتيجة عيوبها المتعددة،
التي تدفع الزوج إلى الح يرة
واليأس من إمكانية استمرار
الحياة مع تلك الزوجة .يأتي
ًّ
تقليديا قائما على
البناء السردي
التحليل المكثف والاختصار
الحدثي .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.
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تعاني الساردة /الابنة من عدم محاولة والدها
فهمها ولو مرة واحدة ،فضلا على عصبيته
الشديدة وانتقاده لتصرفاتها ولباسها ومكياجها؛ لذا
ترتجف خوفا عندما تخرج إلى الصالة؛ لعلمها أنه
يتربص بها كي ينتقدها ،رغم أنه يعيش معهم
حياة طبيعية ،ولا توجد لديه منغصات أو
مشاكلات مع أمها؛ لذا تتساءل :لماذا يتحول معها
هي بالذات إلى "ناقد" نافذ البصيرة .لم تفلح أمها
في ثنيه عن عاداته المؤلمة والقاسية؛ مما جعل
الساردة تكره الحياة والناس ،وتنفجر ذات يوم
في نقاشها معه .مضى عام على حوارها الحاد معه
دون أن يخاطبها أو يتدخل في شئونها؛ لذا ترى
أنها حصل على كرامتها بوصفها إنسانة ل كن
فقدت حنان الأب.
ترصد القصة إشكالية عدم حفاظ الزوج على
تفاصيل الحياة الزوجية الخاصة به وبزوجته ،أو
ما تسميه الساردة "أشيائي" .حيث تسترجع ذلك
عبر مواقف أربع من خلال أربعة مقاطع معنونة
بالألوان .فعقب الافلتتاحية التي تحمل مسمى
"رائحة" ،والتي تسجل فيها الساردة تناولها للقهوة،
ورصد مشاعرها المضطربة  -يأتي المقطع الأول
"أبيض" حول ليلة الزفاف ،مسجلا مراسمها وما
كان في صباحها ،والمقطع الثاني "أسود" يقدم
ليلة الاحتفال بمرور نصف عام على الزواج،
والثالث قيام الزوجة أو الساردة بإجراء عملية
جراحية من أجل الإنجاب وسط إصرارها
وتردد الزوج ،والموقف الرابع ز يارة لأسرة
الزوج .وفي كل موقف أو مقطع تتكرر الإشكالية
بصورة تصاعدية على مستوى الفعل من الزوج
ورد الفعل من الزوجة أو الساردة ،حيث تزداد
ففي المقطع الأخير معرفة الأسرة بأدق تفاصيل
حياتهما الزوجة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعرض
إشكالية قسوة الأب مع ابنته،
بدرجة شديدة ،تدفع تلك الابنة
إلى الانفجار في وجه والدها؛
من ثم تحصل في نهاية الأمر
على حريتها ،وتفقد ذلك الوالد.
ًّ
تقليديا قائما
يأتي البناء السردي
المكثف
التحليل
على
والاختصار الحدثي .يأتي
الفضاء المكاني عاما ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتماهي وعدم
التحديد.
تأتي هذه القصة عبر بناء
مقطعي معنون بدوال لونية
راصدة أزمة الساردة دالة على
تطورها ،تلك الأزمة التي تتمثل
في "عدم حفاظ زوجها على
خصوصياتها" ،وذلك من خلال
ضمير المتكلم .وفي هذا البناء
المقطعي يلاحظ اتساع مساحة
الحوار المباشر ،مع تنوع الفضاء
المكاني" :الفندق ،المنزل،
المستشفى ،بيت أسرة الزوج"،
وتوازي النقلات الزمنية مع
البناء المقطعي ،وأخيرا تكرار ية
كثير من الجمل.
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تحضر الساردة /الزوجة أوراقا طبية يحتاج
الطبيب المعالج لزوجها ،تذهب إلى المستشفى غير
مصدقة تدهور صحة زوجها؛ مما يدفعها إلى
استعادة حياتها معها ،التي اتسمت بالروتينية
وعدم الاهتمام واللامبالاة؛ لذا تتعجب من
قلقها عليه .تتذكر حبها الأول ،وكيف تنكر أهلها
لها بتزوجيها ممن لا تحب ،فقط لأنه "نَسب يرفع
الرأس" .وعندما انتقلت إلى البيت الذي لم تخ تره
أو يُؤخذ رأيها في تفاصيله عاشت به حياة روتينية
في صمت وبلا رغبة ،خاصة مع توالي المواقف
التي سُلبت فيها إرادتها؛ لذا صارت تقوم في بيت
زوجها بما عليها من واجبات ،لا تخرج عنها لمن
لا يستحق أكثر منها ،حتى تجاه أطفالها .وهو ما
قابله زوجها بعدم الاهتمام؛ مما أورثها حزنا
أوصلها إلى درجة القسوة على أولادها ،ثم
إيقاف الإنجاب .ينقطع الاسترجاع بوصولها إلى
المستشفى ،حيث ازدادت حالة زوجها سوءا،
وكان كثير السؤال عنها ،وفي لحظاته الأخيرة
أوصاها بأن تحب أطفاله كما أحبه هو .وكان ذلك
أول مرة يلمس فيها روحها.
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تعالج القصة إشكالية زواج
الفتاة دون رغبتها؛ وما ترتب
عليه من حياة بلا روح .وتنبني
القصة من مشهدين يتخللهما
استرجاع طو يل المدى ،ترصد
من خلاله الساردة أزمتها
وتناميها ،كذا كان "الاستباق"
راصدة لأمنيات الساردة التي
افتقدتها .مع ملاحظة محدودية
مساحة الحوار المباشر إشارة إلى
انقطاعه على مستوى واقع
الشخصية .وجاء التناص مع
النص الشعري تقنية أخرى
لرصد أزمة الساردة ،وقد تكرر
حضور هذا النص عبر صورة
تصاعدية.
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استيقظت الساردة مبكرا متوقعة رؤ ية مظاهر
العيد ،ل كن لم تلحظ سوى إعلان ورقة التقويم.
بعد ُّ
تأمل أدركت أنها في غرفتها مكان إقامتها
المؤقتة في موبلييه بالجنوب الفرنسي ،حيث
تدرس .نهضت تستقبل عيدها الفرنسي الأول.
ل كن لا شيء مميز ،كل شيء كعادته كل يوم؛
من ثم تتساءل أين العيد؟ وتستعيد ذكر ياته معه.
أعدت ما يشبه إفطار العيد ،ثم جاءها اتصال
ْ
هاتفي من أختها أنهته سر يعا؛ حتى لا تلاحظ
دموعها التي تغالبها .انتظرت مكالمات أخرى،
ل كن لا أحد يشعر بالعيد هنا سواها .تلح عليها
تساؤلات متأملة؛ فتحاول أن تقوي من عزيمتها
باستعادة تشجيع أستاذها لها على السفر من أجل
الدراسة .لاحظت قنينة عطر لم تفتحها من قبل،
ووجدت أنها شيء ما جديد يلامس بشرتها
صباح يوم العيد .وأخيرا حملت حقيبة كتبها
وتوجهت للجامعة.
من شرفة الساردة وقفت تراقب الصغار وهم
يلهون بصخب تحت المطر في فناء المدرسة،
عندئذ ينطلق الحوار بينها وبين صاحبتها على نحو
متباين ،فالساردة تنطلق في التعبير عن شدة
اشتياقها لمحبوبها ،وتستعيد حديثه عن الأطفال.
رغم غيابه تشعره به ،وحضوره يأسرها ،بل
تصف آثار اقترابه منها .وعندما تشتد أزمتها يأتي
ليز يل ملامح ذلك الحزن وتلك المعاناة ،تاركا
آثاره المميزة على كل شيء .بينما يتسم حديث
صاحبتها بالجمود ،منتقدة شقاوة الأطفال لا
براءتهم ،وتقترح إحضار شيء دافئ؛ من ثم تأخذ
في ترديد جملة "شاي أم قهوة" .تنتهي القصة
بانتفاض صاحبتها وكأنها فوجئت بهيئة الساردة
الآدمية قائلة" :كوبا من الشاي ..إذا سمحت!..
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ترصد القصة وحدة الساردة في
مغتربها ليلة العيد ،حيث الحياة
كما هي دون أي مظاهر
للاحتفال ،وتنتهي القصة
بإقتناع الساردة أن عليها الصبر
في سبيل تحصيلها العلم والمعرفة.
وقد جاء السرد عبر ضمير المتكلم
موازاة لوحدة الشخصية ،بينما
الحوار المباشر كان قصيرا.
المكان
ثبوت
و يلاحظ
ومشهدية الزمان تجسيدا لرتابة
حياة الشخصية.

تروى هذه القصة من خلال
القصة المتكلم ،حيث ترصد
ابتعاد الآخر [الزوج أو الحبيب]
بالسفر لمدة طو يلة :سبع
سنوات ،ووقع ذلك على
الساردة ،هذا من خلال حوار
شغل معظم القصة ،وكان بين
صوتين مختلفين :أحدهما متصاعد
يرصد أزمة بعاد الآخر ،وثنايهما
نمطي عبر تكرار الجملة نفسها
"شاي أم قهوة" .يأتي البناء
استرجاع
يتخلله
حواريا،
واستباق.
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"سوسن يا طفلة الربيع القادم" عبارة كُتبت على
الصندوق الصدفي القديم ،ذلك الصندوق الذي
لم ينس سر النقاط على الحروف ،لم ينس لغة
الكلمات رغم رفقة الصمت الطو يلة .يوضح
السارد تلك الهيئة التي يتمتع بها الصندوق عند
ترديده تلك الجملة .يفتح الصندوق يتناثر اللون
الأصفر من الور يقات المكدسة حول الصندوق
الأمين .تنطلق نغمات متحشرجة مع استحياء
عذراء حلوة ،كانت الساردة تراها في المرآة كلما
حلا لها أن تنظر في المرآة ..رافقتها عذراء المرآة
زمنا ثم خاصمتها وتلاشت ،واليوم تعود تزفها
النغمات واصفرار الور يقات يفرش الطر يق
أمامها .تفتح العذراء الور يقات الثلاثة ،فتقدم
كل منها رؤيتها الخاصة تجاه "سوسن" ،مبتدئة
كلامها بالجملة نفسها "سوسن يا طفلة الربيع
القادم".
استيقظت الساردة ،فتحت عينيها ،أزاحت
الستائر ،فتحت النافذة .تشعر أن اليوم مختلف.
خرجت من الحمام تلف فوطة كبيرة حول بدنها
وأخرى تحتوي خصلات شعرها .ثم طرق
خفيف على باب الغرفة ،الخادمة ومعها كوب
الشاي والجريدة ،التي تبحث خلالها الساردة عن
المقال المنشور ،الذي يحمل اليوم عنوان
"علاقات" .تأتي تهنئة تليفونية للساردة من قبل
أختها ،تتداخل مع قراءة الساردة للمقال .ثمة
بطاقة بريدة من أخيها ،التي تراه الساردة يسكن
هو وأسرته أحد الثقوب في تلك الناطحات.
ترصد الساردة تعود الأم على بعاد ابنها ،تتوالى
التهاني على الساردة ،بينما تنتظر هي تهنئة من
شخص ما ،ابتعد عنها زمنا ،ثم تقرر الموافقة على
عرض أمها.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،الذي يقل
حضوره النصي خلال القصة،
التي تتسم أحداثها بالرمزية التي
يخفي وراءه محور القصة .وإن
كان ثمة حدث خارجي واقعي
(طرقات على باب الغرفة).
يتمثل الفضاء المكاني في
"الغرفة" ،بينما لا تتضح ملامح
البنية الزمنية للقصة .وأخيرا
تتسم لغة السرد بكثافة المجاز.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
العلاقات
ضعف
القصة
الإنسانية ،سواء على مستوى
الأسرة من خلال طول
اغتراب الأخ ،أم على مستوى
الحبيب ،الذي طال انتظارها له
دون أمل؛ ومن ثم تقبل
الزواج ممن تقدمه لها الأم.
يتسم البناء بأنه مشهد يومي
يتخلله أحداث رمزية ،بينما
المكان هو "منزل الساردة" ،وثمة
استرجاعات قصيرة واستباقات.
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تفتتح الساردة قصتها بالتعبير عن اشتياقها إلى أمها
وما تمثله تلك الأم لها في الحياة .ثم يأتي مشهدان:
الأول هو "المشهد الأخير" ،وفيه ترتدي الساردة
ملابسها المستوردة من بلدان أوروبية عديدة،
وتقرر أنها رغم هذا فقد أصبحت كلها هو،
محاطة به دوما ،فلا جديد في الأمر ،سوى أنه
غائب .تخلط دموع الساردة مع حبات المطر في
ظل وحدتها التي تستعيد فيها وجهه الغائب القابع
في مخيلتها ،وحديثه معها ،كذا حديث أمها التي
ترفض اغتراب الساردة ،وإصرار الأخيرة .تتذكر
الساردة تعلقه بأخرى شقراء ،وكيف عانت من
تلك الأزمة؛ لذا تقرر أنها لن تحتمي بمعطفه فما
عاد يصلح للحماية .يأتي "المشهد ما بعد الأخير"
حيث الساردة في المطار تسمع النداء الأخير
لإقلاع رحلتها إلى وطنها ،حيث تعود إلى أمها،
ل كن بدون المكحلة.
تعلن الساردة أنها قد أدمنت "دواء طيفه" ،ل كنها
خجلى عادة النساء في وطنها ،حيث "يتشحن الخجل
مدى الحياة" .في المقطع الثاني تتوالى الوعود
ال كثيرة التي قدمت للساردة من أجل الاقتراب
منه والتواصل معه ،ل كن "وقف العمر مصلوبا
على بابه ينادي" .تعلن فرحتها بعودته المرتقبة،
وتكثر تساؤلاتها حول مدى صدقة تلك العودة
الموعودة ،ثم يأتي حوارها مع أمها حول سعادتها
المقبلة معه .تشعر الساردة بقسوة الساعات وبطئها
الشديد في يوم انتظاره؛ لذا تأخذ في مناجاته.
تستعيد علاقته بالشعر ،و بحثه عن "المرأة
الاستثناء" .جاء ابن العم ورفضها؛ مما كان له
تأثير عميق عليها؛ من ثم يأتي رفضها الغاضب له
ولأن تكون كما يشتهي.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
الساردة رحلتها إلى الآخر معه
تاركة أمها ووطنها ،ومعتقدة إياه
وطنها الصغير ،ل كن يسقط في
غواية أخرى شقراء؛ عندها
تقرر الساردة العودة للوطن.
يأتي مشهد لحظي يتخلل
استرجاع ممتد .ينحصر المكان في
"المطار" ،مع استرجاع كثيف
يأتي أحيانا عبر استعادة أقوال
الآخرين .إيراد عدد كبير من
أسماء البلدان الأوروبية في
سماحة نصية صغيرة إشارة إلى
الثراء.
هذه القصة مرو ية من خلال
المتكلم ،وهي ترصد شدة تعلق
الساردة بابن عمها المغترب
وعمق انتظارها له ،وحبها القوي
له ،وعند مجيئه يرفض الزواج
منها .يأتي البناء متميزا :تقسيم
مقطعي معنون بعناصر السلم
الموسيقي ،الذي تبدأ الفقرة
بالمصطلح العنوان .البنية المكانية
متنوعة وغير محددة ،ثمة كثافة
حضور الاستباق ومناجاة،
تكرار مفردة ص 70-69وتكرار
جملة.
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تسير الساردة معه على رمال الشاطئ مسجلة
تأثرها بهذا السير وسعادتها الغامرة ،التي تدفعها
إلى رؤيته "رجلا من نوع خاص"؛ من ثم كان
انتظارها طو يلا لتتشابك أناملها أمام بحر قرمزي
اللون .تزداد سعادتها فيزداد تشابك الأنامل،
وتزداد الخطوات على الرمال الرطبة وضوحا
وقوة .تحلل الساردة علاقتها به ،فهي تقرر كثيرا
أنه "نوع خاص"؛ من ثم لم تحاول الاقتراب منه،
وخشيت نوعه الخاص والمسافات القريبة .ثم
تنطلق في سرد صفاته العديدة ،ومن بينها تستعيد
كلمة الرضا التي زودها بها عند إعدادها للتقرير
السنوي لأول مرة .ترصد تعلقه بأخرى،
وافتقادها لها خلال أجازته .يأتي مشهد جلوسها
معه في المقهى العتيق ،وحوارهما القصيرة ،الذي
ينتهي بإعلان زواجهما.
تعلن الشخصية الرئيسة أنه منذ القدم كان
سلاحها هو الصمت الذي تشهره في وجه القدر
تقصد البشر ،ل كنها اليوم عزلاء لا تملك صد
هجمات القدر أو البشر .تقرر لمخاطبها أنها الآن
امرأة مطلوبة دون أن تلبي طلبا ،حيث يكفيها
أن تشعر بأنها مرغوبة من الجميع بلا استثناء ،فلا
حرمة عندها في ذلك ولا فرق بين زوج أو
أعزب .كانت بدايتها منذ سنوات ،كان زوج
صديقتها ،عندما لاحظت أنه ينظر إليها بريبة
فتعمدت أن تسقط خمارها؛ لتظهر خصلات
شعرها ال كستنائية .أيام قلائل وسقط الرجل،
سقط أمامها وانتهى كأشلاء عفنة .ثم سقط
الثاني زميلها الذي حدثته عن محاولة زوج
صديقتها .توالى سقوط الرجال ،حتى صارت
هوايتها المفضلة .يأتي صوت الطبيب إلى الممرضة
بضرورة إعطاء الساردة حقنة مهدئة ،ونقلها إلى
عنبر .3
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم مع تنوع الضمائر
بين التكلم والخطاب .وهي
ترصد علاقة الساردة بمن تمسيه
"الرجل ال كبير" ،وكيف
تطورت تلك العلاقة عبر تطلع
الساردة إلى الزواج منه ،وهو
ما تم بعد زمن مديد .يأتي البناء
أقرب للمناجاة منها إلى القصة،
مع تقسيم مقطعي معنون ب ":
من بعد ،من قبل" مع التكرار.
البنيتان الزمنية والمكانية غير
محددتين بقوة .ثمة تكرار شبه
جملة "من نوع خاص".
تأتي هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،ل كن مساحة
استخدام ضمير المتكلم أكثر
اتساعا لتنامي حديث الشخصية
الرئيسة .ترصد القصة تداعيات
الساردة المر يضة النفسية حول
غوايتها للرجال ،الذي يستاقطون
أمام إغوائها وضعفها .تشغل
المناجاة مساحة واسعة من
البناء السردي ،وينحصر المكان
في "حجرة مستشفى" ،وتتسم
بمركز ية
الزمنية
البنية
الاسترجاع.
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ترصد الساردة اغتراب الآخر ،بداية من وصوله
حاملا حقيبته وابتسامته ،ثم يأتي حواره معها
حول اتشاحها بالسواد .يفتح حقيبته التي يخرج
منها تلالا هجرتها الثلوج وأطفالا هجرتها البراءة
ونساء هجرها الجمال وامرأة يعشقها ،ثم حفنة
تراب يمرغ به وجهها؛ حتى لا يشعر بالاغتراب.
ثم غاص في الزحام بين الغرباء .تحلل الساردة
تعلقها بحلم الطيران منذ الطفولة ،عبر حبها
للفراشات وألوانها الزاهية؛ لذا روادها كثيرا حلم
الطيران ولا يزال .وقد ظنت أنه هو الذي
سيمنحها جناحي الفراشة ،فسارت معه .ثم كان
استلامها ورقة الطلاق .تستعيد تعدد علاقاته
النسائية ،وعمق عشقها له رغم ذلك ،ومساعدتها
له في تحقيق الأحلام .عانت في الغربة معه ،ومع
رغبتها في التحرر كان قبولها العودة.
تتعجب الساردة من معرفتها خبر زواج صديقتها
من غيرها ،رغم سعيهما معا منذ الثانو ية العامة
إلى ما يصنع منهما الزوجة المثلى ،الساعية إلى
الزوج الأمثل .ظلت تلك الفكرة تتناقل بينهما عبر
السنوات ويستمر نقاشهما حول ملامح "ذلك
الأب الغائب" ،مع ز يادة اهتمامهما بحقوق ذلك
المخلوق الذي يدعى "المرأة" .ثم بدأ تغير الصديقة
وتهربها غير المبرر وابتعادها ،إلى أن فوجئت
الساردة بخطبة صديقتها واستعداداتها للزواج.
تزورها الساردة ،حيث تجدها مصرة على هذا
الزوج رغم سلبياته ال كثيرة؛ عندئذ قررت
الساردة أن تظل وحدها في حالة الحلم الذي
تعيشه .تتم مراسم زواج الصديقة رغم سلبيات
الزوج الظاهرة ،وتذهب الساردة لتهنئة صديقتها؛
عندئذ لاحظت ما يدل على همجية ذلك الزوج،
حيث ترى أنه "اغتصب صديقتها في ثوبها
الأبيض وعلى فراش زفافها".
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،وهي ترصد جانبا
من علاقة المرأة بالرجل/
الزوج ،عبر اغترابه ومرافقتها له
في ذلك المغترب ،وما يترتب
عليه من إشكاليات تنتهي
بقبولها عودته واعتذاره؛ لأنها
"امرأة عاقلة" .يأتي البناء
دائريا ،تقسيم مقطعي معنون
بالأعداد أرقامأ وكلمات ،مع
احتوائه على أحداث رمزية
عجائبية .يتنوع المكان وتتداخل
الأزمنة الثلاثة .ثمة تكرار بنية
التفضيل.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تدور حول
أزمة بلوغ المرأة سن الثلاثين
دون زواج ،وإساءتها اختيار
الزوج عندئذ .هذا ما تصرح به
الساردة في آخر القصة ،وما
قبل ذلك كان تفاصيل ممتدة.
يأتي البناء شبه دائري؛ حيث
يبدأ من منتصف الأحداث؛
يأتي المكان شديد التنوع
والزمان ممتد للغاية .ثمة توظيف
للمثل الشعبي.
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تعلن الساردة سعادتها ببدايات الشتاء ،وما يحيط
بها من أجواء النهر العظيم والسماء الممطرة
والمدينة الصاخبة .تراجعت خطوة للخلف،
وأغلقت الشرفة .توجهت للمرآة ،وسعدت
بحديثها معها .تشعر بدفء ذراتها رغم عناق
الشتاء لجسدها .بمحاذاة النهر سارت ،تتوالى
خواطرها ،وتستعيد عشقها للفلسفة ،تواصل السير
رغم لسعات النهر ،تتسغرق في ذاتها ،وتتجاهل
كل ما يحيط بها ،ل كن رائعة الرغيف الساخن
تعلو مع اقترابها من الفرن ،تحدو قليلا وتعطي
الفران بعض القروش .تتناول الرغيف بسعادة،
وفجأة يقفز إلى ذهنها غلاق رواية لكاتبة عربية؛
مما يدفع الساردة إلى أن تقرر أن واقع المرأة
العربية منقسم بين "البرقع" الذي يغطي نصف
الوجه والحزن الذي يغطي النصف الثاني ،وأخيرا
تتصاعد تلك الأزمة عبر اختفاء المكتبة التي
كانت تريد الوصول إليها.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد وجع
امرأة عربية مغتربة ،عبر مشهد
يومي ،يبدأ من الاستيقاظ
سعيدة ،ثم الانطلاق بمحاذة
النهر رغم برودة الشتاء ،وشيئا
فشيئا تتصاعد أزمة الساردة عبر
اغترابها .يأتي البناء مشهدا يهتم
باللحظة الآنية ،ويتنوع المكان
عبر الحركة ،وثمة توظيف
للاسترجاع والاستباق .تكرار
مفردة "الشتاء"
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ثمة طرقات منها على باب غرفة السارد ،الذي
يعشق وجهها الجميل ،و يحب النظر إلى السماء.
تطلب كوب ماء قبل القهوة ،يرى الحزن في
نبرات صوتها رغم اختبائها تحت لحاف
الابتسامة .تنتشر نظراتها على جدران الغرفة،
عانقت رسما لوجه طفلة ساجدة لله .تتأثر
بالصورة للغاية ،وعندما يسألها السارد تجيب" :لقد
رحلت ابتسام" .تستعيد جانبا من تفاصيل وفاة
الابنة والحزن عليها ،وتنتهي إلى أن تنظر إلى
السماء معشوقتها ،مؤكدة "من هنا ستزورني
النجوك و يحاكيني القمر ،من هنا ..سأنتظر
شروق الشمس وإشراقة وجه ابتسام" .تتوالى
ذكر ياتها مع الابنة الراحلة ،وتختلط جزئياتها
بابتسامة ابتسام الراحلة .تحاول إزالة الحزن
البادي عليها ،وتسافر .ل كن تستعيد ذكر يات
العزاء ،وتنتهي إلى أن تنظر إلى صغيرها ،وترى
في عينيه فتجد ابتسام ..وتبتسم.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد تجربة
فقد الساردة لابنتها "ابتسام"،
وأثر ذلك عليها من حزن شديد
وقرار السفر؛ محاولة لتخفيف
الحزن .يأتي البناء مقطعيا
معنونا .مع توظيف طر يقة كتابة
السينار يو عبر تحديد إحداثيات
السرد .يتنوع المكان ما بين
"بيت الأم ،غرفة السارد،
المطار" .وتتداخل الأزمنة بين
الآن والماضي .مركز ية مفردة
العنوان "ابتسام".

[ ]15هدى محمد النعيمي

 -36أنثى

 .458أنثى (ص )16 -5

تستهل الساردة "مي" قصتها بالتعبير عن كيفية
زواجها عن طر يق المال والجاه ،حال وصولها
لعيادة الطبيبة ،حيث تعلن مجيئها" :أنا زوجة
فلان" .ترحب السكرتيرة والطبيبة بها ،مخاطبة
إياها ب "مدام" دون اسمها ،وهو ما يثيرها ،حيث
يتناسى الجميع اسمها ،و يخاطبونها ب "مدام" أو "أم
ناصر" كما يصنع زوجها ،الذي تستعيد كيف عبر
عن امتلاكه لها منذ الليلة الأولى ،حيث صار
يراها " "myلا "مي" .تجري الطبيبة كشفها و يأتي
زوجها ليعرف النتيجة ،فتعلمه أنها حامل في
توأم ،يسعد ظنا منه أنهما ولدان ،ل كنه يصدم
عندما يعلم أنهما بنتان .تسعد الساردة بفتاتيها
بينما تعجب الطبيبة من صغرها 17-16 ،سنة.
تتذكر الساردة عروسها التي أهدتها لها جدتها،
وكيف ثارت أمها عندما رأتها تلهو بها وهي
ستصبح زوجة لأهم رجالات المدينة .تشعر
الساردة بسعادة الطبيعة حولها لسعادتها بطفلتيها،
وتتابع أمنياتها نحوهما .يتقاطع مع أفكارها صوت
المذياع معلنا موت "نزار قباني" ومقدما شيئا من
شعره معبرا عن أزمة الساردة.

338

هذه قصة مرو ية بضمير
الغائب ،ول كن من وجهة نظر
الساردة ،تركز على مشاعرها
وفقدانها لخصوصيتها وأنوثتها.
وتدير صراعها من الانماط
الاجتماعية الذكور ية السائدة،
ومع القيود المفروضة على حركة
المرأة.
تدور القصة في عيادة الطبيبة
والمنزل ،وتستخدم تسلسل
مع
السببي،
الأحداث
استرجاعات قليلة للماضي ،كما
تستخدم مقتطفا من شعر نزار
قباني يعبر عما يجيش في نفسها
من نزعة طبيعية فردية معا.

[ ]15هدى محمد النعيمي

 -36أنثى

 .459امرأة ومرآة (ص )27 -17

تنهض الساردة من جوار زوجها الذي يبهظها
ثقله ،وتذهب لتغتسل ،ل كنها تفاجأ بأنها لا ترى
صورتها في مرآة الحمام .وعندما تخرج لتمشط
شعرها أمام المرآة الأخرى لا ترى وجهها؛ مما
أثار دهشتها ،وحاولت التأكد مرارا من ظهور
وجهها في المرآة دون جدوى .تخرج مسرعة إلى
العمل ،وتركب مصعد الإدارة ،ل كن أيضا لا
تظهر صورتها في المرآة رغم ظهور أشياء أخرى.
تندمج في دنيا الموظفات السطحية ،خلال ذلك
يستمر عدم ظهورها في المرآة ،سواء مرآة علبة
البودرة أم مرآة صديقتها أم مرآة الحمام ،الذي
ذهبت إليه مرارا .تعود إلى بيتها ،وتنشغل في
حياة البيت ،إلى أن يأتي زوجها دون كلام،
فتحاول الاهتمام بزينتها .وعندما يقترب منها
زوجها ،و يلتحمان تحاول الاستنجاد بالمرآة التي
تكشف عن نهمه الغريزي إليها ،وتظل صورتها
غائبة عنها حتى تتهشم المرآة إلى قطع عليها صورتها
المحطمة وهي تنزف.
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هذه قصة مرو ية بضمير المتكلم،
تسعى للتعبير عما يدور في أغوار
ساردتها عن طر يق اختفاء
صورتها من كل المرايا .وكأنها
شخصية تتعرض للمحو في عالم لا
يعبأ بها .يدور السرد بشكل
فيه
و يتراكم
متسلسل،
الإحساس بانمحاء الذات بالرغم
من أننا بإزاء امرأة تعمل،
وتمضي وقتها في العمل في
الثرثرة مع زميلاتها ،وفي
علاقات اجتماعية سطحية،
دون أن تتحقق من خلال
علاقاتها معهن ولا مع زوجها
الذي يعاملها بشكل حيواني
محض.

[ ]15هدى محمد النعيمي

 -36أنثى

 .460البنين (ص )40 -29

ترصد القصة في نوع من تتبع أنماط التوقع
الاجتماعية بوصول الولد ،حرص الأسرة
الصغيرة وال كبيرة على إنجاب الولد "خليفة"،
و يصبح خليفة اسما وصفة تتردد كلازمة للقصة
مع كل حمل .حيث يتجدد انتظاره مع كل
ولادة للزوجة ،التي تعنونها الساردة ب "خليفة
الأول" ثم "الثاني" وهكذا .مع "خليفة الأول"
كان تفصيل الأحداث ،بداية من حديث
الزوجة الشابة مع جارتها "أم جعفر" صاحبة
البنين السبعة ،ومع انطلاق آلام الوضع ،يتم
استدعاء الزوج سر يعا ،الذي يتلهف على مساعدة
زوجته ،وتأتي الأم والأخت ،لينطلق الجميع إلى
المستشفى ،حيث يعلن مجيء البنت الأولى،
ورغم فرح الجميع يكون انتظار الولد فيما بعد..
يتابع رصد الولادات في نوع من تقليص
الاهتمام بالأمر في مساحة السرد ذاته ،وبتدريج
تنال فيه الولادة السادسة بضعة أسطر ،حيث
تنتهي كلها بفتيات ،ويتغير مع إيقاع تقلص
السرد تنامي الإحباط ومعها يختلف موقف
الجميع :الأم والأخت والزوج ،الذي يتقبل الأمر
الواقع في المرة السابعة برضا تام ،حيث سيدخل
من أجلهن الجنة.
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القصة مرو ية بضمير الغائب
ول كن من منظور الأم التي
تتوق إلى إنجاب الولد /الخليفة
المرتجى .والحدث يمضي في
تسلسل منطقي من الحمل الأول
حتى السابع يرصد أنماط
التوقعات الاجتماعية الأبو ية،
ويسجل عبء قهرها الذكوري
على مختلف الشخصيات.
وتتحرك القصة بين البيت
والحديقة التي كانت تنتظر
بدورها الولد ،والمستشفى الذي
يكشف عن صدمة الأسرة مرة
تلو الأخرى ،في نوع من التقبل
التدر يجي للتغير ،ومن منظور
تقليدي يرى أن تربية الإناث
ثواب يدخل صاحبه الجنة.

[ ]15هدى محمد النعيمي

 -36أنثى

 .461أول (( )5ص )51 -41

ترصد الساردة تجربتها في الاغتراب من أجل
التعلم ،سواء على المستوى الآني أم الماضي .حيث
تجلس الآن في قاعة الاستقبال بالفندق ،الذي
سوف تقيم به خلال عام دراستها بلندن للحصول
على دورة دراسية تساعدها على الترقي في عملها،
تتطلع إلى الوجوه الآسيو ية حول مكتب
الاستقبال ،التي تتحرك فتصبح القاعة أكثر
هدوءا ،تتوجه إلى موظف الاستقبال وتنهي
إجراءات الإقامة ،ثم تصل إلى حجرتها ،تتذكر أمها
وابتعادها لأول مرة عند دخولها المدرسة لأول
مرة فصل أول ( .)5تتأمل حجرتها وتفكر في
مكتب البروفسير مايكل ،وتتذكر جانبأ من يومها
الأول في فصل أول ( ،)5ومع ت أملها لمحتو يات
حجرتها تستعيد بعض أحداث تجربتها الأولى
التعليمية ،ثم تتداخل ذكر ياتها البعيدة في المدرسة
والقريبة حول رحلتها الدراسية ،وهو ما ينقطع
مع اتصال والدتها التليفوني الذي يربط الماضي
بالحاضر ،بالتعليم من أجل المستقبل.

341

تروي الساردة بضمير المتكلم
لحظة وصولها إلى مدينة لندن،
وترصد بتأن تفاصيل المشهد
الجديد /الغريب عليها ،وتربط
في ذهنها بين غربتها عن بلدها
من أجل التعليم ،وأول غربة لها
عن امها وبيتها حينما ذهبت
للمدرسة لأول مرة ،وسلمتها أمها
ليد المعلمة التي وضعها في
الصف الأول الفصل الخامس.
وتعتمد القصة على المراوحة بين
الزمنين /المكانين /الحالتين في
نوع من ال كشف عن بعض
أوجاع عملية التغيير ،حتى
ينتشلها من تأملها صوت الأم.

[ ]15هدى محمد النعيمي

 -36أنثى

 .462صاحب الدراجة (ص )65 -53

أشار شاب إلى سائق التاكسي ليوصله إلى
الجامعة ،كان الشاب شديد العناية بمظهره شديد
التأنق فيه ،وهو ما لفت انتباه السائق .انزعج
الشاب كثيرا من دخان دراجة بخار ية عتيقة
انطلق صاحبها مسرعا ،وهو ما أثار سخط الراكب
ومحاولة تبرير السائق .كانت الحركة في الشارع
العام شديدة البطء؛ مما أثار الجميع وتسبب في
معاناتهم نتيجة حرارة الشمس الملهبة ،ورغم
الحركة البطيئة علم السائق سبب توقف الطر يق،
وهو حادثة تسببت فيها الشاحنة ال كبيرة ،حيث
سقط تحت عجلاتها راكب الدراجة البخار ية؛ مما
كان له الأثر القوي على السائق والراكب.
وعندما اقتربا من أسوار الجامعة لاحظ فتاتين
تنتظران ،ونزل الراكب دون كلام مانحا السائق
ورقة نقدية كبيرة ،انطلق السائق إثر صيحة
شرطي همام ،بينما اقتربت إحدى الفتاتين من
الشاب ،وظلت الأخرى تسند رأسها على سور
الجامعة وتنتظر .فهل كانت تنتظر راكب
الدراجة؟
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يروي القصة بضمير المتكلم
سائق التاكسي ،و يحكي لنا ما
دار في واحدة من رحلات
عمله .حيث تسجل القصة وهي
تتبع الحدث في تسلسله حتى
نهاية رحلة الراكب عند
الجامعة ،وعبر نقلات زمنية
قليلة ،عبء الحر والزحام على
النفس البشر ية ،وعبء القدر
في نهاية الأمر ،وقد تدخلت
تصار يفه الميتافيز يقية فوصل
راكب التاكسي إلى غايته،
بينما ظلت الفتاة الأخرى
تنتظر راكب الدراجة الذي
ضربه الموت في الطر يق.

[ ]15هدى محمد النعيمي

 -36أنثى

 .463حبات اللؤلؤ (ص )77 -67

تبدأ القصة من وسطها أو من "الفصل الثاني" كما
تعنون الجزء الأول ،حيث تجلس الساردة بجوار
زوجها سعيدة رغم برودة الجو وأمطار الشتاء.
يقود السيارة بجدية شديدة وهي تثرثر ،تحاول
تخفيف صرامتها ،ل كنها لا تستطيع سوى لفت
انتباهه برغبتها في أن يظل بجوارها بدلا من ذهابه
إلى عمله الليلي .تستعيد بعض مواقفه الجميلة معها.
يأتي "الفصل الأول" ليرصد كيف طال رفضها
له ،ثم موافقتها عقب حلم جاء بعد صلاة ودعاء
واستخارة؛ عندئذ كانت موافقتها رغم تأخر
الوقت؛ فكانت سعادتها مع تردد أذان الفجر.
يأتي "الستار" ليمثل نهاية العلاقة ،وقد كان وراء
هذه النهاية عدم تمكنه من الإنجاب ،وإلحاح أم
الساردة عليه من أجل ذلك .فرغم سعادة
الساردة معه ،وتزامن احتفالها بالعيد السنوي
الخامس لزواجهما جاءتها رسالة منه توضح عدم
تمكنه من الإنجاب وتفضيله الانفصال على تحمل
نظرات أمها؛ فكانت ورقة الطلاق .وأخيرا "ما
بعد الستار" يتم رصد مدى حزنها وفزعها من
قرار الطلاق.
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تروي القصة بضمير المتكلم
الزوجة ،و بحر ية الحركة في
الزمن حيث تبدأ من فصلها
الثاني ،ثم تتحرك في الزمن
رجوعا للوراء أو تقدما إلى
الأمام .في محاولة للتلاعب
بالزمن كما يتلاعب الواقع
الاجتماعي بحياة الزوجين ،وقد
تبين عقم الرجل ،بينما تلح
عليه حماته في الإنجاب .في
مفارقة يرتد فيها ضغط الحماة
وبالا على ابنتها التي تفقد رجلا
تمتعت بحياة رخية معه.

[ ]15هدى محمد النعيمي

 -36أنثى

 .464فتاحة العلب (ص )90 -79

تتطور حياة الساردة مع زوجها خاصة عبر
اهتمامها بالفن والأدب ،فعند إعداد البيت
الجديد يكون اهتمامها بوضع لوحات فان جوخ
وبيكاسو ،ثم تأتي محاولة زوجها احتوائها بين
يديه ،وهي ما يقطعها رنين الجرس وطلب الجارة
"أم أحمد" فتاحة العلب .يأتي طفلها الرضيع،
الذي تعنى بنومه جيدا وتوفير إضاءة مناسبة له،
ثم موسيقى هادئة .تحاول استكمال قراءتها لرواية
مترجمة ،ل كن يفزعها جرس الباب وطلب الجارة
فتاحة العلب من أجل علبة السردين .يشتعل
الشجار مع زوجها لرفضه ز يارتها معرض
النحات جلال ورؤيته ذلك تجاوزا أخلاقيا
وتكسيرا لسلطته الذكور ية ،وعند وصول النقاش
إلى ذروته تسرع لفتح الباب فتفاجأ بطلب
جارتهم فتاحة العلب من أجل علبة فاصوليا .تأتي
الساردة من إحدى نوباتها الشرائية ،وعقب
سخر ية زوجها من كثرة المشتر يات يأتي سؤاله
ماذا اشترت؛ فتأخذ في البحث الحثيث في كل
الأكياس ،وعندما تجد ما تريد تسرع إلى
جارتهم؛ حيث تهديها فتاحة علب "هدية
متواضعة حتى لا تزعج نفسها بالدق على أبواب
الج يران".
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تتحول فتاحة العلب في تلك
القصة المرو ية بضمير المتكلم من
وجه نظر الساردة ،والتي
تستخدم النقلات المشهدية
الدالة ،إلى المعادل الموضوع لما
تسببه وطأة العالم الخارجي على
حياة زوجين منسجمين من
إزعاج .وتكشف لنا كيف أنها
تسلللت بالتدريج إلى آليات
حياتهما حينما يعترض الزوج
على تدخل العالم الخارجي
متمثلا في المعرض في حياته
الخاصة ،فتسعى لأن ترد
عوادي هذا الصراع من الآخر
عن حياتهما معا.

 -36أنثى

[ ]15هدى محمد النعيمي

 -36أنثى

 .465رسالة إلى علياء (ص )102 -91
 .466وجه عربي (ص )113 -103

[ ]15هدى محمد النعيمي

في الطائرة كان وعده لها بقضاء أيام رائعة في
مدينة "ماربيا" الإسبانية .وفي المطار حمل
حقائبهما التي أثقلتها كثرة ما أحضرت معها؛
بوصفها عروسا جديدة؛ بناء على وصايا أختها
"نجاح" .وصلا إلى غرفتهما في الفندق،
وسارعت بالاتصال بأختها للاطمئنان على "علياء"
ابنتها وتوصية نجاح بها .كانت سعادته بالمكان
وبها غامرة ،وبعد جولتهما وجدت رسالة من
أختها تطالبها بسرعة الاتصال ،حيث وجدت
علياء شديدة البكاء ،تشكك في عودتها .لاحظت
اضطرابه في أثناء حديثها ثم خروجه ،وبعد تأملها
المكان بدأت تكتب رسالة إلى ابنتها "علياء".
وعندما عاد زوجها رجته أن يرسل هذه الرسالة،
فأخبرها أنه لا حاجة إلى إرسالها ،فهي تستطيع
أن تقرأها لها بنفسها .وأراه تذاكر السفر.
تنطلق الساردة في تجولها بلندن ،يطول تأملها
للفستان الذي ترتديه المنيكان أمامها ،وتتخيل
نفسها عند ارتدائه .ضحكت ثم التفت نحو ذلك
الذي يتبعها .عادت للتطلع إلى الفستان ،ثم
انصرفت عنه لغلو ثمنه؛ فحثت الخطا نحو شارع
أكسفورد .تجولت في لندن وقابلت صديقاتها
العجوز .ظهر ثانية فعادت إلى زحام أكسفورد.
ركبت الأتوبيس ذا الدورين ،ووصلت إلى
حديقة الهايد بارك .مشيت فيها إلى أن تعبت
فجلست ،رأيت وجهه المليح فقفزت تبحث عن
النهر المتجه إلى بيتها .تجولت في الحديقة ،ثم رأته
ثالثة؛ فكان حديثها الغاضب معه؛ لتعرف ماذا
يريد ،فأعلن لها عن رغبته في رسم وجهها؛
حيث رآه وجها يجمع كل الملامح العربية ،ل كنها
رفضت وأسرعت بركوب التاكسي آمرة السائق
أن ينطلق.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج جانب
من إشكالية الزواج الثاني
بالنسبة للمرأة ،لا سيما في حالة
أن يكون للزوجة بنت من
الزواج الأول ،وتأثير ذلك على
كلا الزوجين .على مستوى
البناء ثمة توظيف لشكل
الرسالة ،وفيما يتعلق بالفضاء
المكاني فإنه يتنوع بين "المطار،
الفندق ،الشارع" ،مع توظيف
استرجاعات.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
مشاعر الساردة في أثناء تجوالها
الأوروبية
المدن
بإحدى
"لندن" ،وما يكون من أحد
الرساميين الغربيين من رغبته في
رسم لوحة لوجهها ،ل كنها
ترفض .وهو ما قد يشير إلى
فارق حضاري بين الثقافتين:
الشرقية والغربية .ثمة توظيف
لعنصر المفاجأة ،مع تنوع المكان
ومجيء الزمان مشهديا.

 -36أنثى

[ ]15هدى محمد النعيمي

 -36أنثى

 .467القصيدة الأخيرة (ص )125 -115
 .468منى ،ابنة المجهول (ص )139 -127

[ ]15هدى محمد النعيمي

تكتب الشاعرة بضع أبيات ثم تتوقف ،تزيح
الستائر ليدخل النور الشمسي ،وتتجه إلى المكتبة
الشامخة؛ لتخرج أحد عشر كتابا تضعها على
المكتب .تواصل كتابة القصيدة ،ثم تتوقف عن
كتابة الأبيات وتعود ثانية إلى الكاتبة مع التقليب
في الدواوين وقراءة الإهداء الموجود بها .تحاول
محو اسم المؤلف عن أحد الدواوين ،ل كن لا
تستطيع ،تدخن سيجارة وتواصل الكتابة ،ومع
توالى نوبات السعال يكون صراخها المعترض عن
ْت زوجة لي" ،تتتابع
جملته "لن تشتري كتابا ما دُم ِّ
جمله التهديدية التي تستعيدها؛ من ثم تأكد
امتلاكه كل هذه الدواوين قائلة" :هذه الإحدى
عشر تسجد لي وحدي وليس لك" ..تتناول
سائل من قنينة وتشربه ،ثم تهمد حركتها.
توقف ضجيج الحفلة ،ونزلت الأم لترى آثار
الفوضي ،وتلمح نظرة استياء من الخادمة "بازاليا".
تناولت الأم علبة نسيتها ابنتها "منى" صاحبة حفلة
عيد الميلاد ،وصعدت إلى غرفتها ،حيث
وجدت الهدايا لم تفتح بعد .ومع حديثها مع منى
كان سؤال الأخيرة عن والدها ،وهو ما تهرب
الأم منه كعادتها ،فتلاحقها الابنة إلى حجرتها من
أجل مواصلة حديثها عن شدة افتقادها لوالدها؛
وهو ما دفع الأم لاستعادة جانب من غياب
هذا الأب ،من دون أن تستطيع مصارحة الابنة
به .جاءت الخادمة بمجموعة من بطاقات التهنئة،
وكان بينها رسالة من والد الفتاة ،فرحت بها
الابنة والأم فرحا شديدة ،وعبرا عن لهفتهما
القو ية لعودته.
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هذه القصة مرو ية بضمير
الغائب ،وهي تعالج إشكالية
السلطة الذكور ية ممثلة في
الزوج ،وتج بر تلك السلطة من
خلال قتل إبداعية الزوجة؛
من ثم يأتي سعي الزوجة إلى
محاولة الحفاظ على كيانها
الإبداعي عبر التمسك به
واستمراريته .على مستوى البناء
ثمة تقاطعية بين الأحداث
الحالية والمستدعاة ،وينحصر
المكان في "الحجرة" ،مع توظيف
الاسترجاع ،وهناك تناص مع
الشعر.
هذه القصة مرو ية من ضمير
المتكلم الخاص بالأم التي تعاني
من غياب زوجها وسؤال الابن
عن حقيقة هذا الغياب ،ومتى
ينتهي ،وهو ما لا تستطيع الأم
الإجابة عنه ،ل كن يأتي
خطاب من ذلك الأب يعيد
الأمل في عودته ثانية .ثمة
توظيف لشكل الرسالة ،مع
ثبات الفضاء المكاني متمثلا في
"المنزل" ،وتوظيف الاسترجاع.

[ ]15هدى محمد النعيمي

 -36أنثى

 .469احتكار (ص )153 -141

تتأمل الساردة صورة "جانيت" صديقة أحمد في
أثناء دراسته الخارجية ،ثم تقارن بينها وبين
صورتها .يدخل أحمد جامد الوجه ،ويتحدثان
حول جانيت وترتيبات الزواج الذي يقترب
بينما يتأخر تسليم الترزي للفستان .تأتي مكالمة من
مجهولة تخ برها بتعدد العلاقات النسائية القديمة
لأحمد ،الذي لا ينفي ذلك ،بل يراه أمرا طبيعيا،
وسط تأكيد الآخرين ،بينما يسألها عن أي
علاقات لها قديما ،فتنفي ذلك بناء على نصائح
صديقتها ،وتؤكد النفي أيضا .ترى وسط قائمة
المدعوين اسم "عادل" ،المهندس متوسط الحال،
وما كان لها معه .تأتي "فاطمة" أخت أحمد،
معلنة أن أخاها اكتشف أن الساردة ابتسمت
يوما لشخص ما ،وقبلت منه هدية؛ مما يدفعه إلى
إنهاء الزواج في المحكمة الشرعية .تتداخل أفكار
الساردة بسير يالية تجمع بين عادل وسفره للخارج
مع أحمد وعلاقاته النسائية المتعددة .لا تستلم
الساردة فستان الفرح ،و يأتي قرار محكمة العرف
السائد بإعدام العروس الشابة إعداما معنويا عبر
جراحاتها النفسية بيد رجل شرقي حاد الطبع.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تقدم تجربة
الساردة ومشاعرها تجاه تجربة
الزواج من رجل شرقي ،يبيح
لنفسه إقامة علاقات نسائية
كثيرة فيما قبل الزواج ،بينما
يرفض منها مجرد الابتسامة من
آخر ،وهذا ما تراه الكاتبة
"احتكارا" كما تعلن من خلال
عتبة العنوان الرئيسي .يأتي
البناء على شكل يوميات،
ويثبت الفضاء المكاني في
تعدد
مع
"المنزل"،
الاسترجاعات ،وثمة استخدام
لمفردات إنجليز ية.

 -37أباطيل

[ ]15هدى محمد النعيمي

 -37أباطيل

 .470الظ ِّل يَح ترِّق (ص )14 -7
 .471في الحفرة (ص )22 -15

[ ]15هدى محمد النعيمي

يعاني من ملاحقة ظله بشع الهيئة ،ويرغب بقوة
في أن يتخلص منه ،بل يعمل على إيذائه ،بينما
يرى الآخرين تجري خلفهم ظلالهم في استكانة.
تقترب ظلال الآخرين من ظله ،ويستطيع الهرب
منه؛ خاصة مع ازدياد بشاعة ذلك الظل ،عندئذ
يفر منه رعبا و يختفي الظل ،ثم يظهر وينحني ليبدأ
في أكل قدمه .عاد الظل ليتبعه ،وهو ثائر على
ذلك ،حاول أن يدفنه فوجد أنه يدفن نفسه.
وحين اختفى الظل وجد أنه يشتهي أن ينام على
صدرها ،فيحاول الذهاب إليه ،و يعاني من أجل
الوصول ،وعند عودة الظل يلعن كل شيء.
يتذكر الصغير الذي ولدته الزوجة الأولى منذ عشر
سنوات في القر ية ،والآن لا يعرف عنه شيئا،
يدخل بيته فيجد الظل في انتظاره ،يحاول خنقه،
ثم يضعه في صندوق ويشعل النار فيه.
انحدر السارد ولم يكن يعلم كم فرسخا قطع.
يتساءل لماذا ترك زوجته وستار الليل الجميل قد
هبط على المدينة .يتوقع في تلك اللحظة أن تكون
زوجته مشغولة بزينتها .يعلن عن رغبته في
الخروج من القاع والصعود إلى السطح .يرى أن
عظامه يجب أن تتحرك وتطيعه بعدما افقتد تلك
الطاعة قديما .كان يتعين عليه أشياء كثيرة ل كن
لم يقم بها ،رغم أنه كان دوما مطيعا لأبيه
وزوجته؛ من ثم يتساءل لم عظامه اليوم تمردت
وقد حماها لحمه عمرا طو يلا من كسر ومن بلل.
يقرر أن يغني إذن ،يغني للعودة ،ل كن صوته لا
يخرج ،فلا شيء هنا قادر على الصعود .وفي
النهاية يرغب في الخروج على مواضعات الواقع؛
لذا يرفض الدواء ،و يقرر ألا يشربه حين يعود.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج في
إطار غرائبي كعادة المجموعة
القصصية كلها إشكالية إنسانية،
تتمثل في محاولة السارد الهروب
من الماضي أو ذاته ،هو ما
يعاني من أجل تحقيقه .يأتي
البناء محتويا على ال كثير من
الأحداث الغرائبية المتتابعة ،مع
انحصار المكان في "الشارع،
البيت" ،وثمة استرجاع محدود
المدى.

تدور في إطار مناجاة تفترق إلى
رابط بين أفكارها ،وإن كانت
تعبر عن رغبة السارد في
الخروج على نمط حياته
المعتادة ،وتمرده تجاهها ،وهو ما
يعبر عنه بالصعود إلى السطح ثم
العودة إلى أشياء افتقدها ،ل كن
يعلن عجزه .وذلك من خلال
ضمير المتكلم .يتسم البناء بعدم
منطقية الأحداث وانسيابها من
وعي السارد .يتمثل المكان في
"قاع الحفرة" ،مع كثرة
الاستباقات واسترجاع .كما
يشيع التكرار.

 -37أباطيل

[ ]15هدى محمد النعيمي

 -37أباطيل

 .472شخبطة على جدار التاريخ (ص )31 -23
 .473عَد َالة (ص )39 -33

[ ]15هدى محمد النعيمي

ثمة نقرات على باب الساردة ،تفتح لتجد الهدهد
قادما برسالة من جدها الأعلى "المنذر بن ماء
السماء النعماني" يدعوها إلى الحضور ،تطلب
"حورس" الذي عاد من رحلة برفقة "طه حسين"
حتى يذهب بها ،حيث تسمع دو يا قويا مرتين
يفسر بأنه سقوط الشيوعية ثم صعودها .يدور بينها
وبين المنذر حوار ممتد يعلن فيه غضبه من الكتابة
التي يسميها "زندقة" ،و يعرض عليها "الخمر" ،ل كن
الساردة تعتذر .يجيء الجاحظ بهدية للنعمان من
"الزباء" ،فيغدق عليه النعمان الهدايا .يعود الحوار
بين الساردة والنعمان ،حيث ترغب في العودة
و يحاول أن يستبقيها ،ل كنها تصر ،وفي الطر يق
تتابع مشاهد اعتداء الغرب على الذات العربية،
منتهية بجنازة "فرج فودة".
يجيء الميت مستندا على أربعة رجال ماتوا قبله
بسنوات ،تنصهر أجسادهم بدءا بالقادم وتذوب،
وتتحول إلى بقع صفراء ،يستقر الجسد داخل
القفص ،وفي وجود شخصيات عديدة يصرخ
الحاجب :محكمة ،يعلن بدء المحاكمة في تاريخ
اعتيادي في القضية التي رفعها "إجلال" ضد
"بسمة" المخاطب بصيغة المذكر ،وتتلخص
الشكوى في أن "بسمة" من خلال أفعال غرائبية
جعل "إجلال" يضحك ،ولا يستطيع التوقف على
الضحك؛ ومن ثم يتوسل في منحه نكتة أخرى.
تقضي المحكمة بأنه "ليفعل المتهم ما يؤمر به"،
وتحكم ب "إهالة التراب على جسد بسمة؛ لتهرب
نكاته المختبئة؛ فتنقذ صاحب الدعاوي المسكين"،
وتتوالى الأحداث الغرائبية التي تؤدي إلى ضحك
إجلال وشكره للقاضي.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تقدم عرضا
بانوراميا لرؤ ية الساردة تجاه
العديد من المراحل التار يخية
والأحداث التي كانت خلال
تلك المراحل ،يتواصل البناء عبر
الأحداث الغرائبية ،مع كثافة
الشخصيات التار يخية .ينحصر
الفضاء المكاني في "منزل
الساردة ،قصر المنذر" ،و يأتي
الزمان مسلسلا ،وتتسم لغة
السرد بتوظيف اقتباسات
شعر ية.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،محتو ية على عدد
كبير من الأحداث الغرائبية،
التي تشير إلى أن ثمة محاكلمة
بين
قضية
أجل
من
شخصيتين،وهو ما قد يشير إلى
معنى رمزي ذي طابع فكري
يتختفي وراء تلك الأحداث.
يتسم البناء بتقاطع الحدث
الرئيسي مع أحداث جانبية
غرائبية أيضا ،وينحصر المكان
في "قاعة المحكمة" ،أما الزمان
فجاء مسلسلا ،مع استخدام
مفردات لغة القضاء وتراكيبها.

[ ]15هدى محمد النعيمي

 -37أباطيل

 .474لَيلى وأنا (ص )50 -41

تحشو الأم الطعام الممتلئ به الإناء في فم الساردة
رغما عنها .يرن الهاتف فترفع الأم السماعة وتسعد
بالحديث وتقهقه ،ثم تعود لتغلق شاشة التلفاز،
وتعطي الابنة عشرين يورو تطلب منها أن تشتري
دجاجا من "كنتاكي" ،وتذهب به إلى الجدة في
غابة النيون وتخ برها أن هذا الطعام من إعداد
أمها ،ولا تعود إلا قبل حلول الليل ،تضطر الابنة
إلى طاعة والدتها متمنية أن تمتلك أوراق اليورو
وتفعل ما تريد عكس إرادة والدتها .وبعدما
تشتري الابنة الدجاج يتبقى معها ثلاث
"يوروات" فترغب في شراء شكولاته ،ل كنها تجد
محل الشكولاته قد صار مكانه مقهى للإنترنت،
تدخله ثم تسرع إلى الغابة ،حيث تقابل حسيب
بجوار صندوق الآيس كريم ،ومن خلال
حوارهما ،تتذكر الابنة جدتها فتسرع إليها ،حيث
تجدها تلعب الشطرنج مع جدها الذي مات،
وحولها أكياس من هارديز والماكدونالدز وأربيز.
لا ترغب الساردة في سماع حكاوي جدتها
وتسرع بالعودة إلى حسيب ولعبها ال كثيرة ،ل كنها
تجد "ليلى" ابنة عمها تحاول الاستئثار به ،فتجري
خلفها.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم الخاصة بالابنة،
وعبر عدد من الأحداث
الغرائبية ،يأتي رصد لسيطرة
الأمريكية
المنتجات
الاستهلاكية ،التي تغطى على
الشرقية
المجتمعية
القيم
والإنسانية ،وهو ما يشير إلى
غزو الحضارة الأوروبية لحياتنا.
يتسم البناء بغرائبية الأحداث،
ويتنوع المكان بين "المنزل،
الغابة ،بيت الجدة ،ومع
توظيف تقنية الاسترجاع.

 -37أباطيل

[ ]15هدى محمد النعيمي

 -37أباطيل

 .475أكروب َات (ص )58 -51
 .476سَت َ ْفع َلون (ص )68 -59

[ ]15هدى محمد النعيمي

يهتز السرير معلنا موعد الاستيقاظ ،وهو ما تقوم
به الساردة رغم كسلها ،تلتقط الفوطة وتذهب
إلى الحمام ،ل كن تجده مغلقا وبه زوج أمها ،وابنه
واقف أمام الباب .تبدأ في إعداد الفطار ،الذي
تلتهمه الأسرة مع بعض الأحاديث ،ينتهي
الفطار و يخرج الزوج ،ثم تبدأ أوامر الأم
ووصاياها لابنتها .تخرج الأم والابن وتنطلق
الابنة عبر حريتها بالبيت ،ثم تبحث بقوة عن
جارهم في المسكن المقابل .تبدأ الأحداث
الغرائبية ،حيث تصل الفتاة إلى شقة الجار عبر
حبل الغسيل ،وتتطلع إلى ما في الشقة ،وتحاول
البحث عن "الابتسامة" ،ل كنها تفشل وتخاف؛
فتعود إلى شقتها ،بينما ينتشر الح بر على كل شيء
فيها ،تعود الأم لتجد الفتاة قد دقت رأسها
بمسمار وعلقت نفسها على الحائط.
تتوالى أحداث القصة حول منحى واحد هو ما
دل عليه العنوان "سيفعلون" :تعلن الساعة موعد
الاستيقاظ؛ فتقوم الأسرة جميعا من نومها ،تقدم
الزوجة "أم محمد" الفول المتبقي من الأمس طعاما
للإفطار ،فينصاع الزوج "أبو محمد" والابن "محمد"
لأوامرها ويتناولانه كله .يقدم الزوج للزوجة
مبلغا زهيدا لتعد طعاما حافلا فتطيعه ....تأمر
الأم ابنها محمد بأخذ كتب كثيرة ،يأمر الابن
والديه بشراء ملابس ر ياضية .تدخن أم محمد
لبقايا سجائر زوجها ،وتشاهد جهاز التليفز يون،
تحاول غلق التليفز يون ل كن المتحدث يج برها على
مواصلة المشاهدة .هكذا جميع أحداث القصة،
تتابع فيه الأوامر غير المنطقية التي يج بر الآخرين
على الانصياع لها ،رغم اشتمالها على أحداث
غرائبية ،تدل على المغزى نفسه.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،الذي يقدم
مشاعر الساردة /الابنة تجاه ما
حولها من أحداث ،تتسم
بالواقعية أولا ،ثم تتوجه نحو
طابع غرائبي في النصف الثاني
للقصة .وهي في مجملها قد تشير
إلى رغبة الذات في الانطلاق
ل كن تعاني من محاصرتها
بالقيود .ينحصر المكان في "منزل
الأسرة ،ومنزل الجار" ،وثمة
توظيف للاسترجاع.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير غائب ،حيث تعالج فكرة
"إحاطة الإنسان أيا كان بإطار
من الأوامر" وحتمية انصياعه
لها رغم عدم منطقيتها ،بل
تتوالى سلسلة الأوامر ،فيصار
المأمور آمرا بعد ُ ،وهكذا .يأتي
البناء جامعا بين الأحداث
الاعتيادية والغرائبية ،ويتنوع
المكان بين "المنزل ،المدرسة،
المؤسسة ،المخفر" ،بينما يأتي
الزمان مسلسلا .وثمة اقتباس
من لغة الشعر.

 -37أباطيل

[ ]15هدى محمد النعيمي

 -37أباطيل

 .477رد َاء (ص )76 -69
 .478بعد الألفية الأولى (ص )87 -77
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سئم الذئب رداءه ،فارتدى ثوب كلب ،انبطح
أمام منزل ،فالتقطته فتاة،واعتنت به وقدمت له
طعاما مميزا ،ثم نظفته فأكل ونام .بدأ يعبث
بالدمى فأسعدها ،فأخذت تلهو به وهي
وصو يحباتها كأنه دمية؛ حتى غضب منها وقبع
أمام بيت ثانٍ ،التقطه رجل وفحصه جيدا ،ولما
اطمن إليه وضعه في الحديقة داخل بيت خشبي،
وبعد أن أغرقه بماء بارد قدم إليه طعاما سيئا،
وطلب منه أن يكون يقظا ،ل كن الكلب لم يقم
بذلك ،فغضب الرجل وتركه بلا طعام ،فغادر
البيت إلى ثالث ،صاحت صاحبته وفزعت
وأخذت تنظف المكان من نجاسته بسبع جرادل
من الماء وسبع تكبيرات .سئم الكلب رداءه
فارتدى ثوب قطة.
في الليلة الثانية بعد الألف ،جيء بشهر يار مكبلا
بالقيود الذهبية ،هو في زينة بالغة ،حيث حنى
رأسه أمام شهرزاد وأطاع أوامرها المتعددة .تعلى
شهرزاد من مكانة مشاهير النساء اللائي ملأن
القاعة ،وذلك بعدما استولت على الحكم ،وعاونها
في ذلك هؤلاء النساء المشاهير .يُمته َن شهر يار من
قبل الجواري ،بينما يبالغ في مدح شهرزاد ،قبل
سؤاله عن مسرور ،الذي أطارت رأسه شهرزاد.
يواصل شهر يار تملقه للشهرزاد ،التي تكافأه براقصة
من "سالومي" ،بينما تجيء زرقاء اليمامة لتنقل
خبر استغاثة امرأة في "عمور ية" ،فتسرع شهرزاد
من أجل نجدتها تلك المرأة ،على حين تقترح
إحدى العجائز عليها طلاقها من شهر يار ،الذي
يرفض ،وتطلب شهزاد مهلة ألف ليلة.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعبر من
خلال أحداث غرائبية عن
معاناة الذات من المجتمع
وطوائفه المتعددة ،فالكل يسعى
إلى الاستفادة من تلك الذات
من دون النظر إلى موقفه
الخاص أو احتياجاتها الذاتية.
على مستوى البناء ثمة تكرار ية
للحدث ،ويتنوع المكان بين
منازل ثلاثة ،أما الزمان فيأتي
مسلسلا.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
الشخضيات
من
العديد
التار يخية النسائية خاصة على
نحو يخالف ما كان شائع في
التاريخ الإنساني ،وهو ما يشير
إلى انقلاب المرأة على السلطة
الذكور ية ،التي تأتي ضعيفة
الجديدة
للسلطة
متملقة
الأنثو ية .يتسم البناء بكثافة
الشخصيات التار يخية ،مع
انحصار المكان في "قصر
الزمان
و يأتي
شهرزاد"،
مسلسلا.

 -37أباطيل

[ ]15هدى محمد النعيمي

 -37أباطيل

 .479د َام ِّس والع َز َباء (ص )98 -89
 .480السيدة الجليلة (ص )108 -99
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رفض الكلب "دامس" الطعام الذي قُدم له،
فهب سيد القوم ،وامتطى صهوة "الاسكوتر"
الأبجر ،محاولا تقديم كل أنواع الطعام لهذا
الكلب ذي المكانة ال كبيرة لديه ،ل كن يزداد
رفض الكلب للطعام؛ فيعلن في البلاد عن
مكافأة لمن يستطيع علاجه ،يتنكر بعضهم في زي
الأطباء ،ويدعي أن علاج دامس في زواجه من
"العزباء" القطة المدللة للأميرة "جيداء" ابنة
الأمبراطور "عامر" .يفكر الأمير في هذا الأمر،
فيرى أن هذا الحل يمكن تحقيقه في حالة زواجه
من تلك الأميرة ،وهو ما يسعى إليه ،بالهدايا
البالغة والجواري والعبيد ،ل كنها ترفض ،فينطلق
في غزو بلادها ،وتستمر الحرب الكارثية شهورا،
بينما من تسبب فيها يكون بعيدا عن نيرانها.
تدخل السيدة الجليلة زوجة الزعيم المتوفى القاعة
وسط تصفيق شديد وتصوير مستمر ،وتأخذ في
حركاتها المدروسة المنضبطة ،تستمر المظاهر
الاحتفالية هذه طوال عشرين عاما ،عقب وفاة
زوجها الزعيم ،الذي عرض عليها الزواج عقب
محاولتها إجراء حوار معه لجريدتها المتواضعة ،ثم
كان زواجهما لأقل من ثلاثة أعوام ،ل كنه
زواج لم يَن ْته ِّ بوفاته .يفاجأها الطبيب الأعزب
"ياسر" بحقيقة حياتها التمثيلية ،وتحجرها في إطار
"السيدة الجليلة" المتشحة بالسواد دائما .تتكرر
رؤيتها للطبيب ،وتسعى للقائه ،الذي يخرجها من
إطار حياتها المحكم ،ورغم قلة لقاءاتهما فإنها تترك
آثارا عميقة عليها ،لا سيما مع اللقاء الرابع ،حيث
تنطلق أمنيات المستقبل المغاير لديها ،وعقب
عودتها من حفلة تأبين الزعيم الأخيرة تنفرد
بعالمها الخاص ،ل كن يقطعه عودتها إلى تكريم
كاذب من رئيس الجامعة الوطنية ،فترجع ثانية
إلى إطار السواد التمثيلي.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم رؤ ية
ساخرة تنتقد "عبثية الحكام"
الذين ينشغلون بأمور ثانو ية على
قدر كبير من السطحية ،بل
وتشعل الحروب من أجلها.
و يأتي البناء موظفة لجانب من
التاريخ ،ل كن على نحو مفارق
ساخر له .ينحصر الفضاء المكاني
في "قصر الأمير ،قصر
الأمبراطور" ،وثمة نقلات زمنية
غير محددة.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المخاطب قليل الاستخدام،
حيث تعالج إشكالية إنسانية،
تتمثل في تحجر الذات إزاء
متطلبات الزعامة ،التي تفرض
عليها حياة تمثيلية زائفة ،تضيق
بها بعدما تقابل من يخرجها من
إطارها ،ل كن تعود إليها ثانية.
يتميز البناء عبر السرد بضمير
إلى
والعودة
المخاطب،
دون
الواقعية
الأحداث
الغرائبية التي جاءت في
القصص السابقة .ويتمثل
الفضاء المكاني في "قاعة
الاحتفالات ،قصر الزعيم" ،مع
استباقات كثيرة.

 -37أباطيل
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 .481يَحدث للآخرين (ص )115 -109
 .482أسطورة أخرى (ص )125 -117
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تتوالى أحداث القصة ضمن إطار واحد ،هو فقد
"الأم" لوليدها وشدة حزنها عليه .يحدث هذا
للخالة منذ ثلاثين عاما وهي لا زالت متأثرة بهذا
الفقد ،ولابنة العم مع مخاضها الأول واتهامها
الزوج بأنه السبب لضربها في الشهر الثالث؛ ومن
ثم إصرارها على الطلاق من أجل التخلص من
زواج لا تريده ،والأمر نفسه يحدث لق ِّطة
الساردة حيث تدهس سيارة الوالد وليدها
فتموت حزنا عليه ،وكذلك لأم الساردة التي
كانت تسعى للإنجاب عقب سن اليأس حتى
تثبت جدارتها ،وأخيرا تسجل كاتبة عربية تجربة
الفقد هذه في رواية حققت نجاحا تراه الساردة
زائفا .وعقب رصد كل حالة من تلك تقدم
الساردة موقفها الناقد لها.
تضحك الأم من انحشار الولد في رحمها ،تلده
وتعتقد القابلة أنه أخرس فيرد عليها ،ثم يطلب
من والديه تسميته "جابر بن حيان التوحيدي"،
الذي ينمو سر يعا ويتعدى على والديه ،ومع نبوغه
في الدراسة يتعلق بجمال م ُدرسته "إيفيتا" .تظهر
"آنا كارنينا" على مسرح الأحداث ،وتلفت
انتباهه وانتباه ال كثيرين من الشخصيات التار يخية
الموجودة في هذه اللحظة ،مثل :عاشور الناجي
وابن حزم ،تجلس آنا كارنينا بجوار التوحيدي،
وتشتكي من والدتها ،كما تخ بره أن مطلب أمها
حتى توافق على زواجها منه هو أن يأتي
التوحيدي بقلب أمه ليقدمه مهرة ،ثم تنصرف.
عنئذ يقوم التوحيدي بتنفيذ ما تطلبه ،ويسرع
إليها ،ل كن يجد ال كثيرين مجتمعين حولها.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،الذي يمثل صوت
الساردة التي تقوم أمرين :رواية
ما حدث للآخرين ،وهو ما
تصرح به منذ عتبة العنوان
الرئيسي ،والتعليق على هذا
المروي .تدور تلك المرو يات
متعددة الشخصيات حول
تجربة "فقد الوليد" ،وهو ما يسم
البناء بتكرار ية الحدث ،وما
تمثل المكان في "المستشفى،
المنزل" ،واتسام الزمان بمشهدية
متعددة.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعود
الكاتبة ثانية إلى الأحداث
ذات الطابع الغرائبي ،مع
توظيف عدد كبير من
الشخصيات التار يخية قديما
وحديثا ،مثل جابر بن حيان،
عاشور الناجي ،ابن حزم ،آنا
كارنينا ،جورج بوش ،الحكيم،
دون ظهور واضحة للرابط بينها
أو فكرة عامة تدور حولها
القصة .يتمثل المكان في "منزل
جابر ،منزل آنا كارنينا،
الشارع" ،وثمة نقلات زمنية غير
محددة.

 -38حالة تشبهنا

[ ]15هدى محمد النعيمي

 -38حالة تشبهنا

 .483ما تبقى من القبطان (ص )13 -7
 .484حالة انتظار (ص )19 -15

[ ]15هدى محمد النعيمي

ثار البحر وقفزت الفئران ،انقلبت السفينة ومات
القبطان ،ثم هدأت العاصفة .ثمة ورقة ترقد في
زجاجة محكمة الإغلاق ،على الشاطئ أطفال
حفاة ،لا يبنون قصورا لأن الأمواج لا تبقيها.
عاد القبطان يوما وصحبه موتى ،وإن كان جسده
سليما ،حوقلت أرملته وبكت وارتدت السواد،
ثم تزوجت بتاجر القر ية ،وبعدها ظل شبح
القبطان يعاون الصيادين ،فكر بعضهم أن يصنع له
تمثالا ،ل كن شيخ القر ية أفتى بأن التماثيل رجس
من عمل الشيطان .على طرف الشاطئ الآخر
"إبراهيم" قرأ ابن حزم وابن عربي ،وهام بابنة
الطبيب .موجة تظهر عنق الزجاجة ،تجمع سرب
من الكائنات التي تظن أن الزجاجة بها قوة
خاصة ،جاء أحد الصغار ليهوى بصخرة على
الكائنات المتجمهرة حول الزجاجة ،التي تتحطم
وتصيب ساق المهاجم ،يصرخ إبراهيم و يجري به
إلى بنت الطبيب ،و يقرأ الورقة ،التي فيها" :أسقط
القبطان نفسه في الماء ،السفينة بلا فئران...
أنقذونا من ،"...ثم تأخذ الريح الورقة.
ُّأذيب قطعة السكر في فنجانه ،أستمع إلى صوت
أثيري ،أراقب المطر ،أمارس الشعوذة ،كنت
أرتقب كفه العشبي تنبسط على كتفي ،بحثت في
عينيه عن ثوب فينيقي وقلادة صينية لأصير
أحلى ،أرى ذاتي في ذاته .وأعدت صورتي أن
تراني قريبا وقد أكملت كتابي عن النوافير
السماو ية .في انتظاره طالت ضفائري شبرا
واشتدت ،وقررت أن لا أختفي وأن لا أهز
النخلة إلا عندما أبر بوعدي .قررت التوقف عن
صنع الطائرات .قررت في انتظاره أن أزداد
شراسة وعنفا واستمر .ودعت أصحاب نوح
والسفينة .في انتظاره تروق لي أشياء كثيرة،
قررت أن أذيب قطعة السكر ..ليزداد انتظاره
حلاوة ونبضا.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
أحداثا يمكن قراءتها على نحو
رمزي ،حي تشير إلى إشكالية
سياسية ،تتتمثل في سقوط
السلطة وما يتبع ذلك من
تداعيات على أفراد المجتمع.
يتسم البناء السردي بالجمع بين
الأحداث الاعتيادية والغرائبية،
وينحصر الفضاء المكاني في
"الشاطئ" ،أما الزمن فيأتي
مسلسلا مع نقلات.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تقدم
تداعيات الساردة خلال في
انتظار الآخر ،وهي تداعيات
تنسال مع وعي الذات من
دون رابط منطقي ظاهر؛ لذا
يأتي البناء القصصي أقرب إلى
تيار الوعي ،بما يتسم به من
تداخل بين الأزمنة خاصة
الماضي والحاضر .فيما يتعلق
بالفضاء المكاني فإنه غير محدد.

 -38حالة تشبهنا
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 .485لولا أن كان قزما (ص )27 -21
 .486الحصالة (ص )38 -29
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يرصد السارد عائلته رصدا توصيفيا ،بدءا بجده
وأبيه القزم ،وذلك ما دفع بعضهم إلى توقع أن
ابنه /السارد سيكون مثله قزما ،وهو ما لم يكن؛
حيث خرج طفلا ذا قامة سليمة .توجه السارد
إلى ُّ
التعلم ثم العمل وتفوق في النجارة رغم كون
أبيه دائما موضع سخر ية القر ية وأطفالها منذ أن
نزل بها ،وهو ما يُشْع ِّر السارد باستمرار ية لصوقه
به؛ لذا رحل عن القر ية ،وعندما يأتي خبر وفاة
والده لا يتأثر به ،ويستمر في نجاحه بالنجارة
وتزداد شهرته وونما عدد تلامذته؛ حتى صاروا
أسطولا من الصناع الصغار .تزوج وأنجب ولدين
يدعو الله ألا يكونا قزمين مثل أبيه ،الذي يرى
قزميته أخيرا نوعا من التضحية من أجله.
تمسك ابنة الساردة قطعة معدنية وتتردد في
وضعها بالحصالة أو شراء قطعة حلوى ،وبعد
حوار قصير وتقرر أن تضعها في الحصالة ،وتنتظر
أن تنفجر القطعة داخل الفخار كما انتظرت
الساردة يوما ،وهنا يتوازى حدث الصغيرة مع
تعبير الساردة عن معاناتها في الحب ،عبر استعادة
تجربة انتظارها رد منه دون جدوى .تهز الصغيرة
حصالتها وبها القطع المدنية ،وتستغرق في التفكير
حول الفستاق الأزرق ،الذي توسع له مكانا،
وتحرص على أن يمتلئ الدولاب به ،كما تحرص
السادرة إلى أن يمتلئ عالمها بمن تحب الذي تعاني
في انتظاره .تواصل الصغيرة ادخار المال من
أجل فستانها ،الذي تريد أن تحصل عليه ،كما
تريد الساردة الحصول على افتراضات قدومه؛
ومع غيابه تأخذ في مناجاته طو يلا .تمسك
الصغيرة بالحصالة بعدما تشعر بامتلائها ،وتمسك
الساردة افتراضيا بصندوق البريد بعدما امتلأ
بخطاباتها ،التي تبقى دون رد.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
إشكالية "صراع الأنا مع
أصولها" التي تتعارض مع
رغبات تلك الأنا ،وتمثل منبع
إشكالية دائمة الأمد ،وهو ما
تحاول الذات تجاوزه بقوة .يأتي
البناء تقليديا ،مع انحصار
الفضاء المكاني في "قر ية الأب،
قر ية السارد" ،وثمة نقلات
ممتدة غير محددة ،مع
استرجاعات.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
ُّ
"تعلق الذات بأمنية
إشكالية
ما" ،وتأتي هذه الأمنية عبر
صورتين :ممكنة التحقيق؛ ومعها
يزداد الحرص عليها ،وصورة
أخرى صعبة التحقيق؛ لذا
يكون اليأس تجاهها .يتكون
البناء من حدثين متواز يين ،مع
انحصار المكان في "منزل
الساردة" ،ووجود نقلات
نقلات غير محددة .يتكرر
التناص مع القرآن ص،33
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[ ]15هدى محمد النعيمي

 -38حالة تشبهنا

 .487ثالث ثلاثة (ص )45 -39

[ ]15هدى محمد النعيمي

 -38حالة تشبهنا

 .488في مخدعي أخرى (ص )53 -47

قبل ألف عام ،باض الشيطان على خط عرض
 ،45ثم طار ليعيث في الأرض ،حلق فوق مدن
وبشر كثيرين ،ماتوا أكثر من مرة ول كنهم لم
يحيوا بعد .ساند الشيطان أصحابه وحارب من
يرفضه .وتشيع الألف عام وتستبدل أولئك
بهولاء ،والفضيلة لم تعرف مكانة .و يظل يضحك
لا يبالي .و يظل يمشط الخصلات كلما عاد من
إحدى حروبه .ل كن الألف الأولى وقد صارت
رمادا ،غضبت في موتها ،وألهبت القبر فاتسع،
وساح .التفت الألف المنسية حول البيضة
واعتصرت شذرات من أنفس محتضرة .اهتزت
البيضة والقشرة ترنحت ،وصار للنوم أن يذوب.
في يوم الثلاثاء من الشهر الذي تضرب فيه الثلاثة
نفسها ،تنفس الثالث وأصدر صيحة .نهضت
الرأس والجناح استوى .فإذا بالأب تصله الحمم،
والابن صار في ثقل أبيه ،وبالثالث يبحث عن
بيوض أخر.
ترصد الساردة علاقتها ب "طلال" خلال دراستهما
في الخارج خمس سنوات ،وكيف كانا متلازمين
ولهما خطط مستقبلية يرغبان في أن تكلل
بالزواج ،ورغم ذلك فجأها بأمر خِّطبته لابنة
عمه؛ متعللا باضطراره إلى الخضوع للتقاليد.
رفضت طلبه الانتظار وأن يكون هناك أخرى،
ورفضت نوايا الطيبة في إرضاء جميع الأطراف.
عادت وحيدة إلى أبيها الذي ضحى من أجلها
ورفض الزواج بعد وفاة أمها ،التقت ب "أحمد"
وعقب مشروع عمل مشترك وافقت على طلبه
الزواج منها ،رغم كونه متزوجا ولديه ثلاثة
أولاد .وبعد أشهر سعدت بطلب زوجة أحمد
الطلاق ،ل كن مرور الوقت بدأت تشعر بابتعاد
أحمد ،وهو ما تبين لها سببه الحقيقي؛ حيث إن
"هناك أخرى".
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
الصراع الأبدي بين الشر ممثلا
في الشيطان والفضيلة التي
اندثرت وضعفت نتيجة سعيه.
يتسم البناء بغرائبية الأحداث
وعدم ترابطها منطقيا؛ لذا لا
تتضح بنية الفضاء المكاني الذي
يتسم بالتماهي ،وهذا ما يكون
مع البنية الزمنية أيضا .فضلا
على غموض اللغة السردية.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تقدم
إشكالية اجتماعية ،تتمثل في
تقبل الرجل بين حب أكثر من
امرأة ،ورفض الساردة مثل
هذا الموقف التي تعاني منه
مرتين :مع حبيبها ثم زوجها.
يلاحظ مركز ية الاسترجاع على
البناء ،وتعدد الأمكنة "الجامعة
الخارجية ،منزل أبيها ،مؤسسة
العمل ،منزل أحمد" ،مع
ملخصات زمنية ،ونقلات،
استباق ،استرجاع .ثم استخدام
مفردات إنجليز ية ،وأخرى
بيانية.

 -38حالة تشبهنا

[ ]15هدى محمد النعيمي

 -38حالة تشبهنا

 .489أرانب وأزيز (ص )62 -55
 .490صندوق الجدة (ص )71 -63

[ ]15هدى محمد النعيمي

ترصد الساردة تكرار ية الحياة الزوجية وانغماسها
في تلك الأعمال التي لا تنتهي ولا تتغير ،ففي
الصباح تعيد نفخ الأرنب ذي الأذن الطو يلة ،ثم
تتوالى الأحداث ،يصرخ الزوج مستعجلا طفله
الذي يتذكر رغبته في التبول ،ثم تبدأ أعمالها
المنزلية خاصة إعداد الطعام مع مشاهدة التلفاز.
تجيء الجارة "أم جمال" ومعها يبدأ حديثها
المتناول عديدا من شئون الج يران :ياسمين ،وأم
شيماء ...تنتهي الساردة من إعداد الطعام ،الذي
يختلف موقف أسرتها منه ،ثم تتوزع حركاتها بين
زوجها :النائم ثم المتابع للتلفاز ،وابنتها التي تذاكر
موادها المختلفة ،وأخيرا الصغير وعالمه الخاص،
ينتهي كل ذلك بالنوم ،ومع بدء يوم جديد ،تعيد
نفخ الأرنب ذي الأذن الطو يلة.
ناهد ونادية أختان متحابتان ،تعلمتا من أمهما
التعاون؛ من ثم كانت ناهد (الصف السادس)
تساعد نادية (الصف الثاني) في حل الواجب،
حصلت ناهد على الدرجات النهائية في "اللغة
العريبة" ،وعرضت عليها الأم أن تختار مكافأتها،
فطلبت صندوق الجدة الصدفي ،حرصت ناهد
على الصندوق ،ورفضت أن تفتحه نادية بيديها
الملوثة بالألوان ،وأخبرتها أن تستطيع وحدها فتح
الصندوق وسماع قصص الجدة التي تحكيها.
حكت ناهد لأختها قصة العنزة الصغيرة التي
عرفت خطأها وعادت إلى أخواتها ،وقصة
السمكة التي اشتهت أشياء ليست لها بل للطيور.
أرادت نادية أن يكون الصندوق لها وحدها
لتسمع ما تشاء من قصص ،فدفعت الأم لأن
تغضب من أختها وتأخذ الصندوق ،وعندما
حاولت نادية أن تسمع القصص لم تستطع؛
عندئذ تذكرت الأخطاء التي وقعت فيها العنزة
والسمكة.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
معاناة الساردة من "روتنية
الحياة الزوجية" ،التي تقوم على
الآلية والتكرار ،فضلا على انتفاء
الرغبة في العمل مع القيام به
في الوقت نفسه .يقوم البناء
السردي على تكرار ية الأحداث
خاصة الحدثين الافتتاحي
والختامي ،وينحصر الفضاء
المكاني في "المنزل" ،أما الزمان
فيأتي مسلسلا.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقترب من
عالم الطفولة عبر شخوصه
وقصصه ذات الطابع الخاص؛
وذلك لمعالجة فكرة تربو ية ،هي
"الاعتراف بالخطأ والتعلم من
التجارب" .ثمة سرد داخل
السرد ،مع تنوع الفضاء المكاني
بين أمكنة عدة هي" :المنزل،
الصحراء ،البحر" ،أما الزمان
فيأتي مسلسلا دون نقلات أو
اختصارات.

 -38حالة تشبهنا

[ ]15هدى محمد النعيمي

 -38حالة تشبهنا

 .491الطر يق إلى المدينة (ص )80 -73
 .492حالة تشبهنا (ص )86 -81

[ ]15هدى محمد النعيمي

تنتهي القر ية بحائط طو يل يبدو بلا بداية أو
نهاية ،يتوسطه باب خشبي قديم ،تدخل منه
القطط إلى بيت "الخالة بدر ية" ولا تخرج ،من ثم
حذرت الإمهات الأطفال من الاقتراب من هذا
الباب ،وقد ازداد ذلك التحذير مع تجربة "الخالة
سبيكة" عندما حاولت دخوله ،ثم ما شاع حول
زوج "بدر ية" نفسها ،لا سيما مع الأشياء العجيبة
التي كان يحضرها للقر ية ويبادلها مع الرجال.
تضاربت الأقوال حول حقيقة مصير هذا
الرجل .في يوم تندفع قطة الفتاة "زكية" إلى بيت
الخالة بدر ية ،وينطلق الأطفال وراءها ،ثم
يدخلون البيت العجيب ،الذي كان على غير ما
يحكى عنه ،بل كان ممرا إلى عالم آخر مغاير لعالم
القر ية التقليدي.
لا تدري الساردة متى بدأت معها حالة الشرود
تلك التي أصابتها وأقلقت والدها وأخواتها ،ل كن
الأم دفاعت عنها ،ورفضت تلك المسميات التي
أطلقت عليها ،من مثل :الحالمة أو الممسوسة.
وكان دافع الأم إلى ذلك الموقف هو تفوق الابنة
الدراسي المميز .منذ طفولتها كان للساردة عالمها
الخاص مع عروستها ،ثم فوق المقعد الحجري
المطل على البستان ،وعندما كبرت كانت
تدهش من مدح معلماتها تفوقها الذي كانت تراه
عاديا .كثرت تأملاتها للسحب البيضاء أو
سماعها لنهنهة أمها وجلسوها بجوار النافذة المغلقة،
وكانت تجد سلوتها في ال كتب ،حيث التاريخ
والفكر والفلسفة ،ورحلتها الطو يلة مع الأسئلة التي
كان يثيرها كلام بعضهم غير الصادق.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
بطر يقة رمزية إشكالية خضوع
الإنسان لأفكاره الوهمية،
وتصديقه لها؛ مما يصيبه بالجمود
عبر رفضه التغيير أو التطلع إلى
الجديد المغاير .يلاحظ على البناء
مركز ية التراث الشعبي وقوة
حضوره ،مع انحصار المكان في
"القر ية ،بيت الخالة زكية" ،أما
الزمان فيأتي مسلسلا.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد عالم
الساردة الخاص وما يحيط به
من تساؤلات كثيرة وتأملات
ينتج عنها شرودها الذي يرفضه
المحيطون ،ل كن تظل الساردة
متسمكة بعالمها الخاص رغم
غرابته في نظر الآخرين .يتسم
البناء بمركز ية الاسترجاع،
وينحصر المكان في "المنزل،
المدرسة" ،مع توظيف تقنية
الاسترجاع الزمني.

 -38حالة تشبهنا

[ ]15هدى محمد النعيمي

 -38حالة تشبهنا

 .493قبل الطر يق (ص )94 -87
 .494قالت مريم (ص )104 -95

[ ]15هدى محمد النعيمي

تنطلق الساردة في تداعياتها خلال رحلتها
بالطائرة ،حيث الطر يق طو يل ولا شيء يؤنس
سوى حديث صدق بين الورقة والقلم ،ل كن ثمة
صعوبات تعوق الكتابة .تنطلق حول أفكارها تجاه
تعلقها في السماء بعيدة عن الأرض ،وتستعيد
حديث "الخالة" حول ركوبها الطائرة أول مرة
إلى ألمانيا؛ لعلاج حفيدتها .يتجه انتباهها إلى
الشبح الجالس بجوارها ،وتتذكر الخالة وحفيدتها،
ثم تتساءل :ما الذي يمكن أن يقطع ساعات
السفر الطو يل؟ تجد أن النوم والقراءة والكتابة
الجليلة كلها لا تصلح .تنطلق مع أفكارها حول
بطل رواية إيطالية مترجمة ،ويتفاعل قلمها ليرسم
خر يطة اليابان؛ عندئذ يلتفت الجالس بجوارها
إليها ،ويسألها :هل زرت اليابان قبلا؟" .ينطلق
الحوار بينهما ،محدثا آثارا كثيرة.
عادت الساردة من أجازة العام الدراسي الأول،
حيث فوجئت هي وزميلاتها بحديث "مريم" عن
زواجها السر يع والمفاجئ ،كاسرة القاعدة التي
أجمعن عليها وهي عدم إمكانية الجمع بيت الزواج
والجامعة .تتوالى مظاهر سعادة مريم في زواجها
ُّ
وتفتحه
وفرحها به وتعدادها ميزات زوجها
وتعامله الحضاري معها ،خاصة إزاء استعمالها
الميكاج دونهن داخل الجامعة .بدأت مريم تتغير
مع الحمل وقل تحصيلها وأخذت الزميلات
يبتعدن عن مساعدتها دون الساردة التي كانت
تصدق حديثها كله ،تخرجت الساردة وزميلاتها
دون مريم التي تأخر تخرجها عاما ،وكان بتقدير
مقبول .وبعد سنوات انطلقت الساردة في حياتها
العملية ،منتظرة زوجا يشبه زوج مريم في
احتوائه للمرأة ،تفاجأ بمريم مع أسرتها على هيئة
تخالف ما كانت تقول ،فعلمت أن "مريم كانت
بحاجة إلى أن تتجمل قبل أن نراها".
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هذه القصة مرو ية من خلال
المتكلم ،حيث ترصد أفكار
الساردة الخاصة تجاه السفر وفي
أثنائه ،وهي أفكار تنتقل بين
أمور شتى ،وإن كانت "الكتابة"
تحتل مكانة متميز بها ،ثم يكون
التعرف على شخص آخر .وقد
جاء البناء مشهديا مع توظيف
تقنية الاسترجاع الزمني .أما
الفضاء المكاني فقد انحصر في
"الطائرة".

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
إشكالية المرأة بين الزواج
واستكمال الدراسة؛ لما يتطلبه
كل منهما من مهام وواجبات،
وكيف أن بعض النساء يحاولن
تجميل الواقع السيئ الخاص
لطبيعة
وتفهمه
بزوجهن
واجباتهن .يوظف عنصر
المفارقة ،ويتنوع المكان بين
"الجامعة ،مؤسسة العمل ،سوق
تجاري" ،أما الزمان فيأتي
مسلسلا مع نقلات غير محددة.

 -39نساء لا يعرفن البكاء

[ ]15هدى محمد النعيمي

 -38حالة تشبهنا

 .495الليلة الأولى وما بعدها (ص )112 -105
 .496الاختيار الصعب (ص )24 -14

[ ]16أمنية العمادي

ترصد الساردة تجربة زواجها المريرة ،التي بدأت
بع ُرس خيالي لم تكن تحلم به يوما ،ل كن مع
استسلام من والديها تعجبت له ،واستعادت
صورة المرأة التي اختيرت زوجا لذلك "الرجل
المهم" .تنتقل الساردة من قاعة العرس إلى غرفة
فارهة ،حيث يتم تزيينها للقاء زوجها المهم.
ودون كلام يكون لقاؤهما الذي ينتهي بتهالك
الرجل ذي الوجه الكمثري ،ثم مغادرتها الغرفة.
يتكرر ذلك لثلاث ليالٍ ،ثم تنتقل إلى بيت دون
الغرفة التي كانت فيها ،لتلقى رجلا آخر تعلم منه
أن "السيد الرئيس بارك زواجهما ويهديها تحياته
وثلاث عقود ماسية" .تستلم لحياتها حيث لم تتعلم
الاعتراض ،وتنجب و يكبر ابنها ذو الوجه الكمثري
مكتشفا موت أبيه في حادث غامض.
اشتدت الريح والمطر و"نورا" واقفة أمام نافذة
حجرتها في الطابق الثاني من قصر والدها ،تستعيد
تجربتها مع مرض السرطان ،الذي عولجت منه
في أوروبا ،ودور أبيها ومكانته في تحقق العلاج.
ل كن بعد إصابتها بهذا المرض اللعين ،الذي
اقتنص من صدرها كنزا عزيزا تخلى عنها زوجها
"راشد" وطلقها ،حيث وكل صديقه "نايف"
لإنهاء إجراءات الطلاق .مع أنه ناضلها من أجل
الزواج منه ،وحاربت أسرتها؛ حتى يوافقوا،
خاصة أخاها "سعود" .تذكرت كيف استطاع
إقناعها بحبه .تدهورت أحواله بعد طلاقها،
حيث طلق زوجته أخرى ،ورفع أبوها عنه
حمايته ودعمه اللامحدود؛ فانهار مكتب الاستيراد
الخاص به ،وانفض عنه كل أصحابه؛ عندئذ
حاول العودة إليها ،ل كنها رفضت.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
صورة سيئة من حصول ذوي
النفوذ على المرأة باعتبارها مادة
للاستمتاع المؤقت أيا أكانت
الوسيلة صحيحة أو دون ذلك،
مما يقدم صورة من صور قسوة
التعامل مع المرأة الزوجة .ثمة
اعتماد عنصر المفارقة ،ويتنوع
المكان بين "قاعة العرس،
غرفة ،البيت" ،أما الزمن
فمسلسل مع استرجاع ونقلات.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،راصدة تجربة
المرأة إزاء "الزوج الذي يتخلى
عنها وقت مرضها"؛ ومن ثم
فإنها ترفض عودته ثانية .وعبر
تستعيد
الاسترجاع
بنية
الشخصية الرئيسة أزمتها تلك؛
لذا ينقسم المكان نمطين :آني
"حجرتها بقصر والدها" وماضوي
"المستشفى ،شركة والدها،
الفندق" ،فضلا على مجيء
القصة عبر الشكل الدائري.

 -39نساء لا يعرفن البكاء

[ ]16أمنية العمادي

 -39نساء لا يعرفن البكاء

 .497الانحدار (ص )32 -25
 .498فوق الريح (ص )39 -33

[ ]16أمنية العمادي

لم تهتم الشخصية الرئيسة بالحاضرين داخل قاعدة
المحاكمة ،ولا بكلمات المواساة التي صبتها صديقتها
على مسامعها ،وأخذت تستعيد جانبا من ماضيها
مع زوجها وأزمتها معه ،وذلك من خلال حوار
متخيل معه ،ترصد فيه أشكال معاناتها رغم رغد
العيش بسبب انشغاله عنها من أجل المال لتحقيق
استمرار ية المستوى المادي المرتفع ،إضافة إلى
سفره مع زوجته الأولى؛ من ثم تطالبه بضرورة
العدل بينهما ،على حين كان كثير الانقطاع ،وهو
ما يبرره بظروف الحياة ومتاعب العمل ،حيث
تعرض لخسائر كبيرة .وأخيرا طلاقها رغم أنه
الرجل الوحيد الذي أحبته ووهبت له عمرها؛
من ثم ترفض تبرير المتكرر بالعمل والمال.
استمرت لامبالاتها إزاء اتهامات ممثل الادعاء لها
أنها قتلت زوجها بالسم ،ولا بمرافعة محامي الدفاع
عنها بأنها ضحية المجتمع والفقر والمدقع وإهمال
الزوج.
سعدت باختيارها لوظيفة مضيفة بالخطوط
الوطنية ،عندئذ تستعيد شدة تعلقها بهذه الوظيفة
منذ الصغر حتى المرحلة الثانو ية ،حينما سألها
مدرس اللغة العربية "ماذا تحبين أن تكوني عندما
تتخرجين من الجامعة" فأجابت من دون تفكير
"أحب أن أعمل مضيفة طيران" ،وهو ما بررته
من خلال تعلقها بحياة الطيور ،وتمنيها الانطلاق
مثل تلك الكائنات .استنكر خطيبها وظيفتها تلك؛
حيث رآها "خادمة على طائرة" ،وهذا ما
استنكرته منه ،هو المتعلم في الغرب .رغم ذلك
فإنها تمسكت بوظيفتها ،وانطلقت في رحلتها
الأولى ،حيث شملتها مشاعر السعادة الغامرة
بالرحلة والركاب ،خاصة مع ذكر يات طفولتها
الجميلة ،وهو ما كان وراءه قوة ارتباطها بهذا
العمل .ل كن تسقط الطائرة متحطمة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
إشكالية الزوجة التي دفعتها
معاناتها مع زوجها إلى قتله،
تلك الأزمة التي تعبر عنها من
خلال حدث متخيل ،هو
حوارها مع زوجها ذاك
المقتول .ويستمر توظيف
الشكل الدائري في هذه القصة
عبر المركزي ،حيث تبدأ القصة
وتنتهي في المكان نفسه "قاعة
المحكمة".

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم تجربة
المرأة إزاء العمل ضمن الوظيفة
التي تتمناها وشدة تمسكها بها
رغم معارضة المجتمع متمثلا في
خطيبها .يتنوع الفضاء المكاني
بين "شركة الطيران ،منزلها،
الطائرة" ،أما البنية الزمنية
فتعدد ضمنها الاسترجاعات؛
نتيجة اتساع مساحة تداعي
الأحداث ،إضافة إلى توظيف
تقنية الاستباق.

 -39نساء لا يعرفن البكاء

[ ]16أمنية العمادي

 -39نساء لا يعرفن البكاء

 .499الطوفان (ص )48 -41
 .500أشياء لا تشترى (ص )56 -49

[ ]16أمنية العمادي

يتقدم "فهد" لخطبة "ريم" التي تسعد بذلك معلنة
موافقتها الخجلي ،مع أنه يكبرها بعدة أعوام فإنها
كانت شديدة التعلق به منذ صغرهما ،رغم ما
تردد عن زواج فهد من أمريكية عقب سفره
لإكمال دراسته الطب هنا ،تم الزواج ثم سافر
العروسان إلى باريس وعادا تشملهما السعادة
البالغة ،ل كن ثمة مسحة من الحزن على وجه
فهد ،ثم القلق فالتوتر الزائد ،وأخيرا تغيرت
معاملته لزوجته ،ووقعت أحداث غريبة منه؛
دفعت ريم إلى محاولة معرفة الحقيقة عن طر يق
خالها وكبار الأسرة ،الذين فاجأهم فهد بطلبه أن
تجهض ريم نفسها ،عندئذ طلب الخال من ريم
الذهاب إلى طبيب الأسرة ،حيث علموا أنها
وجنينها مصابان بالإيدز.
تنطلق "وداد" في سيارة من المطار إلى بيت أبيها
مع ثلاثة أشخاص :عمها ،وابنه ،والسائق؛ وذلك
بعد حياة استمرت أكثر من  17عاما بعيدا عن
والدها ،التي تعرف حقيقته عقب ز يارة عمها
وابنه؛ عندئذ تقص عليها أمها حقيقة الأمر،
حيث تعرفت على أبيها وتزوجا سرا ،ل كن لم
يستطع أي منهما أن يعلن هذا الزواج لرفض
الأسرة ،مما اضطر الأب إلى الزواج من أخرى،
بل عرفت أسرة الوالد من التي يريد الزواج منها،
وقاموا بترحيلها وهو خارج البلاد ،وعندما حاول
الوصول إلى زوجته الحامل توفي في حادثة،
وظلت الأم تسعى لمعرفة أخباره ،حتى يأست،
وأخيرا جاء أهل زوجها للتعرف عليهما ورعاية
الابنة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج أحد
الآثار السلبية للذهاب إلى
الغرب حتى لو كان السبب
تلقي العلم ،فالزوج قد وقع في
علاقات غير مشروعة ،أدت
إلى إصابته ومن وراءه زوجته
وجنينهما بفيروس الإيدز .كان
البناء السردي تقليديا .مع تنوع
الفضاء المكاني "منزل الأسرة،
باريس ،منزل الزوجية ،عيادة
وكثرة
الطبيب"،
الاسترجاعات.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
إشكالية إنسانية ذات طابع
اجتماعي ،تتمثل في نشأة الابنة
بعيدا عن والدها؛ نتيجة رفض
أسرة الوالد زواجه؛ نظرا
لأسس اجتماعية تفرق بين
البشر .يستمر في هذه القصة
استخدام البناء الاسترجاعي
ذي المنحى الدائري ،ومعه
يتنوع الفضاء المكاني بين
"السيارة ،منزل أمها ،منزل أسرة
والدها".

 -39نساء لا يعرفن البكاء

[ ]16أمنية العمادي

 -39نساء لا يعرفن البكاء

 .501أقنعة ال كبر ياء (ص )65 -57
 .502السقوط (ص )75 -67

[ ]16أمنية العمادي

وقفت "زهرة" صامتة أمام والدتها وكبار العائلة،
متحملة آلام سنوات ثمانية مضت ،تزجرها أمها
لتتكلم ل كنها تظل صامتة؛ فتقوم الأم نفسها بسرد
قصة ابنتها ،التي تمنتها بعد إنجاب خمسة ذكور،
وشدة احتياجها لها ،وقد رزقها الله بها بعد
يأس ،تعلقت الأم بابنتها وأحبها الجميع لتوفقها
الدراسي ،ثم تزوجها "عبد الله" وسافرا إلى فيينا،
ل كن عادت الابنة متغيرة ،وأخذ عبد الله يبتعد
عن مجلس العائلة ،واستغرقت زهرة في عملها
معيدة بكلية الآداب ،ثم حصلت على الماجستير
فالدكتوراه ،دون أن يعرف أحد مصدر معاناتها،
حتى جاءت أم زوجها لتخبر أمها أن عبد الله
يسعى للزواج من أخرى تنجب له ،عندئذ أعلنت
زهرة حقيقة مشكلتها لأمها ،بأنها ما زالت عذراء
رغم سنين الزواج الثمانية.
تتوقف سيارة الإسعاف عند المستشفى ،و يحتشد
جمع غفير يعمل الطبيب على تهدئتهم ،الأب في
ذهول لما أصاب ابنته "فاطمة" ،والأم المقعدة
غير مصدقة ،تأتي الخالة "سلمى" وتقبل يدي
أختها طالبة منها الغفران ،عندئذ تستعيد الأم ما
كان حتى اللحظة الراهنة ،فقد كانت الأم وأختها
"سلمى" شديدتي التقارب ،تزوجت الأم من
تاجر نجح في تجارته ،وتزوجت "سلمى" من رجل
يعمل بإحدى سفارات بلده؛ مما اضطره إلى
السفر والتغيب كثيرا؛ وقد أدمن الخمر ،وعلى
الجانب الآخر كانت فاطمة شديدة الحب لخالتها
"سلمى" ،وفي ليلة سهرت عندها ثم نامت ،وجاء
زوجها من سفره وقد أكثر من الخمر ،فاعتدى
على سلمى ،التي اضطرت للاعتراف لأمها ،ولم
تتحمل ما حدث فقطعت شرايينها ،وبينما تحاول
"سلمى" طلب الصفح من أختها أعلن الطبيب
وفاة فاطمة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية ذات حساسية خاصة
في المجتمع العربي ،وهي "انتفاء
القدرة الجنسية لدى الزوج"،
وما ينتج عنه من معاناة
للزوجة ،خاصة مع عدم
امتلاكها إلا الصمت .يأتي
البناء هنا أيضا استرجاعيا ذا
منحى دائري ،ويتنوع المكان
بين "مجلس العائلة ،منزل
الأسرة ،منزل الزوجية ،فيينا.

تعالج القصة من خلال روايتها
عبر ضمير الغائب إشكالية
اجتماعية ،وهي "إدمان الخمر"
وما ينتج عن ذلك من عواقب
وخيمة .ل كن من أجل بلورة
هذا المعنى الوعظي تأتي بعض
الأحداث مفتعلة ،مع ز يادة
مأساو ية أحداث أخرى .يستمر
توظيف البناء الاسترجاعي ذي
المنحي الدائري ،ويتنوع المكان
بين "المستشفى ،بيت العائلة،
بيت الخالة".

 -39نساء لا يعرفن البكاء

[ ]16أمنية العمادي

 -39نساء لا يعرفن البكاء

 .503الموت عشقا (ص )83 -77
 .504جدران من وهم (ص )92 -85

[ ]16أمنية العمادي

كانت فرحتها غامرة عندما أخبرها أخوها "حمود"
أكثر الناس التصاقا بها بتقدم صديقه "جاسم"
الشاب الطيب دمث الخلق لخطبتها .ومع لقائهما
الأول غمرها الحب ،وعاشا معا خمس سنوات لا
تنسى ،ثم بدأت معاناة جاسم مع مرض القلب
وإجراء جراحة له ،وحبها له يزداد و يقوى ،حتى
في صراعه الأخير مع المرض كانت على ثقة في
أنه لن يذهب ،وعندما مات لم تبكِّ ولم تصرخ
رغم طلب الطبيب ذلك ،وظلت تتعامل على أنه
ما زال حيا ،حيث كانت تعيد ترتيب أغراضه
الشخصية كل صباح؛ بل كانت تحادثه وتمازحه
وتعتذر له أحيانا؛ حتى اقترح بعضهم إرسالها إلى
مصحة نفسية ،وهو ما رفضه حمود ،الذي فوجئ
بوفاتها.
استمعت الزوجة إلى شكاية أم زوجها له ،حيث
ادعت أن الزوجة لا تعمل شيئا ،وأن الأم تحمل
أعباء المنزل وهي في هذه السن .حاولت الزوجة
أن تقطع أسباب الخلاف معه بأن تظاهرت
بالنوم ،ل كنه كان ثائرا عليها ،رغم متاعب عمله
التي لا تجعله لا يعرف النوم أياما .اتهمها زوجها
بخيانته وحبها لشخص آخر هو "سعد" ،الذي
سبق أن تقدم لخطبتها .وهنا اندفعت أمه وأخته
شديدتا ال كره للزوجة وقالتا في صوت واحد
تقريبا إنها لا مكان لها في هذا البيت .وقد كان
مبعث موقفهما ذلك أن الابن تزوجها رغم
إرادتهما ،بل طلبت الأم منه تطليقها مشككة في
نسب ما في بطن زوجته ،وهو ما عذب الزوج
لشدة احتياجه لهذا الطفل.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،وهي تعالج
إشكالية "الحب وقوته" عبر
منحى شديد الرومانسية ،مع
استمرار ية توظيف الاسترجاع
بمركز ية خاصة ومنحى دائري،
ل كن لا تنتهي القصة من
النقطة التي بدأت بها .يتنوع
الفضاء المكاني بين "منزل
الزوجية،
منزل
الأسرة،
المستشفى" .ويبدو أن اللغة تتسم
بشيء من الضعف عبر تكرار
فعل "كان" بصورة غير فنية.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،مبلورة إشكالية
اجتماعية معتادة ،وهي كراهية
أم الزوج لزوجته ،وهو ما
يدفعها إلى اتهام الزوجة
بالباطل ،والسعي إلى إفساد
حياتها مع زوجها .الفكرة تتسم
بالبساطة والاعتيادية؛ لذا جاء
ًّ
تقليديا مع اتساع مساحة
البناء
الحوار ،وتنوع المكان "المنزل،
منزل أخت الزوجة" ،إضافة
إلى توظيف تقنيتي الاسترجاع
والاستباق.

 -40أشياء خاصة جدا

[ ]16أمنية العمادي

 -39نساء لا يعرفن البكاء

 .505الشمس الباردة (ص )100 -93
 .506اغتيال بو حسين (ف :الحسن) (ص )19 -9

[ ]16أمنية العمادي

تتطلع الأم إلى حجرتها بدار المسنين ،وتحاول أن
تُصبر نفسها بأنها خير من غيرها ،ل كنها ترفض
المكان؛ فيضطر الطبيب إلى إعطائها حقنة مهدئة.
يدهش الطبيب من كثرة النزلاء الذين لهم أبناء
في حالة مالية جيدة .تفيق الأم وتبدأ في سرد
حكايتها للطبيب ،وكيف تفرق أبناؤها ،ولم يبق
إلا ابنها الأكبر الذي اقترح عليها توز يع التركة؛
وعندئذ تغيرت معاملته له ،حتى أودعها دار
المسنين ،ثم أهملها رغم وعوده لها برعايتها هي التي
كثيرأ ما ضحت من أجل أبنائها .حاول الطبيب
تهدئتها ووعدها بحسن رعايتها ،ل كن حالتها
ازدادت سوءا؛ فعمل الطبيب على الاتصال بابنها
الأكبر ،ل كنه فشل ،واستطاع أخيرا إحضار ابنها
الأصغر من المغرب.
تنطلق الساردة عبر تداعياتها تجاه رقود "بو
حسين" في غرفة العناية المركز ية ،ورغم تأكيد
الأطباء غيبوبته الكاملة فإنها على يقين من معاناته
وألمه وإدراكه لما يحيط به .ثم تنطلق في استعادة
حياته كلها ،منذ أن كان طفلا صغيرا نشأ بين
يدي جده ووالده اللذين عملا في البحر ،إلى أن
نما وصار فتى تحمل مسئولية الأسرة ال كبيرة بعد
وفاة الجد الأب ،عندئذ كافح بين مهن كثيرة،
إلى أن اشتغل في تجارة الأقمشة ،وبرع فيها محليا
وعالميا .ومع عطائه لأخوته وأبنائه والناس جميعا،
تبدأ رحتله مع مرض القلب ،ومعه كانت
جراحة ناجحة ،ل كن إهمال الطبيب وتغافله بعدها
أودت إلى مضاعفات تسببت في الوفاة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،مع استخدام
تقنية "السرد داخل السرد"،
حيث تقوم الشخصية الرئيسة/
الأم المسنة بسرد أزمتها ،التي
تتمثل في إهمال أبنائها لها وقسوة
عليها .يلاحظ اتساع مساحة
الحوار المباشر بين الشخصيات،
مع تنوع المكان بين "دار
المسنين ،منزل الابن الأكبر"،
واستخدام تقنيتي الاسترجاع
والاستباق الزمنيتين.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تشير إلى
إشكالية ،تتمثل في قوة الفارق
بين عطاء الإنسان للآخرين
والقضاء عليه – وهو ما أطلق
عليه العنوان "اغتيالا" -نتيجة
الإهمال .يأتي بناء القصة
استرجاعيا دائريا ،فرغم ترمكز
المكان في "غرفة 621
بالمستشفى الشهير" فإن السرد
يتنقل بين أمكنة شتى ،عبر
الاسترجاع .ثمة مفردات بيئية:
النوخذة ،الطواويش ،النهام
ص.13

 -40أشياء خاصة جدا

[ ]16أمنية العمادي

 -40أشياء خاصة جدا

 .507من حكايات الحزن (ص )28 -21
 .508صوت الصمت (ص )38 -29

[ ]16أمنية العمادي

تقف "خاتون" أمام بيتهم القديم والدماء تننزف
منها ،مستعيدة ما جعلها في هذا الموقف .فهي
من أسرة غير عربية فقيرة ،تتكون من :الأب
والأم وأخوها .ورغم أميتها فإن لها جمالا أخاذا،
دفعها إلى الحلم بفارس يأخذها إلى حياة أفضل
مما هي فيه ،وإن كانت تشك في إمكانية حدوث
ذلك؛ مع شدة الانبهار بالحياة الحديثة الغنية؛
ومن كثرة أحلامها تلك .وذات يوم وقع بصر
"صفوت" عليها وسأل عنها ،وبدأ في خداعها
ووعدها بالعمل في السينما والتمتع بثراء بلا
حدود ،وعندما صدقته وذهبت حيث وعدها
وركبت سيارته فوجئت برجل خليجي يعبث
بجسدها ،ورغم صراخها اعتدى عليها ،ثم ألقى
بها في الطر يق على حالتها تلك التي عادت عليها
إلى بيتهم القديم.
كانت تتوقع مفاجآت غير سارة؛ لذا انتابها
الخوف على زوجها "ماجد" وصغيرها "حمد"؛ من
ثم انطلقت تسعيد كيف نما الحب بينهما ،حيث
كانت محور الأنظار لجمالها الأخاذ ،عندئذ وقع في
حبها الذي نما وقوي بينهما؛ لذا لازمته رحلة
السفر منذ بدايتها رغم مشاقها العديدة .انقطعت
أفكارها ونظرت من النافذة ،حيث لم تر آثار
المطر الذي كانت تسمع أصواته؛ ثم فجأة وعبر
أحداث كثيرة تكتشفت أنها فقدت السمع،
وهو ما أخبرها به الطبيب ،الذي نصحها هو
وزوجها بالصبر ،ورغم اعتياد طفلها وزوجها
التعامل معها بلغة الإشارة فإنها الوساوس جعلتها
تشعر بابتعاد زوجها وتغيره ،بل تأكدت أن ثمة
أنثى في حياته؛ مما أصابها باضطراب شديد .عاد
إليها سمعها واكتشفت انشغال زوجها بها واستمرار
حبه لها ،و بحثه مع الطبيب عن علاجها.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
إشكالية إنسانية ذات طابع
اجتماعي ،وهي "أحلام الثراء
التي ترواد الفقراء دون ضابط،
وما ينتج عنها من عواقب .ياتي
بناء القصة عبر شكل استرجاعي
دائري ،يهيأ لك تنوعا في
الأمكنة ،التي تتمثل في "بيت
خاتون ،حيها ،السيارة" ،عبر
مركز ية الاسترجاع .وثمة مفردة
بيئية :فريج ص.24

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
إشكالية إنسانية ،تتمثل في
"تسرب الشك في حب الآخر
نتيجة لضعف الذات؛ بسبب
مرضها" ،بينما تكتشف حقيقة
الأمر ،وهو أن الآخر ما زال
يحبها ،وأن ما كان مجرد شكوك
لا صحة لها .جاء البناء ت ًّ
قليديا
مع الاعتماد على المصادفة.
وتنوع المكان بين "الجامعة،
المنزل ،عيادة الطبيب" ،مع
الاستباقات
استخدام
والاسترجاع.

 -40أشياء خاصة جدا

[ ]16أمنية العمادي

 -40أشياء خاصة جدا

 .509الأفعى (ص )46 -39
 .510سيظل زوجي (ص )56 -47
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تتسم "وداد" بعدد من الصفات السيئة بداية من
حدة الطبع وسوء الخلق ،الذي زدات منهما
الطبيعة عبر قبح المنظر .تزوجت من "هلال"
العامل البسيط نتيجة قبحها دون أختيها "فاطمة
وزينب" ،اللذين تزوجا قبل أن يبلغا السادة
عشرة .كانت وداد شديدة السخط على زوجها
الذي لم يستطع التخلي عن طبيعتها البسيطة ،وهو
ما جلعها ناقمة على والدها لأنه زوجها له ،بينما
كان زوجها يكتفي بالصبر على هذا البلاء
الشديد .وعقب وفاته اتخذت كل السبل للزواج
مرة أخرى؛ نتيجة قناعتها بكثرة مميزاتها التي
تجعلها موضع اهتمام الرجال ،ل كن زواجها تأخر
ثانية كثيرا؛ بسبب معرفة الناس طيبعتها السيئة،
وأخيرا تزوجت ب "إسماعيل" أخي زوجها
الأصغر.
بعد مقدمة طو يلة ترصد فشل الزمن أحيانا في
إزالة الأحقاد ،والتصريح بمناط أزمة الشخصية
الرئيسية  -ترصد تلك الشخصية سعادتها الغامرة
في ظل زوجها الوسيم الناجح في عمله والمتميز
فيه ،هذا فضلا على نجاح أولادها الثلاثة :سعود
ومحمد ونورا المماثلين لأبيهم .تستمر حياتها على
هذه الشاكلة إلى أن تضطر الزوجة إلى السفر مع
ابنها سعود؛ ليكمل دراسته بالخارج ،وتستمر في
الاتصال بزوجها الذي بدأت تشعر باشنغاله عنها
وتغيره ،حتى أخبرها ابنها محمد صراحة بخيانة
والدهم لها مع "دلال" ابنة عم الزوج؛ فحزت
وعادت سر يعا إلى منزلها ،وبعدما هدأت نفسها
وتمال كت أمرها سعت إلى مواجهة من تريد
تدمير بيتها وأخذ زوجها ،وطردتها شرد طردة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
إشكالية سوء الخلق والطبع وما
يتسبب لصاحبه من خسائر لا
يشعر بها رغم كثرتها .يأتي
ًّ
تقليديا تكثر في
البناء
الأحداث ،التي تمتد لزمن
طو يل؛ من ثم تعدد النقلات
والاختصارات الزمنية ،مع
تنوع الأمكنة "الحي ،منزل
وداد ،منزل والدها ،الجامع
ال كبير" .وثمة مفردات بيئية:
الجدو ص ،41شيلتها ص،43
بشته ص.46
يتنوع ضمير السارد في هذه
القصة؛ حيث يبدأ متكلما ،ثم
يختفي السارد تدر يجيا إلى أن
يصير السرد بضمير الغائب.
تعالج هذه القصة بطر يقة تتسم
بالسطحية إشكالية "مواجهة
الزوجة لخطر فقد زوجها ،عن
طر يق امرأة أخرى" ،ومع
سطحية الفكرة تكون تقليدية
البناء ،وينحصر الفضاء المكاني
في "المنزل ،منزل ابنها في
بر يطانيا" ،كما يأتي الزمن
مسلسلا.

 -40أشياء خاصة جدا
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 -40أشياء خاصة جدا
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لا ترضى "زهرة" عن والدها "درويش" وهي
تشاهد عائدا من عمله حمالا بالسوق القديم ،وهو
بدوره يدرك مغزى نظرات ابنته ،بل سمعها
بوضوح وهي تحتقر مهنته تلك ،وفي المقابل كانت
عنايتها الظاهرة بجمالها الباهر .إزاء ذلك تردد
الأب بين الخشية على ابنته والسعادة بجمالها،
الذي قد يدفعها إلى طموح بعيد؛ من ثم حاول
الأب كبح جماح ذلك الطموح؛ خوفا على
ابنته ،وقرر منعها من الذهاب للمدرسة رغم
تفوقها المميز .ذات يوم يجيء الفتى الثري
"عبدالعزيز" إلى بيتهم ،و يعجب به ،و يحاول إطالة
البقاء في بيتهم ،وهو ما يدركه الوالد ،وفي الصباح
يأتي عبد العزيز لطلب الزواج من زهرة ،ل كن
الأب يرفض؛ لعلمه أن ذلك مجرد نزوة قد تودي
بابنته.
أصيبت "نعمة" بصدمة شديدة عندما علمت أن
"هادي بن راشد" الشخص الذي لم تحب سواه
قد تقدم لخطبة صديقتها "مشاعل" أقرب
صديقاتها إليه ،عجزت الأم عن التخفيف عنها،
ولاحظ الأب انهيارها مع عحزه عن فعل شيء
لابنتها ،التي عانى كثيرا حتى جاءت إلى الدنيا،
فكانت سعادته غامرة بها وأحب حبا شديدا؛
من ثم كان ألمه عظيما لما ألم بها .بعدما علم
الأب بحقيقة أزمة ابنته ذهب إلى "هادي "،
واصطحبه إلى منزله ،وعرف منه تفاصيل الأمر،
وأنه ما زال يحب ابنته ،ويريد الزواج منها لولا
أنها ثر ية ،و يخشى أن يتهم بالطمع في ماله،
فطلب منه الوالد أن يذهب إليها ،و يخ برها بحقيقة
الأمر.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،وتعالج في بساطة
دون تعميق لإشكالية "طموح
بعض أفراد الطبقة الفقيرة
وتطلعهم إلى حياة أرقى" ،دون
تفكير في عواقب أو مخاطر ،أو
تقدير جهود "الوالد العامل
البسيط" .ل كن يأتي البناء
تقليديا .ينحصر المكان في "منزل
درويش ،السوق القديم"،
وتستخدم تقنية الاستباق .وثمة
مقهوي
بيئية:
مفردات
شاي
استكانة
ص،61
ص ،63دواعيس السوق
ص.64
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تتناول
إشكالية الحب بين الطبقات
متفاوتة الثراء ،حيث يمتنع
هادي عن التقدم لمن أحبها؛
لأنها أكثر ثراء منه ،ل كن
يتفهم الأب الأمر ،ويتقبله
زوجا لابنته .ومثل هذه المثالية
من الشخصيات يسم القصة
بقدر من الافتعال ،وإن كان
البناء استرجاعيا ذا منحي
دائري .بينما المكان ينحصر في
"المنزل".

 -41أنين الورد ولأني لك

[ ]16أمنية العمادي

 -40أشياء خاصة جدا

 .513الصندوق (ص )86 -77
 .514من حكايات الألم (ص )16 -9

[ ]16أمنية العمادي

استيقظ بيت "بوجاسم" على صياح الجدة في
حجرتها التي تتوسط حجرات المنزل الخمس ،حيث
يسكن ولدها "جاسم" وزوجته "بدر ية" و"حسين"
وزوجته "حصة" ،ثم أولادهما .كان الشجار بين
الزوجتين كثيرا لاختلافهما في المنشأ .تعالى
صراخ الجدة لخوفها على الأبناء من "العقارب"،
التي تخرج من شقوق الجدران ،وفي أثناء ذلك
عثر الأطفال على صندوق جميل أسرعوا به إلى
الجدة ،أخذت تفحصه وتحاول معرفة ما فيه ،ثم
أمرت "راشد بن جاسم" أن يذهب لجده حتى
يخ بره ،علم الجميع بأمر الصندوق ،وتباينت
مشاعرهم تجاهه ،وفي النهاية حضرت الشرطة
ومعهم "سعدون" جارهم الذي سرقه من
المتحف الوطني ،فحاول إخفاءه في بيت
"بوجاسم" ،الذي أدرك في نهاية الأمر أن هذا
الصندوق نكأ ال كثير من جراح أفراد أسرته.
تجلس الساردة /موظفة في النيابة العامة في ذلك
المستشفى من أجل سماع قصة فتاة أقدمت على
الانتحار ،وقد شغلت حادثتها الرأي العام .تباينت
مشاعر الساردة خلال لحظات انتظارها لهذه
الفتاة "هند" ،التي جاءت مع طبيب شاب ،أشار
إليها بالجلوس .وبعد انفراد الساردة بالفتاة،
أخذت الأخيرة في سرد قصتها :فهي بنت تاجر
ثري ،أتاح لها تعليما أجنبيا وإن لم يقبل وصولها
إلى مراحل متقدمة في التعليم ،الذي انشغلت
عنه بحياتها المرفهة ،التي نعمت بكل ما تريد أو
تحلم .حتى رأت "عبد العزيز" رجل الأعمال
الشاب صديق أخيها التاجر الناجح ،فأحبت
وسعت إلى إيقاعه في حبها ،حتى وقعا في الخطأ
دون أن يعرف من هي .وعندما علم ثار بشدة،
وبين لها أنه لا يستطيع التقدم للزوج منها؛ لأنه
عاقد قرانه على ابنة عمه؛ من ثم أقدمت هند على
الانتحار ،ولم تفق إلا في المستشفى.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،وتعمل عبر
حدث مفاجئ على كشف
خبايا عدة شخصيات ،يمثلون
أفراد أسرة واحدة ،حيث يمثل
هذا الحدث "العثور على
صندوق مجهول المالك" متكئا
تتكشف من خلاله طبائع
الشخصيات ومواقفها .يتمثل
الفضاء المكان في "منزل
بوجاسم" ،وتستخدم تقنية
الاستباق الزمنية .وثمة مفردة
بيئية :ناطور.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،الذي يعبر أولا
عن صوت الساردة ،ثم صوت
الشخصية الرئيسة ،حيث إنها
التي تولت سرد قصتها ،التي
تعالج إشكالية "تطور الحب إلى
علاقة محرمة" دون إكمالها
بالزواج ،وهو ما تسبب في
إقدام الشخصية الرئيسة على
الانتحار .تأتي القصة بسيطة في
بنائها رغم توظيف تقنية السرد
داخل السرد ،أما المكان
فمتنوع ،وثمة استرجاع ممتد
وتكرار غير فني.

 -41أنين الورد ولأني لك

[ ]16أمنية العمادي

 -41أنين الورد ولأني لك

 .515الضحية (ص )23 -17
 .516القيد (ص )29 -25

[ ]16أمنية العمادي

أبلغ رئيس التحرير الساردة "مريم" الصحافية
بضرورة تغطية الجريمة التي ارتكبتها سيدة قتلت
ابنها وابن زوجها ،ثم أصر على إجراء حوار مع
تلك السيدة .وهو ما ساعدها على تحقيقه المصور
"حمادة" .تحدث المرأة المتهمة مبينة أن والدها
باعها مرتين :أولا لرجل يكبرها بأربعين عاما
مات بعد عام من زواجهما وترك لها ولدا ،وثانيا
لآخر متزوج من ثلاث نساء ،سادي دائما ما
كان يسبها أمام أخواتها ووالدها ،فضلا على
ضربه طفلها الصغير ،مع أنه أمرها بتربية طفل
آخر من أطفاله ال كثيرين .وذات يوم جاء الزوج
ورائحة الخمر تملأ فمه ،فأهانها وبالغ في ضرب
صغيرها؛ مما دفعها إلى وضع السم في اللبن لطفله
الآخر ،بينما الزوج نائما .وعندما استيقظ
أسرعت إليه ،فشرب طلفها من اللبن المسموم
ومات الطفلان.
تطلعت الفتاة المدللة "نورة" من شرفتها على
حديقة تدل على ثراء شديد .كانت في التاسعة
عشر ،ورغم ثراء والدها فإن فكره التقليدي لم
يسمح لها بمواصلة تعليمها ما بعد الثانوي ،ورفض
تعلمها قيادة السيارات ،رغم عشقها الشديد
لقيادة السيارات .نتيجة لضيقها من كثرة القيود
حولها ،عملت على تعلم القيادة والخروج بالسيارة،
حيث حاولت إقناع أخيها "سلطان" بأن يخرج لها
السيارة ولو لدقائق معدودة ،ل كنه رفض،
وعندما يئست خططت لأن ترتدي زي أحد
إخوانها ،وأخذت السيارة مع خادمتها الفلبينية
"ماري" ،قادت السيارة بسرعة جنونية ،ورغم
توسلات الخادمة فإن نورة لم تستجب إلا للنداء
الداخلي بالتحرر من كل القيود ،واندفعت
بالسيارة؛ مما أدى لغرقها في مياه الخليج.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،الذي يمثل صوت
الساردة أولا ثم صوت
الشخصية الرئيسة ،يتكرر البناء
الذي سبق :سارد تؤهله مهنته
للاستماع للآخرين /المتهمين.
وتعالج القصة هنا شكلا من
أشكال معاناة المرأة عبر زواجها
غير المناسب .توظف في هذه
القصة تقنية السرد داخل
السرد ،و يأتي المكان متنوعا،
مع استرجاع ممتد .لغة السرد
ضعيفة في بعض الأحيان،
بينما الحوار عامي ،ثم فصيح
دون مبرر فني.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تتطرق إلى
إشكالية وقوع الفتاة الخليجية
تحت قيود كثيرة؛ مما يدفعها
إلى التحرر من تلك القيود،
ل كن عبر طر يق غير سوي
تودي بحياتها .يأتي البناء
تقليديا ،وتكثر الأحداث كأن
القصة رواية مختصرة؛ ومن ثم
يتنوع المكان ،أما الزمان فكان
مسلسلا .ثمة مفردة بيئية:
استكانة ص.27

 -41أنين الورد ولأني لك
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تحمل سيارة الإسعاف فتاة فاقدة الوعي ،تبعت
الفتاة والدتها وأخاها الشاب بعدما أعطى رجل
الإسعاف الذي شربته الفتاة بغرض الانتحار.
ركبت الأم بجوار المسعف ،وشردت إلى الوراء
لأكثر من عشرين عاما ،حينما عملت أن ابنتها
"نعيمة" مريضة مرضا عصبيا ،يدفعها إلى الانتحار
إذا لما يحسن الميحيطين بها معاملتها .كان والد
نعيمة السيد "بوحامد" شديدة الحب لابنته
والعطف عليها .لامت الأم نفسها؛ لأنها هي التي
مكنت أخوة نعيمة منها ،حيث لم يوافقوا على
استكمال تعليمها أو حصولها على ميراثها ،بل
أهملوا رعايتها الصحية .بكت الأم ودعت الله أن
يمن على ابنتها بالشفاء ،وعاهدته على أن تحسن
معاملتها – وفي أثناء ذلك فارقت نعيمة الحياة.
اسيتقظ "دلال" سعيدة في انتظار باص المدرسة،
حيث كان هذا يومها الدراسي الأول .تأكدت
من الأشياء البسيطة التي سوف ت أخذها عند
ذهابها إلى المدرسة ،تأخر الباص؛ فاعتقدت أنه
ربما ذهب إلى بيت فاطمة بنت خالتها أولا.
كانت تحب فاطمة كثيرا؛ فهي صديقتها الوحيدة.
نظرت إلى صورتهما ،وتذكرت أنها سوف تخ بر
فاطمة أنهما لا بد أن تجلس معها في مقعد
واحد .ذهبت إلى أمها متعجبة من أنها لم تأت
لتأخذها إلى باص المدرسة ،وسألتها عن تأخره.
فبكت الأم ،ولم تستطع أن تخ بر ابنتها أنها فشلت
في إقناع الإدارة التعليمية أن تقبل ابنتها في تلك
المدرسة التي خصصت فقط للمواطنين ،ولم تفلح
في إفهام الصغيرة معنى أن تكون "بدون" ،أي لا
جنسية لها رغم أنها مولود هنا.

372

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية اجتماعية ذات طابع
إنساني ،وهي سوء معاملة
الأسرة للفتاة المر يضة عصبيا؛
نتيجة الانقياد إلى أفكار تقليدية
وأطماع مالية ،وكيف أن ذلك
يودي بحياتها .انحصر المكان في
"البيت ،وسيارة الإسعاف"،
الاسترجاع
واستخدام
التعهدية.
والاستباقات
و يلاحظ في هذه القصة تشابهها
مع القصة السابقة ،حيث
مأساو ية النهاية.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،وترصد بطر يقة
إشكالية مهمة ،وهي التميز في
المعاملة بين الوطنيين وغيرهم في
الحصول على الحقوق الإنسانية
الأساسية ،ومنها التعليم هنا.
كان بؤرة اهتمام السرد على
"الصغيرة"؛ مما فعل التأثر بهذه
الإشكالية .تمركز المكان في "
منزل دلال" ،مع توظيف
استرجاع توضيحي .ثمة مفردة
بيئة "دلة" ص.36
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جلست البنات الثلاث حول الأم ،تحكي لهن
عن أبيهن الذي لم يرينه إلا قليلا ،اشتكت الابنة
ال كبرى من أنه لم يكن يدللها ،وأخبرت الوسطى
أنه كان يدخن ،ولا تتذكر أنه قبلها ،بينما قالت
الصغرى أنه كان يشرب شيئا غريبا يجعله يترنح،
و يحطم الأشياء ،ومنها التلفاز الذي كانت تشاهد
عليها أفلام ال كرتون .فأكدت الأم عكس ذلك،
بل أصرت أن أباهن كان إنسانا جميلا محبا طيبا.
وأجابت عن سؤال الوسطى حول غيابه بأنه كان
يعمل من أجلهن ،ونفت أن يكون متزوجا من
أخرى ،أو يكون محبوسا؛ لأنه تشاجر مع إحدى
زوجاته الأربعة ،فأصابها بعاهة مستديمة .ذهبت
الفتايات وهن متأكدات من صحة ما قلنه ،وغير
متأكدات إن كان ما فعلته الأم يندرج تحت
باب ال كذب أم لا.
كانت الفتاة ترقب أخاها الذي لم يتجاوز التاسعة
عشر وهو تسلل إلى البيت قبل أذان الفجر
بقليل ،وهو تبدو عليه علامات الإدمان .حاولت
نصحه بالحسنى مرة وبالتهديد بأن تخ بر أباه
مرات ،لا سيما أنه صار كثير التغيب عن كليته،
وإذا ذهب فلدقائق معدودة يبقى وهو شارد
الذهن كما أخبرها بذلك أصحابه المخلصون؛ لذا
أعلمت أباها بحقيقة الأمر؛ فعنفه ،بل ضربه
لأول مرة .لم تتوقع الفتاة أن صنعيها هذا لمصلحة
أخيها سوف يدفعه إلى الانتقام منها؛ نتيجة
لسيطرة الإدمان عليه ،حيث قرر بإيعاز من
أصدقاء السوء أن يضع لها حبوبا مخدرة ،أصابتها
بالهزال والصداع ،وقد أخبرها الطبيب أن سببها
حبوب هلوسة تتناولها .اكتشفه الأب وهو
يضعها؛ عندئذ كانت سيارتان أمام البيت :سيارة
إسعاف لنقل الفتاة ،وسيارة شرطة للقبض على
الفتى.
373

عبر بناء حواري ،تحاول الأم
الدفاع عن صورة زوجها والد
البنات الثلاثة ،أو تحاول تقديم
صورة عكسها لواقع ذلك الأب
المليء بالأفعال السيئة تجاه
أسرته .لا يظهر ضمير السارد
الغائب سوى في تحديد الصوت
المتحدث .و يلاحظ هنا مركز ية
الحوار ،الذي جاء على نمطين:
مباشر ومسرود ،مع مشهدية
الزمان وثبات المكان "منزل
الأسرة".

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،وترصد أزمة
اجتماعية ،وهي آثار الإدمان
المدمرة على الأسرة ،ل كن تأتي
القصة شديدة الخطابية ،حيث
الرصد مباشر مع المبالغة في
وصف الأحداث وآثارها .وفي
سبيل ذلك كثرة الأحداث
المختصرة ،فكان الفضاء المكاني
متنوعا ،مع توظيف تقنية
الاسترجاع؛ من أجل إيضاح
جذور الأزمة وتطورها.
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عنفت سيدة المنزل رجلا مسنا جاء يبارك لابنها
الصغير "خالد" على نجاحه ،وطلبت منه أن
يخرج .غادر الصالة ال كبيرة وهو يبكي وتذكر
كيف تزوج ابنه هذه المرأة ،التي أجبرته على أن
يجعل والده يتنازل له عن هذا البيت ال كبير ،بل
أمرته ألا ينام الأب العجوز بالبيت ،وإنما في
حجرة البستاني .وتدر يجيا قلت ز يارة الابن لأبيه،
وصار لا يذهب إليه إلا عندما يعلم أنه مريض.
اعتاد الأب حياة الوحدة ،وأخذ يقضي وقته في
قراءة القرآن ورعاية الحديقة ،التي أخذ منها
بعض الأزهار؛ حتى يهديها لحفيده ،الذي منعته
من ز يارة جده .ثم كان اليوم الذي رسم فيه
الصغير بيتا كبيرا جميلا ،به غرفة صغيرة حقيرة،
وعندما سأله عنها الأب قال :هذا بيتي الذي
سأعيش فيه ،وهذه حجرتك التي ستعيش فيها
عندما تصبح عجوزا قذرا مثل جدي.
تسجل الساردة سعادتها بملاعبة أخويها "جاسم"
و"راشد" مع طفلها الوحيد "أحمد" بعدما انقطعا
عن ز يارتها؛ بسبب رفض زوجها "عامر" زواج
أخته "رقية" من جاسم ،الذي كان تعلقه بها
شديدا ،فلم يصدق ما قاله عامر من أن رقية
ترفض كل من يتقدم لها دون إبداء سبب.
حاولت الساردة إعادة العلاقة بين زوجها
وأخيها ،الذي ألح عليها في أن تعرف حقيقة
رفض رقية له ،وهو ما شغلها معرفته بالفعل.
وبعد إلحاح من الساردة ووعود أخبرتها رقية
بالسر ،حيث إنها اتجهت إلى الشات على
الإنترنت؛ نتيجة لفراغها ونصيحة صديقتها
"إلهام" ،وقد استهواها أحدهم ،واسمه "سلمان"،
واشتد تأثيره عليها ،حتى تقابلا ،ل كن اختفى من
حياتها بعدما تعلقت به للغاية ،وهو ما جعلها
ترفض غيره.
374

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،يستمر فيها المنحى
الوعظي الخطابي ،حيث ترصد
سوء معاملة الابن لوالده المسن
نتيجة تسلط الزوجة؛ ومن ثم
إهمال الابن لذلك الأب ،وما
يمكن أن يحدث بعد ُ من تكرار
التجربة على يد الحفيد .ل كن
يخفف من هذه الخطابية رمزية
الإشارة آخر القصة .ينحصر
المكان في "منزل الأسرة" ،وثمة
ممتد،
توضيحي
استرجاع
استباق.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،الذي يمثل صوت
السارد الموجود عبر مقدمة تتسم
بالطول والتشو يق ،ثم تأتي تقنية
السرد داخل سرد .ترصد
القصة مساوئ العلاقات
العاطفية عبر الإنترنت من
خلال بناء قصصي شديد
البساطة قليل الفنية .يتنوع فيه
الفضاء المكاني ،و يحتوي على
استرجاع ممتد داخل الحكي
الأصل عبر جملة حوار ية
طو يلة.
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استئذن الساردة َ شابُ في أن يشاركها طاولتها في
بوفيه المطار ؛ بسبب شدة الازدحام .فأذنت له
وقررت الإسراع بتناول الشاي والتوجه للطائرة.
دار بينهما حوار عفوي حول سفرها إلى تونس،
ومنه عرف أنه سيشاركها السفر إلى طائرة
فرنسا .أخبرها أنه كان يبحث عمن يتحدث معه،
وعندما رآها أحس أنه يعرفها منذ زمن بعيد.
وبعدما جلسا معا في الطائرة أخذ يسرد حكايته،
فهو "محسن عبد المجيد" يعمل بإحدى شركات
البترول بالخليج ،اجتهد في عمله؛ حتى اختير
الموظف المثالي بالشركة ،وأقيم له حفل تكريم،
رأى فيه سوزان ابنة مدير الشركة الفرنسي،
وأصبح أسيرا لعشقها ،الذي ازداد بشدة ،حتى
تصارحا به ،ل كن أخبرته أن هذه العلاقة محكوم
عليها بالفشل لأسباب كثير ،حاول التغلب عليها.
وعندما علم والدها حبهما وقرارها الزواج منه
فرق بينهما .انتهى محسن من سرد حكايته وأخذ
يتطلع من نافذة الطائرة ،ويتساءل في أي مكان
توجد سوزان الآن.

375

عبر أسلوب السرد داخل
السرد ،ومن خلال استخدام
ضمير المتكلم -ترصد القصة
إشكالية فشل تجربة الحب بين
فتى شرقي وفتاة أوربية ،نتيجة
تعصب والدها الديني؛ ومن ثم
رفضه لهذه العلاقة؛ بسبب
اختلاف الدين .يتنوع المكان
ما بين "المطار ،الطائرة ،وعبر
الاسترجاع الممتدد ثمة أماكن
أخرى ،مثل "الشركة ،بيت
سوزان ،شاطئ الخليج".
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تعلن الساردة شدة انضباط زوجها "ناصر" في
مواعيد الطعام والعمل؛ حيث كان أصغر من
تولى منصب القضاء في تاريخ الدولة .ل كن اليوم
لم يأت زوجها في موعده المعتاد منذ سبع
سنوات؛ مما دفعها إلى الاتصال بهاتفه النقال،
فكان مغلقا ،وعملت أنه غادر مكتبه في موعده،
ولم يذهب إلى والدته؛ مما أشعل قلقها ،وأكثر
من تساؤلاتها .حاولت تشجيع ابنتها "جواهر" على
تناول الغداء فرفضت؛ لأنها لم تعتد تناوله دون
أبيها .اتصلت بصديقه "سالم" ،وأخبرها أنه لاحظ
اضطراب زوجها على غير العادة ،وتوقع أن
السبب تكليف ناصر بالحكم في قضية تتعلق بأحد
ذوي النفوذ؛ مما زاد قلق الزوجة ،ودفعها إلى
البكاء .جاءت أم زوجها ،ومنها علمت أن ناصر
غير موجود في إحدى المستشفيات أو مراكز
الشرطة .ثم أخبرها أخواه أنه سافر بالسيارة إلى
بلد مجاور؛ عندئذ تسرب إليها شعور بالراحة
والسعادة.
كان "عم معتوق" بواب المدرسة يدرك طبيعة
الأستاذة "سعاد" الوكيلة ،التي تجمع بين الانضباط
الشديدة والجدية التامة ،ومن خلفهما طيبة بالغة
ونقاء خالص .لم تتزوج سعاد رغم اقترابها من
الأربعين وكونها جميلة وناجحة ومن عائلة ميسورة،
ولم تكن تسمح لأحد بالحديث معها في هذا
الشأن .كان عم معتوق شديد الانشغال بهذا
الأمر؛ متمنيا أن تزول عنها هذه الوحدة التي
يعاني منها بشدة؛ من ثم جد في البحث عن
زواج مناسب لها؛ لذا سألها مباشرة عن سر
عزوفها عن الزواج وعدم تقدم أحد لها ،فعلم
منها أن أهلها جعلوها تنتظر ابن عمها ،الذي
ذهب ليدرس بالخارج ،فعاد وزوجته الأجنبية،
ثم لم يتقدم إليها أحد .فعرض عليها عم معتوق
زوجا مناسبا فرحت به.
376

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،الخاص بالساردة/
الزوجة التي تعبر قلق على
زوجها الذي لم يعد للمنزل رغم
انضباط موعد عودته .ورغم
بساطة الفكرة فإن تناولها عبر
الرئيسة،
الشخصية
وعي
وتوظيف عنصر التشو يق -قد
منح البناء رغم تقليدية شيئا
من التميز رغم عدم وضوح
المغزى .يثبت المكان في "منزل
الساردة" ،وثمة استرجاع.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد تأخر
زواج "سعاد" رغم مميزاتها
المتعددة ،وحرص أحدهم على
تحقق هذا الزوج وسعيه في
ذلك ،حتى تحقق في نهاية
القصة .وذلك عبر بناء تقليدي
بسيط وكأنه ملخص رواية .لذا
يتنوع الفضاء المكاني ،و يكثر
توظيف الاسترجاع التوضيحي.
وثمة مفردة بيئية :النخى
والباجيلا ص.81
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انفردت السيدة العجوز وحدها بعد فراق ابنتها
الصغري ،التي تزوجت وسافرت لقضاء شهر
العسل .وأخذت تناجي صورة زوجها ،مستعيدة
رحلتها بعد فراقه منذ واحد وعشرين سنة ،حيث
ترك لك بنات ثلاثة ،عملت على حسن تربيتهن.
تذكرت كيف قبلت الزواج منه وهي شابة صغيرة
يشملها الخجل .كان زوجا مثاليا في معاملته لها
وحبه لبناته الثلاث ،حيث كثيرا ما أوصاها
بهن .مرض مدة غير طو يلة توفي بعدها .فعاهدته
على أن تحسن تربية بناتها من ماله الذي تركه
دون الاحتياج لأحد .وهو ما كان؛ حيث
أكملت البنات تعليمهن وتزوجن ز يجات حسنة،
وكانت الأم دائمة الجلوس على كرسي زوجها
أسفل صورته؛ حتى تشهده على نجاحها في تنفيذ
وصيته.
كانت "سلوى" كبيرة الحكيمات في مستشفى
النساء لا تحب الخوض في أحاديث الممرضات،
التي ترفضها .ورغم تجاوزها السابعة والثلاثين
فإنها كانت شديدة الجمال ،ولم يكن أصدقاء ضمن
عملها الذي تتفانى فيه .ذات يوم أعلمتها إحدى
الممرضات أن الدكتور "عبد الرحمن" عاد للعمل
في هذه المستشفى ،التي كان يعمل بها قبل عشر
سنوات ثم سافر إلى ألمانيا ،ومعه زوجته الألمانية،
التي أنجب منها طفلين .سقط كوب الشاي من
سلوى ،وسرت إشاعة أنها طلبت نقلها إلى قسم
آخر .ثم كشفت الممرضة "جمالات" عن السر
وراء ذلك ،وهو ما كان من حب بين سلوى
والدكتور عبد الرحمن ،دون أن يكلل بالزواج
لسفره .كان اللقاء بينهما مفاجأة للدكتور عبد
الرحمن ،وخلاله أثنى كل منهما على الآخر.
وظل الدكتور عبد الرحمن يتمنى أن تنصت له
سلوى ولو ساعة ليشرح لها حقيقة الأمر.
377

تأتي هذه القصة على درجة
كبيرة من المثالية والوعظ بلا
صراع فعلي ،حيث ترصد قيام
الأم بحسن تربية بناتها الثلاثة
عقب وفاة الزوج منذ زمن
بعيد ،وتستعيد نجاحها ذلك في
مساء زواج ابنتها الأخيرة.
مقدمة نموذجا لحسن رعاية الأم
لبناتها عقب وفاة زوجها .يأتي
البناء دائريا ،عبر استرجاع
متعدد ممتد .ثمة عامية للحوار؛
تعبيرا عن طبيعة الشخصية.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
ًّ
لإحدى
تقليديا
رصدا
إشكاليات الحب الذي لم يتم
نتيجة سفر أحد الطرفين ،ولم
تتوقف تقليدية البناء عند ذلك
بل كان السرد بلا ذروة
الصراع أو وضع نهاية له .ينحصر
الفضاء المكاني في "المستشفى"،
وثمة توظيف للاسترجاع بغرض
الإشكالية
جذور
توضيح
وتطورها.
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تلألأت أضواء محطة التليفز يون أمام عيني رانيا،
ونظرت بانبهار إلى اللوحة التي تحمل اسم المحطة.
أوصلها التاكسي إلتى المبنى الملحق ،حيث
ستجرى اختبارات المذيعات .وقضت أمام المبنى
الخشبي لا تعرف أين تذهب وأي مدخل له.
طرقت الباب ودخلت دون أن يجيب أحد،
وأخذت تتأمل المكان المعد للاختبارات بكل
أجهزة الإذاعة والتسجيل .جلست تنتظر ،ثم
رأت نفسها وهي تقدم نشرة الأخبار متأثرة
بالأخبار التي تقدمها .استمرت أحلام التألق
والشهرة عبر الصحافة والإعلان والمجتمع .تمنت
أن تزور كل بلدان العالم ،وتصير صاحبة برنامج
سياسي شهير .ورأت نفسها تسكن في ذلك المجمع
السكني الخاص بالعاملين بالمحطة ..وتوالت
أحلامها حتى قطعها خبر إلغاء مسابقة اختبار
المذيعات؛ اكتفاء باستعانة المحطة بذوات الخ برة.
مشت في الممر الرطب المؤدي إلى حجرتها ،انتبهت
إلى صوت أنين قادم من الغرفة المجاورة .تدفقت
الأسئلة إلى ذهنها ،خاصة حول ما يفعله هو
الآن .تذكرت ما كان بينهما من غضبها لمشاهدته
أغاني الفيديو كلب التي تكرهها .عادت الأسئلة
تتوالى على ذهنها فيما يقوم الآن ،وهل سيأتي
إليها؟ ترقرقت الدموع من عينيها ،وتساءلت هل
سينام قريرا من دونها؟ أو هل سيحلو له النوم
بجوار أخرى؟ اقتربت من حجرتها مع مرافقتها،
وكثرت أسئلتها حول من سبقها إلى هذه الغرفة،
وكيف كانت حياتهم فيها .أصدر الباب صريرا
عندما دار به المفتاح ،ودخلت غرفتها الضيقة،
التي لا تعلم متى تخرج منها .فقط كانت تعلم أنها
ليلتها الأولى في السجن.

378

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب رغم تركيزها على
وعي الشخصية الرئيسة ،حيث
تدور حول كثرة الأحلام
وأمنيات المستقبلة التي لا
تتحقق ،حين تذهب الشخصية
إلى اختبار مذيعات جدد،
ل كن تستيقظ من أحلامها على
إلغاء الاختبارات .ثمة توظيف
لحلم اليقظة ،مع ثبات المكان
ممثلا في "المحطة التليفز يونية"،
والاعتماد فقط على الاستباق
الحلمي.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب؛ لترصد جانبا من
مشاعر الشخصية خلال ليلتها
الأولى في السجن وتداعياتها
الذهنية حول الآخر [قد يكون
الزوج] الذي ابتعدت عنه.
يقوم البناء يقوم على تداعي
الأفكار عبر التساؤلات التي
تخص الذات والآخر ،ويتنوع
المكان بين نمط تلمسه الشخصية
"السجن" وآخر تتساءل حوله
"المنزل" ،كما تكثر الاستباقت
التوقعية.
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أيام طو يلة ظلت تحلم بذلك الصبي الصغير ،الذي
كانت تشعر به قريبا عبر يديه الصغيرتين وأنفاسه
الحارة .أكد الطبيب ألا مانع لديهما يحول دون
الإنجاب ،ل كن ظلا سبع سنوات دون أطفال،
تمسك خلالها الزوج بها رغم إلحاح أمه عليه من
أجل الزواج بأخرى؛ حتى تأتي بالولد الذي
يحفظ اسم الأسرة .ظل ممتسكا بها ،خاصة مع
شعوره بقرب هذا الصغير الذي استعدا كثيرا
لمجيئه .ومع مرور السنين كان الأمل يتلاشى،
خاصة مع علامات الشيب التي بدأت تزحف
عليها ،حتى ذلك اليوم الذي أحست بدبيب شيء
في أحشائها .شعرت بها يتحرك ،ووجدت نفسها
تمر بتلك الأحاسيس التي كانت تسمع عنها من
غثيان ودوار وغيرهما ،حتى أخبرهما الطبيب
بقدوم المنتظر.
طوال خمس سنوات كان الزوج يذهب كل يوم
إلى قبر زوجته ،ويدعو لها بالدعاء نفسه ،ثم يضع
على القبر زهرة بيضاء وحيدة .انشغل حارس
المقابر "قدير خان" بشأن هذا السيد المهيب،
وسعى إلى معرفة حقيقة الأمر .عندئذ أخبره
ذلك السيد أنه قبل أكثر من عشرين عاما عانى
من ابتعاد الناس عنه؛ لتهمة باطلة ألصقت به؛
فسافر إلى بلد أوربي عانى فيه أشد المعاناة ،حتى
قابل "فاطمة" صاحبة القبر ،وهي من إحدى
دول شمال أفر يقيا .ساعدته فاطمة؛ حتى تحسنت
أحواله ،ثم تزوجها في فرنسا ،وعمل بها حتى نجح
وعاد إلى بلده ثانية وهي معه ،وهناك ازهرت
حياته ،ل كن أصيب فاطمة بمرض أودى بحياتها.

379

تدور هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
إشكالية عدم الإنجاب ،وما
يتوازى مع ذلك من حزن
الزوجة وصبر الزوج ورغبة أم
الزوج في زواجه بأخرى..
ل كن يتحقق الحلم وتصير الأم
حاملا .يأتي البناء تقليديا،
وينحضر الفضاء المكاني في
"المنزل والعيادة" ،مع استخدام
توظيف تقنية الاسترجاع الزمني
المختصرة.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تدور حول
وفاء الزوج لزوجته ذات الدور
ال كبير في نجاحه وتفوقه في
عمله ،وكيف كانت سببا في
تحول حياته من الفشل الشديد
إلى النجاح التام .يأتي البناء عبر
تقنية السرد داخل السرد ،مع
البدء بحادث غامض يفسره
الاسترجاع طو يل المدى بعد.
أما المكان فمتعدد.
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انطلقت صرخة مدو ية في فيلا السيد "بوسعيد"،
أعقبها صوت ارتطام شيء؛ مما جعل "حمدي
الناطور" يسرع لمعرفة حقيقة الأمر .فوجئ
بالمهندسة "فوز ية" وقد تدلت من مروحة السقف
حيث التف حول عنقها سلك غليظ ،ثم شاهد
بوسعيد أسفل الشرفة مكوما على أرض الحديقة
والدماء تغطيه .فاتصل بالدكتور ناصر يخ بره بما
حدث لأخته ووالده .تحدث وكيل النيابة مع
الدكتور ناصر ،الذي أخبره أنه كان يشعر بأن ثمة
ما يخفيه والده وأخته عنه ،ولم يهتم بهذا الأمر.
وعقب تماثل بوسعيد للشفاء حقق معه وكيل
النيابة ،وعلم منه أنه لاحظ شحوب ابنته وحزنه
الشديد في الآونة الأخيرة ،وهو ما كان سببه
إصابتها بسرطان الدم .حاول تشجيعها على الصبر،
ل كن فوجئ بها قد انتحرت ،ثم سقط هو من
الشرفة لغيابه عن الوعي قريبا منها.
ثمة ط رق على الباب ،وإذا بمحضر المحكمة يقدم
ورقة طلاق "سعاد" ،نادت الأم "أم عدنان" ابنها
ليوقع بدلا من أخته ،التي لم تستجمع شجاعتها
بعد .بكت سعاد ،وأخذت الأم في تهدئتها ،بينما
اتصل "عدنان" بأبيه ليخبره أن "السيد ماجد" قد
طلق أخته .أخذت الأم تأنب ابنتها على ما فعلته
وجعل زوجها الإنسان المهذب يفعل ذلك.
وأمام إصرار الأم اعترفت سعاد بحقيقة الأمر،
وهو أنها كانت دائمة التبرم والشكوى ،بناء على
نصيحة أخيها "عدنان" بأن تكون لها شخصيتها مع
زوجها ،بل دفعها إلى أن تخ بره بكل
خصوصيات حياتها الزوجية ،وهو ما استغله
عدنان في التمادي بطلب أموال منها ،وتهديدها
بفضح أسرارها لزوجها ،وهو ما فعله ،وأدى إلى
نهاية حياتها الزوجية.

380

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد ب
انتحار مهندسة كمبيوتر بسبب
إصابتها بسرطان الدم وعدم
رغبتها في إيلام أسرتها الثر ية
ووالدها شديد الحب لها .يكثر
في هذه القصة تقنية السرد
داخل سرد ،و يأتي البناء عبر
البدء بحادث غامض يفسره
الاسترجاع المتعدد طو يل
المدى ،مما يتح تعددا للمكان
وامتدادا للبنية الزمنية.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تدور حول
فكرة بسيطة ،وهي نهاية زواج
الأخت نتيجة سوء أخلاق
أخيها ،الذي يفشي أسرارها
الزوجية الخاصة بمرض زوجها؛
ويتخذها وسيلة لابتزاز تلك
الأخت .يأتي البناء مشابها لما
كان في القصة السابقة من
توظيف السرد داخل السرد،
مع البدء بحادث غامض يفسره
الاسترجاع المتعدد طو يل
المدى.
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كانت "لولوة" تحتاج بشدة لأن يخلو البيت من
ضجيج العزاء في وفاة زوجها "صالح"؛ حتى تبوح
لنفسها بسر لأول مرة .تمت مراسم العزاء كما هو
معتاد ،دون أن يتساءل أحد من قتل صالحا
رغم أنه مات على سريره؟ هذا السؤال الذي
أراد لولوة أن تخلو من أجله بعد أن قتلت
زوجها .توجهت إلى غرفته فزعة مستعيدة معاناة
زوجها بسبب إرهاق الجمع بين عملين ،فضلا على
توصيل الصغار وإحضارهم من المدارس،
وتنقلاته التي لا تنتهي بين أماكن العمل ،من
دون أن يدرك أن ثمة انسدادا تعاني منه شرايينه.
منذ ميلاده وهو يعاني من شقاء الدنيا ،الذي
ازداد على يد لولوة زوجته ،التي تستعيد كيف
كانت مصدر شقاء له ،ولم ينفعها الندم ،أو يرد
إليها زوجها ثانية.
تعجب "سيف" من طلب والدته أن ينتظر عودة
أخته "سارة " من المدرسة؛ حتى يتناولا طعام
الغداء معا ،وهو ما لم يعتده؛ فتوقع أمرا خطيرا.
حيث اعتاد والده على نظام صارم لا يتغير أبدا
فيما يتعلق بتناول الغداء ،وعندما وصلت سارة
دهشت لانتظار الجميع لها .تناول الجميع الغداء في
صمت شديد؛ لوجود أبيهم معهم ،وهو ما لم
يحدث من قبل .ظنت الأم أن زوجها عرف
بأمر المال الذي أعطته لأخويها؛ حتى يتاجرا
فيه .بينما اعتقد سيف أن أباه علم أمر علاقته
ب "نورا" ابنة صديقه "بوفيصل" .وأخيرا ظنت
سارة أن أباها علم بالمشكلة التي سببتها مقالاتها
التي كتبتها في مجلة الحائط بالمدرسة .وعندما هم
كل منهم أن يقوم استوقفهم الأب بأدب لم
يعتادوه ،واعتذر عن سوء معاملته لهم من قبل،
وعاهدهم على تغير ذلك .فسعدوا جميعا ،وقرر
كل واحد منهم أن يفشي سره للأب؛ حتى يرتاح
ضميره.
381

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تنتقد
الزوجة المرهقة لزوجها بكثرة
الاحتياجات وعدم رضاها عن
حياته وإثقالها عليه بالعمل في
وظيفتين دون راحة حتى
يتوفى ،ل كن يأتي مثل هذا
الرصد عبر التقنيات نفسها:
السرد داخل سرد ،مع البدء
يفسره
غامض
بحادث
الاسترجاع طو يل المدى،
ينحصر المكان في "حجرة الزوج".

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
قسوة الأب في معاملة أسرته
وشدة جفائه معهم ،بينما ُّ
تغير
تلك المعاملة يستبب عزم الجميع
مصارحة الأب بأخطائه التي
أخفاها عنه .يستمر التكنيك
نفسه المتمثل في أزمة غامض
يكشف السرد سببها ،وينحصر
المكان في "المنزل" ،مع توظيف
زمنية استرجاعات متعددة.
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دخلت الأم على ابنتها "نوف" الغاضبة من طلب
"راشد" جارهم أن يخطبها؛ بسبب الفارق
العمري والتعليمي ،فضلا على كثرة ز يجاته.
حاولت الأم إقناع ابنتها بشتى الطرق ،من أن
أخت راشد أكدت أن نوف ستكون آخر
زوجاته ،وأن فارق السن له من المميزات
ال كثيرة ،وأخيرا تطرقت الأم إلى احتياجهم
المالي بعد وفاة الأب ،خاصة مع غنى راشد.
اعتقدت الأم أن ابنتها قد اقتنعت بكلامها،
وانطلقت في أحلامها مع راشد ،ل كن كانت
نوف تحيا كابوسها الذي مرت به ،عندما كانت
صغيرة لم تتجاوز الثامنة ،حيث خدعها راشد
بقطعة حلوة ،ثم عبث بها؛ مما أورثها عقدة دائمة
من الرجال .ظلت نوف تنظر من النافذة باكية،
بينما راشد يغري أختها بالمال إن نجحت في إقناع
نوف.
رفعت "سميرة" سماعة الهاتف؛ لتجيب الاتصال
العاشر لزوجها "عبد الرحمن" الذي يدرس في
أمريكا .كانت سميرة تعاني من اقتراب وضعها،
لم تجب سميرة سوى وضع السماعة بينما الأنين
يغلي داخل صدرها ،خاصة مع معاناتها من طلب
زوجها الذي يستعد للحصول على الماجستير من
أمريكا .تتوالى تساؤلاتها الح يرى إزاء تغير
زوجها .سمعت طرق والد عبد الرحمن الذي جاء
ليواسيها؛ فشعرت كم هي مهانة ضيعفة .رفض
والد الرجل قرارها بالرحيل ،وأكد لها أن هذا
بيتها وبيت حفيدهم .استعادت ما قاله زوجها
رغم سخفه ،من أنه تزوج أمريكية؛ ليحصل على
الجنسية .لم تقبل ذلك منه ،لأنه كان شديد
الرفض له قديما .فجأة جاء المخاض وحيدة،
ووسط صراخها سمعت صراخ طفلها الجميل.

382

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج فكرة
الزواج من شخص غير كفء
سنا وتعليم ُا وخلقا ،ل كن
الحاجة للمال تدفع الأم
للموافقة ،وهي لا تعلم كابوس
ابنتها من الزوج المتقدم .يستمر
التكنيك نفسه :أزمة غامضة
يكشف السرد سببها ،مع ثبات
المكان "المنزل" ،وتوظيف
استرجاعات متعددة .ثمة
استباقات وحدث حلمي.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج فكرة
زواج الزوج العربي من أمريكا
للحصول على الجنسية وأثر ذلك
على الزوجة ،التي ترفض مثل
هذا الأمر .يستمر التكنيك
نفسه :أزمة غامضة يكشف
السرد سببها ،مع ثبات الفضاء
المكاني ممثلا في "المنزل" ،وتعدد
الاسترجاعات الزمنية ،التي
تضيء الأزمة ،وتبين آثارها.
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[ ]17حصة يوسف العوضي

تسرب الكآبة إلى "حصة" داخل تلك العيادة،
وتمنت أن تكون نتيجة الفحوصات سلبية ،فهي لم
تتخيل أن تسمح للأطباء بالعبث في جسدها،
الذي توليه عناية خاصة عبر صالونات التجميل،
ومتابعة أدوات الزنية داخل البلاد وخارجها؛
لذا قبلت الزواج من رجل يكبرها بخمسة
وعشرين عاما؛ حتى يوفر لها الثراء الذي كانت
تحلم به بعد الشقاء الذي عاشته عقب وفاة
والدها .فجأة شعرت بآلام في رأسها ،ثم سقطت
مغمى عليها مرتين؛ فقررت الذهاب لطبيب
أجنبي دون علم أحد ،لمكانة زوجها الاجتماعية
والمالية .جلست قلقة من نتيجة الفحوصات،
وطافت بها الهواجس إذا علمت أنها مصابة
بمرض خبيث ،تتوالى معه أزماتها .وأخيرا قال
لها الطبيب ألا شيء لديها؛ عندئذ وسط دموعها
قررت أن تنظر إلى جسدها وإلى الحياة نظرة
أخرى.
تعاني الساردة من إشكالية خاصة تتمثل في أنها لا
تعرف اسمها؛ لذا تبدأ البحث عنه في حجرتها ضمن
الأوراق الشخصية ،ثم تخرج للبحث في الخارج.
وفي أثناء انطلاقها بالسيارة يوقفها شرطي ،يسجل
ضدها مخالفتين :وقوفها في مكان غير مسموح
الوقوف فيه ،وإهدار الممتلكات الرسمية ،وعندما
يعلم منها أنها فقدت اسمها يأمرها بعمل بلاغ
بذلك والحصول على بدل فاقد ،وهو ما تقوم به
بالفعل متحملة مشاق كثيرة .يطول مكوثها في
مركز الشرطة ،وتعامل كما او كانت متهمة ،إلى
أن يأتي رجل يخ برها أنه زوجها ،وأنه أهمل
إدخالها مستشفى الأمراض العصبية ،ل كنها
تنكره ،بل تهرب منه مواصلة رحلة البحث عن
الذات المفقودة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تتناول
فكرة شدة إعجاب المرأة بجمالها
الشكلي على حساب أمور
أخرى ،ثم خوفها من المرض
الذي قد يبدل كل ذلك؛ من
تتوالى هواجسها في انتظار نتيحة
الفحوصات .يستمر التكنيك
نفسه :أزمة غامض يكشف
السرد سببها ،وينحصر المكان في
"المستشفى" ،مع استرجاعات
متعددة .وثمة مفردة بيئية:
الديرة ص.67

ترصد القصة إشكالية فقد
الذات عبر ضياع أبرز
خصوصياتها "الاسم" ،ما ينتج
عن ذلك من شعور بالاغتراب،
وذلك من خلال أحداث
عجائبية تتسم بعدم المنطقي
وتكون أقرب للحدث الكابوسي،
لا سيما مع استخدام ضمير
المتكلم .يتنوع الفضاء المكاني ما
بين "المنزل ،الشارع ،مركز
الشرطة" ،وتعدد النقلات
الزمنية غير المحددة.

[ ]17حصة يوسف العوضي

 -43البدء من جديد

 .540يحدث في الأحلام ...أحيانا (ص )29 -17

تنتظر الساردة "نورا" جاسم ليرى ابتسامتها عند
عودته من العمل ،ل كن يغلبها النوم وتشعر
بدخول من تعتقد أنه جاسم ،تنطلق أجراس
متعددة تزعجها :الهاتف ،جرس الباب ،المنبه،
تشعر بالاختناق وتسمع من يناديها ،تتبين أنه
شخص آخر غير جاسم زوجها ،يريد إيقاظها .تشعر
أن صوته غير غريب عنها ل كن الملامح غير واضحة
لها ،لا تشعر بجسدها المتعب وتحاول جاهدة فتح
عينيها وأجفانها الثقيلة ،فضلا على عجزها عن
الكلام .وأخيرا تعرف مخاطبها ،إنه سلطان الذي
كان يتمنى أن يكون زوجها ،وتتعجب من
وجوده .تعاود الأجراس إزعاجها ،ويتوالى ذلك
مع حديث سلطان لها ،ثم تدخل أمها في نطاق
الحوار ،وتضيق مما يحدث حولها ،وأخيرا تنجلي
حقيقة الأمر من حديث سلطان لأمها ،حيث
يتبين أنه قد مضى عليها عشرة سنوات وهي في
غيبوبتها تلك ،منذ ذلك الحادث الذي الرهيب
وقع لجاسم.

384

يستمر استخدام الأحداث
العجائبية أو الحلمية كما يصرح
عنوان القصة؛ وذلك للتعبير
عن عزلة الذات عن الواقع
المحيط؛ نتيجة صدمتها من بعض
أحداثه .ويتوافق ذلك مع
استخدام ضمير المتكلم؛ لرصد
إشكالية الغياب عن الحياة .ثمة
توظيف لبنية المفاجأة في نهاية
القصة ،حيث تتكشف حقيقة
الأحداث .مع ثبات الفضاء
وتعدد
"المنزل"،
المكاني
الاسترجاعات.

[ ]17حصة يوسف العوضي

 -43البدء من جديد

 .541حينما أضربت عن البكاء (ص )45 -31

كانت الساردة شديدة التأثر بأقل شيء؛ ومن ثم
البكاء بسببه ،ونتيجة انتقاد الآخرين لها قررت
التوقف عن البكاء إلى أن امتنع عنها تماما؛
فاشتاقت إليه واحتاجته بشدة ،ل كن امتنعت
عنها الدموع وزاد ألمها .اتجهت إلى وسائل عديدة
تساعدها على البكاء :قراءة مطوع ،تقطيع البصل،
ل كن دون فائدة .ثم كان أن اشتعلت الآلام في
رأسها ،ونُقلت على أثرها إلى المستشفى ،حيث
مرت بتجربة علاج شديدة الألم دون فائدة سوى
تخيل شبح الموت .عادت إلى البيت ،وكثرت
الأدو ية لديها ،لم يبق إلا التوجه إلى "المنجمين"،
وهو ما انتهى بالفشل وثورتها الشديدة .وأخيرا
تذكرت كرهها الشديد للحظة الغروب ،واعتقادها
أن رؤيتها قد تساعدها على البكاء ،ل كنها عادت
شديدة الثورة على ما في بيتها ،وعندما حاول
زوجها "خالد" تهدئتها كان يبكي ،ولما رأت
دموعه انهمرت دموعها أخيرا.

385

تتسم التجربة المتناولة بشيء من
الطرافة ،حيث تعالج القصة
إشكالية الضيق بشيء اعتيادي،
وهو "البكاء"؛ نتيجة انتقاد
الآخرين ،ثم المعاناة في
استعادته؛ إشارة إلى معنى أعمق
ومغزى رمزي .كان استخدام
ضمير المتكلم من خلال بناء
سردي تقليدي ،تنقلت في
فضاءات:
عبر
الشخصية
"المنزل ،المستشفى ،عيادة
الطبيب" ،مع توظيف لتقنية
الاستباق.

 -43البدء من جديد

[ ]17حصة يوسف العوضي

 -43البدء من جديد

 .542القر ية الصغيرة تخلع ثوب الحداد (ص )53 -46
 .543أمل (ص )59 -54

[ ]17حصة يوسف العوضي

يعود ماجد إلى قريته بعد غربة طو يلة ،و يقف
أمام منزل الملا سلمان ،حيث يستعيد ذكر ياته مع
الملا وتعليمه الأطفال واستخدامه العصا بقسوة
معهم ،هذا رغم ذهاب ماجد للتعلم في القر ية
على غير المعتاد .يتعجب ماجد من غلق منزل
الملا بقفل ،وفجأة يُعْل َن خبر وفاة الملا ،وينطلق
البكاء والنحيب في القر ية ونواحيها حتى منزل
ماجد ،حيث كانت أمه تبكي الملا؛ وإنما ذلك
لعظم مكانته وتعدد المهام التي كان يقوم بها
للقر ية وأهلها .جاء ماجد إلى قريته بأحلام
واسعة .توجه إلى بيت الملا ،وعزم على كسر
القفل ودخول المنزل ،وهو ما قابله أهل القر ية
بالتوجس والخوف .دخل ماجد المنزل وتأخر،
فانطلق الأطفال داخله رغم تحذيرات الآباء
والأمهات .يخرج ماجد وفي يديه مطرقه ولوحة
كتب عليها "المدرسة الجديدة"؛ عندئذ يهلل
الصغار.
يشتد تعلق "حسن" بزميلته "أمل" ،التي تعامله
بحيادية تصل لدرجة البرود ،رغم قوة مشاعره
عند انتظاره وفي أثناء لقائها وبعد اللقاء ،فكل
شيء فيه يصمت في اللحظة التي تطل فيها .لا
يدرك أحد مشاعره ،حتى هي؛ لذا يتعجب من
جمودها نحوه ،وهو ما لم يعرف الحب قبلها رغم
عمله الصحفي الممتد محررا أسبوعيا في شئون
الأدب والثقافة .يعجز عن مصارحتها ،وتتمثل
مشكلته في "كيف يستطيع أن يصل إليها"،
و يحتار إزاء معرفة حقيقة موقفها ،خاصة مع
مصارحة صديقه "عارف" له بإعجابه بها .يحاول
أن يصرح لها بحبه ،ل كن يفشل ،وإن كان يدرك
شيئا من تلهفها عليه لحظة سفره؛ مع جملتها
"سأنتظرك".
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تعالج القصة فكرة قوة الصراع
بين القيم بين الفكر الجديد ممثلا
في "ماجد" والآخر القديم مجسدا
في "الملا" ،وكان قدوم الأول
ووفاة الآخر إشارة إلى غلبة
الرؤ ية الجديدة ،وهو ما
كشفت عنه القصة صراحة عبر
نهايتها .ث َم استخدام لضمير
المتكلم مع توظيف بنية
الفضاء
انحصر
المفاجأة.
السردي في محيط القر ية خاصة
منزل الملا ،مع توظيف تقنية
الاسترجاع.

تناول تقليدي لجانب من
جوانب تجربة الحب ،وهو
"العجز عن التصريح بهذا الحب"
رغم قوته وسيطرة على شخصية
المحب .ومع استخدام ضمير
المتكلم وغلبة جانب التحليل
كانت القصة أقرب إلى تيار
الوعي ،وهذا ما جعل التنوع في
الفضاء المكاني محدودا ،حيث
انحصر في "مكتب حسن" دون
رصد أماكن أخرى ،هذا مع
استخدام تقنية الاسترجاع.

[ ]17حصة يوسف العوضي

 -43البدء من جديد

 .544بكماء (ص )73 -60

منذ الكلمات الأولى تعلن الساردة مأساتها ،التي
تتبلور في كونها بكماء ،وتقدم استعادتها المتخيلة
لمحاولات والديها تعليمها النطق ،وهو ما تراه
السبب الرئيسي لعجزها ذلك .تفصل بعض تلك
المحاولات ،وموقف أبيها خاصة من عجزها،
حيث وصفها بأنها بلهاء وثار غاضبا .يتردد
والداها بها على الأطباء باختلاف تخصصاتهم،
حيث يجمعون على عدم وجود سبب عضوي،
وأن ما بها حالة نفسية .ترصد الساردة شدة
تعلقها بالمدرسة؛ وهو ما يكون سببا في رغبتها
القو ية في النطق ،ل كن واقعها يكون مختلفا في
الصباح حيث ذهاب أخوتها للمدرسة .ذات يوم
تُكْر ِّم أمها رجلا سائلا؛ فيدعو لأسرتها ،ويتنبأ
للساردة بمستقبل باهر ،وفي المقابل يكون ألمها
الشديد من حديث جارات أمها عنها وعن عجزها.
تبلغ الساردة سن الرابعة عشر ،ويزداد جمالها،
ل كن تحزن أمها لعجزها عن النطق ،فتتوجه
للعلاج الغيبي ،الذي ترفضه الساردة ،بل وتثور
ضده .تقع في حب "خليل" ابن صديق والدها،
الذي يهتم بعلاجها ،بل يطلبها زوجة له ،ل كن
أباها يرفض؛ فستمر معاناتها.

387

تقدم القصة تجربة خاصة ،هي
معاناة الساردة من كونها بكماء،
وهو ما تدور حوله القصة منذ
بدايتها إلى النهاية ،ممتدة عبر
مدى زمني واسع يشمل جانبا
كبيرا من حياة الساردة منذ
الطفولة إلى البلوغ ثم الوصول
إلى سن الزواج؛ من ثم تكثر
النقلات الزمنية ،مع استخدام
تقنية الاسترجاع .كان الضمير
السردي هو المتكلم؛ توازيا مع
طبيعة التجربة .ولم يتعد الفضاء
المكاني نطاق "المنزل" ،وثمة
مفردة بيئية :الجامعة [حجاب]
ص.71

 -43البدء من جديد

[ ]17حصة يوسف العوضي

 -43البدء من جديد

 .545حسنا فعلوا( !!..ص )78 -74
 .546دعاء أم (ص )83 -80

[ ]17حصة يوسف العوضي

يرتشف الزوج "أبو جاسم"شديد ال كبر فنجان
القهوة متطلعا للأعلى؛ حيث ثمة عمال يبنون
الأدوار العليا من المنزل المجاور ،تشتكي زوجته
"فاطمة" من بقاء منزلهم قديما على حين امتلك
معظم الج يران بيوتا جديدة .تغير الحي والمنازل:
بيوت الج يران أصبحت فليلا ،والشوارع
رصفت ،وأعمدة ال كهرباء ارتفعت ،بينما هو
مُص ِّر على بقاء المنزل على هيئته القديمة ورفض
إصلاح السقف والعيش فيه ،معتزا ببنائه بيديه
هو ،رغم ترك أبناؤه للمنزل ،واقتراحهم عليه
تركه والعيش معهم ،ل كنه يرفض .يظل متطلعا
إلى السقف القديم ،حيث بعض الطين والرمل
الذي ينزل ،ل كنه لا يهتم .يتناول أشياءه:
البشت ،والعصا ،والنعل ،و يخرج ،وعقب
خروجه مباشرة يأخذ السقف في التساقط دون
توقف.
جلست الأم "لطيفة" متضرعة أمام ابنتها "نوال"
المر يضة بعدما غاصت حدقتا الأم في بركة من
الدموع الغزيرة طوال الأيام الأربعة الأخيرة.
كان الأب "علي" شديد الحزن والذهول لمرآى
زوجته ،وحاول أن يخفي حزنه ،ثم وجد نفسه
ينسل إلى الخارج مواصلا موجة الحسرة والبكاء؛
فطفلتهما التي لم تتجاوز عامها الرابع ترقد في غرفة
العناية المركزة ،وقد نزع الطبيب عنها أجهزة
التنفس الصناعي؛ أملا في عودة التنفس
الطبيعي .سأل الأب الطبيب عن حالة ابنتها،
فطلب منه الطبيب أن يدعو لها .زاد جزع الأب
وبكى كثيرا ،وزاد تضرع الأم ودعاؤها ،ونظرت
إلى السماء ساجدة سجدة طو يلة؛ وأخيرا تحركت
الصغيرة وأسقطت قناع التنفس قائلة لأمها :أنا
جائعة.
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تتناول هذه القصة إشكالية
رفض بعضهم الانتقال من
الحياة التقليدية القديمة إلى
الحديثة
المدنية
نظيرتها
وصراعهم ضد هذا ،وذلك في
مساحة نصية صغيرة قياسا
بقصص المجموعة الأخرى .مع
ملاحظة توظيف بنية المفاجأة،
الذي تنتهي به القصة ،مع
ثبات المكان "المنزل القديم"،
وتوظيف بنية الاسترجاع .ثمة
مفردات بيئية كثيرة :الليوان،
الدنجل ،النورا ص ،76البشت
ص.77
تسجل القصة مشهدا واحدا
يتناول فكرة حجز الإنسان أمام
المرض ،وتوجهه إلى الخالق؛
طلبا للنجاة .وذلك ما كان من
الأم والأب تجاه مرض
ابنتهما .وجاء السرد بضمير
الغائب ،مسجل جزئيات المشهد
وتفاصيله .ومع وحدة المشهد
كان ثبات الفضاء المكاني
"غرفة العناية المركزة" وتسلسل
الزمان للأمام .ل كن يلاحظ
هنا توظيف بنية المفاجأة بلا
تبرير.

 -43البدء من جديد

[ ]17حصة يوسف العوضي

 -43البدء من جديد

 .547لعبة الأرقام (ص )87 -84
 .548دلال لا تزال طفلة (ص )95 -88

[ ]17حصة يوسف العوضي

وقف "فهد" مستندا إلى سيارته في زاو ية من
السوق يتطلع إلى النساء ،التقى بصديقه "ناصر"،
وصافحه في حرارة ،ثم سأله ناصر عن سبب
وقوفه هذا ،فكان مبرره الفراغ والتسكع؛ من ثم
كانت هوايته ارتياد الأماكن العامة .أخرج ناصر
بعض ور يقات ،وألقى منها واحدة في سيارة
يقودها سائق هندي،وتجلس خلفه ثلاث
الفتيات ،سأله ناصر عما يفعل؛ فعلم أنه يلقي
برقم هاتفه لعل إحداهن تكلمه .دهش فهد؛ ولا
سيما أن ناصر متزوج .و بعد فترة قلد فهد
صديقه ،ومع اشتداد حركة السوق وكثرة النساء،
حاول فهد معاكسة فتاة تظهر كثيرا من زينتها،
ل كن فجأة غضب ناصر بشدة وأمسك في عراك
فهد؛ حيث كانت هذه الفتاة من أهل ناصر.
ينطلق "أحمد" سعيدا متلهفا إلى لقاء "دلال"
جارتهم الصغيرة التي غادرتهم منذ زمن بعيد،
تتوالى أفكاره تجاه اللقاء المرتقب ،وعندما يصل
لمنزلهم يستعيد جانبا كبيرا من ماضيهم ،حيث
كان حبه لها وتعلقه بها وروعة طفولتهما ،وكيف
خطبها والده له .تتنامى لهفته عليها ،وينطلق في
أفكاره حولها ،ل كن يتذكر كيف فارقت الحي
قديما ،وكيف كان و َق ْع ذلك عليه شديدا .تأتي
دلال ،وتزداد سعادته برؤيتها ،ل كن يلحظ حزن
أمها دون أن يعرف السبب ،تسأله الأم عن رأيه
في دلال ،وعندما يبدي شدة إعجابه ،تخ بره الأم
بمأساة ابنتها ،التي نما جسدها وإن توقف عقلها
عند مرحلة الطفولة؛ نتيجة حادثة أصابتها؛ فهي
لا تزال طفلة.
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من خلال بناء تقليدي يعتمد
أيضا توظيف بنية المفاجأة،
إشكالية
القصة
عالجت
اجتماعية ،هي "فراغ الرجال
ومعاكستهم للنساء" ،وما يترتب
على ذلك من سلبيات .وهنا
أيضا كان البناء المشهدي،
حيث تسجل القصة موقفا
واحدا؛ من ثم اتسم الفضاء
المكاني "السوق" بالثبات ،وسار
الزمن في خط مستقيم لا
انحرافات زمنية فيه.
تروى هذه القصة بضمير
الغائب ،حيث تعبر عن إشكالية
من إشكاليات الحب ،وهي
فشله نتيجة عدم سواء الآخر
عقليا .هو ما يخفي بداية؛ ؛ من
ثم يظهر في هذه القصة عنصر
المفاجأة التي تنتهي بها تلك
القصة .ورغم تسجيلها مشهدا
واحدا فإنها تمتد زمنيا عبر عدد
الاسترجاعات
من
والاستباقات ،ل كن يتسم
المكان بعدم التغير "منزل
دلال".

 -43البدء من جديد

[ ]17حصة يوسف العوضي

 -43البدء من جديد

 .549موعد مع سبق الإصرار (ص )100 -97
 .550وبدأ حديث آخر( ...ص )108 -101

[ ]17حصة يوسف العوضي

يستيقظ فزعا لتأخره عن موعد العمل ،ولا سيما
وهو اليوم في انتظار لقائه ب "سوسن" سكرتيرة
رئيسه الفاتنة ،التي تعلق بها بشدة ،ل كن لم
يستطع أن يعلن ذلك؛ لخوفه من معرفة زوجته.
ينطلق في أفكاره ،ويستعيد وعد سوسن له بلقائه
صباحا قبل مجيء أحد من الموظفين ،حيث
اعتادت أن تأتي منذ السابعة .يتذكر ضرورة
توصيله الأولاد للمدرسة وزوجته للعمل ،وعندما
يتذكر سوسن ثانية ويشتد هيامه بها ،و يقارن بينها
وبين زوجته التي اكتنزت بالشحم واللحم .يسرع
في ارتداء ملابسه والتأنق ،ثم يلاحظ بقاء الجميع
نائمين ،يثور فتتعجب زوجته من هيئته ،وتضجر
ابنته "نورة" من عجزها عن النوم حتى يوم الجمعة.
تجيب "مريم" على الهاتف فإذا به "أحمد" خطيب
صديقتها "ليلى" ،تتعجب مريم من اضطراب
أحمد ،رغم ما عرف عنه من هدوء ومثالية،
فتستعيد طبيعة علاقتها بليلى ،التي صارت صديقة
لها وأما ،ورغم ذلك ما زالت شديدة الطفولية.
على حين توالت المتاعب والمشاق على مريم،
بداية من وفاة الأم إلى مرض الأب ،ثم تحملها
مسسئولية الأسرة والأخوات منذ أن كانت ابنة
الرابعة عشر .تحاول مريم ُّ
توقع سبب اتصال
أحمد واضطرابه وطلبه لقاءها ،وتستعيد لحظات
حفل الخطوبة ،وطبيعة ليلى المرهقة لأحمد .تنام
مريم دون أن تشعر ،وتنطلق في حلم ترى فيه
أحمد يشدها إلى البحر ال كبير ،تستيقظ و يأتي
أحمد الذي تقابله ،ومع اضطرابه تنطلق عيونهما
في حوار تدرك مريم حقيقة مشاعر أحمد
تجاهها ،ل كنها تنطلق في البكاء ،وترفض تماما
حديث أحمد في هذا الشأن ،ل كنه يبتسم وقد
عرف الجواب أخيرا.
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تروى القصة بضمير الغائب
مسجلة تعلق الزوج بأخرى
وتلهفه إلى لقائها ،ل كن تنتهي
مثل هذه الأمنية بمفاجأة
ساخرة ،وهي اكتشافه أن يوم
اللقاء الموعود هو الجمعة .وتستمر
خصائص القصص السابقة من
حيث اعتماد القصة على مشهد
واحد مع الامتداد الزمني عبر
الاسترجاعات
من
عدد
والاستباقات ،مع ثبات المكان.
من خلال ضمير الغائب تقدم
القصة صورة من صور "الحب
المشكل" ،حيث يحب أحمد
صديقة زوجته ،وهو ما ترفضه
تلك الصديقة وتفزع من ذلك.
وفي هذه القصة يتم توظيف
الحلم ،بوصفه دالا رمزيا عما
يعتمل داخل الشخصية .مع
ثبات الفضاء المكاني "منزل
مريم" ،وامتداد البنية الزمنية
عبر عدد من الاسترجاعات.

[ ]17حصة يوسف العوضي

 -43البدء من جديد

 .551الصمت ..ولا شيء سوى الصمت (ص )115 -109

"سناء" وسميرة" تجمعهما صداقة قديمة ،وهما الآن
في شرفة واسعة يضمهما الليل في وحدته
وسكونه وغربته .ورغم كونهما معا فإن سناء
تنطلق في الحديث ،دون سميرة التي تظل صامتة،
مكتفية بحديثها الداخلي المقابل تماما لحديث
الأخرى .تعبر سناء كثيرا عن حبها لزوجها
"يعقوب" وشدة اشتياقها له؛ بعد ذهابه في رحلة
صيد مع "وليد" زوج سميرة ،وتحسده لأنه
يستطيع التمتع بكل لحظات حياته .تتحدث عن
قدم الصداقة وقوتها التي تجمع بين زوجيهما،
وكيف كان زواجها ذا تأثر ٍ في حياته رغم
تأخره .تتذكر حب سميرة للياسمين وكذلك
يعقوب ،وتعلن سعادتها بالجو رغم تأخر الوقت.
يتقطاع حديث "سميرة" التي صامتة شاردة
كعادتها ،حيث يأتي حديثها داخليا ،فهي تعبر
عن شدة كرهها لزوجها ،ومعاناتها معها ،وتمنيه
التخلص من تلك العلاقة؛ من ثم تكون صوتا
آخر مقابلا لما تعبر عنه سناء .ينتهي حوار كلتيهما
مع رنين التليفون ،حيث يتصل وليد زوج سميرة
ليخبرهما بغرق يعقوب؛ مما يؤدي إلى إغمائها.
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تروى القصة من خلال ضمير
الغائب ،رغم كونها حوار ية
تماما ،ل كن يأتي الحوار عبر
نمطين من :خارجي مباشر من
سناء ،يعبر عن السعادة
والحب ،والنمط الآخر داخلي
غير مباشر تقدم به سميرة الوجه
المقابل لم تراه سناء .فالقصة
تتناول شخصيتي كل من سميرة
وسناء طبيعة علاقتهما بزوجيهما
يعقوب ووليد .ثمة توظيف بنية
المفاجأة .مع ثبات الفضاء
المكاني "منزل سميرة" ،ومشهدية
البناء الزمني.

 -43البدء من جديد

[ ]17حصة يوسف العوضي

 -43البدء من جديد

 .552ويبقى سرا (ص )125 -117
 .553هكذا كانت النهاية (ص )141 -126

[ ]17حصة يوسف العوضي

تعود أمينة من المدرسة متعبة وكارهة لحديث
زميلاتها عن أمر زواجها ،الذي تأخر كثيرا
بسبب رفضها لل كثيرين الذين تقدموا لها رغم
جمالها الشكلي والسلوكي .وكان رفضها مجهول
السبب ،وقد أصرت على الاحتفاظ بسر هذا
الرفض .تأتي أمها مسرعة لتخبرها أن سعيدا ابن
خالها قادم لز يارتهم ،وهو ما يبدل حالها تماما؛
حيث تنطلق سعادتها ،وتستعيد ذكر ياتها العديدة
معه ،وسفره إلى أمريكا لاستكمال دراساته العليا،
وتحمله الغربة والمعاناة ،كما تحملت هي كتمان حبها
له .تنطلق في سعادتها وانشغالها في إعداد زينتها
لاستقبال سعيد ،الذي تتوقع أنه جاء لخطبتها،
وهذا ما تظنه بقوة عندما تعتقد تلميح أمها إلى
ذلك ،ل كن يتضح الأمر مع حديث أمها معتذرة
لها ،حيث تعلمها أن سعيدا جاء لخطبة أختها
سعاد الصغرى.
يعود "سعد" لبلاده شديد الشوق إلى أسرته:
زوجته سلمى ،وطفليه علياء وأحمد .وخلال
رحلة الطائرة الطو يلة يستعيد علاقته بزوجته
ولقاءهما الأول ،تطورت علاقتهما إلى الحب،
وإصراره على الزواج منها رغم كونها مسيحية،
وسعيه إلى إقناع أمه بالموافقة ،وقد وافقت رغم
أنها حذرته .يتوالى شعوره بالشوق لزوجته،
خاصة مع برقية أمه الغامضة "احضر حالا" رغم
أنه كان في طر يق العودة؛ مما يجعله قلقا كلما تذكر
تلك البرقية .تتابع جوانب من حياته معها،
كخلافهما في اختيار اسم ابنتهما الأولى ما بين
جوليانا وعلياء ،ثم تطور علاقة زوجته بأهلها من
القطيعة إلى العودة ثانية ،وأخيرا إصرارها على
رفض الإسلام .يصل إلى المطار ،ويزداد اشتياقه
وقلقه مع تخلف الأسرة وانتظار أخيه سالم له
فقط في المطار ،وعند وصوله للبيت يكتشف أن
زوجته تركت المنزل إلى أهلها.
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تروى هذه القصة عبر ضمير
الغائب ،حيث تتناول إحدى
إشكاليات تجربة الحب ،التي لا
تتم لعدم توافق الطرفين نتيجة
اختلاف الرؤ ية والموقف.
يستمر هنا توظيف عنصر
المفاجأة ،ل كن بدرجة من
المأساو ية غير المتوقعة .يتنوع
الفضاء المكاني بين "المدرسة،
والمنزل" ،أما البناء الزمني
فيعتمد على عدة استرجاعات.

تروى القصة من خلال ضمير
الغائب ،مع التركيز على وعي
الشخصية الرئيسة ،وذلك
لمعالجة إشكالية اجتماعية ذتا
طابع ديني ،وهي زواج المسلم
من مسيحية ،وما يكون وراءه
من دافع الحب ،ل كن
اختلاف الطرفين ،لا يهيأ
استمرار تلك العلاقة .يتنوع
الفضاء المكاني من "حجرة سعد،
إلى الطائرة ،فالمطار ،ثم
المنزل" ،أما البنية الزمنية
فيشغل الاسترجاع منها مساحة
كبيرة.

[ ]17حصة يوسف العوضي

 -44وجوه خلف أشرعة الزمن

 .554الوجه الأول :سارة (ص )23 -9

تنطلق "فوز ية" للداخل بحثا عن أمها ،وتصل إليها
فزعة عاجزة عن إخبارها بما حدث .يشتد انتباه
"سارة" لفزع فوز ية ،التي تهدأ وتسرد محاولة "علي
الخباز" الاعتداء عليها ونجاتها من بين يديه .يدفع
ذلك سارة إلى استعادة ما وقع لها منذ ثلاث
سنوات ،عندما أنجبت أمها أخاها الوحيد
"إبراهيم" ،الذي سعد به والدها ،فأحضر لأمها
خادما شابا هو "قاسم" ،الذي تفاني في عمله؛
حتى نال الثقة العمياء ممن في البيت .ذات يوم
جرح إبراهيم قاسم ،فنقله الوالد قاسم إلى
المسشتفى ،وعاقب إبراهيم بشدة .غضبت سارة
من شدة معاقبة إبراهيم ،وانطلقت لا شعوريا
إلى قاسم ،الذي تحول إلى ذئب واعتدى عليها،
ثم ادعى أنه وجدها مغمى عليها ،وعندما أفاقت
لم تستطع لفزعها اضطرابها النفسي وتهديد قاسم
لها بالسكينة أن تخ بر والدها بالحقيقة .أعادتها
حادثة فوز ية إلى مأساتها؛ مما دفعها إلى الانتقام
من قاسم ،الذي وجد مطعونا بسكين المطبخ.
عادت سارة مرحة متألقة ،وتلعب بالدمى وهي
تغني وتمرح بعدما انقطعت عن ذلك زمنا.
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تقدم هذه القصة عبر ضمير
الغائب ،وهي تعد "قصة
شخصية" ،وهو ما يبدو جليا عبر
عتبة العنوان الرئيس ،سواء
عنوان المجموعة كلها ،أم عنوان
القصة نفسها ،المسمى باسم
الشخصية .وهي تسجل حادثة
ذات طابع مأساوي "اعتداء
الخادم على طفلة" ،وما يترتب
على ذلك من قتل طفولتها
وبراءتها .ينحصر المكان في "منزل
سارة" ،ويشغل الاسترجاع
مكانة مركز ية في بناء القصة.
وثمة مفردات بيئية :الليوان،
اللقفة ص 9الجامعة ص.21

[ ]17حصة يوسف العوضي

 -44وجوه خلف أشرعة الزمن

 .555الوجه الثاني :الدكتورة سعاد (ص )43 -24

تنطلق الطائرة ب "سعاد" عائدة إلى الوطن بعد
حصولها على لقب "الدكتورة" كما كانت تحلم منذ
الطفولة ،تتذكر أخواتها الثلاثة :فاطمة وعائشة
وآمنة اللاتي تدرجن في مراحل التعليم دون
الوصول إلى مراحل متقدمة .وعبر الجارة "أم
سالم" تتبلور إشكالية سعاد الأولى ،لما كانت
تدعيه هذه الجارة من قبح سعاد دون أخواتها؛
فتنطلق الساردة في وصف ملامح سعاد ومناقشة
حقيقتها بين الجمال والقبح ،وعبر عوالم عدة تبحث
سعاد عن ماهية الجمال وأشكاله :عالم العمة
"نورة" ،عالم المرآة شديد الخصوصية ،عالم باص
المدرسة ورؤ ية الخارج ،عالم القراءة الذي
تدرجت معه من كتب أبيها إلى كتب جارهم
"سالم" ،ثم مكتبة العم "جاسم" زوجة العمة نورة.
وعبر ذلك تكتشف أشكالا من الجمال :جمال
العقل ،جمال الخيال ،وجمال السعادة مع الآخر.
ينقطع الاسترجاع الممتد مع اقتراب الطائرة من
مطار الدوحة ،وفي أثناء إنهاء الدكتورة سعاد
إجراءات الوصول تقابل سالم ابن جارتهم .تعود
لمنزلهم حيث فرحتها الشديدة بنجاحها ،مستعيدة
لحظة إعلان حصولها على الدكتوراة في "علم
الجمال".
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تأتي هذه القصة مرو ية من
خلال ضمير الغائب ،ومعالجة
لمسألة حقيقة الجمال ومفهومه؛
عبر رؤي متعددة ومتدرجة،
بداية من الرؤ ية الضيقة
السحطية ،التي تقابلها رؤ ية
أكثر عمقا ،تتطور من خلال
التجارب الحياتية ثم العلمية،
وتنتهي إلى معرفة شيء من
حقيقة الجمال .نتيجة إلى كبر
المساحة النصية يتنوع الفضاء
المكاني ،ويشغل الاسترجاع
مركز ية خاصة عبر امتداده .ثمة
مفردات بيئية :الملفع ،الزري
ص ،27الصبان ص،30
البمبرة ص ،33بخنقا ،الغترة،
العقال ص.36

[ ]17حصة يوسف العوضي

 -44وجوه خلف أشرعة الزمن

 .556الوجه الثالث :الطفل الذي يشتري البيض (ص )57 -44

يأتي إلى بيت الساردة الطفلة وقتئذ خادم جديد،
هو "عباس" ،الذي يبدو عليه الحزن وشدة
الهزال ،وبعد أن استقر به المقام انطلق في
العمل ،واجتهد في مساعدة الأم ،مع ما تميز به
من طيبة شديدة في معاملته للساردة وبقية
الأطفال .ل كن أشد ما لفت انتبه الساردة هو
علاقة عباس بالبيض؛ حيث لم يكن يأكله أبدا،
وهو ما دفعها إلى البحث عن حقيقة هذا الأمر.
الذي تجمعت تفاصيله عبر مواقف متفرقة ،فقد
كان لعباس ابن ،أخبرها أنه خرج ليشتري بيضا
ل كن لم يرجع ،وعبر أحد الخطابات التي كانت
تأتيه من بلده أراها صورة طفل رضيع ،أخبرها
أنه ابنه "رضا" قد عاد .تعجبت الساردة كيف
يعود الصبي رضعيا ...ومع سؤال الساردة المباشر
عن حقيقة أمر ابنه ،أعلمها أن ابنه رضا مرض
مرضا شديدة ،وقد تعلقت نفسه بالبيض ،فحاول
عباس أن يحضره له من أحد الج يران ،ل كن لم
يستطع ،ومات الصبي وهو يخ بر أباه أنه سيذهب
وحده لشراء البيض ،ومات.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم الخاص بالسارد
المشارك عبر رؤ ية الأحداث،
ومعه ترصد القصة إشكالية
إنسانية ،وهي "فقد الابن"،
ل كن عبر درجة كثيفة من
المأساو ية التي تتمثل في تزامن
هذا الفقد مع معاناة الفقر
والحاجة التي لا تهيأ للإنسان
أبسط الأشياء "البيض" .يتنوع
الفضاء المكاني بين الحاضر
"منزل الساردة" والماضي "منزل
عباس" ،وتقاطع الاسترجاع
كثيرا مع الحدث الآني ،وثمة
توظيف لعنصر التشو يق،
ومفردات بيئية :الطابوق
ص ،46الكنار ص ،47الليوان
ص.51

[ ]17حصة يوسف العوضي

 -44وجوه خلف أشرعة الزمن

 .557الوجه الرابع :شر يفة (ص )74 -58

شر يفة طفلة يتيمة توفيت والدتها ،وتزوج والدها
"سعد" "مهلة" ،تلك المطلقة التي كانت زوجة أب
شريرة ،استطاعت إبعاد سعد عن الناس ،كما
كانت تتسم بالجشع الشديد والاستيلاء على ما
كان يأتي به الآخرون لليتيمين ،وتضع كل ذلك
في صندوقها الخاص ،فضلا على وقبحها
وحقدها ،الذي نما بعدما طلقها زوجها السابق
"سليمان" لشرورها .كان سعد شديد الطيبة
والانقياد لمهلة ،ل كنها لم ترعه في طفليه اليتيمين،
خاصة شر يفة الفتاة شديدة الجمال والرقة ،بل
بدأت قسوتها عليهما منذ الليلة الأولى ،وهو ما
ظهرت آثارها؛ مما جعل الأب يشك في رعاية
زوجته للطفلين .كبرت شر يفة ،واستعدت
للذهاب إلى المدرسة كما وعدها والدها ،ل كن
حاولت زوجة الأب إثناءه ،وعندما لم تستطع
سعت إلى الدجل والتمادي في تكليف الطفلين
بأعمال المنزل ،حتى اشتعلت النيران في شر يفة
عندما حاولت إشعال الموقد ،ولم يستطع أحد
إنقاذها؛ لتلاهي الزوجة عنها .توفيت شر يفة،
واشتعلت الأب غضبا من زوجته ،فضربها
بشدة ،وأخرج صندوقها التي كانت تخفي فيه
أشياء الصغيرين وطردها.

396

من خلال ضمير الغائب ،تروى
هذه القصة التي تقترب في
أسلوبها وبنائها من قصص
الأطفال ،حيث يلاحظ امتداد
المدى الزمني وكثرة الأحداث،
فضلا تصور الشخصيات عبر
طرفين :الأبيض والأسود،
وأخيرا كثافة المأساو ية التي قد
تقترب من درجة الافتعال.
وذلك لمعالجة تيمة قديمة
متجددة ،هي "قسوة زوجة
الأب على طفليه" .يتمثل الفضاء
في "منزل سعد ،منزل العمة
كثرة
مع
موزة"،
الاسترجاعات ،وثمة مفردات
بيئية :الليوان ص ،70الشولة
ص ،71ملفعها ص.73

[ ]17حصة يوسف العوضي

 -44وجوه خلف أشرعة الزمن

 .558الوجه الخامس :سلطان ..والاختيار (ص )94 -75

رغم ضيق يد جابر وكونه عاملا بسيطا لديه سبعة
أبناء فإنه كان عطوفا كريما مجدا مثابرا قنوعا؛ لذا
تألم مما آل إليه أخوه "سلطان" ،الذي تتمثل أزمته
في عدم إنجابه ،لم يكتف سلطان بالزواج من
ثلاث نساء :فاطمة وعلياء ورقية .فبعد رحلة
طو يلة ومحاولات عدة انتهى إلى مشعوذ أخبره
بوجود دواء يهيأ له الإنجاب ل كن الثمن وفاته،
وهو ما يوافق عليه؛ لأنه كان الأمل الوحيد .ثم
كان حلم زوجة جابر ،الذي تكرر ثلاث مرات
بالأحداث نفسها ،حيث ترى سلطان في منامها
متحسرا على وردتين باكيا على فراقهما .وعقب
شهرين من مجيء سلطان من مقابلة المشعوذ
وتناوله العلاج المر ،وقع حمل رقية ثم علياء ،وهو
ما أسعد سلطانا سعادة لا توصف ،ومع مرور
الوقت بدأ القلق يتسرب إليه ،ثم المرض الذي
تمل كه واستمر رغم محاولات جابر علاجه بشتى
الطرق ،إلى أن انتهى سلطان ،وبعد أشهر
وضعت رقية طفل سلطان الأول ،ثم علياء
وضعت أنثى كما تمنى.

397

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،مقدمة سردا فيه
القصة
خصائص
بعض
السابقة ،من اتساع مساحة
السرد عبر الامتداد الزمني
والحدثي ،وذلك لمعالجة إشكالية
"العقم" ،وما يكون من الزوج
من حرص شديد على
الإنجاب ،الذي يتحقق بعد
وفاته .ثمة توظيف للحلم ،ومع
تنوع في الفضاء المكاني وكثرة
الاسترجاعات .ومن المفردات
البيئية :بيزة ص ،81السراي
والفنر ص ،83ملا ص.93

[ ]17حصة يوسف العوضي

 -44وجوه خلف أشرعة الزمن

 .559الوجه السادس :أسماء (ص )110 -95

تفيق أسماء من غفوتها بعد خمسة عشر عاما دون
أن تدرك ما حدث خلال هذه الفترة الطو يلة،
وإذا بها تجد حولها" :بهية" ابنتها وقد صارت فتاة
ناضجة ،وأخاها عبد العزيز وزوجته مريم ،وقد
شملهم الفرح والسعادة لعودتها ،تحيط الأسئلة
الح يرى بأسماء حول ما كان ،خاصة عندما تتذكر
أمها المسكينة العمياء ،التي أساءت أسماء معاملتها،
بل ضنت عليها بقطرة ماء قبل وفاتها .كما تتذكر
زوجها "محسن" وكيف أصرت عليه الزواج به،
ومساعدة والدها لهما ،ل كن عندما أنجبت فتاة
ثار عليها زوجها انقلب ضدها ،بل تمادى وتزوج
من أخر يات منهن خادمتها "منهاز" ،ثم طلقها
عقب عرس أخيها عبد العزيز؛ فلم تجد أحدا
تلجأ إليه سوى أمها ،التي كانت في حاجة لخدمة
ابنتها ،وهو ما اعتقدته أسماء إذلالا لها؛ فأساءت
معاملة أمها ،وعندما ماتت دخلت أسماء في عالم
من الغيوبة ،وتكفل أخوها برعايتها هي وابنتها إلى
أن عادت .ل كن مع توالي أحزانها ،ووفاة زوجها
عادت ثانية لغيبوبة أشد ،ثم ماتت.

398

يستمر السرد عبر ضمير الغائب،
مع مأساو ية الرؤ ية وافتعال
النهاية ،التي تتمثل عادة في
الموت .وعلو نبرة الخطاب
الوعظي ،وهو ما يتضح من
قصدية البناء إلى مغزى "انتقام
القدر من المسيء" ،وهو ما
تسعى القصة إلى معالجته،
موعظة أيضا توظيف عنصر
التشو يق ،ومنتقلة بين فضائين:
"منزل عبد العزيز ،منزل أسماء"،
ومع مركز ية الاسترجاع وكثرته.
وثمة مفردة بيئية :الخلة
ص.107

[ ]17حصة يوسف العوضي

 -44وجوه خلف أشرعة الزمن

 .560الوجه السابع :صالح (ص )134 -111

كان "صالح" يحلم بعمل يحقق له كيانه؛ لذا قرر
الرحيل عن قريته الصغيرة إلى مدينة في بلد آخر،
وأخذ معه أخته فاطمة الأرملة وأبناءها الأربعة،
رغم رجاء أمه ووالده بالبقاء .بالغ "صالح" في
العمل إلى أن سقط مغشيا عليه ،وفي المستشفى
تعرف على العم "أبو يوسف" وابنته رقية ،التي
تزوج منها وزرق ب "روضة" .وفجأة اكتشف
حنين أخته فاطمة الشديد للعودة إلى ديارهم
ووالديهما ،فاختار قرار الرجوع رغم صعوبته،
ل كن زوجته رقية لم تقبل ترك والدها المر يض
وأختها ،وأصرت على البقاء رغم تهديد صالح لها
بالطلاق ،وهو ما كان .عانى كثيرا بعدما عاد
لبلده من فراق زوجته وابنته ،ولم يخفف عنه
زواجه الثاني من "آمنة" ،بل واصل البحث عن
ابنته ،حتى عثر على "أم رقية" بالدوحة ،ل كنها لم
تكن تعلم أين ابنتها ،التي سافرت مع زوجها
الثاني .وفي يوم ذهب صالح إلى أم رقية ،وفوجئ
بوجود رقية وابنته روضة ،التي عادت معه،
وتزوجها ابن اخته فاطمة.
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تروى القصة عبر السارد العليم
الذي يستخدم ضمير الغائب،
وهنا يستع الامتداد السردي؛
حتى تقترب القصة من كونها
رواية ملخصة ،تحاول معالجة
إشكالية "الاغتراب" وآثاره
مع
خاصة
الاجتماعية،
الانتقال من حياة أخرى أكثر
تحضرا وانفتاحا .يتعدد الفضاء
المكاني ،وتكثر نقلات زمينة
كثيرة؛ مما يبعد السرد عن بناء
القصة القصيرة ،التي تتسم
بالتكثيف.

[ ]17حصة يوسف العوضي

 -45عيون لا تعرف الغفران

 .561القناع (ص )13 -7

اضطرت الساردة "منى" إلى أن تضع قناعا ملونا
على وجهها؛ لأنها مدعوة إلى عرس صديقتها
"سوسن" ،ولم يكن لديها سوى قناع واحدة،
وضعته وسط قاعة النساء المسموح لها بالوجود
فيها فقط .ذهبت إلى هذا الحفل رغم أنه لا
يعرفها أحد سوى العروس ،التي تتوقع الساردة
ألا تعرفها هي الأخرى بسبب القناع .تختار منى
مقعدا منزويا ،ل كن تفاجأ بسؤال أم العروس
لها :من أنت؟ تخ برها الساردة أنها منى ،ل كن
تنكر أم العروس ذلك ،وتصمم على إنكارها،
رغم تأكيد الساردة حقيقتها ،وإخبارها أم
العروسة بأنها وضعت قناعا ليخفي وجهها الذي
فقد الفرح .تأتي العروس التي تؤكد إنكار
الساردة؛ مما يضطرها إلى مغادرة الحفل ،بعدما
تركت قناعها على الطاولة دون أن يلتفت إليها
أحد.

400

يتطور البناء الفني مع الكاتبة في
مجموعتها تلك ،ففي القصة
الأولى التي تروى عبر ضمير
المتكلم يأتي توظيف الرمز،
الذي يتبلور عبر الحدث
الغرائبي ،الذي يتمثل في "ارتداء
الساردة قناعا يخفي حقيقة
شخصيتها" ،وهو ما يبلور إشكالية
القصة التي تتمثل في معاناة
الذات عبر إخفاء حقيقة
مشاعرها واضطرارها إلى
خداع الآخرين عن تلك
الحقيقة .ينحصر المكان في "قاعة
العرس" ،ويتسم الزمان بطابعه
المشهدي.

[ ]17حصة يوسف العوضي

 -45عيون لا تعرف الغفران

 .562عيون لا تعرف الغفران (ص )47 -14

تسترجع الساردة لقاءه الأول به ،وفي اللقاء
الثاني عرف أنها انفصلت عن زوجها؛
فلاحظت ز يادة اهتمامه .حاولت الهرب من
تأثيرات هذا اللقاء ،ل كن تذكرت نظراته
ودلالاتها؛ التي تشبه تلك النظرات التي كانت
من زوجها السابق ،الذي أحبته حبا كبيرا ،ثم
كان طلاقه لها ،بعدما صار ناجحا مشهورا وقد
رآها امرأة عادية كغيرها .كان الطلاق محنة
تجاوزتها بالعلاج والانشغال بالعمل .وفي لقائهما
الثالث صرح لها بحبه؛ مما أثار مشاعره نحوها
وآلامها بسبب زواجها الأول؛ فكان خوفها من
تكرار التجربة ،وحوارها الذاتي حول موقفها منه،
ومحاولتها الاقتناع بإمكانية تكرار الحب .وبالفعل
انساقت وراء عاطفتها ،رغم رفضها الشديد للقاء
بسبب وضعها الاجتماعي ،ل كن غمرتها السعادة
رغم خوفها على الصغيرين .وكان أن اشتركا في
مؤتمر؛ مما هيأ فرصة للتقارب بينهما وسعادتها
برؤيته ،وعزمها البوح له بحبها ،ل كنه يستمع إلى
وشاية بعض الكاذبين نحو سلوكها؛ مما يدفعه
للثورة عليها؛ فكانت صدمتها القو ية بذلك ،ورغم
اعتذاره السر يع فإنها أعلنت كراهيتها لها ،ورفضها
تماما لأي علاقة بينهما.

401

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
إشكالية "الطلاق" وما يتبعه من
تأثيرات على الزوجة ،قد تمنعها
من تكرار تجربة الحب ثانية.
وقد جاء البناء السردي من
خلال وعي الشخصية الساردة،
مع تكثيف الرصد على موقفها
تجاه من يحيط بها؛ مما جعل
لقصة أقرب إلى تيار الوعي.
ل كن الامتداد السردي كان
وراء تنوع الفضاءات المكانية
وتوظيف الاسترجاعات.

 -45عيون لا تعرف الغفران

[ ]17حصة يوسف العوضي

 -45عيون لا تعرف الغفران

 .563أنثى من طراز خاص( ..ص )55 -48
 .564أين يبدأ الطر يق ..؟ (ص )65 -56

[ ]17حصة يوسف العوضي

تتميز "مها" بأنها جميلة ورقيقة فعلا ،وهي ترفض
الزواج رغم كثرة الطارقين؛ تمسكا بمواصلة
الدراسة الجامعية ،تنجح في الجامعة دون تفوق،
تخدمها الظروف بأن تهيأ لها الالتحاق بهيئة
التدريس .ترفض الزواج ثانية؛ لاتفاع مكانتها،
وسعيا إلى الشهادة العليا ،وهو ما يتحقق عبر السفر
ثم العودة بلقب "الدكتورة" ،ل كنها الآن تعاني
الوحدة والوحشة ،وتفتقد بشدة من يشاركها
الحياة ،تبحث في دفاترها القديمة ،فتتوقف أمام
"فارس" ،الذي تحلم به الآن وتنتظره .وسط ألمها
من وحدتها تأتي إليها صديقتها "سناء" لترحب بها؛
فتجدد آلامها ،وتعرف منها أن فارسا قد تزوج
صديقتها "رباب"؛ مما يدفعها إلى إعادة النظر في
حياتها السابقة ،وتقييم ما استطاعت تحقيقه
خلالها.
تحاول الزوجة دفع زوجها للبقاء معها ،ل كنه
يصمم على الرحيل؛ لا سيما أن معه كيس
مخدرات لا بد أن يهرب به .يهرب الزوج
وتداعى أفكار الزوجة نحو أوجه معاناتها المتعددة
في الحياة ،سواء من زوجها المطارد من القانون،
الذي يغيب عنها كثيرا ،ولا تعلم عنه شيئا ،أم
من زوج أمها وتعدد أذاه لها .اضطرت للعمل
خادمة في إحدى المدارس ،صابرة على تحمل
مشاق رعاية طفليها ومداهمة الشرطة لبيتها .تفتقد
الزوج والأمان والاستقرار؛ بسبب سوء واقع
زوجها ،وسوء واقعها معه .ترى أنها عانت كثيرا
من الرجال في حياتها :أبيها ،زوج أمها ،زوجها،
وتزداد معاناتها مع وحدتها .يعود زوجها بعد
ذهاب الشرطة ،و يأخذ أموالها عنوة ،بل
يضربها ،تأتي الشرطة وتطارد الزوج ،الذي
يقتل ،تسلم الشرطة لها حقيبة الزوج التي بها
نقوده ،تنقلها الإسعاف وهي لا تدري أين يبدأ
الطر يق.
402

تروى القصة من خلال ضمير
الغائب ،حيث تعالج إشكالية
إنسانية ذات طابع اجتماعي،
وهي "تأخر الزواج ثم امتناعه
والنظرة
الطموح
نتيجة
المتعالية" ،وما يعقب ذلك من
ندم وتحسر .يتمثل الفضاء
المكاني في "المنزل" الموازي
لإشكالية الوحدة ،التي تعاني
منها الساردة .وثمة نقلات
زمينة كثيرة ،مع توظيف عنصر
المفاجأة ،الذي يزيد الإشكالية
حدة.
من خلال ضمير الغائب تروى
هذه القصة ،مقدمة نموذجا من
نماذج المرأة شديدة المعاناة في
حياتها ،من خلال الطرف
الثاني في الحياة "الرجل" .يأتي
ًّ
تقليديا مع المبالغة أحيانا
البناء
في وصف معاناة الشخصية.ثمة
لمحة من حدث خاص ذي
طابع بوليسي ،مع تمثل الفضاء
المكان في "المنزل" ،مع توظيف
تقنية الاسترجاع.

 -45عيون لا تعرف الغفران

[ ]17حصة يوسف العوضي

 -45عيون لا تعرف الغفران

 .565قلوب للاستبدال (ص )73 -66
 .566عندما تتفتح الأشواق (ص )92 -74

[ ]17حصة يوسف العوضي

يقرر السارد استبدال قلبه ،ويبحث عن وسيلة
للحصول على قلب آخر .يصل إلى تاجر لديه العديد
من القلوب الراغب أصحابها في استبدالها .يعلن
السارد للتاجر رغبته ،و يلخص سببها في أن قلبه
متمرد على كل الأوضاع السياسية في عالمنا
المعاصر .يعرض التاجر عليه قلوبا كثيرة ألقاها
أصحابها على قارعة الطر يق ،ل كنه لا يختار أيا
منها؛ فهو يريد قلبا لا يحمل أي مشاعر داخله.
يوافق التاجر على طلبه ،و يحضر له ما يريد ،ل كن
يتمرد القلب؛ مما يجعل الدماء يتسرب من
جسده؛ فينقل فورا إلى المستشفى ،حيث يتم
استبدال قلبه بآخر ،وعندما يطالبه التاجر بالأجر
يحزن السارد على فقدان قلبه ،حيث يدرك أنه
صار إنسانا بلا قلب.
يستيقظ السارد على صوت "هالة" المفعم بالحب،
وينطلق حديثه تعبيرا عن حبه لها ،بينما تؤكد هي
ضرورة حفاظه على أسرته ،التي تركها نتيجة
خلافاته مع زوجته "مريم"؛ بسبب طر يقتها غير
المناسبة في معالجة الخلافات الأسر ية ،حيث
تضخم الأشياء وتصر على إعلانها للجميع؛ مما
أفقده الشعور بالراحة والخصوصية في منزله .بينما
ازداد حبه لهالة ،التي تسعى دائما إلى تذكيره
بأسرته وضرورة حفاظه عليها .يتصل بزوجته
لدى أبيها ،ل كن يعلم أنها تطلب الطلاق ،وقد
رفعت الأمر إلى المحكمة .يتذكر كيف قابل هالة
مصادفة ،وكيف أحبها ثم نما هذا الحب لديه.
يتصل بهالة و يلح عليها من أجل مقابلتها ،حيث
يخ برها بطلب زوجته الطلاق؛ فتفزع ،ل كن يصر
على رغبته في الزواج منها؛ حيث إن ذلك بداية
سعادته الحقيقية.

403

تروى القصة من خلال ضمير
المتكلم ،حيث ترصد "معاناة
الإنسان المعاصر من الدمار"،
وذلك من خلال حدث
غرائبي ،وهو سعي السارد إلى
استبدال قلبه؛ نتيجة تألمه لما يراه
حوله؛ مما يعطي القصة بعدا
سياسيا ذا طابع إنساني .ينحصر
الفضاء المكاني في " محل التاجر،
المستشفى .أما البنية الزمنية
فتكثر فيها نقلات زمينة كثيرة.

من خلال ضمير المتكلم تروى
هذه القصة ،التي تقدم من
وعي الشخصية الرئيسة فيها،
حيث تعالج إشكالية اجتماعية
كثرت الإشارة إليها ،وهي
"رغبة الزوج في الزواج من
أخرى؛ نتيجة فشل زواجه
الأول" .ياتي البناء تقليديا،
ويتنوع المكان بين "المنزل،
ومع
الفندق"،
العمل،
الاسترجاعات ،التي تضيء
جوانب الإشكالية ،مشيرة إلى
جذورها.

[ ]17حصة يوسف العوضي

 -45عيون لا تعرف الغفران

 .567رجل ولا كل الرجال (ص )102 -93

يؤكد الطبيب للساردة عدم تحسن حالتها الصحية؛
وضرورة إجراء الجراحة .ترفض اقتراحات
الآخرين باستخدام طرق أخرى غير العملية.
تعاني كثيرا من شدة المرض وقسوة الأدو ية،
فضلا عن خوفها الشديد على أطفالها الثلاثة ،ولا
سيما أن زوجها بالخارج لاستكمال دراسته .وهذه
أكبر إشكالياتها ،فقد حاولت السفر إليه لصعوبة
تحمل مسئوليات الأطفال والعمل ،ل كنه رفض.
اتصلت بزوجها وأخبرته بحتمية إجراء العملية،
وعندما اقترحت عليه سفرها إليه للعلاج بالخارج
حيث يدرس ،فوجئت برفضه ،بل تفضيله أن
تموت في بلدها على علاجها بالخارج؛ عندئذ
استعادت تفاصيل حياتها معه ،وكيف كان أنانيا
لا يفكر إلا في رغباته ،حتى لو كانت على
حسابها .في النهاية قررت ترك أطفالها لدى أختها
وإجراء العملية.

404

تنتقد القصة "إنانية الزوج"،
بداية من عتبة العنوان ،التي
يأتي انتقاضها ذا طابع ساخر،
من خلال المفارقة التي تحدثها
مع بنية القصة .و يأتي السرد
من خلال ضمير المتكلم ،الذي
يقدم الأحداث من خلال
وعي الشخصية الرئيسة .وقد
كان البناء تقليديا ،مع انحصر
المكان في "العيادة ،المنزل"،
وتأتي الاسترجاعات راصدة
أسباب الإشكالية.

 -45عيون لا تعرف الغفران
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 -45عيون لا تعرف الغفران

 .568نسخة من المصحف الشر يف (ص )112 -103
 .569إقرار بالندم (ص )122 -113

[ ]17حصة يوسف العوضي

تشعر "سوسن" بالامتنان تجاه صديقتها في العمل
"منى" ،تلك التي أنقذتها من سلوكياتها شديدة
الانحراف .كان تعارفهما عندما جمعهما مكتب
واحد رغم اعتراض بعضهم للتناقض الشديد
بينهما ،ل كن استطاعت منى كسب ودها عن
طر يق حسن استقبالها لها ورقيها في التعامل معها
وأدبها من خلال الحوار ،فضلا على احترامها
لحر ية سوسن في الزي؛ مما جعل الأخيرة تشعر
بالارتياح العميق تجاهها ،خاصة مع ما فقدته من
ترابط أسري تسبب سلوكها غير السوي .شكت
سوسن لصديقتها الأرق ،فنصحتها بقراءة القرآن
قبل النوم ،وهو ما تعجبت منه سوسن؛ لا سيما
أنها ليس لديها مصحف؛ عندئذ أهدت لها منى
مصحفا صغيرا .بدأت سوسن في التغير ،إلى أن
تقدم أحدهم للزاوج منها ،ل كن وشاية الآخرين
دفعته لاتهماها ،وقد دفاعت عن نفسها ،وكان
دليلها في استقامتها هو احتفاظها بمصحف
صديقتها .تم الزواج وقد شهدته منى وسط
نظرات سوسن الممتنة لها.
تبدأ القصة وتنتهي بإعلان الساردة ندمها على
الزواج منه ،رغم ما كان من اختيارها له
وإصرارها عليه إزاء رفض أمها ،ل كن تمثل
دافعها وراء ذلك ما رأته من تأخر زواجها .ومع
سرعة إجراء هذا الزواج كانت معاناتها متعددة
الجوانب منه ،خاصة مع تحولها إلى "آلة للتفريخ"،
تعبت بعدما أنجبت خمسة أطفال في ثماني
سنوات .تغلغل الألم لديها؛ من ثم يعاودها الندم
على قبوله رغم ما قيل عنه وما حذرت منه.
قدمت له كل ما تملك ،وفي المقابل انمحت؛ من
ثم كان اندفاعها نحو الانتحار؛ بسبب ضياع ذاتها
وطغيان زوجها الذي وأد طموحها .ترفض كل
نصائح البقاء معه ،سواء الصبر أم الأولاد؛
وتنتهي بتأكيد ندمها على اختياره.
405

يبدو علو نبرة الصوت الوعظي
في هذه القصة ،حيث تقدم
نموذجا  -قد يكون شديد المثالية
 لفكرة "مساعدة الصديقةصديقتها للاستقامة" ،وذلك من
خلال ضمير المتكلم ،الذي يعبر
عن رؤ ية الساردة .يأتي البناء
تقليديا ،ويستمر انحصار الفضاء
المكاني في "المكتب ،قاعة
استخدام
مع
العرس"،
الاسترجاعات الزمنية؛ لإضاءة
خلفيات القصة.

تروى القصة من خلال ضمير
المتكلم ،الذي يتناسب مع أزمة
الساردة ،وهي عجزها عن التعبير
عن أوجه "معاناتها من
زوجها" ،مع تكثيف مساحة
البوح؛ مما جعل القصة أقرب
إلى تيار الوعي .يثبت الفضاء
المكاني عبر "حجرة المستشفى"،
حيث تتسم البنية الزمنية بمركز ية
الاسترجاع ،الذي تعرض من
خلاله الساردة أزمتها ،ومراحل
تطورها.

 -45عيون لا تعرف الغفران

 .571القناع (ص )137 -131

سبقت ،انظر القصة رقم ""561

[ ]17حصة يوسف العوضي

 -45عيون لا تعرف الغفران

 .570أوضاع مقلوبة (ص )130 -123

يعلن السارد عن متاعبه ال كثيرة ،التي مصدرها
رأسه :هم ،قلق ،أوجاع ،أفكار؛ من ثم يكون
سخطه على رأسه وطر يقته في النظر إلى الأشياء،
والإعلان عن رغبته في التخلص من الرأس
الموجع .يأتي ذلك في حواره مع طبيبه النفسي،
الذي يعطيه رقم هاتف لطبيب آخر يمكن
مساعدته من أجل حصوله على رأس آخر لا
يتعبه .يتصل السارد بالطبيب الآخر ،يسعد جدا
لاقتراب تحقق أمنيته ،يذهب إلى الطبيب الذي
يقدم له اختيارات ثلاثة لطر يق إجراء العملية:
الوعي الكامل ،وعدمه ،والحالة الوسط .وبعد
إجرائها واجتياز فترة النقاهة يتمكن من النهوض،
ل كن يكتشف أن كل شيء حوله قد انقلب
رأسا على عقب ،فكل الأوضاع من حوله
صارت مقلوبة.

[ ]17حصة يوسف العوضي

406

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،الذي يقدم إزمة
تتسم بشيء من الاعتيادية ،وهي
"متاعب التفكير في الواقع"،
ل كن الحل المقترح لها يتسم
بقدر كبير من الفنتاز يا ،وهو
استبدال الرأس؛ إشارة إلى
عدم منطقية الواقع؛ من تأتي
حلول إشكالياته أيضا غير
منطقية .ينحصر الفضاء المكاني
في "عيادة الطبيب" ،وتأتي
النقلات الزمينة كثيرة.

[ ]18فاطمة خلفان ال كواري

 -46بداية أخرى

 .572بقايا جسد (ص )7 -1

ثمة أجواء متعددة تزيد من أزمة الشخصية
الرئيسة :حشود من البشر ،رهبة جبارة،
وتصفيق ،استجوبوها بشدة فصعب الرد.
تراجعت والحائط البشري يسد كل المنافذ.
استجمعت شتاتا من شجاعة فقدت منها في متاهة
مشؤومة بدأت من قصره حتى مثولها بين أيديهم،
حيث رفضوا أن تحكم على ذاتها؛ من ثم بدأت
تدافع عن نفسها ببيان جنايته عليها ،فقد امتدت
يداه كأخطبوط هلامي ..حاصرها واجتذبها
وأجبر جسدها على الانحناء ،ل كن ظلت كرامتها
منتصبة ،قاومت كل مغر ياته ،واحتملت مظاهر
الز يف .ل كنهم يتهمونها بأنها حاولت الانغماس
في الأجواء الساحرة؛ لذا حاولت استنشاق هواء
نقيا ،فلاحقتها عيون سخرت لمتابعة حركتها،
وعندما لم يجدوا رأس المدعوة وشوا بها وثارت
ثائرته ،هب محاولا استرجاع مل كه العصي،
رفضت الامتثال لقبضته الفوضو ية ،وطلبت أن
تعود إلى جدتها ،وكان رده بدون توقف عن
الضحك" :جدتك لقد اشتريتك وقبض بائعوك
الثمن" .تحدته واستفزته؛ من ثم ثار فقضت عليه،
وتوجهت بالتأنيب لهم على تخليهم عنها.

407

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،فلا تقدم أحداثا
واقعية ،بل تيار وعي الشخصية
تجاه ما مر بها من تلك
الأحداث ،التي تأتي في صورة
غير واضحة أو مترابطة .تعبر في
مجملها عن استبدادية الرجل ضد
المرأة ،ومساعدة الآخرين له عبر
تخليهم عنها .يأتي البناء عبر
شكل حواري ،ويثبت المكان
في "ساحة المحاكمة" ،ومع
توظيف الاسترجاع.

[ ]18فاطمة خلفان ال كواري

 -46بداية أخرى

 .573الانتقام ُّ
المر (ص )16 -9

تعاني الساردة من طول الدروب وألم الحزن،
تحاول قهر الظلام ،تذيب كتل التشاؤم وتوهم
نفسها بأن القادم أحلى ،تقفز بوجه مسروق
عندما يطل وجه ابنتها .ثمة تهديد لزوجها تتألم
منه ،وتتفانى في حبها لابنتها .تستعيد كيف تأخر
أن يكون لها طفلة رغم شدة حبها لها .تقتنع
بفكرة زوجها ،حيث يجب أن تستعين بمحام بارع،
يدافع عن حقها المشروع بإبقاء صغيرتها معها.
ترددت على المحاكم؛ من أجل الدفاع عن إبقاء
تلك الصغيرة ،التي رجتها إحدى قريباتها أن تقوم
بحضانتها بعدما مات أبواها في حادثة .القاضي
يسألها عن حقيقة هذه الطفلة ،فينتابها الرعب
من فقدها ،وتدافع عن أمومتها لها لدرجة التهجم
على القاضي ،الذي يؤجل النظر في القضية.
تخاف مما هو قادم؛ لذا تذهب إلى محام بارع،
الذي يعرض عليها حلين مريرين .يأتي اتصال
هاتفي تعرف منه حقيقة الرجل ،الذي رفع
ضدها دعوة إبعاد الصغيرة عنها.

408

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تقدم تيار
وعي الشخصية تجاه حادثة
خاصة تمر بها ،وهي محاولة
بعضهم إبعادها عن الفتاة التي
تبنتها على سبيل الانتقام منها،
وذلك ما يأتي على يد الشخص
الذي رفضته حبيبا .يأتي البناء
شاملا مساحة واسعة من تيار
الوعي ،وينحصر المكان في
ومع
المحكمة"،
"المنزل،
استرجاعات.

[ ]18فاطمة خلفان ال كواري

 -46بداية أخرى

 .574شركاء إلى الأبد (ص )24 -17

تستقبل "نورة" اتصالا مؤثرا من زوجها "أحمد"
المغترب ،منذ سنوات طو يلة ،تحملت خلالها
مشاقا كثيرة لرعايتها شئون عائلتهما معا .بينما
أطلقت مشاعرها الخجلي تداعب حنينها أخذت
والدته السماعة لتحدث ابنها ،وعندما جاء دور
نورة لتحدثه لم تنل إلا لحظات قليلة جدا .تتوالى
آلامها عبر المكان والوحشة والعاطفة المتأججة.
دست وجهها بين كفيها لتخفي أحاسيس
مضطربة نحو ذلك الغائب دوما ،وواصلت القيام
بواجباتها على أمل العودة ،تذهب إلى غرفتها
لتفكر وحدها في زوجها الموزع بين ال كثيرين.
كان اليوم التالي مزدحما بالأعباء ،وطو يلا
لدرجة الضجر ،أنجزت فيه ال كثير من الأعمال،
وجدت نفسها في دائرة لا تنتهي ،حاولت
الفرار ،لا تدري إلى أين .غرست مبادئها وكل
القيم التي تعملتها من أبيها الأصالة َ في نفسها
الخصبة فأثمرت حبا للجميع ،حتى جاء خبر
عودته وسعادتها بفرحهم المشترك.

409

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
معاناة الزوجة بسبب اغتراب
زوجها وكثرة الأعباء الملقاة
على عاتقها ،فضلا على شعورها
بتوزع زوجها بين كثرين؛ من
ثم يضعف حظها منه .يأتي
البناء تقليديا ،وينحصر المكان في
"المنزل" مع توظيف تقنية
الاسترجاع الزمني ،و يلاحظ
أن لغة السرد تأتي مميزة في
مفرداتها.

[ ]18فاطمة خلفان ال كواري

 -46بداية أخرى

 .575شطحات حلم (ص )31 -25

يقدم السارد مكانا ذا ملامح خاصة هلامية تمتد،
حيث وقف وسط وعيناه تشفان المحيط .تناول
عددا من الأحجار الصغيرة وافترش الأرض ،بدأ
يصفها على شكل بيوت وأزقة ،أطلق سراح
شخوصه ..تركهم ينسلون .انجذب بحواسه
وتبعهم .امتد جسده بغفوة لذيذة تنحدر من عناء
ساعات الصباح الأولى .هدهد رغبة تأججت بين
وضلوعه .تنبثق الفراشات وتحوم حوله ،تهبط
تباعا على جسده .يفيق وبنصف عين يلمحها،
يرخي فورة أعصابه ،يتجمد هدوءا حتى لا يثير
انتباهها .يستعيد حوارا مع صغيره ،الذي لا يعيره
اهتماما .وأمام المطبخ مباشرة وتحت ظلال
العريش امتد بساط الأكل كالعادة .يستعيد
تفاصيل الحي ،الذي يضج بناسه والأرض بللتها
مياه الحياة .بدأ النور يودع عتمة نفسه ،عادت به
أقدامه مهرولا إلى داره العتيقة ،رأى وجهه
القديم وجه طفل يلمع بالبراءة ،بدأ الوعي يترنح
بنشوة اليقظة ،بعثر بيديه أحجاره التي صفها،
طفرت دموعه أمسك بذقنه يتأكد من وجود
شعيراتها ،وكأنه يتحسس وجوده وكآبة أيامه
بفرح جاءت به شطحات أحلامه.

410

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعبر عن
مشاعر الشخصية الرئيسة تجاه
المكان المستدعى أو الحي القديم
في إطار أزمة الاغتراب؛ مما
يدفعه إلى الإحساس بفقد
الماضي والحنين إليه؛ أملا في
استعادته ولو عبر الحلم ،الذي
يوظف هنا بكثافة ،سواء حلم
منام أو حلم يقظة .يتناوب
الفضاء ما بين "الصحراء،
والحي القديم" ،مع استرجاعات
ومفردة بيئية :جدرها ،الباجلة
ص.30

[ ]18فاطمة خلفان ال كواري

 -46بداية أخرى

 .576نقطة البداية (ص )37 -33

بعثرت أوراقها ،ورمت بأسرارها فوق الأوراق
المبعثرة ،كل حياتها وتفاصيلها مباحة على هذه
الأوراق .كان حبا ووعدا تجاوزا حدود الورق،
استرجعت تفاصيل ذلك الحب ،ارتدت رداءها
الأبيض ،ثمة دقات الدفوف ونظرات الرغبة في
عينيه ،أكد لها أنهما شيء واحد غير قابل
للانفصال ،ل كن تداعى جسدها منهكا فاقدا
جلادته في تحمل الآلام ،وثمة خوف بسبب
قناعات بالية ،فرت دمعة توالت بعدها دموع.
احتضنت أوراقها المهجورة من جديد ،ترى أنها
تشبثت بخطأ يعتقد أنه فضيلة ،وقد التمست له
العذر ،وبررت كثيرا رحيله الدائم عنها .تعترف
ببلاهتها الشديدة؛ لأنها ارتضته حبيبا وارتبطت
به عاطفيا ،فقد رأت أخرى تحتل مكانها ،عندئذ
قضت على عاطفتها وحطمت أشياءها لملمت
أوراقها وأعادت اكتشاف نفسها؛ لتبدأ من
جديد.

411

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
موقف الشخصية الرئيسة [هي]
من فشل الحب نتيجة رحيل
الآخر ثم ذهابه إلى أخرى؛ من
ثم كان الندم عليه لعدم جدارة
الآخر بتضحياتها رغم كثرتها.
يغلب تيار وعي الشخصية
الرئيسة ،وينحصر الفضاء المكاني
في "غرفتها" ،مع توظيف تقنية
الاسترجاع ،وتميز اللغة.

[ ]18فاطمة خلفان ال كواري

 -46بداية أخرى

 .577حبة القلب (ص )46 -39

يعاني من عجزه عن التآلف مع وجه قديم ،نفض
بعضا من كآبة روتينية ،يشعر بخفوت عاطفته
تجاه البشر .ذات يوم لاح له وجه أبيه بنوره في
ظلمة ليله ،ل كن ثمة زائرين آخرين أبعدوا عنه
وجه الأب .بدأ الانشغال بعمله المرهق في مكتبه
الذي امتلأ بالأوراق واكتظ بالمراجعين .عاد
إليه إحساس بالانكسار؛ نتيجة لوجهه ذي
الندب البغيضة .انطلق بالسيارة وقد انسالات
عليه الأفكار والخيالات ،تذكر قرار أمه حول
زواجه من فتاة معينة ،وسعادتها بموافقته ،ثم
توالت استعدادات الحفل .الخجل ما زال يسيطر
عليه بسبب ندب وجهه ،سعد عندما رأى أمه
تختال بين الجموع فرحة ،وقع على حور ية بيضاء
فاقت بياض ردائها .اقتربت الأم ووجها يشيء
بعلامة الانتصار متمتمة بكبر ياء الأمومة :ألف
مبروك يا حبة القلب" فأجابها" :عندما يزورك أبي
الليلة مهنئا تفحصي وجهه جيدا ،وزفي إليه بشرى
خالية من الندب".

412

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعبر عن
صراع الذات نتيجة شعورها
بالنقص لديها ،ل كن يتوازى مع
ذلك رغبة الأم في سعادته،
والعمل على تحقيق تلك السعادة
بشتى الطرق ،حتى تنجح في
ذلك .ثمة توظيف لأحداث
خاصة مثل الحلم ،الأغنية .مع
تنوع المكان بين "غرفة
المكتب ،المنزل ،قاعة الزفاف"،
ومركز ية الاسترجاع.

[ ]18فاطمة خلفان ال كواري

 -46بداية أخرى

 .578اللافندر الذي تحبين (ص )53 -47

حملت حبي ،منذ أحببت تحايلت على الحنق.
تقاسمت حكمتي مع نفسي .لم يكن هناك انفصال
بين أحلامنا .ها هي إطلالة طفولتنا تفترش طرق
الذاكرة .شعرت بعبق أنفاسك ،حملت أشواقي
الملتهبة وباقة زهور اللافندر الذي تحبين ،رأيتك
تطلين .سقطت باقة الزهور مني عندما هممت
باحتضان طيفك .يأتيني صوت لا أعرف
مصدره ،متسائلا عن استعدادي النفسي لمواجهة
الآتي .جبلت نفسي على مفترق الدروب.
خصوصا بعد أن تم الانفصال بين والدي .لم
يكن يوما عاديا فأمطار الصيف كانت تهطل
خلافا لما هو معتاد .تجتاحني أعاصير حبك،
تشتت كل الأسئلة المرة .أراقب الطر يق
وزحات المطر .ساورني شك مرجوح .ألتفت
إلى باقة اللافندور وأنا أوقف سيارتي بقرب
داركم .وبوابتكم مشرعة تستقبل مدعوين آخرين.
رأيتك تختالين بصباك الفتان .شهقت فرحا عندما
ظننت أنك مقبلة علي .احتوت يداك تلك
الباقات وعيناك تشع بر يقا غريبا .أسقطت بعنف
باقة اللافندر الذي تحبين وأحب! عاد السؤال
العنيد ساخرا مني -ماذا لو أن قلبها يسكنه آخر.

413

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،مع حضور كثيف
أو موا ٍز للمخاطبة ،تجعل من
البناء أقرب للمناجاة ،التي تعبر
معاناة المحب تجاه أخرى لا
تحبه ،رغم قوة حبه لها وسيطرة
ذلك الحب عليه .ونتيجة لتتابع
الأفكار من وعي الشخصية
غلبة الاسترسال عليها مع انتفاء
الرابط .وكان تنوع المكان بين
"منزله ،الطر يق ،دارها" ،مع
تمازج الأزمنة.

[ ]18فاطمة خلفان ال كواري

 -46بداية أخرى

 .579المتطفل (ص )60 -55

أَ فلتُ من قبضة الطر يق الوعرة الممتدة ..أقبض
على أحلامي ولساني لا يفتر .أعشق التلون
بانعطافات مشرقة ،بعيدا عن هوس التناقضات.
تعودت وصديق طفولتي التجول والتسكع في
سديمية الوجود .بعض المارة يقذفوننا بسيل من
الشتائم .يتوهج عبث التطفل في أنف صديقي
فيدسه بين المتهال كين بعداوة ترهلية وراثية على
مقاعد متفرقة .أحاول عبثا أن أثنيه عن سخر ية
نواياه .أراقبه وهو يحاول أن يستدرج أحدهم
بفقاعات من اللغو المحتدم بين اليمين واليسار.
المذياع المصلوب في أعلى الرف يهذي بالأخبار
المتفرقة من أقصى العالم إلى أدناه .ومن ثم تتوالى
تعقيبات الآخرين .فجأة حملق أحدهم في وجه
صديقي مرتابا من تدخله الغريب ،وتتابعت
تعليقات الجالسين وضرورة توخي الحذر.
أحسست بلهيب غضبهم .انسللنا خلسة من بعيد
وفي غمرة انسحابنا .تردد صدى صوت .في اليوم
التالي نهض من نومه فزعا .تسمرت عيناه عندما
صدمه منظر الثقوب .ضحكت في نفسي من
تصرفي ،ها أنا أتلصص على متطفل واحد من
زمرة متطفلين آخرين يتلصصون في كل
الأماكن.

414

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
تداعي أفكار الشخصية تجاه
"إشكالية التلصص" ،وما يكون
من تلك الشخصية من انتقاد
الآخرين لقيامهم بمثل هذا
الفعل المرفوض ،ثم إذا بها
تسقط في الإشكالية نفسها
بآخرة .يأتي البناء أقرب إلى
تيار الوعي ،يتنوع المكان بين
"الطر يق ،مقهى ،الغرفة" ،أما
المكان فيتماهى مع وعي
الشخصية؛ فلا يكون محدد
الملامح.

 -46بداية أخرى
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 -46بداية أخرى

 .580الرحلة الأخيرة (ص )67 -61
 .581الألبوم القديم (ص )76 -69

[ ]18فاطمة خلفان ال كواري

ترصد القصة فقد الأم لابنها "سلطان" عقب
غيابه الطو يل ،فقد شعرت ببطء الوقت وثقله،
ولم تشعر بخطوات بناتها مندفعات نحوها وهن
يحاولن إخفاء خيبة الأمل .يزداد تألم الأم/
الجدة من جملة حفيدها التي تعبر عن حبه لخاله
سلطان .تستعيد الأم سبب غياب ابنها ،وطبيعة
الرحلة التي خرج فيها؛ مما يزيد آلامها وحزن من
حولها .ورغم المهدئات التي أعطاها لها الطبيب
فإن الألم ما زال مسيطرا عليها .تنادي بناتها
وتعانقهن ،ل كن تطلق صرخة هستير ية ،وتأخذ
في مناداة ابنها .تحاول الابنة ال كبرى تهدئة الأم.
فجأة تقوم من على الأرض ،ثم تنطلق إلى غرفة
الابن ،ترمق أشياءه وتبكي .ارتمت عاجزة عن
تخيل الحياة بدونه على سريره أجهشت بالبكاء.
تمتلأ ذاكرته بالعديد من الوجوه ،التي يتساقط
بعضها ويبقى الآخر ،يفتح نوافذه وينتشي معها،
يبحث عن حافظة نقوده ،عندئذ يتذكر إفلاسه
واضطراره إلى الاستدانة من صاحب الدكان،
الذي يسعى إلى إيقاع بعضهم في شرك الديون.
تذكر والده الذي لم يترك له مالا يعينه ،حيث بدد
كل ما يملك على الملذات والرذائل .أخذ يستعيد
معاناة أمه من ذلك الأب القاسي عليها .أنزل
كل ال كتب ،ورأى إهداء كتبته له أخته التي
رحلت فزادت وحدته ،التي انضمت إلى فقد
وظيفته بعد حادثة شوهت إحدى قدميه .رفض
اليأس وطرق أبوابا كثيرة سدت في وجهه،
ل كنه يشاهد الآن انقضاء العمر وإطلالة الشيب.
تذكر قسوة لجوءه إلى إخوته من أبيه .جاءه الأمل
عن طر يق رسالة تحمل أشواق أخته ،وتعلن
حضورها قريبا .فتح الألبوم القديم الممزق وقلب
وجه أمه الصامت .مر على صاحب الدكان يلقي
بالهم المستحق ،ثم جلس وحيدا يعد الأيام.
415

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
تجربة أم فقدت ابنها الشاب،
بعد رحلة خرج فيها مع أصحابه،
وما يكون من آلام تلك الأم
وأحزانها نتيجة هذا الفقد المؤلم.
ًّ
تقليديا وإن ثمة
يأتي البناء
تركيزا على المشاعر لمؤلمة لتلك
الأم .ينحصر المكان في "منزل
الأسرة ،وثمة استرجاع زمني.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،الذي يعاني من
"عذابات الوحدة والحاجة" ،فلم
يعد لديه مال ،بل استدان؛
لأنه فقد وظيفته ،وصار وحيدا
بعد موت الأبوين ورحيل
الأخوة ،ثم تأتي بارقة أمل من
أخته .يأتي السرد على هيئة بناء
دائري ،وينحصر المكان في
"المنزل القديم" ،وثمة مركز ية
يتمتع بها الاسترجاع.

 -47الطوطم
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 .582بداية أخرى (ص )83 -77
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[ ]19نورة محمد فرج

يرصد السارد مشاعره المتنوعة المضطربة خلال
تحليق الطائرة ،يصف المضيفات وحركاتهن،
وكذلك أفعال الركاب وتصرفاتهم ،كل ذلك من
وجهة نظره الخاصة .ثمة أصوات وركاب ،ثم
انطلاقه إلى اللاوعي عبر الحلم ،الذي يخرج منه
على حركات مضطربة للطائرة ،يطلب كوبا من
الماء من إحدى المضيفات ،ل كن تشتعل حركات
المضيفة ،ومع ظلام الطائرة تزداد حركاتهن
المضطربة ،و يعلن الكائن وجود عطل واضطراره
للهبوط .عندئذ ينطلق السارد في وصف المشاعر
المسيطرة وقتئذ ،فكل الأشياء ترتجف ،تراتيل
وصلوات عبر لغات متعددة اتحدت في رجائها.
فجأة يلملم شبح الموت ملامحه من مخيلتهم ،وترخي
النجاة أعصابها المشدودة ،تفتح أبواب الطائرة،
ويستنشق الركاب بعمق نسائم رائعة لبداية
أخرى.
في إطار رمزي ،وبعد مقدمة حول انشغال
الإنسان بالآخرين غريبي الأطوار ..يدهش
السارد من بيت مجاور له؛ لأنه غير عادي في
شكله؛ بسبب أضواء غرفه المنبعثة منه بشكل يثير
العجب ،رغم أنه لم ير أحدا من ساكنيه ،فضلا
على أنه لا يدخله أناس ،وأناسه لا يخرجون،
يقرر السارد دخول البيت ،و يقرع الباب فيفتحه
شخص يرحب به كثيرا ،ثم يدخله غرفة بها
مجموعتان من الأشخاص غريبي الأطوار ،يرى
السارد عجوزا قبيحا يجلس على كرسي ضخم،
يشتكي من أشياء كثيرة ،ثم يرى أكياسا مكتنزة
مبعثرة حول ال كرسي ،فيستبدل بال كرسي سريرا
مريحا ،يطمئن العجوز ...ل كن السارد يغادر
البيت مقررا ألا يعود إليه ثانية.

416

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تقدم
تداعيات وعي الشخصية
الرئيسة تجاه حادثة خاصة،
وهي تعرض الطائرة التي يركبها
لعطل؛ مما جعل شبح الموت
يلوح في الأفق ،ثم تأتي النجاة
معلنة بداية جديدة .يأتي البناء
أقرب إلى تيار الوعي ،ويثبت
الفضاء المكان داخل "الطائرة"،
أما الزمان فيأتي مسلسل.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل فيما
هو ظاهرة استغراب السارد من
بيت مجاور له ،يتسم بالغرابة
من نواح كثيرة ،تدفع السارد
إلى دخوله ،ل كن دهشة تزداد
لا تقل بعد هذا؛ من ثم يقرر
عدم تكرار التجربة .يبدو البناء
ت ًّ
قليديا مع أحداث غرائبيبة،
ينحصر المكان في "البيت
الزمان
و يأتي
الغريب"،
مشهديا.

 -47الطوطم
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 .584حقائق الكتاب الأصفر (ص )22-15
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[ ]19نورة محمد فرج

يبقى أحد الدمى /دب ملاحظا الفتاة وهي
تكتب في كتابها الأصفر ،تغلق الفتاة المصباح
وتنام ،يسود الظلام الغرفة .عندئذ يدور حوار
بين الدمى الموجودة في حجرتها حول عناية الفتاة
بالدب دون بقية الدمى ،حيث تؤكد الدمى أن
الفتاة سبق أن اعتنت بهم عند مجيئهم أول مرة،
ثم انشغلت عنهم بغيرهم من الدمى الجديد،
و يؤكدون أن هذا ما سيحدث له ،ل كنه لا يقر
بذلك ،بل يرى أن مبعث هذا الرأي إنما هو
الغيرة .تتناقش الدمى حول ما تكتبه الفتاة
ومدى صدقه ،حيث تهاجمها الدمى ،بينما يدافع
عنها الدب .ينتهي الحوار ثم يأتي مقطع قصير
يخ بر بتمز يق الدب الأبيض وبقاء الدمى فاتحة
أعينها ومبتسمة.
عبر تقسيم مقطعي معنون ،ومن خلال سرد
رمزي :تتوجه الساردة بالحديث إلى مخاطبين،
وتذكرهم بيوم ما ،موضحة موقفهم منها المتمثل في
السخر ية من بكائها ،حين شهدت "المجزرة" .في
المقطع الثاني "الأمس البعيد" تتعجب من روعة
الماضي ،تلك الروعة المتمثلة في الليالي والقمر
والسهر .وفي الثالث "الأمس القريب" تستعيد
ذكر يات "المذبحة" وما كان من المشاهدين الذين
تمثلهم السيدة "دوفاج" ،تتوالى المقاطع راصدة
رؤ ية الساردة في الآخرين" :في المقطع "بعدها"
ترصد نسيان المخاطبين لما وقع ،وتتعجب من هذا
النسيان .وفي مقطع "العمل" تعبر عن رغبتها في
الانتقام منهم عبر قلب مكتبتهم ،وأخذ الكتاب.
فتحت كتاب السحر ،وقررت مسخ السيدة
دوفاج .وأخيرا تؤكد رغبتها في محو مظاهر الدمار.

417

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
فيما هو ظاهر حوار بين عدد
من الدمى ودب جديد تمتل كهم
فتاة تحاول الكتابة في دفترها
الأصفر .يأتي البناء السردي
مطقعية على شكل مشاهد،
يشغل الحوار جزءها الأكبر.
ينحصر المكان في "حجرة الفتاة"،
بينما يتسم الزمان بالمشهدية مع
نقلات غير محددة.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعبر "قسوة
البشر في الاعتداء على
الآخرين" ،عبر مقاطعها الست،
متدرجة بين الحنين إلى الماضي
وروعته وانتقاد الواقع والثورة
عليه .يأتي البناء مقطعيا معنونا،
بينما الفضاء المكاني غير محدد
بوضوح ،وتأتي البنية الزمنية
مشهدية ،مع توظف تقنيتة
الاسترجاع الزمني في البدء.

 -47الطوطم
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تخاطب الساردة سبعة دمى "أطفال" اشترتها،
وتبين إعجابها بها ،حيث كان كان منظرها معا في
غاية الظرف .فهناك رف خال يحتاج تلك
الدمى .ل كن تعلن عن رغبتها في إجراء تعديلات
على مظهرها ،وذلك بناء على أمور تنتقدها في
مظهرهم ،مثل عظم كرش أحدهم ،وعمق
جيوب الثاني ،بينما الثالث ثيابه مهلهلة ،أما
الآخران فملابسهما تبدو قصيرة وحذاؤهما ضخم
جدا .ل كن ترى ذا الوجنتين المحمرتين يبدو أكثر
ظرفا من الآخرين .ثم تلتفت إلى اثنين آخرين،
فترى رأس هذا كبيرا جدا وكتابه أيضا مشكلة؛
لذا تعتد أن عليها أن تفتح رأسه وترمي ببعض
حشوته ،وتحاول إقناعه .وأخيرا ترى المجموعة
كاملة ،ورؤيتهم تسر القلب.
تنفر الساردة من ضوء الأباجورة أو الثر يا،
وترغب في إضاءة الشموع ،حيث لم تفعل ذاك
من قبل .وبالفعل أخرجت الصحن الصغير
الشفاف ،أوقدت الشمعة وثبتتها فوقه ،واطفأت
الثر يا .ثم أخذت تتأمل الشمعة وخيالاتها التي
تبدو غريبة هي تتراقص حولها ،شعرت ببؤس
كبير لإيقادها الشمعة ،وتتمنى لو تركتها على
شكلها الأصلي .تستمتع بعبق الشمعة الذي
تسرب إلى أنفها ،فأحبته وتعمدت أن تستنشقه
بقوة أكبر .تشدو بلا وعي بأغنية من عهد
الطفولة تجعل دموعها تسقط ،تدخل قطة
الساردة ،وتبدأ في اللهو معها مستعدية ما كان
من بعض لهوها سابقا ،تستلم الساردة للنوم بعدما
دست جسدها تحت الغطاء آمنة في ضوء
الشمعة.

418

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعرض فيما
هو ظاهر حوارا من جهة
واحدة ،تطلقه الساردة تجاه
عدد من الدمى ترى أنها في
حاجة إلى تعديلات تساعدها
على أن يبدو في هيئة أفضل،
وهذا ما تقوم به .يأتي البناء
خطابيا ،بينما الفضاء المكاني
غير محدد ،والزمان مشهديا.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعبر
الساردة عن رغبتها في الخروج
على المعتاد ممثلا في استخدام
الشمعة بدل الثر يا ،تتواصل
أحاسيسها تجاه ضوء الشمعة إلى
أن تستلم للنوم .يأتي البناء
مشهدي يغلب عليه السرد
الحدثي دون حوار .ينحصر
الفضاء المكاني في "حجرة
الزمان
ويتسم
الساردة"،
توظيف
مع
بالمشهدية،
الاسترجاع.

 -47الطوطم
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 .588بعض الرغبات (ص )44-41
 .589ال كوخ (ص )48-45

[ ]19نورة محمد فرج

في سرد أقرب إلى تيار الوعي ،تعبر الساردة عن
رغباتها المجنونة التي تسيطر عليها رغم إدراكها
لعدم صواب الاستجابة لها .بداية من رغبتها في
الضحك ،وضرب تمثال الإله المثير لاستهزائها،
حيث تتعجب كيف يكون هذا إلها ،وكيف
يصلون أمامه بكل هذا الخشوع ،و يحرقون من
أجله كل عيدان البخور هذه؟ .فهي ترى أن
هيئته تغرب بالعبث به ،سواء عبر العض أو أن
ينهال المرء عليه بالل كمات .خاصة مع شكله
المضحك ،وصنعهم له بهذا الحجم ال كبير .ثم
رغبتها في أن تفتح أحد هذه الدواليب والعبث
بمحتو يات الأدراج ونثر ما فيها ،ووهو ما تكشف
حدوثها مع أحد هذه الأدراج في نهاية القصة.
تصف الساردة "ال كوخ" وما يتميز بها من
وحداو ية ،فهو المنفرد في المكان؛ فليس حوله
من بيوت ،يؤدي إليه طر يق واحد ،له باب
واحد وقفل واحد ،كانت تفتح هذا الباب
دوما ،ل كنها اليوم ما عادت تفتحه ...وتصف ما
بداخله من أشياء متعددة :ثوب لم تلبسه أبدا
لبعض الأسباب ،وكتب قرأتها كثيرا وتوق
لقراءتها دوما ،ودميتها التي كانت تحب تمشيط
شعرها ،تفتح الساردة باب ال كوخ ،وتستعيد
ماضيها فيه ،وما كان منها من أفعال توقفت عنها
الآن ..تتوالى أفعال الساردة في ال كوخ،
مستمتعة بما تقوم به ،وفي النهاية تقرر إشكاليتها
إزاءه :فهي لا تستطيع العيش فيه؛ لذا تخرج منه
لتعود إليه ،ما دام الباب ينفتح.

419

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعبر عن
رغبة الساردة في رفض
مواضعات المجتمع ،ممثلة في
"المعبد" وما يحتو يه من أشياء،
خاصة تمثال الإله ال كبير .يأتي
البناء أقرب إلى تيار الوعي ،عبر
تكثيف السرد حول ما يحيط
بها .ينحصر الفضاء المكاني في
"المعبد" ،و يأتي الزمان ذا طابع
مشهدي.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
إشكالية الساردة عبر علاقتها مع
الماضي ممثلا في كوخ ،التي
ترصد رؤيته له في الماضي،
وصنعيها معه الآن ،وما تعتزمه
في المستقبل .يأتي البناء مشهديا
يغلب عليه السرد الحدثي .ينحصر
الفضاء المكاني في "ال كوخ"،
و يأتي الزمان مشهديا مع
توظيف الاسترجاع.

 -47الطوطم
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 .590قرع الأبواب الموصدة (ص )52-49
 .591الطوطم (ص )58-53

[ ]19نورة محمد فرج

ثمة قرع على الباب تستغيث منه الساردة وتطلب
أن يتوقف ،تطلب ذلك بكل جوارحها ،فهي لا
تستطيع فتحه وإن كانت ترغب في ذلك؛ لذا
تلتصق بالجدران ،تتكوم في الزوايا ،تختبئ تحت
اللحاف ،تهرب .ورغم توقف القرع فإنها تصرح
برغبتها في الخروج مع خوفها منه ،حيث تتساءل
عمن يضمن لها أنه سيكون بمقدورها العودة،
وألا تضيع مفاتيحها ،وأن خارج غرفتها أشياء
جميلة .ثمة محاولة لفتح الباب تجعل الساردة تأخذ
ال كرسي ،تدفعه إلى الباب؛ كي يمنعه من أن
يفتح .تتكوم وسط الغرفة ،ثم تقذف المفتاح
رغم أن الباب غير موصد به ،تعبر عن
ازدواجيتها بين إرادة الخروج والخوف منه ثانية،
حيث تريد ذلك وتخشى ذلك.
واقف السارد لأول مرة أمام ذلك "الطوطم"
لحظة واحدة ثم فر منه ورغم ذلك آثر فزعه
وخوفه ،وتأثر بصورته أشد ما يكون التأثر واصفا
إياه ،حيث توجه السارد إلى غرفة قليلة الزواد
في منزله ،بها خزانة مغلقة ،دفعه الفضول إلى
فتحها ورؤ ية ما فيها .تكررت ز يارات السارد
لهذا التمثال؛ ومعها تعددت الأسئلة وتباينت
مشاعره .تكاثفت تخيلات السارد تجاه
"الطوطم" ،فلطالما جلس قبالته يتخيله .ومع
استمرار العلاقة كان بحثه عن حقيقة ذلك التمثل،
حيث عرف من بعض ال كتب أن فيه ال كثير
من تماثيل الآلهة المعبودة عند القبائل البدائية .ثم
كان الانقطاع التدر يجي ،الذي جاءت الز يارة
بعده ثانية حاملة تغيرات عديدة ،انتهت
باكتشاف حقيقته ،والغضب تجاهه؛ ومن ثم
تكسيره.

420

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعبر عن
"عذابات الذات إزاء الفعل
وعدمه" ،ذلك الفعل المتمثل في
الخروج من الغرفة رمز النطاق
المحدد والحياة المؤطرة .يأتي
البناء مشهديا يغلب عليه السرد
الحدثي ،وينحصر المكان في
"حجرتها" .ثمة تكرار ية لمفردات
(توقف 5 :مرات) وأجزاء
الجمل (من يضمن لي )4والجمل
(يقرع الباب) .مع انفصالية
الجمل.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد تطور
علاقة الإنسان بتصوراته وتباين
تلك العلاقة ،ما بين السعي
وفضول المعرفة ،ثم هلامية
الصورة عبر التخيلات غير
التعود
وأخيرا
الواقعية،
والمعايشة .يأتي البناء مشهديا
يغلب عليه السرد الحدثي .ينحصر
المكان في "غرفة بالبيت" ،وثمة
نقلات محددة .تكرار شبه الجملة
"وللمرة الأولى"  3مرات
ص.57

 -47الطوطم
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جاء يركض الصبي من أقصى الشارع ،مبهورا
مسرعا دون أن يلتف إليه الناس ،تعثر فوقع على
بقعة موحلة ،التفت إليه الناس ،بعضهم نظر
باشمئزاز ،والبعض الآخر تأرجح بين الضحك
والإشفاق .لم يمد أحد يد العون إليه .أفاق الصبي
من ألم الوقوع ،رق الناس ثم ملابسه المتسخة.
أحس دمعة تتدحرج وهو يحاول يحاول إزالة
بعض الطين .رغب أن يسرع بال كرض مرة
أخرى ،ل كن حركته كانت بطيئة بفعل الأوحال،
وأمامه الطر يق لا يزال مكتظا بالأحجار الصغيرة..
لم يعاود النظر إلى الناس ..رفع رأسه بشمم
بالرغم من كل أوحاله ،وعاود السير.
تقرر الساردة أن في غرفتها درجا صغيرا ليس
يفتحه أحد تماما كتلك القصور .أما محتواه فورقة
واحدة ،رأت الساردة ذاتا أنثو ية سألتها :من
أنت؟ ابتسمت لم تجب فهمست الساردة :أنت
ملاك .بدا الفزع على محياها ،وهي تنطلق هاربة
مختفية بين ردهات القصر ال كبير عادت الساردة
إلى القصر للبحث عنها مرارا ،وكانت تراها بعيدة
جميلة .نادتها مرة :تعالى .سمعت نداءها ،ل كنها لم
تأت.في اليوم التالي وصلت إلى الفندق رسالة
باسم الساردة ترصد حياة القصور وطبيعة
سكانها ،بل تنتقدهم فهم بلا مشاعر ،حتى أنهم
لا يبكون ،وفي آخرها تتساءل متى يعود سكانها
بشرا؟؟

421

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تسجل فيما
هو ظاهر "إهمال المجتمع"
لأفراده ،والاكتفاء بمشاهدة
معاناته ،وقد تدل على ضرورة
عمل الإنسان وعدم التفاته إلى
المعوقات الخارجية .يأتي البناء
مشهديا يغلب عليه السرد
الحدثي .ينحصر الفضاء المكاني
في "الشارع" ،وتتسم البنية
الزمنية بالمشهدية والتسلسل.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد حياة
القصور وطبيعة سكانها ،وما
يتسمون به من صفات ،تؤكد
"جناية المادة على الطبيعة
البشر ية" .يأتي البناء السردي
عبر مشهدين ،ثم يوظف شكل
الرسالة .ينحصر الفضاءالمكاني
"القصر ،الفندق" .ثمة حدثان
بينهما نقلة محددة ،يلاحظ على
لغة السرد كثافة حضور
الاستفهام.

 -47الطوطم
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ترصد الساردة علاقتها بشخص ما ،كانوا كثيرا
ما يسخرون منه دائما ،ويتهمونه في غيابه بأنه
غبي ،ل كن في الوقت نفسه يعترفون بذكائه ،ثم
تسجل موقفا خاصا معه ،حيث رأته جالسا بهيئته
الخاصة :وحده يقرأ .توقعت أن يبتسم محييا
كعادته ،ل كنه لم يفعل .جلست قريبا منه تحدق
في وجهه :وجهه لطيف مألوف ،من تلك
الوجوه التي نراها دائما في كل مكان؛ مما دفعها
إلى أن ترسمه فقامت برسمه .توقعت أن يكون
وجهه صعب الرسم .ل كن فوجئت بأن الرسم
كان دقيقا ،ل كن ينقصه شيء هو أنها لم تتمكن
من رسم ابتسامته ،حاولت تعديل الرسم ل كنها لم
تستطع؛ فظلت تشعر بالزهو والخيبة في الوقت
نفسه.
تستيقظ الساردة على صراخ تعتقده حلما ،ل كن
تكشتف أنه حقيقة .تصف شدة تعبها وإحكام
الظلام حولها .يتوالى صراخ الريح خارج نوافذ
غرفتها ،تعبث بها وتهزأ بقلبها .تأخذ في طرق
جوانب البيت وهو ما يتكرر كثيرا ،على حين تصر
الساردة على الاحتماء من نداء الريح ،ولا
تستجيب لها .تصر الريح على الدخول ،والساردة
مستمرة في عدم الاستجابة ،حيث تصم أنيها عن
ذاك النداء .يبدأ الغطاء يرتخي حولها ،وروحها
تغيب عن العالم .تستيقظ حيث توقفت الريح،
ترى الساردة الباب وتعزم على الصعود إليه،
ترى أن المهم هو أن تصل إلى الباب العلوي،
حيث تريد فتحه .وعندما تصل تفتحه بعد
مشقة ،تهب ريح تدفعها للإمام فتنظر للأعلى.

422

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،وإن كان
الانشغال الأكبر بالآخر ،فهي
ترصد تباين موقف الذات من
الآخر ،الذي قد تراه على هيئة،
بينما الحقيقة دون ما قد تعتقده
الذات .تأتي هذه القصة قصة
شخصية؛ لذا تشغل هذه
الشخصية مساحة واسعة من
السرد ،بينما يأتي المكان غير
محدد ،والزمان مشهديا.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
صراع الذات أمام القوى
الخارجية وضعفها خلال هذا
الصراع ،التي تحاول ألا تكون
سلبية خلاله رغم كثرة
المشاق .يأتي البناء مشهديا
يغلب عليه السرد الحدثين مع
تقسيم مقطعي مرقم ،وينحصر
الفضاء المكاني في "البيت" ،وثمة
نقلة غير محددة.

 -47الطوطم
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 .597وردة حمراء (ص )89-85
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يصف السارد مدينته :صغيرة ،تحدها الجبال من
كل صوب ،بسيطة .شيء واحد كان يشوب
تلك البساطة ،وكان يحركها إنها سلطة (السيد)
فيها ،حيث يقرر استمرار ية تلك السلطة ،وهذا ما
يسجله السارد عبر بيان السيد التحذيري ،مع
خضوع الناس له عبر سيطرتهم عليه؛ فكلهم بين
يديه .يصف هذا السيد عبر صوته الجهوري،
ووجه المغضن ،وقامته المديدة المتنافرة مع وجهه
الشاحب .يبدي السارد شكه في هذه السلطة،
و يقرر عصيانه بالسفر إلى بلاد أخرى دون إذن
ذلك السيد ،ينطلق ويرى بلادا كثيرة ثم يعود
حيث يجد أمر مدينته كما هو .يعلن عصيانه للسيد
ويتحداه ،ل كنه يهرب خوفا من انتقام الناس
منه؛ نتيجة غضب السيد عليه.
في ذلك البستان يزرع الناس ورودا يبحثون فيها
عن أنفسهم ،وتزرع الساردة أزهارها وتنتظر،
تصف رقة أزهارها التي تنمو مغلف أخضر،
صغير ..رقيقن يوما بعد يوم يكبر ،تتباعج أوراقه،
ينفتح ،يطل منه لون وردي؛ عندئذ تتبدى
وردتها الحمراء بين أختين جميلتين ،كانت هي
الأجمل عندئذ تبدي إعجابا شديدا بها ،ل كن
تقطفها وتأخذها معها خوفا عليها .لا تدميها
الأشواك وإن كادت ،فحتى بين أشواكها
القصيرة تتحسس الدفء والنعومة .تجلس برفقتها
قرب جدول صغير ،وتأخذ في مخاطبتها وسؤالها
عن خرير الماء هل تفهم قوله .تسقط الوردة في
الماء ،وتتألم الساردة لفقدها وفشلها في العثور على
ورد أحمر ،ثم يتكرر هذا الفقد من أناس كثيرين.

423

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد رؤ ية
الذات لممثل السلطة /السيد،
ومحاولتها محاربة تلك السلطة،
التي قد ترمز إلى سيطرة
الأفكار الخرافية ،التي يجذرها
عقول البشر داخلها .يأتي البناء
متنوعا :تحليل ،وصف ،حدث،
حوار .وكذا يتنوع المكان
"المدينة ،مدن ما وراء الجبل"،
وثمة نقلات زمنية غير محددة.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تجسد معنى
انعكاس الذات على مرآة
الطبيعة ،مع رصد فقد الذات
عبر فقد معادلها ،وهو هنا
الوردة الحمراء .يأتي البناء
السردي رمزيا ،بينما الفضاء
المكاني يتنوع ما بين مكان عام،
وآخر محدد هو "جدول الماء".
ثمة تنقلات غير محددة.

 -47الطوطم
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كانت الأنباء في قر ية السارد تتوالى عن "شبح"
ما يظهر من بين القبور و يجول ليلا في طرقات
القر ية .تتباين الآراء حول حقيقته ،واختلفت في
مصدرها وموضوعها ،يخ بر أحدهم أنه رأى
الشبح جسدا أبيض ذا هالة وشفافية يدخل
البيت المظلم فإذا به ينير ،سمع الناس قول
الرجل؛ فصاروا في ذعر من البيت .تراوح أمر
الشبح بين مصدق ومكذب ،ثم يقل اهتمام
الناس به؛ انشغالا بأمر تلك "الانتفاضة" التي
حدثت في قر ية السارد ،و يفصل السارد القول
فيها .يقرر السارد أنه عاين تلك الأمور في
حداثته ،وهو اليوم شيخ هرم ،ل كنه يسعد بمجالسة
شر يف القر ية ابنها .أما بيت الشبح فقد هدم،
ولم يعد له أثر.
أنهى السارد أعماله قبل موعد إقلاع الطائرة ،وما
زال أمامه يوم طو يل ،ولم يجد شيئا يفعله في
هذه البلاد التي سافر إليها ،فضلا على أنه لا
يطيق الجلوس في غرفة الفندق ،التي يرى أنه
تقول له ببساطة إنك زائر غريب؛ من ثم قرر
التجول ،حيث وصل إلى حديقة عامة ،لم
يكتشف وجوها من قبل .يتردد في دخولها،
وعندما دخل أعجب بجمالها ،سار فيها متجنبا
اللون الأحمر والوردي ،رأى تمثالا أخذ في
وصفه تفصيليا ،اقترب منه وأخذ يتلمسه مستعيدا
تفاصيل علاقته بالورود .رأى ثلاثة صبية يقذفون
التمثال بالحجارة ،نهرهم ،ثم فحص التمثال فلاحظ
وجود خدش في موضع الصدر ،محل القلب.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث يسجل
السارد حادثة شغلت قريته فترة
من الزمن ،وهي ظهور شبح،
أثار الفزع بين أهالي القر ية،
واختلف موقفهم منه ،وقد
تداخلت هذه الحادثة مع حادثة
أخرى ،أطلق عليها السارد
"انتفاضة القر ية" .يأتي البناء
مقطعيا مرقما ،وينحصر المكان في
"القر ية" ،وثمة نقلات كبيرة
بين المقاطع الثلاثة.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
حادثة تجوال السارد في حديقة
عامة بمدينة سافر إليها ،وما
شاهده في أثناء تجواله بهذه
الحديقة من اعتداء بعض
الصبية على تمثال رآه نموذجا
للفن الذي يجب تقديره
والحفاظ عليه .يأتي البناء
تقليديا ،وينحصر المكان في
"غرفة الفندق ،الحديقة" ،ثمة
استرجاع.
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يرصد السارد مراحل تطور علاقته بجده :بداية
من الطفولة حيث الإعجاب به ،فقد كان السارد
يجلس بين ساقيه ،يسمعه ويراه دون أن يتكلم،
و يبن السارد موقف الجد من إعجاب السارد به
ودهشته إزاءه .ثم مرحلة الصبا حيث كان
السارد يجلس بجوار الجد ،ولم يعد يقنع منه
بالسماع ،بل صار يسرق من كلماته مبدأ أحلامه
وأفكاره ،فالجد يتكلم والسارد ينصت .تأتي
مرحلة الشباب ثم التهور والثورة عليه ،ففي بدء
تلك المرحلة صار الجد يسمع السارد ،الذي رآه
عجوزا ذا أفكار عتيقة ،بينما هو شاب ذو أفكار
حديثة .وأخيرا يقرر وفاة ذلك الجد ،وهو يقف
على قبره ،لم يعد يسمعه أو يراه ..والآن يتحسس
ملامح جده في قسماته.
المدينة نائمة ،ل كن الساردة لست نائمة ،تبدأ في
إجراءات عملية التدخين :إغلاق الباب جيدا،
فتح النافذة ،إخراج اللفافة من مخبأها ،ثم
التدخين .ترى أنها لا تفعل شيئا سوى
الاستغراق في التفكير والتدخين .تقرر أنها
ستفعل شيئا :ستقاطعها ،سترمي بهذا الظرف،
ستنساها .ل كن لا يحدث هذا .تتوالى تساؤلاتها
حول تدخينها وإخفاء ذلك ،تتأكد من إحكام
إغلاق الباب ،وترى أنها صارت تغلق على
ذاتها .تستعيد ما كان من أحداث ،بدأت برسالة
عليها كلمة "أحبكِّ " ،ثم أخرى .يتوالى اهتمام
الأخرى بالساردة ،وردة فعل الساردة تجاه
ذلك ،وموقفها من الأخر يات اللاتي كن يتجرأن
عليها،ثم تصف التأثيرات المختلفة على حياتها نتيجة
حب الأخرى لها ،وأخيرا تصف عذاباتها عبر
محاولاتها المتعددة.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
تدر يجيا علاقة السارد بجده عبر
مراحل حياته المختلفة ،وهو ما
يعبر عن جانب من "تطور
الأجيال" ،واختلاف نظرة
الجيل الأصغر لمن سبقه عبر
مرور الزمن .يأتي البناء مقطعيا
معنونا بالجملة نفسها "مات
جدي" .ينحصر المكان في "قبر
استرجاعات
وثمة
الجد"،
متعددة.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
الساردة تطور علاقتها بأخرى،
وكيف بدأت وتأثير تلك
العلاقة فيها ،ثم محاولاتها
المتعددة لإنهاء تلك العلاقات
رغم المميزات التي تحققت لها
من خلالها .ينحصر الفضاء
المكاني في "غرفة الساردة"،
وثمة استرجاع زمني ممتد ،يغلب
على لغة السرد التساؤلات التي
تقرر حيرة الساردة وإشكاليتها.
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يمتد هذا النص إلى ما يقرب من ثلاثين صفحة،
عبر مقاطع معنونة كالآتي" :المهمة الليلة" :حيث
يحاول الشخصية الرئيسة صعو د برج للمراقبة
بالقلعة ،مع رصده أوجه معاناته ال كثيرة" .أصل
القلب" :يؤكد السارد شدة إعجابه بشخصية إحدى
الخادمات التي تتسم برقتها ،وتختلف مع
الأخر يات .وهكذا تتوالى المقاطع حاملة العناوين
التالية :الهذيان ،الحب الأول ،أصحاب الأعالي،
أصحاب الأسافل ،المجرم ،كل الجرائم ،حديث
القمر ،العصيان ،العصيان ،شجرة غير ظليلة.
تتكون القصة من ثلاثة أحلام كما يدل عتبة
العنوان الرئيس ،ثم العناوين الفرعية :في الحلم
الأول يرتدي [هو] فيه ملابس رعاة البقر:
القميص الكاروهات ،وبنطال الجينز ،والحذاء ذا
العنق الطو يل .ورغم إعجابه بهيئته في تلك
الملابس تتساقط ابتسامته لما تذكر أن لا حصان
له .والحلم الثاني ترتدي [هي] فيه ملابس
الأميرة :ثوبها المذهب الذي لم تلبسه أبدا ،ارتدته
رغم حرصها الشديد عليه ،وحلت شعرها .وقفت
أمام المرآة سعيدة .ل كن ابتسامتها تساقطت لما
تذكرت أن لا حفلة لديها .وفي الحلم الثالث:
يتناول كيسا يرتديه على هيئة اللصوص ،نظر في
المرآة معجبا بهيئته ،ثم اتجه إلى غرفة أخواته،
أخذ المال الموجود في خزانة الصغرة رغم قلته
وتركها فارغة.
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ليست قصة قصيرة تقليدية:
مساحتها النصية كبيرة ،تتنوع
فيها الأشكال السردية ،كذلك
السارد ليس ذات واحدة ،فمن
كان ساردا في المقاطع الأولى
يصير مسرودا عنه؛ مما يشي
بتعدد الأصوات السردية.
مقسمة إلى مقاطع معنونة غير
ذات صلة فيما هو ظاهر.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعبر
بواسطة الحلم عن محاولات
الذات تحقيق ما تريد ،ل كن لا
يكتمل الأمر نتيجة افتقاد
الإطار الذي يعطي للفعل
الأساس معنى؛ مما يدل على
"العجز عن تحقيق الذات" .يأتي
البناء مقطعيا معنونا .وينحصر
المكان في "حجر" ،بينما الزمان
مشهدي .ثمة مفردة بيئية :قماش
الأوجانزا ،السوبر ماركت.
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يجلس السارد على الأرض حيث القار الأسود،
و يلاحظ حصيات بيضاء وسط هذا القار،
يأخذها ويرميها مسبحا الله بها ،تكثر الحصيات
وتتعدد محاولاته لجمعها ،يحاول إخفاءها في أعماق
دولابه ،ثم يضعها تحت وسادته ،وهو مع ذلك
يخشى أن يتهم بالجنون لاهتمامه بهذه الحصيات.
يبدأ رحلة البحث عن موقف الآخرين من هذا
الأمر :القار والحصيات ،فيفتش في حجرة أمه ،ثم
يعتاد البحث في البيوت .يتحول السارد إلى
ذكر ياته عن (الدانية) وجمالها وتأثره بها ،ثم
علاقتها ب "الكلامي" وما كان من اختفائها ،يقصد
السارد بيت الكلامي ،ويسعى إلى تفتيشه ،حيث
يلاحظ غرابة هذا البيت وامتلاءه بالورق ،يمر
ثانية ببيت الكلامي ،وهنا يكتشف وجود الدانية
مصبوبا عليها القار .يعود السارد من حيث بدأ،
داعيا الله أن يبدله بهذا القار رملا ناعما.
ترصد الساردة في مقطعي القصة بعض الخطايا
التي وقعت فيها :تعنون الخطيئة الأولى بمفردة
"خطيئتي" التي تشي بمعنى الاعتراف ،وهو ما
يتأكد عبر عظم شعورها بالذنب .تستعيد تفاصيل
تلك الحادثة ،حيث أخذت إجابة سؤال صع ُب
عليها من ورقة زميلتها في المرحلة الابتدائية ضمن
امتحان اللغة الإنجليز ية ،عندما كانت في أول
صف تتلقى فيه دروس الإنجليز ية ،وهو ما تسجله
عبر تفاصيل كثيرة .وفي المقطع الثاني يأتي
العنوان الفرعي "ليست خطيئتي" ،وفيه يختلف
الرصد ،حيث يغلب الهدوء ،وذلك مع حادثة
بحثها عن شر يط فيديو فارغ ،وأخذها واحدا من
شرائط أخيها ،ثم مشاهدته للتأكد من أنه فارغ،
ل كن ترى فيها ما لا يمكنها إخبار أحد عنه.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد تبدل
قيم المجتمع الخليجي مع
البترول ،الذي يعبر عنه السارد
بمفردة القار ،بينما يعبر عن
القيم القديمة من خلال مفردة
الرمل .يأتي البناء مقطعيا
مقسما بلا عناوين .بينما يتنوع
الفضاء المكاني ،ثمة استرجاع
واستباق ،مع استخدام مفردة
بيئية ،هي :خردوات ص.8

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
ببعض
الذات
اعتراف
خطاياها ،ل كن على نحو يختلف
يرصد تطور نظرة الذات
للأمور ،حيث في مرحلة
الطفولة كان عظم الشعور
بالذنب رغم بساطته .يأتي البناء
مقطعيا معنونا ،ينحصر المكان في
"حجرة الدراسة ،المنزل ،وثمة
مشهدي استرجاعي ،مع مفردة
بيئية :فيديو ص.19
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تسعيد الساردة السياق التي عرفته فيه ،حيث
كان ذلك في فورة الجمال السفلي ،حينما كانت
العيون مشدودة إلى الأسفل تماما ،إلى الأرض
تقريبا .كان ذلك وقت أن شاعت حكمة تؤكد
قيمة الأحذية في الدلالة على الأشخاص؛ ومن ثم
انشغل الناس بها ،وعملوا على تطبيقها بقوة ،ل كنه
كان مختلفا ،حيث يبتسم ويرتدي ملابس أنيقة
دون الآخرين الذين اكتفوا بالاهتمام بالأحذية
فقط .نصحها بمخالفة المجموع ،ثم حدثها عن أهمية
قيعان الأحذية في الدلالة على طبيعة أصحابها.
زارته ورأت لديه خزانة ممتلئة بأحذية نسائية
ذات كعب عال ،طلب حذاءها فتذكرت أنه ذو
كعب مسطح .بدأت حملة تنادي بضرورة
العودة إلى الجمال ومعاودة الابتسام وتنظيم
الشعور.
تستعيد الساردة تلك الصفعات القليلة التي تلقتها
من والدها ،وتعلن غفرانها له ل كن مع بقاء أثرها
على خدها الأيسر طراوة وحرارة ،خلافا لخدها
الأيمن ،الذي لم يعرف وسائل التليين تلك.
تسجل تفاصيل تلك الصفعة التي وقعت عليها
لأنها جلست على مكتب والدها واضعة رجلها
قبالة كتاب "المراجم"؛ من ثم تقرر أنه بقي في قلبها
سؤال :ماذا كان عليها أن تح ترم هذا الكتاب،
الذي تصف شكله وطباعته وزخارفها ،وعلى إثر
الكتاب تستعيد صورة طفولة متخلية وهي تهرب
من أبيه الذي يرجمها بجمرات ملتهبة .هناك صفعة
أخرى لم تكن حقيقية ،ول كنها رأتها بعين نومها.
تذهب الساردة إلى المكتبة لإجراء بحث ،وهنا
تتعرف على كتاب "المراجم" وتعلم حقيقته.

428

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
إشكالية "مسخ الذات عبر
اهتمام المجتمع بشكليات لا
قيمة لها ،وذلك عبر الاهتمام
بالأحذية بشكل مبالغ فيه،
جعلها بعضهم مقياسا للحكم على
الآخرين .جاء البناء السردي
عبر استرجاع ممتد .وتنوع المكان
فلم يكن محددا بإطار خاص،
وغلب على البنية الزمنية مركز ية
الاسترجاع.

هذه القصة تروى من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
جانب من علاقة الساردة
بأبيها ،ذلك الجانب الذي يتمثل
في الاعتداء عليها بالضرب أو
الرجم [الشتم] ،من أجل كتاب
يحمل هذه المفردة "المراجم".
يأتي البناء استرجاعيا ممتدا،
وينحصر المكان في "المنزل،
المكتبة العامة" ،تتسم البنية
الزمنية بمركز ية الاسترجاع .ثمة
سمة خاصة قوة حضور لغة
ال كتب التراثية.
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تقوم الساردة برصد مشاعرها تجاهه [هو مطلق]
ورغبتها في الانتقام منه ،حيث ترى شبها بين
حبة بطاطا لديها وبينه .تخ بر أنها لم تذهب في
الأصل لشراء البطاطا ،ل كن بطاطا السوء
استرعت انتباهها؛ فاشترت كليو بطاطا .من ثم
تقرر نحت ملامحه على حبة البطاطا ،عبر وسائل
تعذيبية :عدم غسله ،وضع دبابيس في رأسه ثم
استبدال أعواد كبريت بها .قررت أن تشخبط
على وجهه بالوسائل الأكثر تقليدية :قلم ال كحل
والروج ،وتتداعى مشاعرها تجاهه خلال ما
تفعله .تحاول حفر أحروفه الأولى بالإنجليز ية على
مؤخرة البطاطا ،تتساءل أين تضعها بعد أن أنتهت
من تعذيبها ،فتقرر تركها ،حيث تنساها وتعرف
أن عاملة النظافة رمتها في القمامة.
يحاول إخفاء آلامه المتعددة عبر التحايل على
الحزن بارتداء الأكمام الطو يلة .فهو يرى أنه ليس
أسهل من أن رى الآخرون جرحا تحمله ،وليس
أسهل من أن تحجبه عنهم .يقدم صورة تركيبية
لهذه الآلام تدل على كثرتها وتواليها ،وذلك من
خلال تصويره "نزع الرصاصات الملتصقة بجلد
ذراعه ،و يأخذ في عد هذه الجراح الناتجة عن
تلك الرصاصات ،ما كان جديدا منها أو قديما.
يقرر تدوين تار يخها ويبين أهمية ذلك ،وذلك بعد
مداواة الجروح كيلا تتعفن ،فعليه أن يدون كيلا
يموت ،فإن لم يدون تاريخ جروحه فسوف يموت.
فتايخه يزين حديقته بالرصاصات بدلا من الحجارة
الملونة .ينظف السارد الرصاصات من بقايا لحمه
ودمه ،ثم يصفها في أشكال دائر ية في أحواض
الورود.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد رغبة
الذات في "الانتقام من الآخر"،
عبر نحت صورة ذلك الآخر
على حبة بطاطا ،ومسخ ذلك
النحت بأشكال مختلفة .يأتي
البناء متضمنا حدثا مرصودا
من خلال تيار وعي الساردة.
ينحصر المكان في "السوق،
المنزل" ،و يأتي الزمان مسلسلا
مع نقلات غير محددة.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
تعامل الذات مع "قسوة الآلام"
عبر أحد أبرز مصادرهان وهي
الجروح ،التي تقدمها القصة
معادلا للذات نفسها؛ فتار يخهما
واحد .يأتي البناء السردي ذا
منحى تحليلي ،أما الفضاء
المكاني فغير محدد ،بينما البنية
الزمنية مشهدي أقرب للتداعي.
ثمة صورة تركيبية للآلام وأثرها
ص.37
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وقف بين الجموع في العزاء ،ويستعيد ذكر يات
جده الذي صار الآن كومة من العظام والجلد
المبقع والخرف ،المقبور في مكان ما من البيت،
كان كما أخبره والده كومة من الأحلام
الخيميائية ،عبر سعيه لتحو يل السوائل إلى ذهب
مصفى .يأتي خبر وفاة الملك وتولى ابنه القاسي
القلب ،تعمل الشخصية الرئيسية على اختراع
كبسولات تساعد على ذرف الدموع في
المناسبات التي تتطلب هذا ،يشيع الأمر ،و يقرر
هو أن يعيد تحديث كبسولاته لتتلاءم مع
مواصفات الحياة الحديثة مع تقديم إضافات
متنوعة تُلائم مراسم الجنازات المختلفة ،أو
مقترحات لخروج الجنازة على الوجه الأمثل.
ترصد القصة مصير شخص خالف الشائع ،ولم
يستخدم تلك ال كبسولات ،فوجد ميتا مفقوء
العينين.
تقدم القصة "حكايا المدن السبع" أبرز ما تتسم به
كل مدينة من هذه المدن السبع عبر حدث
خاص بها :المدينة الأولى يصدر بها قرار يؤدي
إلى قتل مظاهر البراء ،حيث تبقى خالية إلا من
البغايا .الثانية كانت بها القضاء على دعوة للجمال.
الثالثة الرغبة القو ية في الملك ،الرابعة :كثرة
القيود ممثلة في الأسوار و النقمة على من
تجاوزها .الخامسة :يخاف أهلها من الموت بيد
إخوانهم؛ من ثم يساعدون أعداءهم في القيام
بذلك .السادسة :يستبدل المتسلط فبها بالرمان
الزقوم .السابعة :ترصد القسوة تجاه الآخر/
المجنون ،الذي وقف على باب المدينة يسأل أهلها
المساعدة عبر أشياء بسيطة ،ل كن دون استجابة
من أحد.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
سعي السارد إلى "مساعدة
الالتزام
على
المجموع
بالمواضعات" ،وهي هنا الالتزام
بتقاليد وما تطلبه من أمور قد
تكون ظاهر ية غير حقيقة .ياتي
البناء السردي تحليليا في
معظمه ،وينحصر الفضاء المكاني
في "المدينة" ،وتتسم البنية الزمنية
بمركز ية تحتلها تقنية الاسترجاع.

تروى هذه القصة عبر فقرات
المتعددة من خلال ضمير
الغائب ،حيث ترصد أشكالا
مختلفة من عدم السواء
الإنساني ،وتعدي بعض الأفراد
على مظاهر الجمال والإنسانية في
الحياة .يأتي ذلك عبر فقرات
تسجل حوادث مفردة غير
مترابطة .كما يأتي البناء مقطعيا
معنونا بطر يقة متشابهة .يتمثل
المكان في "المدن السبع" ،ولا
تتضح البنية الزمنية.

 -48المراجم
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في جو غرائبي وعبر مقدمة تمتاح من التراث
العالمي لألف ليلة وليلة ...تبدأ الساردة في رصد
التباين الشديد حول زمن وقوع تلك الحادثة ،التي
تبدأ في سردها بعد ُ :خلال فترة دراستها الجامعية
دخلت شقتها في سكن الطالبات ،فوجدت
صورة طفل مبتسم معلقة على الحائط ،حاولت
معرفة م َن علق تلك الصورة ،ل كنها اختفت؛ مما
أثار تساؤلها ،حاولت نسيان أمر الصورة فإزاءها
الجدار يمتلأ صورا ،حاولت الابتعاد عن شقتها،
بل غيرت تلك الشقة ،وذهبت إلى أخرى ،ل كن
ظهرت الصورة في شقتها الجديدة .كادت
تصاب بالجنون ،ثم وصلت إلى الحالة من
التعايش السلمي مع الأمر من دون محاولة فهمه؛
عندئذ توقفت المعاناة.
تبدأ الساردة بمقدمة تحليلية تجاه ما سترصده،
حيث ترى أن ما يحدث في مدينتها لهو أمر
طبيعي عبر مرور الزمن ،وتتخيل كيف سيصير
هذا الأمر بعد ُ .تبين علاقتها بحسن وعشيرته
الأقربين ،حيث يتشابهون جميعا في الصفات ،كما
تصف أوضاع مدينتهم الغريبة ،التي تتميز بكثرة
"المتكلسين" وقيام العشيرة بشعائر خاصة حزنا
عليهم ،وذلك عبر حفلات خاصة ،يتحلقون فيها
حول الحطب المشتعل ويشعلون أنفسهم معه لوعة
وحزنا ،يلطمون وينوحون لأجل أولئك
المتكلسين .يقرر حسن الخروج من المدينة،
و يقدم مقترحاتهم لحل مشكلاتها ،يخرج ويبدأ
العمل ل كن تطول المدة و"يتكلس" حسن ،تعود
العشيرة إلى طقوسها حزنا على حسن ،حيث
يحيون ليلة الراحة الوحيدة في الأسبوع لأجل
حسن.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
حادثة غرائبية تمر بها الساردة،
وهي ظهور صورة طفل مبتسم
معلقة على الحائط ،وتكرر هذا
الظهور دون سبب منطقي،
تعانى منه الساردة ،إلى أن
ينتهي الأمر بها إلى التعايش
معه .يأتي البناء استرجاعيا
ممتدا ،وينحصر المكان في "سكن
الساردة" .ثمة مفردة بيئية:
م ُطوع ص 54موبايلي ص.56
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تحكي السرد
عن الآخرين "عشيرتها" ،وتقدم
إشكالية تلك الجماعة ،التي يسعى
بعض أفرادها "حسن" إلى
إ يجاد حل لها .يأتي البناء
السردي استرجاعيا ممتدا.
وينحصر الفضاء المكاني في
"المدينة" ،وتتسم البنية الزمنية
بمركز ية الاسترجاع ،حيث يحتل
مساحة نصية كبيرة ،يكاد
يشمل القصة كلها.
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يرغب في مساعدة الناس رغم سوء ظنهم به،
حيث يقولون عنه إنه أفاق ،حيث يعمل على بيع
قلبه لهم ،بعضهم يسخر منه وهم يرونه في الشارع
حاملا قلبه في حقيبة قماشية صغيرة والدم يقطر
منه ،وآخرون يشتكون من مشهد دم قلبه الذي
يتقطر ،وفئة ثالثة يقرفون من تقطيعه القلب
بأصابعه .يستجب لملاحظاتهم؛ من ثم يراه الناس
بمظهره الجديد يمارس عمله القديم .زاد الدم
الذي يسقط من قلبه ويتجمع في الحقيبة ،نصحه
بعضهم بالتخلص منه سر يعا ،يأتي أحد السمسارة
برجل ذي كرش عظيم؛ ليشتري ما تبقى من
قلبه المتقطع ،يوافق تحت إلحاح الرجل؛ ولم يعد
عنده قلب؛ عندئذ يغضب منه الناس و يلعنونه.
تبدأ الساردة برصد تخيلاتها تجاه "كيوبيد" ،فهي
تعتقد أنه في مكان ما ينام .تأخذ في وصفه بشيء
من التفصيل ،تراه يحمل معه مرآة غيرة ،يخرجها
بين حين وحين ،يمشط شعره بأصابعه في ثقة..
يعدها بأنه سيكبر ل كنها تشعر بالخوف من ذلك،
تبدأ عادات كيوبيد في التغير ،حيث لا يتوالى
حضوره ،وإن حضر فبلا سهام ،صار يأتي ليحكي
لها عن جماله الذي سيكون .تتساءل الساردة عن
سر ذلك ،وتعمل على اكشتاف حقيقته ،حيث
تكتشف أن سهامه صارت بلا رءوس أو
برءوس سوداء؛ عندئذ ينطلق الحوار بينهما،
خاصة مع تغير رؤوس سهامه .وهو ما يدفعه إلى
الابتعاد عنها وعدم ز يارتها ثانية.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تسجل عبر
أحداث رمزية ،قد تدل على
فكرة "التضحية من أجل
الآخرين" ،رغم سوء نظرتهم
إلى صنيع الذات ،بل انتقاد
تلك الذات التي تسعى للعمل
من أجل غيرها .يأتي البناء
رمزيا عبر أحداثه ،وينحصر
المكان في "المدينة" ،وثمة نقلات
غير محددة.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد "تغير
قيمة الحبط عبر ممثلها الأكثر
شهرة "كيوبيد" ،وذلك من
خلال أحداث يتخللها حوار
معه ،يسجل ملامح هذا التغير،
التي تعاني منه الساردة في
ًّ
تقليديا يجمع
حياتها .ياتي البناء
بين الحدث والوصف والحوار،
بينما المكان غير محدد .ثمة
استباق ،ونقلات غير محددة.

 -49بر يق الأمل
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تدخل غرفتها لتجد "أنيس" يضحك على ما
حدث لها في الجامعة ،تتركه وتنام لتستيقظ
وتنهض رغم تكاسلها ،تدخل حجرتها لترى الدماء
تنزف من فم أنيس ،تنتقل لشقة أخرى ل كن
تتركها بسبب مجيء طائر جاريح بفريسته إلى
شباكها ليتلهمها ،تتوالى تساؤلاتها الحائرة تجاه ما
يحدث ،وتعلن عجزها عن فعل شيء لأنيس،
تترك الغرفة لتنام في الصالة ،وعندما تستيقظ لا
تجد دما ولا أنيسا ،ل كن كانت الدماء الجافة
تغطي أطراف فمها وتلوث ملابسها ..يتوالى رعبها
فلا تستطيع النوم
ترصد حياة "هنادي" الفتاة التي نشأت في بيت
متواضع ،ثم تقدم لزواجها "سالم" ،الذي مات
ليلة الزفاف في حادث وهو يسرع إلى عرسه.
تصاب العروس بانهيار عصبي ،وتمضي الشهور
وهي رافضة فكرة الزواج؛ خوفا من أن يحدث
لعريسها ما حدث لسالم .ل كن تزوجت آخر
"خليل" المتزوج من أخرى ،وله منها أربعة
أولاد .تحرم هنادي من الإنجاب سنين طو يلة،
وتعلم أن ثمة طبيبا سابا فتح عيادة لعلاج العقم،
وبعد فترة من العلاج ترزق ب "صابرين" و"صالح"،
يموت الزوج وتعمل الأم على حسن تربية
طفليها .تمضي الحياة بها وبولديها ،ويتفوق الولد
والبنت في المدرسة ،ويتمان تعليهما ،تمر السنوات
حتى ترى أحفادها ،وتحكي لهم رحلتها الطو يلة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تقدم تجربة
الرعب ومظاهره ال كثيرة التي
تمر بها الساردة دون رابط
منطقي .يأتي البناء محتويا
أحدثا ذات طابع غرائبي.
وينحصر المكان في "حجرة
الساردة" ،وثمة نقلات غير
محددة.
تروى القصة من خلال ضمير
الغائب ،مقدمة درسا أقرب
إلى الوعظ ،وهو التمسك بالأمل
ومواجهة صعوبات الحياة مثل
وعدم
الزوج،
"موت
الإنجاب" ،وهو ما يظهر جليا
من عتبة العنوان الرئيس .ل كن
يأتي بناء القصة تقليديا؛ بحيث
تبدو وكأنها رواية مختصرة؛ لذا
يتسم الفضاء المكاني بالتنوع
الشديد ،ويمتد الزمن فيشمل
سنين طو يلة ،لذا تكثر
والنقلات
الاختصارات
الزمنية.

 -49بر يق الأمل
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تزوجت "سميرة" من قريبها "مجدي" ،وكانا
متلهفين على طفل تكتمل به سعادتهما ،وبعد
مرور السنين ر ُزقا بطفل جميل "إسماعيل" .مرت
السنون والطفل يكبر وعيون والديه ترعاه؛ فهو
الأمل الذي انتظراه كثيرا .ل كن اخْ تُط ِّف
الطفل ،وظل الجميع يبحثون عنه منذ الصباح ،وفي
اليوم الخامس وجودوا جثته طافية في البحر.
أصيبت الأم بانهيار عصبي .مرت الأيام رتيبة
مملة على الزوجين ،اللذين علما أن مرتكب هذه
الجريمة ،هو "شعبان" أحد الذين يحقدون على
مجدي .صمم الزوج على أخذ الثأر والانتقام من
قاتل ابنه ،ل كن بعد نصيحة أحد العلماء له بالصبر
وأداء فر يضة الحج ،الذي يعود بعدها ليجد
الانتقام الإلهي قد حل على جميع من شارك في
قتل ابنه ،بل يعوضه الله بالذر ية ال كثيرة
الصالحة.
جاءت أمينة مع زوجها إلى المدينة حيث يعمل،
وحكت للساردة عن زوجها "كامل" المهندس
الزراعي .بعد زواجهما طال الانتظار دون أن
ظهر علامات الحمل؛ فذهبا لز يارة الطبيب
المختص ،ومرت الشهور وتكرر الدواء دون فائدة.
يأست أمينة ،ورفضت الذهاب للطبيب،
وفقدت الأمل .وبعد سنين طو يلة يتحقق الأمل
بوصول مولودة جميلة "ليلى" ،ثم ابنة ثانية .وفي
خلال سنوات رزقهما الله بأربع بنات .كان
الزوج كثيرا ما يتشاجر مع زوجته ،و يطلب منها
أن تنجب له ولدا .يأتي الولد ،ل كن بعد سنين من
قدومه تمرض الأم وتُتوف ى .فيتزوج الأب من
أخر يات وتتعدد المشاكل معهن ،وبعد أحداث
كثيرة تستقر أموره ،وينجب من آخر ز يجاته؛
فينطلق أبناؤه في دروب الحياة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،وتعالج في مباشرة
واضحة ووعظ صريح فكرة "ترك
الثأر وإيكال الأمر للعدالة
السماو ية" .تستمر سمات القصة
السابقة هنا ،من :مباشرة
الوعظ ،وتقليدية البناء جدا،
وكثرة
الأمكنة
وتنوع
الأحداث التي تغطي سنين
عدة ،حتى تبدو القصة وكأنها
رواية مختصرة؛ لذا تشيع
والاختصارات
النقلات
الزمنية.

ترصد القصة حياة ممتدة عبر
السارد الذي يأتي أولا عبر ضمير
المتكلم ،ثم يختفي عبر ضميره
القصة
وتعالج
الغائب،
الإشكاليات نفسها التي سبقت
في قصصتي المجموعة ،من مثل:
" تأخر الإنجاب ،موت
الزوجة ،فشل الزواج" .كذا
تستمر تقليدية البناء وطوال
الأحداث كأن القصة رواية
مختصرة؛ بحيث من الصعب
عدها قصة قصيرة .فالكاتبة
تحرص على الوصول بقصتها الى
جميع
حيوات
نهاية
الشخصيات.

[ ]20عائشة إبراهيم القاضي
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رحل الأب وترك أربعة أولاد وزوجة ،وترك
لهم ثروة لم يوزعها على حسب الشرع .رفضت
الأم توزع الميراث ما دامت على قيد الحياة.
وافق الأولاد خوفا من إغضاب أمهم .مرت
الأيام والشهور ،وفكر الابن الأكبر "سالم" في
التخلص من أمه ،حيث عرض عليها أن
يصطحبها وهو وزوجته لأداء فر يضة الحج.
وبالفعل ذهبوا جميعا وبعد أداء المناسك تعمد
الابن وزوجته أن يتركا الأم ،التي أصيبت في
حادثة .عاد سالم والزوجة وأشاعا أن الأم قد
ماتت ودفنت في الأراضي المقدسة .ل كن تعود
الأم عن طر يق طبيب شاب عالجها في مكة
وكان صديق ابنها "سعيد"؛ من ثم كشفت
حقيقة ما فعله سالم ،الذي جلس تحت دم أمه
وبكى ،فسامحته عنه الأم ،وقررت توز يع الميراث
عليه حسب الشرع؛ ل كي لا يفكر أحد في
الخلاص منها مرة أخرى.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،وتدور حول فكرة
توز يع الميراث ،وكيف أن عدم
العدل في توز يعه يؤدي إلى
سلبيات عديدة ،ل كن تأتي
المعالجة السردية واضحة الوعظ،
لدرجة افتعال الأحداث
تستمر
كذا
وسذاجتها.
الخصائص السابقة في المجموعة:
تقليدية البناء وطوال الأحداث
كأن القصة رواية مختصرة ،مع
كثرة الاختصارات والنقلات
الزمنية وتنوع المكان.

[ ]20عائشة إبراهيم القاضي

 -50شروق وغروب

 .621القصة الأولى نار الغيرة (ص )14-3

تزوجت "مديحة" وحيدة أبويها من رجل ذي
مكانة في القر ية ،وعقب زواجها أحس والدها
"أسعد" بالفراغ ،وعاودته الرغبة في الزواج من
أخرى .وافقت زوجته "سعدية" على ذلك بعدما
رأت شدة تغيرها ورغبته القو ية ،بل خطبت له
فتاة ،ل كن في ليلة الزواج خرج أسعد فزعا من
زوجته الثانية التي رآها في صورة قرد ،وبات
ليلته مع زوجته الأولى ،وفي الصباح طلق الفتاة.
تكرر هذا الأمر مع محاولته الزواج ثالثة؛ عندئذ
قرر عدم تكرار الأمر .وبعد مرور السنين
اكتشف أسعد أن زوجته قد استخدمت السحر
بسبب الغيرة .ذات يوم ذهبا إلى ابنتهما مديحة،
التي أصيبت بما يشبه الجنون ،ومع سوء حالتها
مات الأب غما ،وانتقلت الأم لرعايتها ،ل كن
زوج مديحة تزوج من أخرى؛ فحاولت سعدية
الانتقام منه ،وعندما اكتشف محاولتها تلك
طردها ،فعادت إلى بيتها ثم سقطت من فوق
السطح ،عندئذ عاشت بقية حياتها مشلولة دون
أن يرعاها أحد حتى ماتت.

436

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
فكرة "عاقبة الشر" وما ينتج عنه
من عقاب إلهي .ل كن يأتي
ًّ
وعظيا ،يصل إلى
هذا العرض
درجة افتعال الأحداث .أما
البناء السردي فكان تقليديا،
الأحداث
كثرة
مع
واختصارها ،وتعدد النقلات
الزمنية وتنوع الأمكنة ،فضلا
على ضعف اللغة.

 -51نسيم الفجر

[ ]20عائشة إبراهيم القاضي

 -50شروق وغروب

 .622القصة الثانية آلام وآمال (ص )31-15
 .623عاقبة الظلم (ص )9-4

[ ]20عائشة إبراهيم القاضي

كانت أسرة الشيخ إبراهيم سعيدة مستقرة ،ثم
رحلت إلى بلدة أخرى ،وهناك تزوجت بنتاه
وابنه محمد ،الذي أنجبت له زوجته "عزيزة" ابنهما
إبراهيم ،وعاشا في سعادة ،إلى أن بدأ الشر يصل
إليهم عن طر يق قريب للزوجة ،أراد أن
يتزوجها؛ ليحصل على ما لديها من مال وذهب.
وقد استطاع أن يشي لأبيها بأن زوجها غير
مستقيم السلوك؛ مما دفع الأب إلى الإصرار على
طلاق ابنته ،وهو ما كان وتسبب في حزن
الزوجين ،ثم تقدم هذا الزوج الشرير ،وأقنع والد
عزيزة بأن يزوجها له ،فاستولى على أموالها،
وحاول أخذ كل ذهبها ،ل كن اكتشف الوالد
حقيقته فطلق ابنته منه .أما محمد فقد غادر
القر ية ،وعندما عاد إليها ،دس أحدهم السم
لديه ،فمات ،وقام والده برتبية ابنه إبراهيم ،الذي
كون أسرة كبيرة سعيدة.
تزوجت "صفاء" من "محمد" الذي يعمل بوظيفة
حكومية زواجا تقليديا ،وتسير حياتهما في إطار
سيئ؛ نتيجة قبح أخلاق صفاء ،وسوء معاملتها
لزوجها ،فهي دائمة العصبية نافرة منه ،حتى لم
تسلم والدة الزوج من تسلط الزوجة ولسانها.
وتزداد علاقتهما سوءا لا سيما مع عدم الإنجاب
بسبب عدم قدرة صفاء .وتمر السنون ويزداد
نفورها وغلظتها على زوجها؛ ينتهي الأمر
بالطلاق .تمر السنون ويرفض "محمد" تكرار تجربة
الزواج ثانية ،إلى أن يلتقي ب "آمال" التي تصير
زوجة صالحة له ،بينما تتزوج صفاء بمن كانت
تريده ،ثم تكنشف حقيقته ،حيث يسيء معاملتها
بالضرب والإيذاء ،بل رفض تطليقها؛ كل ذلك
انتقاما منها لما فعلته من زوجها الأول ،كما تصرح
الكاتبة.

437

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،وتعالج فكرة
القصة السابقة نفسها ،وهي
"عاقبة الشر"وما ينتج عنه.
ل كن مع العيوب الفنية نفسها،
من افتعال الأحداث وعدم
منطقيتها ،ومأساو ية نهاية معظم
الشخصيات .فضلا على تقليدية
البناء ،حيث تطول الأحداث
وتكثر كأن القصة رواية أجيال
مختصرة ،فهناك نقلات زمينة
كثيرة وتنوع في الأمكنة
والشخصيات ،فضلا على
ضعف اللغة.
تروى القصة من خلال ضمير
الغائب ،حيث تعالج "عاقبة ظلم
الزوجة عبر تمرد الزوجة على
زوجها" ،ل كن القصة تقليدية
جدا وكأنها رواية مختصرة.
والغرض الوعظي منها واضح
وهو ما صرحت به الكاتبة في
نهاية القصة ،كما أنه يبدو من
العنوان .واللغة بسيطة ،تقترب
أحيانا من لغة السر الشفوي أو
الحكي اليومي" :على أمل أن
تستمر حياته الزوجية للأحسن"
ص " ،6بل تصل اللغة أحيانا
إلى الغموض.

[ ]20عائشة إبراهيم القاضي

 -51نسيم الفجر

 .624موت مفاجئ (ص )14-10

تزوجت "سمحية" من قريب لها ،وكان كل ما
يعبها هو بهرجتها في ملابسها ،وعندما ينصحها
زوجها بال كف عن ذلك ،تعده بأنها تكبر سوف
تطيع أمره .مرت السنون وأنجبت ثلاثة أولاد،
ل كنها استمرت على تبرجها وقضاء معظم وقتها في
النادي .متمسكا بسلوكها ،بل ازدادت نفورا من
زوجها عندما يفاتحها في مسألة تبرجها .تمرض
أمها فتسرع سميحة لز يارتها ،وفي أثناء ز يارتها لها
وبكائها لحال أمها تسقط سمحية ميتة بلا سبب،
رغم أنها كانت في صحة جية ولم تشتك من
شيء ،كما أكد زوجها ،وكثرت تعليقات الأهل
والمعارف على هذه الحادثة المفاجئة .مرت الأيام
يتزوج الزوج من أخرى صالحة غير متبرجة
تستطيع تربية أولاده تربية حسنة.

438

تعالج هذه القصة في مباشرة
إشكالية "تبرج الزوجة وتمردها
إزاء رغبة زوجها في التوقف
عن ذلك" .ل كن يبدو المنحى
الوعظي شديدة الوضوح؛ وهو
ما صرحت به الكاتبة في نهاية
القصة على لسان بعض
الشخصيات ،كما أنه يبدو من
العنوان ،وهو ما ينتج عنه
افتعال الأحداث ،خاصة موت
الزوجة فجأة .وهذا ما يسري
على البناء كلية حيث يأتي
ًّ
تقليديا جدا وكأنها رواية
مختصرة تحرص الكاتبة على
الوصول بالأحداث إلى نهايتها.
كذا اللغة بسيطة تصل إلى
درجة الضعف أحيانا أو
الركاكة :والتأثر بلغة الحكي
اليومي.

[ ]20عائشة إبراهيم القاضي

 -51نسيم الفجر

 .625الجزاء العادل (ص )21-15

ذهبت الساردة إلى صديقتها "سعاد" ،حيث
حكت لها القصة الأليمة التي ظلت تؤرق حياتها.
تزوجت مريم وانتقلت مع زوجها "عبد العزيز"
إلى بيتهما الذي امتلأ سعادة بعد مجيء الطفل
الأول "سعد" ثم الثاني "سعيد" ،وتوفرت لهم
حياة سعيدة من كل الجوانب ،ل كن بدأ تغير
تلك الحياة مع انتقال عبد العزيز للعمل في فرع
الشركة الموجودة بالقر ية التي يسكن بها أعمامه
الذين رفض زواج "سلمى" بنت أحدهما .اعتقد
عبد العزيز أن أقاربه نسوا مثل هذا الأمر ،ل كن
تضع بنت عمه التي رفض زواجها السم لزوجته؛
مما يؤدي إلى وفاتها والجنين الذي في بطنها.
يتزوج عبد العزيز من أخرى ،وتنتهي القصة بوفاة
بنت عمه في حادثة انتقاما من جريمتها.

439

تروى هذه القصة بداية بضمير
المتكلم ،من خلال السارد
المشارك في الأحداث ،فقط
عبر كونه مستمعا لآخر يروى
القصة ،ثم يختفي ضمير السرد
المتكلم .وتعاود القصة فكرة
سبقت معالجتها لدى الكاتبة،
وهي "الانتقام وجزاء السماء
العادل" ،مع الإشارة إلى ملمح
اجتماعي ،هو "الصراعات
الأسر ية" .مع استمرار تقليدية
البناء ،وطول الأحداث ،وعلو
الغرض الوعظي ،والاعتماد
على السرد داخل السرد .فضلا
على بسيطة اللغة ،واتسامها
بالضعف أحيانا.

 -51نسيم الفجر

[ ]20عائشة إبراهيم القاضي

 -51نسيم الفجر

 .626عندما يظلم الرحماء (ص )27-22
 .627صحوة ضمير (ص )31-28

[ ]20عائشة إبراهيم القاضي

عاش الشيخ "سالم" مع زوجتيه ،أنجبت الأولى
"أمينة" طفلين "أسعد وآمنة" ،ورزقت الثانية بولد
"خليل" وأربع بنات .كبر أسعد وتخرج من
الجامعة ،وصار من الدعاة ،وتزوج وأنجب
أولادا .اقترح الأب على أسعد أن يشتري قطعة
أرض يزرعها ،وهو ما كان .وصار أسعد يعمل
و يعطي المال لوالده؛ حتى يدخره له .ل كن فجأة
مرض أسعد ومات .وبعد وفاته ساءت حال
أسرته ،وقل المال لديهم .وعندما ذهبت إلى والد
زوجها؛ لتأخذ جزءا من مال زوجها الذي لديه،
أعطاها شيئا قليلا ،وأنكر أن يكون لديه مال ابنه.
واكتفي بوعد أن يرسل لهم مبلغا كل شهر .كبر
أبناء أسعد ،وتحسنت أحوالهم ،وذات يوم
مرض الجد سالم ومات .وترك وصية قسم بها ما
لديه على أولاده دون أبناء ابنه أسعد .ثارت
الزوجة والأبناء ،ثم استكملوا حياتهم واجتهدوا،
وصاروا من الأغنياءن يساعدون الفقراء ،بل
ينفقون على عماتهم أيضا.
عاش "سامية" مع زوجها "أمجد" وأبنائها الثلاثة
"حازم ،وعلي ،وسوسن" في بلد بعيد حيث يعمل
زوجها .وذات يوم اشتكت سامية من ألم في
رأسها ،وفي المستشفى اكتشف الأطباء أن لديها
ز يفا حادا في المخ ،و يجب الإسراع بإجراء عملية
لها .أخذت سامية تدعو ربنها من أجل أسرتهان
وفجأة أخذتها غيبوبة ،وعندما أفاقت خف الألم
واكتشف الأطباء أن النز يف توقف عن طر يق
معجزة إلهية .وعندما عادت إلى بيتها مع أسرتها
عزمت على التوبة والرجوع إلى الله ،وأخذت
تغير ملابسها التي بها إثارة وبهرجة ،وارتدت
ملابس أخرى محتشمة ،وحافظت على
الصلوات ،وانكفأت على قراءة ال كتب الدينية،
ثم أدت فر يضة الحج ،عازمة على الالتزام
بفروض ربها.
440

تروى هذه من خلال ضمير
الغائب ،وتدور حول ظلم الأب
لأولاده وأحفاده عبر "الظلم في
توز يع الميراث وعدم إعطاء
الآخرين حقهم" .تأتي القصة
تقليدية جدا وهي رواية مختصرة
من ثم تكثر الاختصارات
الزمنية .والغرض الوعظي منها
واضح وهو ما صرحت به
الكاتبة في نهاية القصة ،كما أنه
يبدو من العنوان .مع بساطة
اللغة ،التي تتسم بالضعف
أحيانا.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،معالجة فكرة
دينية ،وهي "التوبة والعودة إلى
الله" .وهنا يشتد المنحى
الوعظي ،حتى لتصرح بها
الكاتبة في ختامها قائلة" :هذه
قصة حقيقية واقعية حكتها لي
صاحبة القصة بنفسها؛ لعلها
تكون عبرة وموعظة للغافلين
الساهين عن طاعة الله" .مع
الكتابة
سلبيات
استمرار
القصصية السابقة الإشارة إليها.

[ ]20عائشة إبراهيم القاضي

 -52منارة وسط الظلام

 .628منارة وسط الظلام (ص )8-3

يعمل "عم سالم" موظفا ولديه ستة أولاد ،يرعاهم
هم وإخوته ووالدته .يتعرض لأزمة صحية ،ينقل
على إثرها إلى المستشفى ،حيث يقرر الأطباء
ضرورة إجراء جراحة سر يعة له ،وهو ما يخشاه
العم سالم؛ خوفا على أسرته ال كبيرة ،التي يهمه
أمرها .يغادر سالم المستشفى ليودع أسرته ،وفي
الطر يق :ينقذ طفلا من أمام سيارة ،ويدفع ديون
أرملة .وعندما يصل لبيته يسلم على أسرته ،و يطلع
زوجته على كل معاملته المالية مع الآخرين .يعود
إلى المستشفى ،وتنساب دموعه وهو يدعو الله،
وظل طوال الليل يصلي ،وعندما يتم إجراءات
الفحوص والأشعة قبل العملية يجد الأطباء أنه
قد شفي تمام .خرج سالم معافى بإذن الله وهو
يردد "وإذا مرضت فهو يشفين".

441

تروى القصة من خلال ضمير
الغائب ،وتدور حول "جزاء
فعل الخ ير" ،مستخدمة الحدث
نفسه ،الذي سبق في قصة
"صحوة ضمير" ،وهو انتفاء
المرض بلا سبب ،سوى اللجوء
إلى الله .يأتي البناء تقليديا،
وإن قل طول الأحداث ،ل كن
ظلت الفضاء المكاني متنوعا،
وكثرة النقلات الزمينة ،إضافة
أن اتسام اللغة بأنها ضعيفة.

[ ]20عائشة إبراهيم القاضي

 -52منارة وسط الظلام

 .629عقاب السماء (ص )19-9

كان حب والدي حسام وفاء لهما شديدا ،صار
حسام ضابطا ونقل للعمل في بلد بعيد ،ثم
سافرت وفاء مع زوجها الدبلوماسي .وبعد ثلاث
سنوات عادت لبلدها ،لشوقها إلى أسرتها،
سعدت بلقاء الأسرة والعودة إلى الأهل ،وتمنت
أن يجتمع شمل الجميع :زوجها وأخيها ،ووهو ما
كان حيث عاد زوجها إلى بلدهم ،وكانت ترى
أخاها بين فترة وأخرى .مرض أخوها وازدادت
حالته سوءا ،جاءت الفرصة لوفاء حتى تؤدي
فر يضة الحج ،وهو ما كان سببا في سعادتها
سعادة غامرة ،وبعد عودتها نقل أخوها إلى
بلدهم ،ل كن صحيته لم تتحسن ،بل توفي .كانت
لوفاء خادمة مخلصة ،وقد طلبت جارة وفاء أن
تعمل الخادمة لديها إضافة لعملها لدى وفاء ،وفي
يوم رفضت العمل مواصلة العمل لدى تلك
الجارة؛ لأنها شمتت في وفاة أخي وفاء؛ ظنا منها
أن سبب مرضه إدمان الخمر ،سكتت وفاء
ودعت الله أن يأخذ لها حق أخيها من تلك
الجارة ،وبالفعل مرضت أخت هذه الجارة
بمرض حسام نفسه.

442

يستمر المنحى الوعظي في هذه
القصة ،التي تروى من خلال
ضمير الغائب ،وهو ما يظهر عبر
عتبة العنوان الرئيس "عقاب
السماء" ،وفكرة القصة التي
تتمثل في "جزاء فعل الشر "،
فضلا على بنائها شديد الضعف،
الأحداث
كثرة
حيث
وامتدادها الزمني ،مع تنوع
المكان ،وتعدد النقلات الزمينة
مع ضعف اللغة السردية.

 -52منارة وسط الظلام

[ ]20عائشة إبراهيم القاضي

 -52منارة وسط الظلام

 .630لو يعلم الغيب لاختار الواقع (ص )27-20
 .631كلمة حق (ص )34-28

[ ]20عائشة إبراهيم القاضي

كانت "سميرة" تحيى حياة سعيدة مع زوجها
"مجدي" وأولادها الأربعة ،وقد اتفقت معه على
عدم الإنجاب ،ل كن دون قصد وقع الحمل.
وعندما علمت لم تستطع إخباره ،واستعانت
بوالدتها لتخبره ،ل كنه اكتشف الأمر بعد مغادرة
والدتها ،وأصر على الإجهاض أو الطلاق .ورغم
محاولاتها ال كثيرة لإثنائه فإنه أصر على موقفه،
خاصة عندما وجد طبيبا وافقه على ما يريد .تمت
العملية ،ل كن نتج عنها نز يف أدى إلى وفاة
الزوجة ،وعاد الزوج دون أن يعلم ليجد حماته
وأولاده الأربعة جثثا هامدة نتيجة شرب الشاي
باللبن؛ الذي كان به سم عقرب مات بالبراد..
وتنهي الكاتبة القصة بههذ العبارة "وبهذا انتهت
مأساة هذه الأسرة المكلومة والمجرم الحقيقي هو
الأب".
في إحدى القرى المصر ية نشأ "سيد" بين والديه:
الشي خ كامل وأمه السيدة الطيبة ،ل كنه تعرف
على بعض الأصحاب ،الذين نهاه والده عن
مصاحبتهم ،لم يستجب سيد لوالده تماما .وذات
يوم علم أن سعيدا يريد شراء قطعة أرض لسيد،
فغضب الأخير وذهب إليه وقتله ،واعترف سعيد
بأن قاتله هو "سيد" .قررت زوجة سعيد الانتقام
من القاتل ،وذهبت إلى أحد المجرمين "شعبان"؛
ودفعت له مبلغا نظير قتل سيد .ل كن ذهب
شعبان إلى الشيخ كامل ،وأخبره بالأمر ،ورفض
قتل سيد؛ لأنه تربى من خير والده ،الذي شكره
ووعده بأنه هو الذي سوف يأخذ الثأر من ابنه
سيد ،الذي قدم للمحكمة ،وشهد ضده أبوه،
وحكم عليه بالإعدام .ورغم دموع الوالد فإنه كان
على يقين أنه أدى واجبه ،وحقن الدماء ،التي
كانت من الممكن أن تسيل بسبب جريمة ابنه،
وكان يردد قول الله تعالى" :ول كم في القصاص
حياة يا أولى الألباب".
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج فكرة
تظهر من عنوانها الرئيس ،وهي
"عدم رضا الإنسان بالقدر"
وعاقبة ذلك .يكون بناؤها
ضعيفا من خلال افتعال
الأحداث "وفاة الزوجة"؛ عقابا
لإصرار الزوج على الإجهاض،
فضلا عن وفاة الأولاد وأم
الزوجة؛ مما يجعل البناء ضعيفا،
مع تنوع المكان وكثرة النقلات
الزمنية ،وكذا كانت اللغة
ضعيفة.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،وتعالج فكرة
أخلاقية هي "الاعتراف بالحق"
ولو على حساب الذات.
ويستمر البناء ضعيفا عبر افتعال
الأحداث التي لا يقبل بعضها،
مثل تسبب الوالد في الحكم على
ابنه بالإعدام .مع كثرة
الأحداث وتنوع المكان ،مع
كثيرة النقلات الزمينة ،التي
يعاجل طول الفترة المرصودة،
مع ضعف اللغة.

 -53جراح تلتئم

[ ]20عائشة إبراهيم القاضي

 -52منارة وسط الظلام

 .632جراح تلتئم (ص )39-35
 .633الأمل المرتقب (قصة واقعية) (ص )11-3

[ ]20عائشة إبراهيم القاضي

ظلت مريم وزوجها خالد خمس سنوات في
انتظار طفلهما الأول "فرج الله" ،الذي كبر
ووصل إلى سن الالتحاق بالمدرسة ،ل كن رجع
والده يوما مريضا مرضا أدى إلى وفاته ،كتمت
مريم حزنها واهتمت بشئون ولدها ،إلى أن نجح
في الثانو ية والتحق بالعمل في إحدى الشركات،
ثم تزوج من فتاة تعمل معه ،ورزقا بابنهما الأول
"خالد" ثم أولاد ثلاثة .في يوم استأذن فرج أمه
في بيع بيتها؛ ليشتري به أرضا كبيرة ،ويبني عليه
بيتا واسعا لأولاده الأربعة ،وافقت الأم ،وتم ما
أراد ابنها ،ل كنه لم يسمح لها بالعيش معهم في
الشقة الواسعة ،بل في غرفة صغيرة سيئة
الأثاث ،ثم لم يأخذها إلى الحج كما وعدها.
غضبت الأم ودعت على ابنها ،ففقد أحد أبنائه
ثم صدمته سيارة ،ق ُطعت على إثرها رجليه،
أحس فرج بالندم لما فعل مع والدته ،وعلم أن
يجب عليه الاعتذار لها ،حتى سامحته.
تزوجت آمال من ابن عمها "عادل" ،وقضيا شهر
العسل في أحد البلاد الأوروبية ،ثم عادا ليتنظم
كل منهما في عمله :عادل مهندس وآمال مدرسة.
عادا سعيدين ،ل كن تأخر حمل آمال؛ مما أصابها
بالقلق؛ فذهبت إلى الطبية التي أخبرتها بأنها
تحتاج لعلاج بسيط ،ورغم العلاج لم يحدث
الحمل؛ فقررا الذهاب إلى طبيب مشهور ،أخبرهم
بأن الأمر يتطلب عملية جراحية ،وهو ما حدث،
وكان الحمل ثم الولادة فإنجاب طفلة جميلة
"أمنية" ،التي تكبر ل كن تسقط ذات يوم من يد
أمها التي كانت تقف بالشرفة ،وتصاب العمى
نتيجة ذلك ،ويبدأ الجد يقرأ على حفيدته "الرقية
الشرعية" كل يوم .وفجأة ترى آمال ابنتها وقد
عاد إليها بصرها وشوفيت بمعجزة من الله عز
وجل.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج فكرة
أخلاقية ذات طابع اجتماعي،
وهي "قسوة الابن على أمه" .مع
اتسام القصة بالسمات نفسها،
من تقليدية البناء وافتعال
الحفيد"
موت
الأحداث
و"إصابة الابن وقطع رجله"،
من أجل تأكيد العقاب
السماوي .وتنوع المكان بين
"المنزل القديم ،المنزل الجديد"،
مع نقلات واختصارات زمنية.
وكانت اللغة بسيطة.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج فكرة
إنسانية بسيطة ،وهي "حب
الوالدين لأبنائهما" ،ل كن مع
معالجة وعظية شديدة الوضوح،
من أجل الإشارة إلى إمكانية
زوال الإشكاليات عبر التدخل
الإلهي؛ مما يوقع الكاتبة في
تقديم أحداث غير مبررة .فضلا
على أن البناء تقليدي ،والفضاء
"المنزل،
متنوع
المكاني
المستشفى ،عيادة الطبيب"،
والزمان جاء مسلسلا مع
نقلات واختصارات زمنية .أما
اللغة فبسيطة.

 -53جراح تلتئم

[ ]20عائشة إبراهيم القاضي

 -53جراح تلتئم

 .634جراح تلتئم (قصة واقعية) (ص )23-12
 .635موعد مع القدر (ص )30-24

سبقت ،انظر القصة رقم ""632

[ ]20عائشة إبراهيم القاضي

انتقلت "سامية" مع أسرتها إلى بيتهم الجديد،
الذي فرحوا به ،وتعرفوا على الأسرة المجاورة التي
سعدوا بجوارها .تخرجت سامية وكانت فرحتها
كبيرة ،وعملت مدرسة في إحدى المدارس .وفي
الإجازة الصيفية سافرت هي وشقيقتها "سعاد"
إلى أخيها "صالح" لقضاء أياما من الأجازة عنده.
وعندما عادت علمت بتقدم "على" ابن الج يران
لخطبتها ،تم الموافقة فالخطوبة فالزواج .تمر الأيام
والشهور وسامية وزوجها في سعادة واستقرار،
أنجبت سامية طفلين" :نبيل" و"دلال" .رجع
"علي" فرحان بعدما أخبره المدير بترشيحه للإعارة،
وسافرت مع زوجها للعمل بالخارج ،وفي أجازة
العام الثاني وعقب وصولهما المطار كانت سامية
تشعر بقبضة لا تعرف سببها ،وفجأة سقط زوجها
مغشيا عليه ،ومات قبل أن يصل إلى المستشفى.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج فكرة
تبدو واضحة من العنوان ،وهي
"مخالفة القدر لرغبات الإنسان"،
وهو ما يدفع الكاتبة أيضا إلى
افتعال الأحداث – موت
الزوج فجأة وبلا مبرر -مع
المبالغة في تصوير المقابل "سعادة
دائمة ونجاح مستمر" .كان
البناء تقليديا ،وتنوع المكان ،أما
الزمان فجاء مسلسلاص مع
نقلات واختصارات زمنية.
وأيضا اللغة بسيطة.

 -53جراح تلتئم

[ ]20عائشة إبراهيم القاضي

 -53جراح تلتئم

 .636نالت جزاء ما فعلت (ص )39-31
 .637عندما يقع الظلم (ص )46-40

[ ]20عائشة إبراهيم القاضي

عاد "صابر" إلى بيته ببشرى انتقاله للعمل في بلده
بعد سنوات بعيدا عن الأهل ،عمت الفرحة
الجميع ،ومع العودة جاءت إحدى الأسر المجاورة
للتهنئة ،وتبادلت الأسرتان الز يارات ،وتصادقت
أمل ابنة صابر مع مديحة ابنة الج يران ،وأنهت
الاثنتان تعليمهما المتوسط .شاهد "صلاح" شقيق
مديحة صديقتها "أمل"؛ فأعجب بها وتقدم لخطبتها
ثم تم الزواج ،ل كن تأخر الحمل ،وبعد ال كشف
تبين أن حالة الزوج ميؤوس منها ،وهذا ما علمه
"سمير" أخو أمل وأخفاه عن الجميع .طال انتظار
الإنجاب ،وازدادت المشاكل بين الزوجين بسبب
ذلك ،حتى قرر صلاح الزواج من أخرى وتطليق
أمل ،التي غادرت منزله وسط أفراح أخته،
وعندما عاد سمير ع ُرفت الحقيقة .تزوجت أمل
وأنجبت دون صلاح ،الذي فوجئت شقيقته
بزوجها يدخل عليها ومعه أربعة أولاد له؛ لأنها لم
تكن تنجب ،وبذلك نالت جزاءها لما فعلته مع
أمل.
عاد "خليل" مبكرا من عمله متعبا شديد الإرهاق،
بسبب أل ٍم شعر به ،وقد ازداد هذا الألم حتى
اضطرت أسرته إلى نقله للمستشفى .قرر الطبيب
ضرورة إجراء عملية عاجلة له ،ل كنه أسلم الروح.
تبدلت حال الأسرة ،واشتدت عليهم الصعاب؛
حتى اضطرت الأم إلى إخراج الأولاد من
المدرسة؛ ل كي يساعدوا في الإنفاق .تزوجت
الابنة ال كبرى "ماجدة" وعمل أخوها "إبراهيم"
مع زوجها ،الذي أحسن إليه .في يوم ذهب
الاثنان ليتناولا طعامهما في مطعم مجاور لعملهما،
ل كن أصيبا بتسمم ونقلا إلى المستشفى .مات
الزوج ونجا إبراهيم ،ل كن أشاع أحد الممرضين
أن إبراهيم هو من تسبب في تسمم الزوج.
كشفت تحر يات الشرطة الحقيقة ،ورغم ذلك لم
تصدق ماجدة هذا ،وقاطعت أمها وأخوتها.
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تروى القصة من خلال ضمير
الغائب ،وتدور حول فكرة
وعظية تتضح منذ عتبة العنوان
الرئيس ،وهي "نيل الإنسان
العقاب على أفعاله السيئة" ،وهو
يتضح بقوة في الأحداث ،التي
يأتي بعضها مفتعلا .هذا عبر بناء
تقليدي ،وطول في الأحداث
مع اختصارها ،يجعل القصة
كأنها رواية مختصرة؛ من ثم
تكثر النقلات والاختصارات
زمنية .مع بساطة اللغة.

مثل كافة قصص المجموعة،
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج فكرة
وعظية ،هي قسوة وقوع الظلم
من الأقارب؛ وما ينتج عنه
من قطع للأرحام .وفي سبيل
ذلك تأتي الأحداث غير المبررة
والمفتعلة ،هذا مع تقليدية
النقلات
وكثرة
البناء،
والاختصارات زمنية ،فض لا
عن أن اللغة جاءت بسيطة.

[ ]21دلال خليفة

 -54أنا الياسمينة البيضاء

 .638أنا الياسمينة البيضاء (ص )22-7

تناثرت الأزهار وتوالت الأنغام ،قفزت الياسمينة
في الهواء سعيدة بذاتها ،ل كن ثمة قضاة قساة
يريدون محاكمتها ،تتصارع ضدهم وضد أيديهم
القاسية .يثور القضاة و يصرون على القضاء على
الياسمينة ،ل كن يفشلون مكتفين بتهديدها .يحاول
بعضهم إقناع الياسمينة بالنزول ،وعدوها بأنه لن
يأخذ أحد منها ثوب الياسمينة .تنزل الياسمينة
وتثور مديرة الروضة .يدور نقاش حاد حول
الحفل المقرر إقامته غدا ،والبحث عن السبب
الرئيسي في التأخير لإعداده .كان مصدر
الإشكالية الحقيقي هو غياب المديرة وقت وصول
كتاب الوزارة الخاص بالحفل .تقرر المديرة إبعاد
الطفلة ،ل كن تفشل في ذلك ،يزداد التوتر في
حجرة المديرة ،وتنطلق الياسمينة في الرقص
والغناء .تنجح المشرفة في تدريب الطفلة وإعدادها
بعدما حذفت ما تضيق به الطفلة ،التي تنجح في
الغناء والرقص ،وتستمر في ذلك طوال فصول
السنة.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعتمد على
الرمز والحدث الفنتازي في
معالجته لإشكالية معاناة البراءة
وصراعها ضد التعقيد ،الذي
يأتيها دائما من سلطة فوقية،
يتوالى أفرادها في إخضاع
الآخرين .يأتي البناء مشتملا
على أحداث رمزية ،وينحصر
الفضاء المكاني في "المدرسة"،
بينما البناء الزمني مسلسل في
معظمه مع توظيف تقنية
الاسترجاع.

 -54أنا الياسمينة البيضاء

[ ]21دلال خليفة

 -54أنا الياسمينة البيضاء

 .639لنفسها صنعت غابة (ص )29-23
 .640الشاحنات (ص )37-31

[ ]21دلال خليفة

تجري النمرة لاهثة في أحراش الغابة ،والغزال
تعيش في رغد ل كنها خائفة ،يتصل بها أحدهم
متوسلا إليها أن توافق على الزواج منه ،ثم آخر
تعلم مدى ضعفه إزاء عائلته .أما الفراشة فتسعد
بجمالها وحديث أمها عن الأيام القادمة .النمرة
تخاف بنادق الصيادين ،والغزال تعاني من اختيار
الشخص الجدير بحبها ،الفراشة تحاول جاهدة
تخليص نفسها من خيوط العنكبوت .الغزال تج تر
آلامها ،والنمرة تزهو بجمالها ،وتصر على امتلاك من
يتقدم لزواجها ،وتؤكد له ضرورة أن يخلص لها
وحدها .تفتك العناكب بالفراشة ،بينما تسعد
النمرة بسيطرتها ،وقلب الغزال سعيد بمجيء فارس
أحلامها .الفراشة تُبْع َث من جديد ،والنمرة تتخلى
عنه بعدما نفذ ما أمرته به فيثور بشدة .الفراشة
ترفرف والعناكب تنصب شراكها مجددة ،النمرة
تجري لاهثة وسط الأدغال ،ل كن الصيادين
يوجهون إليهما بنادقهم ،ستربض قليلا حتى
يختفي الصيادون.
تتسكع الشاحنات في الشوارع الفارغة ،تصل
شاحنة و يقف سائقها عارضا خدماته بإلحاح،
تقدم الساردة رؤيتها الخاصة تجاه سائقي
الشاحنات ،فهم لطفاء وظرفاء ،ل كنهم لا
يطاقون .كما أن الساردة تكره الشاحنات .تأتي
حافلة أخرى ،يعرض سائقها خدماته ،تستجيب
الساردة له وتصعد رغم قبح المكان واتساخه.
ينطلق السائق و يأتي صفيره معبرا عن حياته
الخاصة ،براميل القار ترتج ،فتنتبه الساردة إلى
وعورة الطر يق .تطلب من السائق تغيير هذا
الطر يق ،ل كنه يصر على سلوكه ،يتشاجران
فيعيدها السائق إلى المحطة مقابل قدر من المال.
تغادر الشاحنة بصعوبة ،ثم تأتي شاحنة أخرى
يرفض سائقها اصطحابها لمنظر الساردة المتسخ،
فتقرر الساردة أن عليها العودة مشيا على الأقدام.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
"صراعات الأنثى المختلفة" تجاه
مواقفها المتعددة من الآخر
الذكوري ،وذلك من خلال
ثلاث شخصيات :النمرة ،الغزال،
والفراشة ،حيث ترمز كلها إلى
وضعيات خاصة للمرأة العربية.
يأتي البناء رمزيا ،وينحصر
الفضاء المكاني في "الغابة"،
ويتسم البناء الزمني بالمشهدية.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،ورغم واقعية
الأحداث عبر النظرة المفردة لها
فإنها تتجاوز معناها الإفرادي
هذا عبر البنية التركيبية لها ،مما
يمنحها معنى رمزيا قد يشير إلى
صراع الذات الأنثو ية مع
وسائل الوصول إلى الغاية .يأتي
البناء رمزيا ،وينحصر الفضاء
المكاني في "الطر يق" ،بينما
يكون الزمان مشهديا.

 -54أنا الياسمينة البيضاء

[ ]21دلال خليفة

 -54أنا الياسمينة البيضاء

 .641الثقب (ص )46-39
 .642اللوحة (ص )51-47

[ ]21دلال خليفة

هناك قاعة فسيحة تطل على حديقة غناء ،ل كن
يوجد ثقب صغير في تور إحدى النوافذ العملاقة.
رب الأسرة أو صاحب البيت طريح الفراش ،لا
يتحرك منه سوى رأسه ،دائم السخط على الخادمة
وكبير الخدم وكذلك الممرض .يرفض السيد
الذهاب إلى القاعة حتى لا يرى الثقب .ثم
يذهب غدا ،فجأة تقع ذبابة على أنفه ،و يعاني
بشدة للتخلص منها ،تزداد ثورته عندما يرى
اتساع الثقب ،الذي يزداد اتساعا مع مرور
الأيام ،حتى أنه يمكن أن تمر منه قطة .يدور
نقاش بين الممرضة الطيبة وكبير الخدم اللئيم .يلح
السيد في طلب الشفاء وتحر يك ولو يد واحدة؛
من أجل أن يصفع كبير الخدم .منتصف الليل
والريح تزمجر وتدخل إلى غرفة السيد من ذلك
الثقب.
أمسكت بالقلم في لحظة ملل وأخذت ترسم
ْ
أحلامها :غابة صغيرة وطفلا له قلب سليم وطفلة
جميلة وامرأة مسنة .ثم امرأة تعمل في مصر،
وحمارا يطارد فراشة ،وهناك مصيدة أمام الحمار.
الفتاة ستصبح جدة ،رسمت للفتاة زوجا آخر،
ينجب الطفلة السعيدة ،والحمار يريد الزواج منها،
يرفض الزوج الآخر ثم يزوجها للعم ،الذي ينجب
الطفل السليم القلب .ترسم رجلا آخر شقيق
الطفلة ،جالسا بقرب المرأة المسنة ،ينتظر الحمار
ليركله بعيدا .ثم رجلا آخر يقدم باقة الورد
للطفلة ،تعود فتحول الرجل الآخر إلى حمار .تأتي
أصوات ريح قو ية من خارج الغرفة فتتجاهلها
وتستمر في الرسم ،ل كن الريح تغضب وتضرب
بقبضتها المكتب وتلقي ما عليه .الريح لها وجه
حمار غاضب .تحدق المرأة في سطح المكتب
البالي.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم أيضا
مجموعة من الأحداث التي تتسم
بالواقعية في مفردها ،ل كن
بناءها التركيبي يشي بمعنى
رمزي يكمن وراء ذلك الحدث
الظاهرن فهي تشير في مجملها إلى
إشكالية "ازدياد الخطر مع
الإهمال" .يأتي البناء رمزيا،
وينحصر الفضاء المكاني في
"الحجرة" ،بينما الزمان يكون
مشهديا.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،هي تحتوي على
أحداث دخل حدث رئيس،
فالساردة ترسم وداخل الرسم
تتوالى الأحداث الفنتاز ية ،التي
ترتفع خلالها نبرة الرمز ،ل كنها
تشير في مجملها إلى معاناة
الشخصية الرئيسة /المرأة من
أجل تحقيق الحلم .يأتي البناء
رمزيا ،وينحصر المكان في
"الحجرة" ،أما الزمان فيكون
مشهديا.

 -54أنا الياسمينة البيضاء

[ ]21دلال خليفة

 -54أنا الياسمينة البيضاء

 .643النافذة المضيئة (ص )60-53
 .644أشياء فوق-بنفسجية (ص )72-61

[ ]21دلال خليفة

ترصد الساردة ميزة النوافذ المضيئة عندما يتوغل
الليل .ثمة نافذة واحدة مضيئة تحدد الساردة
موقعها تحديدا دقيقا ،ثم تصف ما بداخلها،
حيث رجل حوله فوضى عارمة ،بينما في الجانب
المطل على الشارع الخلفي هناك المطبخ ،حيث
انتهت المرأة من وضع كل الأشياء المطلوبة في
الصينية ،رغم توترها وخوفها ،الذي يصل إلى
درجة الفزع والتخيلات المرعبة ،خاصة مع
صوت مواء قط بالشارع .تقترب من حجرته،
ل كنها تتعثر بوسادة ألقاها في لحظة غضب.
يحاول النهوض خوفا عليها ،ل كنه تحذره باكية
من قطع الزجاج ،موضحة أن سبب سقوطها
وتوترها هو عصبيته ،ل كنه يرى أنها كانت تريد
أن تجرب العمى وترى عالمه .تنتهي القصة
بوصف أجواء الشارع والنوافذ المضيئة ثانية.
يقوم رسام ٌ برسم لوحة شديدة الإتقان والجمال
والروعة لقر ية قديمة كانت تقع على الشاطئ،
ل كنه يرسمها على الرمال ،مع قدرته على تسجيل
أدق التفاصيل بل والمشاعر فيها ،وفي كل مرة
يتعالى إعجاب المشاهدين لها ،ل كن عندما يعرض
عليهم شراءها يرفضون ،وفي كل مرة يرفع من
السعر :مائة ،ألف ،عشرة آلاف ،ثم عشرين
ألف .ومع توالي المشاهد يقدم الحوار المنثور
الرؤ ية الخاصة لهذا الرسام تجاه ما يحدث .وفي
النهاية ،تسرق اللوحة أو تختفي ،وعندما يحاول
تلبيغ الشرطة يجد الشرطي غير مدرك لقيمة
لوحته ،ولا يرى منها سوى الصندوق الخشبي
الذي وضعته فيه الرمال التي رسم عليها اللوحة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث هناك
حدثان رئيسان :شخصية رئيسة
ترصد أحداثا خاصة بشخصيتين
أخر يين ،تدور بينهم أحداث
تصور جانبا من الحياة الزوجية
ذات الإشكالية ،التي تتمثل في
فقد الزوج لبصره ،ومعاناة
الزوجة من جراء ذلك .يتضمن
البناء أحداثا متخيلة ،وينحصر
الفضاء في "الشقة" ،بينما يأتي
الزمان مشهديا.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،فعبر حوارات
منثورة تصاغ على لسان
الشخصيات ،ل كن لا تميز
طباعيا أو يحدد المتحدث ترصد
القصة رؤ ية خاصة ترى أن
السعادة واستعادة الماضي النقي
أغلى بكثير من المال ،الذي
يحرص عليه الناس أشد ما
يكون الحرص ،حيث يرى أن
هناك أشياء قيمتها غير مرئية
رغو وجودها القوي ،مثل
الأشعة فوق البنفسجية.

[ ]21دلال خليفة

 -54أنا الياسمينة البيضاء

 .645الحقائق (ص )78-73

ينهض الرجل من سريره غاضبا مصمما على
إعلان الحقيقة ،فيصطدم رأسه بالسقف
و يخ ترقه ،يشعر أنه عملاق يخ ترق الجدران،
ينطلق مستمرا في عملقته ،حتى يجلس في
الصفوف الأولى أمام من يلوي الحقائق .ينهض
الآخر ،ثم يبين كذب هذا المدعي ،الذي يسقط،
ل كن ينهض سر يعا من دون أن يشعر الجمهور ،ثم
ينفد ما يقوله الآخر بتلقائية ماهرة الصنع دون
أدلة ،مستعينا بالسخر ية ،التي يتفاعل معها الجميع.
ينهزم الآخر تمام ،بينما يلملم أوراقه من يلوي
الحقائق و يترك المنصة مبتعدا .ثمة حصاة داخل
حذائه ،يحاول جاهدا التخلص منها دون أن يشعر
الناس به ،ل كن لا يستطيع .الآخر يغاد المبنى
حزينا ،ويمشي متضائلا حتى يستظل بالرصيف.
بينما الأول يجري فحوصا شتى على رجله من
أجل الحصاة ،وتكون النتيجة سليمة رغم شعوره
بها ومحاولاته العديدة للتخلص منها .يعاني الآخر
من تضاؤله المستمر.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعتمد على
السرد العجائبي من أجل رصد
إشكالية انتشار الز يف وصعوبة
محاربته؛ نتيجة لنجاح ممثل
الز يف في خداع الآخرين
وانصياعهم إليه .يعتمد البناء
على الأحداث العجائبية ،و يأتي
الفضاء المكاني متعددا ،مع
تسلسل الزمان واستخدام
نقلات زمنية.

 -54أنا الياسمينة البيضاء

[ ]21دلال خليفة

 -54أنا الياسمينة البيضاء

 .646نظر يات (ص )85-79
 .647الطفل (ص )94-87

[ ]21دلال خليفة

نظر ية العصافير :فالساردة تسعد بحر ية العصفور
وانطلاقه ،ولا ترغب في حرمانه من الآخرين،
ل كنها تخاف في وقوعه في هوى عصافير أخرى.
نظر ية الأبواب :التي تعبر عن انتظارها له
وسعادتها بمجيئه فاتحا لها كل أبوابه إلا بابا واحدا
يظل مغلقا أمامها؛ مما يشعل مشاعر الخوف
والقلق .نظر ية الأفاعي :تعبر عن طبيعة تلك
الأفاعي ومطاردتها للساردة دون حماية وإيذاؤها
دون إدراك ،فهي تعلم أنه يطير مع العصافير
و يلاعب الأفاعي .نظر ية الآلة الكاتبة :التي
تسجل له كل شيء على مكتبه مع اختلاف من
يسمح لهم بالاطلاع على ما يسجله ،ل كن الآلة
الكاتبة هي الوحيدة التي لا تقرأ مما يكتب .نظر ية
التكسر :حيث تبين الفرق بين التكسر
والانكسار .لملمت ال كسر الألف ل كنها فشلت
في إصلاحها .نظر ية النوافذ :توضح الفرق بين
النوافذ والأبواب ،وتطلعها من النافذة انتظارا له
حيث يتأخر دائما .وأخيرا تربط بين هذه
النظر يات كلها ،راصدة حياتها.
تسعد الأم بطفلها الذي تحمله رغم حرارة
الظهيرة ،يبدو لها الطر يق من المحطة إلى بيتها
طو يلا ،ل كنها تسير رغم تعبها من حمله .تتمنى أنه
تعلم المشي ،وتتذكر أباه الذي استقل عربته.
يتواصل تعبها من حمله؛ فتنقله إلى كتفيها ثم
تعيده ثانية إلى ذراعيها .تتمنى الجلوس ل كن لا
تستطيع ،تشعر بالسعادة مع اقتراب البيت ،الذي
تدخله لاهثة وتسرع لتستريح .ثمة مشهد حواري
بين الابن الذي تزوج والأم التي حاولت ترك
بيته دون أن يشعر ،ل كنه يصر على بقائها ،و يؤكد
لها حب زوجته لها رغم الخلافات .تبقى الأم
مؤقتا ،ثم تخرج ثانية دون شعور الابن إلى
المحطة ،حيث تعاني مرة أخرى من ثقل حقيبتها
لا طفلها الذي كانت تحمله في الاتجاه المعاكس.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تقدم مجموعة
من النظر يات أو العلاقات التي
تحكم الأنثى بالرجل ،وهي
نظر يات :العصافير ،والأبواب،
والأفاعي ،والآلة الكاتبة،
والتكسر ،وأخيرا النوافذ.
عارضة إشكالية خاصة من
خلال كل نظر ية .يأتي البناء
مقطعيا معنونا ،بينما الفضاء
المكاني غير محدد كذا البنية
الزمنية.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
تحول علاقة الأم بابنها صغيرا ثم
متزوجا في مفارقة واضحة بين
موقفين يجمعهما ثقل الحمل لدى
الأم :ل كن هذا الحمل في المرة
الأولى هو الطفل نفسه ،وفي
الثانية هو حقيبتها فرارا من
الابن .يتشكل البناء عبر عكسية
الحدثين ،وينحصر المكان في
"الشارع ،البيت" ،ثمة نقلة
زمنية ممتدة.

 -54أنا الياسمينة البيضاء

[ ]21دلال خليفة

 -54أنا الياسمينة البيضاء

 .648الكائن (ص )104-95
( .649مشهديات) أعتقد أني أحبك (ص )112-105

[ ]21دلال خليفة

في مكان بالغابة اجتمع الأهالى في انتظار طائرة
هيل كوبترا معتقدين أنها كائن فضائي .تأتي
الطائرة و يخرج منها ثلاثة رجال :جون وروبرت
ومايكل ،الذين توضح القصة طبيعة كل منهم،
ونظرته إلى رحلة الإغاثة التي يقومون بها .يوزع
الرجال الثلاثة محتو يات الصناديق التي معهم على
أهالي القر ية ،ثم يتبعون رجلا ضعيفا لا يقوي
على حمل الطعام ،يدخلون كوخه ،حيث زوجته
المر يضة وطفليه الضعيفين ،ثم يكتشفون وفاة ابنه
الثالث .يتباين موقف الثلاثة من وفاة الطفل ،ثم
يخرج الرجل حاملا ابنه ،ويتبعه الرجال الثلاثة،
إلى أن يصلوا إلى الطائرة ،حيث ينطلقون بها،
متبادلين الحوار حول أهالى الغابة .يسكتون
فتنطلق أفكارهم الصامتة حول محصلة الرحلة
لكل واحد منهم.
تقف خلف القضبان متماسكة بينما يقف أمامها
غاضبا ،يداه ممسكتان بالقضيبين اللذين تمسكهما
يداها الناعمتي الملمس ،معاتبا لها على أخطائها
المتعددة ،التي لم تستطع رغم تواليها وعظمها
القضاء على حبه لها :سرقتها لنقود أبيها ،قبولها
الزواج من الآخر الثري وما كان من ألمه نتيجة
ذلك ،خيانتها له بعد زواجهما مع ذلك الصعلوك
الآخر ،تكرار الخيانة مع الذي كان صديقه .يؤكد
رغم ذلك شدة هيامه بها ،وعدم استطاعته
الحياة بدونها يوما واحدا لا يسمع فيه صوتها.
ومع جريمتها الأخيرة ،التي حاولت فيها قتله ،ثم
وقعت في يد الشرطة التي فاجأتها بتلك السكين
التي تقطر دما من يدها ،فإنه مصر على إخراجها
لاستكمال حياتهما معا.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
إشكالية حضار ية تتمثل في
التباين الشديد بين واقع
الشعوب الفقيرة (أهالى الغابة)
(راكبو
الغنية
والأخرى
الهليكوبتر) .يأتي البناء السردي
معتمدا على تكرار ية الحدث مع
اختلاف دال في كل مرة.
وينحصر الفضاء المكاني في
"الغابة" ،بينما الزمان يكون
مسلسلا مع نقلات زمنية.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث يعبر السارد
عن "عظمة الحب" الذي يكنه
لها رغم كثرة أخطائها وتوالي
تلك الأخطاء الشديدة ،ل كنه
يعترف أنه لا يستطيع ألا يحبها.
يأتي البناء في شكل مناجاة؛
من ثم يظهر ضمير المخاطب
الخاص بالآخر .ينحصر المكان
في "قاعة المحكمة" ،وثمة مركز ية
للاسترجاع.

 -54أنا الياسمينة البيضاء

[ ]21دلال خليفة

 -54أنا الياسمينة البيضاء

 .650في جيبي (ص )116-113
 .651المفاجأة ال كبرى (ص )121-117

[ ]21دلال خليفة

تؤكد الساردة معرفتها بشدة حبه لها وتصديقها له
في هذا الحب ،ل كن تعترف أنها لا يبدو عليها
هذا التصديق .تعترف بحبها له ،ل كن تتمثل
إشكاليتها في أنها تعجز عن إظهار ذلك الحب.
تستعيد موقف مرضه وكيف تركته وخرجت،
وأثر ذلك عليه ،تحدد موضع الخطأ الوحيد الذي
يكمن في أنها اعتقدت أنه صار في جيبها ،تعبر
عن رغبتها في تقبيله ،وتكاد تجن لسيطرة تلك
الرغبة ل كن لا تستطيع التنازل .تتنهد بعمق،
وترى أننا نهين من يكرمنا بلا حدود بوضعه في
جيبنا؛ حيث ننسى أن جيبنا هذا قد يكون
مثقوبا.
يجلس الأب مقابلا ابنه ،و يُلقي عليه اللوم
الشديد؛ بسبب سلوك الابن الذي يعتمد على
المفاجآت وصنع ما لا يتوقعه الأب أو الأم.
فيسرد الأب جملة من المفاجآت المتوالية
والصادمة له وللأم :تسجيله في القسم الأدبي على
غير المتوقع ،اختياره لجماعة نيو يورك وليس لما
كان متفقا عليه مع الوالدين ،ثم انتهى أمر
الدراسة بالخارج على شكل مجموعة دبلومات
صغيرة من هنا وهناك بدل الشهادة التي كانا
يتوقعانها .أيضا زواجه غير المتوقع من سلوى لا
فاطمة التي أكد أنه يحبها بجنون .رابعا مفاجأتهم
بعد زواجه بخمسة أشهر أنه أب لطفل في الرابعة.
ينتهي الأمر برسالة من الأم تحمل للأب المفاجأة
ال كبرى ،وهي أن هذا الابن ليس ولده.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعبر إحدى
إشكاليات الحب المتمثلة في "
فقد هذا الحب نتيجة إهماله
الآخر بسبب الثقة في امتلاكه"،
مبينة ما ينتج عن ذلك من
خسائر .يأتي البناء السردي في
شكل مناجاة ،ومعها يظهر ضمير
المخاطب .البنية المكانية غير
محددة ،وثمة مركز ية للاسترجاع
الزمني.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،الذي يمثل صوت
السارد ،ثم يأتي ضميري المتكلم
والمخاطب عبر بناء الرسالة .تعالج
القصة "معاناة الأب من
سلوكيات ابنه" غير المتوقعة التي
يأتي معظمها على شكل
مفاجآت؛ ثم يكثر توظيف
عنصر المفاجأة في البناء الذي
يأتي على شكل الرسالة .ينحصر
المكان في "المنزل" ،مع مركز ية
الاسترجاع.

 -54أنا الياسمينة البيضاء

[ ]21دلال خليفة

 -54أنا الياسمينة البيضاء

 .652صديقتي (ص )129-123
 .653دعني أرحل (ص )135 -131

[ ]21دلال خليفة

تجلس المرأتان على مقعد خشبي يواجه البحر،
يبدو عليهما الحزن والتأمل وانتظار المجهول .تبدأ
إحدهما الحديث المباشر الذي يأتي منها فقط؛
لرغبتها الشديدة في البوح؛ لعدم قدرتها على
ال كتمان .تستعيد كيف أقنعت صديقتها الجالسة
بجوارها أن تتزوج من زوجها؛ حتى تمنحه
الطفل ،اكتشف حقيقة موقفها ،عندما وقع
الاثنان في الحب ولم تستطع تحمل ذلك ،حيث
رأته خيانة .شعرت بضياعها وتألمت من أجل
هذا الضياع ،خاصة مع ما تسببت فيه من
إجهاض صديقاتها مرتين ،ثم كان مجيء طفلها
الأول ،الذي حاولت التكاسل في إنقاذه من
الموت .الآن ترى أنه قد انتهى كل شيء عندما
رحل من كرهت صديقتها بسببه ،وتعترف لهذه
الصديقة أنها عادت تحبها مثلما كان.
يفتتح السرد بحديث إلى آخر غير معلوم هكذا:
"أرجوك دعني أرحل بسلام ..دعني يا صغيري
أشق طر يقي ،لا تعرقلني أرجوك .آه من تلك
العينين اللتين تطيحان بكل منطق ..أريد هذه
السيارة يا أبي ..ألقي محاضرات كثيرة ،أخرج
جيوبي الفارغة أمامك ...أريد أن أغادر الجامعة
وأفتتح محلا ...أفعل المستحيل كيلا أستسلم..
لقد أنجزت كل مهماتي ...دعني أذهب إلى أمك
أرجوك ..ها هي ذاك ..هناك أيضا جداك." ...
وهكذا يتتابع الحديث إلى أن يفتح الرجل عينيه
وتتجمد يدا الابن الممسكتان بذراعي الأب لحظة.
يبدو الابن مندهشا وهو ينظر إلى أبيه بعينين
دامعتين ،ثم يصيح فرحا بصوته المبحوح،
و يضحك في وجه أبيه المذهول ،فيما يتراكض
الأطباء والممرضات مستبشرين بصحوة الأب
من غيبوبته.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
مشاعر الزوجة الأولى تجاه
الزوجة الثانية ،في ظل حالة
خاصة ،تتمثل في أن الزوجة
الأولى هي من اختارت الثانية.
يأتي البناء في شكل مناجاة أو
خطاب من جهة واحدة؛ مما
يهيأ حضور ضمير المخاطب.
ينحصر المكان في "الشاطئ" ،مع
مركز ية الاسترجاع.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم بداية ضمن مناجاة
الشخصية الرئيسة ،ثم يأتي ضمير
الغائب الخاص بالسارد ،حيث
تقدم القصة مناجاة لأب في
غيبوبته المرضية ،مخاطبا ابنه
ومعبرا عن مكانته لديه ،وماذا
فعل من أجله .يأتي البناء
السردي موظفا المناجاة ،ثم
المفاجأة .ينحصر الفضاء المكاني
في "المستشفى" ،بينما تتسم البنية
الزمنية بمركز ية الاسترجاع.

[ ]21دلال خليفة

 -55الخيل وفضاءات البنفسج

 .654السد(ص )14-3

في مدينة صغيرة وجد شاب فجوة يخرج منها
الماء؛ ليغرق المدينة ،فسده بظهره ،استمر في عمله
رغم تعدد معاناته الشديدة .مرت الوقت
والشاب ثابت على المقاومة ،ثم تزوج وأنجب،
ل كن ظل حامي المدينة من كل سوء؛ حتى
تحسنت أحوالها .السد يقف شامخا متطاولا،
ل كن الزمن أضعفه؛ بحث عن البديل ،ل كنه
فشل ،حتى أبناؤه خذلوه وأهل القر ية غافلون.
ثمة غرباء يناقشون السد في مشروع الحكومة من
أجل إخلاء المدينة لاستثمارها ،رفض السد
رغم مرضه .مات السد ،أصر الابن الأكبر للسد
على تشييع والده في جنازة ضخمة رغم محاولة
الكاتب إخفاء خبر وفاته؛ ليعيشوا تحت حمايته.
تصاعد خطر الر ياح والمياه؛ حتى انجرفت السيول
وهاجمت المدينة ،التي خرج الجميع منها .استثمرت
الحكومة المدينة وحولتها لبساتين .ألقى الكاتب
الخطاب الذي كان قد أراد إرساله إلى
الحكومة؛ فالأمر بحاجة لسد ،ل كن سدهم
مات ،والسد لا يلد السد دائما.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،وهي تعالج عبر
أحداث رمزية إشكالية فكر ية،
تتمثل في "ضرورة القوة لحماية
الحق" ،وذلك من خلال دال
"السد" ،الذي تناوب الوصف
تجاهه بين تشخيصه وكونه بناء.
جاء البناء رمزيا ،وانحصر
الفضاء المكاني في "المدينة" ،مع
امتداد زمني كبير وتوظيف
تقنية الاسترجاع.

 -55الخيل وفضاءات البنفسج
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 .655القصيدة (ص )19-15
 .656القمر (ص )28-21

[ ]21دلال خليفة

عندما اكتشف الحقيقة ضحك كثيرا ،ثم جلس
يكتب القصيدة التي كتبت بعد ُ بماء الذهب،
وعُلقت في مكان يراه كل الناس .جاءت هي
وقرأت قصيدته الذهبية ،ل كنها عبست؛ لأنها
ليست كما صورها ،وعندما اكتشف هو هذه
الحيقية ضحك لأنه شعر بالبلاهة ،فهي فضلت
الفأر السمين عليه هو :الحطاب والصياد
والمزارع؛ عندئذ مزق القصائد كلها ،وضحك
كثيرا وكتب قصيدته الذهبية ،التي تسخر من
الحب ومن أشياء كثيرة في واقعه الخاص
والعام .فتح نافذته ورأى المنظر المعتاد الممل،
رآها فوق ال كرة الأرضية التي تدور تحت قدميها،
فأعلن كراهيته لها؛ لأنها من الذين لا يرون إلا
البر يق ،ويسعون للوصول إليه بأي ثمن .يعلن
انخداعها عن حقيقة موقفها ،ويتوقع سقوطها شر
سقطة.
يجلسان معا في أمسية اكتمل فيها القمر ،فيأتي
حديثه حول إمساكه القمر ،بينما تسكت هي
مندهشة .يغني ل كنها لا تشاركه ،يعلن رغبته في
أن يمسك القمر ثانية ،ويتذكر روعة إمساكه من
قبل .يؤكد أنه سيمسكه هذه الليلة ،ولن يفلته.
يشتغل غضبه ،ويتهمها بأنها هي التي جعلته يفلت
القمر ،يزداد صوته علوا ،فتتركه إلى الداخل ،تنام
وهي تعبر داخليا عن سخطها تجاهه .يدخل
ضاحكا وقد أمسك القمر ،ل كنها لا تنظر حيث
كانت نائمة ،يحاول رؤ ية وجهها ،الذي يبدو
كوجه تمثال بلا حياة ،زادت تجاعيده وغضونه،
وصارت شديدة العمق مع ضوء القمر .ينظر إليها
مشدوها ،ويتعجب من أثر الزمن عليها ،ينخفض
رأسه وتتساقط ذراعاه فيفلت القمر.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد عبر
إحدى
"القصيدة"
دال
إشكاليات الحب ،وهي تمسك
الحبيبة بالمظاهر المادية دون
القيم الإنسانية؛ من ثم تأتي ثورة
الكاتب على تلك الحبيبة عبر
"القصيدة" الذهبية .يشتمل
البناء على أحداث رمزية ،ولا
يتم تحديد الفضاء المكان ،مع
الاستباق
توظيف تقنيتي
والاسترجاع.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج عبر
رمزية عميقة فكرة "ضياع
الحب" نتيجة تباين وجهتي نظر
الطرفين ،حيث يلقي كل منهما
اللوم على الآخر ،متهما إياه بأنه
السبب الأكبر وراء هذا
الضياع .يأتي البناء رمزيا ،كما
تكثر الأحداث العجائبية.
ينحصر المكان في "المنزل"،
وتوظف تققنيتي الاستباق
والاسترجاع.

[ ]21دلال خليفة
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 .657الحافة (ص )34-29

تجلس على حافة مرتفعة أمامها هوة سحيقة منذ
أمد بعيد ،كفاها مستقران على الأرض
يستشعران طرف الحافة الحاد ،وقدماها متدليتان.
ثمة قشعريرة لبعد المسافة بينها وبين الوادي.
تحتوي كوب القهوة الساخن؛ لتلتمس من دفئه
عونا على الاستيعاب .في قعر الوادي جنود
يتقاتلون دائما بصورة مملة لا نهائية ،وهي ترقب
الحرب الدائرة .طاقتها تستنزف في رعاية حماتها
المسجاة وأمها كثيرة الشكوى وطلبات أبنائها
المراهقين ومشكلاتهم ،بعد أن ترك زوجها الحياة
برمتها .تتوزع حياتها بين القيام بواجباتها الأسر ية
والمهنية وبين مراقبة الهوة والجيشين في الوادي.
تشعر بالسعادة لانتهائها من إعداد التقرير الذي
طلبه المدير ،متوقعة الترقية التي ستحسن حياتها.
تنظر إلى الوادي فترى فارسا في طر يقه إليها.
ل كن المدير يغضب من إعدادها للتقرير ،من ثم
ترى فارسا آخر ينطلق خلف الفارس الأول،
تترقب الصراع الدائر بين الفارسين ،اللذين
يتبارزان ثم يسقطان معا إلى قعر الهاو ية.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
الأزمة الناتجة عن "ثقل المهام
الملقاة على عاتق المرأة المعيلة"،
ومعاناتها من القيام بتلك المهام
المتعددة ،وهي ما تعبر عن
جانب منه عبر الرمز الذي يأتي
من خلال طائفة من الأحداث
الفانتاز ية التي تتداخل مع
أخرى واقعية .ينحصر المكان في
"المنزل  -الحافة" ،مع توظيف
الاستباق والاسترجاع.

 -55الخيل وفضاءات البنفسج
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 .659هذا الخميس (ص )52-43

[ ]21دلال خليفة

ماتت "نورة" ،وعاد "سلطان" إلى البيت يبحث؛
لاستكمال الأوراق الرسمية .يتعجب من كثرة
الأشياء حوله ،وكيف لم يكن يشعر بها ،يرتعش
جسده بالبكاء ،و يحار ماذا يفعل بتلك الأشياء،
يحاول ل كن يظل حائرا .ينطلق خارج البيت؛
حيث لا يستطيع تحمل كآبة الأشياء ،متوقعا أنه
في العام القادم ستكبر الأشياء وتخف وطأة
يُتمها .و يأتي العام القادم ،فيلحظ تغيرات الزمن
على البيت ،الذي صار مهجورا ،ل كن يستعيد
ذكر يات نورة رغم الآلام التي تسببها الذكر يات.
يمضي عام آخر ،ثم يذهب للبيت المهجور بعدما
تحول إلى صالون تجميل للسيدات كما كانت نورة
تحب ،متوقعا ما سيكون عليه البيت من تجديد،
ل كن عندما يصل ينعكس رأسه؛ حيث إن
الشارع يتيم.
في حانة فندق معربد ،جلس الأصدقاء الأربعة:
فهد ،سالم ،نايف ،ثامر مثلما يحدث كل خميس
يتضاحكون مستمتعين بالخمر مع اختلاف .زاد
استمتاع سالم مع شعوره بأنه قريب من كل
شخص بالحانة ،أما نايف فكان مشغولا ب  :كيف
ينهي كأسه ال كبيرة هذه ،حيث يشعر بالحرج
لتأخره .الوقت يمر ويزداد سالم ابتهاجا ،بينما ثامر
أيضا لم يكمل كأسه بعد ُ .أما نايف فكان يفكر
ويسأل نفسه لماذا أتي؟ وتبريره ذلك بقوة تعلقه
بأصدقائه .استمرت تلك المواقف المختلفة ،خاصة
أزمة نايف في إنهاء كأسه ،التي تصاعدت مع
محاولاته المتعددة ،وعندما لم يستطع غضب
وهب واقفا وقذف بالكأس؛ مما لفت نظر الجميع،
تجاهلهم وعاد لبيته ،حاول النوم ل كن فكر فيما
حدث وأثره على صداقتهم.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية فقد الزوجة وما ينتج
عنها من ألم ،يستمر رغم مرور
الوقت ،فضلا على انعكاسه على
الأشياء التي تحيط بالشخصية
الرئيسة .يتواصل احتواء البناء
السردي على أحداث فنتاز ية،
وينحصر الفضاء المكاني في
"المنزل" ،مع توظيف تقنيتي
الاستباق والاسترجاع الزمنيين.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
تجربة "تناول الخمر" ومواقف
أصدقاء أربع منها ،مع ما
ينتاب كل واحد منهم من
مشاعر تجاه تلك التجربة .يأتي
البناء متعدد الأصوات أو
الجهات السردية ،وينحصر
الفضاء المكاني في "الحانة" ،أما
البنية الزمنية فتأتي مشهدية مع
تسلسل الأحداث وانعدم
النقلات.

 -55الخيل وفضاءات البنفسج
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 .660هل أنت سعيدٌ إذا؟ (ص )61-53
 .661جواز سفر (ص )76-63

[ ]21دلال خليفة

الجو صباحي يسوده الهدوء ،وجاسم في المطبخ
سارح يفكر في الحلم الذي يخيفه و يعذبه ،دائما
يرى نفسه أعمى عاجزا عن الحركة .حاول بشتى
الطرق تفسير ذلك الحلم؛ لشدة ضيقه وتأثيره فيه
ومعاناته ،يعزم على فعل أي شيء ليتخلص منه،
وتحاول زوجته التخفيف عنه .زوجته تعرض
عليه صورة جديدة لحفيدهما الأول ،لا يرغب في
رؤ ية تلك الصورة؛ لأنها تشير إلى أن فرصه في
الحياة التي كان يحلم بها قد انتهت تقريبا .يذهب
إلى لندن لعله يتخلص من الحلم ،وهناك يتذكر
ز ياراته لها حيث كان أخوها يدرس ،وفي آخر
تلك الز يارات كان غضب أخيه منه لزواجه منها
رغم أنها تكبره بتسعة سنوات ،ولا تناسبه ،بل
يحب غيرها ،ولا يقبل تبريراته ،وأخيرا يصفه
أخوه بأنه أعمى وعاجز.
ولد "نضال"في "أمريكا" ،وحصل على جنسيتها
التي يتفاخر بها والداه .وجاء إلى "قطر" حيث
تلقى تعليمه الأولى ،ثم سافر لأمريكا بعد
الإعدادية .بدأت سلسلة المتناقضات ،حيث
ازدواجية والده في طلبه من نضال أن يكره
أمريكا ،و يحرص على جواز سفرها .وبين افتخار
الأب بغرامياته السابقة ،وصفعه ابنته عندما يراها
تكلم شخصا ما بالهاتف .في "قطر" يسمع حديث
أبيه عن أزمة فلسطين ،و يعاني من اقتطاع الناس
جزءا من أمر سيئ يكرهونه ليحبوه .كإسرائيل
التي يقال إنها الديمقوقراطية الوحيدة في الشرق
الأوسط ،ولا تؤمن بحقوق الإنسان الفلسطيني.
ومع تطور الأحداث وز يادة التناقضات ،ثم نمو
انتماؤه الفلسطيني ،وأخيرا رؤيته جدته مضجرة
نتيجة اعتداء الجنود الإسرائليين  -يقرر نضال
تفجير نفسه؛ لأنه لا يقوي على احتمال المزيد.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية زواج الرجل بامرأة لا
تناسبه ومعاناته من جراء ذلك
رغم مرور الزمن .تلك المعاناة
التي تتجسد عبر حلم يكون فيه
أعمى وعاجزا .يأتي البناء
السردي موظفا الحلم ،ويتنوع
الفضاء المكاني بين "المنزل،
الفندق ،منزل أخيه" ،مع تعدد
الاسترجاعات الزمنية.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تجسد أحد
جوانب الأزمة الفلسطينية ،عبر
شخصية "نضال" ،الذي تقدم
بياناته من خلال جواز سفره،
وعبر مقاطع معنونة بأسماء
الدول التي زارها تتبلور
الأحداث وينمو الصراع .يأتي
البناء مقطعيا معنونا بأسماء
الدول /الأمكنة ،التي تعدد،
مع توظيف تقنيتي الاستباق
والاسترجاع.

 -55الخيل وفضاءات البنفسج
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 .663لا وقت لدى العجول (مشهدية) (ص )91-83

[ ]21دلال خليفة

تفتتح القصة بالحديث عن صوت الخطوات وما
يثيره من أفكار ،ترفع رأسها لدى سماعها تلك
الخطوات في أحد دهاليز المكتبة ،التي تمر
ساعات دوامها بها بين الملل والقراءة والعمل
القليل .تشغلها تلك الخطوات ،وتضطرب إذ
تعرف صاحبها ،فتلتفت يمينا وشمالا بحثا عن مخبأ
من تلك الخطوات التي سمعتها منذ سبع سنين في
المكتبة ،تلمع عيناها بذعر ،متخيلة ما سيكون
من أحداث كثيرة ،تنتهي بأن تعيش القصة
ثانية .يشتد اضطرابها ولهفتها لرؤ ية صاحب
الخطوات ،فتنشغل عن الكتاب الذي كان بين
يديها ،وترفع رأسها المائل ،ل كن ستغرقها
الأحداث المتوقعة ثانية .تضع الكتاب وهي تنظر
إلى القادم المبتسم ،ثم تلتقط عكازيها المسندين
إلى جانب المكتب وتنهض.
ثمة رجلان بجوار البئر :أحدهما قطري صاحب
المزرعة ،يسوي ثيابه ،بعدما أخرج الآخر /عامل
أجنبي من البئر الذي سقط فيه .العامل مسجى
على الأرض .يتعجب صاحب المزرعة من هذا
السقوط غير المنطقي ،و يأخذ في عتاب العامل،
و يعدد له كثرة أخطائه ،فضلا على تعجبه من تألم
العامل من صدره وظهره .يذكر العامل بأبيه،
الذي أجاد عمله بعد أخذ وقتا للتعلم أيضا ،ثم
صارت أعمالهم ال كثيرة في المزرعة .يأتي هذا
الحديث من طرف واحد؛ حيث لا يجيد العامل
اللغة العربية ،فضلا على آلام السقوط .وبينما
يواصل صاحب المزرعة عتابه إذ به يرى نظرة
رعب في عيني العامل ،فيلتفت فإذا بالعجل
يندفع إليه بسرعة البرق ،فينطحه على صدره
فيسقط في البئر.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
مشاعر الشخصية الرئيسة إزاء
تجربة "عودة الحب ثانية" ،وما
يكتنفها وقتئذ من اضطراب
وأحاسيس نتيجة خوفها ،لا
سيما مع ضعفها الحركي؛ حيث
تعتمد على عكازين .يلاحظ على
البناء شدة حضور عنصر
الترقب وتوقع عنصر المفاجأة.
ينحصر المكان في "المكتبة" ،مع
استباقات كثيرة.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،فعقب افتتاحها
بوصف المكان محل الأحداث،
حيث نسائم العصر ،والهدوء،
الزروع المنتشرة في المزرعة -مع
الإشارة لجانب من إشكالية
الاستعانة بالعمالة الأجنبية في
دول الخليج .تأتي البناء في
شكل حوار من طرف واحد،
ينتهي بعنصر المفاجأة الساخر.
ينحصر المكان في "المزرعة" مع
توظيف الاسترجاعات.

[ ]21دلال خليفة

 -55الخيل وفضاءات البنفسج

 .664الخيل وفضاءات البنفسج (ص )121-93

كانت أجواء عرس "بنفسج" رائعة ،ولا سيما
دخول زوجها "فهد" على ظهر الحصان ،رغم
عدم إجادته ركوب الخيل .ثمة هدية من خطيبها
السابق "راشد" .تفتحها بنفسج رغم نصيحة
صديقتها "نور" بعدم فعل ذلك .بكت ثم خرجت
لاستكمال عرسها ،الذي أبهر الجميع ،إلا أن هناك
شيئا قد انطفأ بعد تلك الهدية .بعد زوجها
بعامين ،اتخذت قرر الطلاق ،نتيجة عوامل
متعددة ،رغم الشرط الجزائي ،وهو أن يحصل
راشد على مزرعة خيولها .صدر الحكم لراشد
بأخذ المزرعة ،فكانت صدمتها عظمية ،وحزنها
على ما كان منها .وبعد حلم رأت فيه جدتها،
وسمعت حديثها عن المزرعة  -عزم بنفسج على
الاستئناف والإبقاء على المزرعة ،ل كن لم تنجح.
تذهب للمزرعة لتودع الخيل واحدا واحدا ،ثم
تأتي رسالة من راشد ،يعلمها أنه استطاع شراء
المزرعة من زوجها فهد دون أن يعلم ،ثم كتبها
باسمها ،تسع د بنفسج ذلك كثيرا ،وتنطلق بسرعة
رعناء على ظهر حصانها "رهيب" ،مخلفة لون
التراب المختلط بلون السماء والغيوم ،أم لون
البهجة بعد طول غياب.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج فيما
هو ظاهر إشكالية فشل الزواج
لانتفاء الحب ،ل كن يتم ذلك
موازاة مع تجسيد عشق
للخيل
الخاص
"بنفسج"
وعلاقاتها ال مميزة بها .يأتي
البناء السردي موظفا تقنيتي
الرسالة والحلم .ينحصر الفضاء
المكاني في "المزرعة" التي تلعب
دورا مهما ،بينما توظف البنية
لاسترجاعات
الزمنية
واستباقات.

[ ]21دلال خليفة

 -56عوالم صغيرة

 .665الرجل الذي يريد أن ينسى (ص )38-5

كانت هناك ساحرة طيبة تساعد الجميع ،وكان لها
جامعة أقبل على التعلم بها كثيرون من مختلف
أوقات لمساعدة
ٍ
الفئات .خصصت للساحرة
أصحاب المشكلات .جاءها رجل ورث عن أبيه
البخيل مالا ،وأراد استثماره عن طر يق صديقه
"علي" الماهر في الحساب ،ل كن هذا الصديق
خدعه ،واستولى على ماله؛ فذهب الرجل
للساحرة حتى تساعده على نسيان الأمر ،وافقت
وأعطته مالا بدل ما فقده .ل كن عاد الرجل إلى
استئمان صديقه ،الذي خدعه ثانية ،ثم رجع
شاكيا للساحرة ،وتكرر الأمر مرة ثالثة .أخذت
رأي طلابها فيما فعلت ،فاختلفوا .نصحها معمر
بأن تترك للرجل حر ية الاختيار .فطلب النسيان،
ثم انتظرته الساحرة ليعود مرة رابعة ،ل كن لم
يأت .وهنا وضعت الكاتبة للقصة نهايتين :متفائلة
سعيدة يشيع فيها الخ ير ،وأخرى حذرة يتكرر فيها
الخطأ؛ لأن الإنسان لم يتعلم.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج فكرة
"عدم تعلم الإنسان من أخطائه"
رغم تكرار تلك الأخطاء
وإصراره عليها ،مشيرة إلى
طبيعة النفس البشر ية من
حيث رغبتها في النسيان دون
التعلم .يأتي البناء السردي
مشتملا على نهايتين وذلك عبر
ظهور المؤلف في مسرح
الأحداث ،أما المكان فمتعدد،
وثمة نقلات زمينة كثيرة.

[ ]21دلال خليفة

 -56عوالم صغيرة

 .666حقل الياسمين (ص )59-39

كان لرجل حقل كبير ،وكانت له بنتان:
ال كبرى تراقب عمله وتتمنى أن يزرع أبوها الحقل
كله حبوبا ،والصغرى تمل من العمل وتفضل
الجلوس تحت شجرة ياسمين ،وتتمنى لو كان الحقل
كله ياسمين ،الأب يفضل التوسط .كبرت
البنتان ومات الوالد تاركا لهما الحقل ،حاولت
ال كبرى شراء نصيب الصغرى ،التي رفضت .ثم
اقترحت ال كبرى تقسيم الحقل ،وهو ما كان.
زرعت ال كبرى نصيبها قمحا ،وزادت ثراء ،بينما
اقتصرت الصغرى على زراعة الياسمين؛ حتى صار
حقلها جنة تمتع الناس .تزوجت البنتان،
وصارت ال كبرى شديدة الثراء ،بينما عاشت
الصغرى وزوجها وأبناؤها عيشة متوسطة .ومع
الوقت شعرت الصغرى أن عليها أن تهيأ لأبنائها
حياة أفضل؛ ففكرت في زراعة القمح ،ل كن
رفض زوجها وأبناؤها ،وعندما حاولت لم
تستطع ،خاصة مما رأته من روعة المكان وشدة
إعجاب الناس بها.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
مسألة فلسفية هي "قيمة الجمال"
وعلوه على المادة والمال .وذلك
من خلال بناء سردي قد يبدو
تقليديا ،ل كنه يحتوي على بنية
عميقة من المعنى ،رغم بساطة
البناء الحدثي ،الذي يقربه من
قصص الأطفال .ينحصر المكان
في "الحقل" ،مع نقلات زمينة
كثيرة.

[ ]21دلال خليفة

 -56عوالم صغيرة

 .667الوصية (ص )89-61

أراد رجل مسن أن يوصي أبناءه قبل وفاته،
وعندما دخلوا عليه فاجأهم أنه سمع حديثهم
الهامس ،وبعد عتابه لهم طلب منه أن يذهبوا
لحجرة الاستقبال ،حيث دخل عليه رجل رشيق
يشبه أباهم ،قدم لهم عرضا "أيكروباتيا" أدهشهم
كثيرا ،مع معرفته أنه أبوهم ،الذي نصحهم
بضرورة المحافظة على لياقتهم وصحتهم ،وعدم
الإسراف في الأكل أو العمل أو النظر ،وأعطى
كل واحد منهم ثلاثة أكياس بها عدس ،حتى
يأخذوا من كيس بقدر استغراقهم في أحد هذه
الأمور الثلاثة ،وطلب منهم أن يجتمعوا كل عام
ليناقشوا مدى التزامهم بهذا .وعد الأبناء أباهم
بتنفيذ وصيته .مات الأب ومضت خمسة عشر
عاما ،لم يحقق الأبناء وصية أبيهم .ثم اتفقوا أن
يحتفلوا كل عام بأبيهم عن طر يق أكل حساء
العدس ،استمر الاحتفال ،وبعد مضي خمسمائة
عام صار احتفالا بهذا الرجل الذي اعتقدوا أنه
كان يحب العدس حبا شديدا ،دون التفكير في
تنظيم أوقاتهم أو المحافظة على لياقتهم الصحية
ومستواهم الثقافي.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج فكرة
مهمة رغم بساطتها ،وهي
"الموازنة بين الأكل والعمل
ًّ
تقليديا
والقراءة" .يأتي بناء
مقدما مستوى خاصا من السرد
الذي يقترب من قصص
الأطفال رغم عمق البنية
الفكر ية .ينحصر الفضاء المكاني
في "المنزل" ،مع نقلات زمينة
كثيرة وامتداد زمني كبير.

 -57النوافذ السبع (أقاصيص لاهثة)

[ ]21دلال خليفة

 -56عوالم صغيرة

 .668طعم الانقراض (ص )117-91
 .669واو (ص )28-27

[ ]22صيتة 19العذبة

يعلن رقم  1شدة الخطر الذي يواجهونه ،وهو
انقراض الأرقام العربية ،بينما رقم  9يرى أن
الحل ليس بأيديهم ،و يؤكد رقم  4ذلك ،بل
صار العرب -كما يقول رقم - 1لا يقدرونهم،
ويستبدلون بهم أرقاما لاتينية ،مع تحليل هذا
الموقف ،والبحث عن وسيلة للدفاع عن الذات.
ل كن يتوقع رقم  3اتساع الأمر وإهمال العرب
لحروفهم أيضا ،وضياح حضارتهم ،وما يؤكد
ذلك مظاهر إهمال العرب الآن للغتهم؛ لذا يقترح
بعضهم مناقشة الأمر مع الحروف ،ويرشح رقم 9
لتلك المهمة ،وهو ما يسعده ،و يكون سببا في
حديثه الرومانسي مع حرف الشين ،التي ينبهر
بجمالها الآخاذ ،ل كن يغضبها ،ثم يحاول إرضاءها،
وتنتهي القصة بحكمة تبلور الإشكالية ،وهي أن
المبهور لا يسعه إذا انبهر إلا أن ينحني.
يقف [هو مطلق] ويداه المتعرقتان تمسكان بقوة
أوراقا مجعدة ،يتلهف لتحقيق هدفه ويشعر
بالارتباط والترقب ،يعدل هندامه ،ل كن يطول
زمن الوقفة ،فيتحرك جسده حتى ينتهي جالسا
في الردهة الباردة على بلاط قذر .يسمع صوتا
يناديه ،فيسرع متلهفا إلى إجابة النداء ل كن
يفشل في المقابلة.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،فبعد مقدمة عن
طبيعة الزمن السردي تقرر
الساردة شيئا من تاريخ الأرقام
العربية وما قيل عنها من أنها
هندية الأصل ،ثم تأتي القصة
الحوار ية المتخيلة على لسان
الأرقام ،التي تعبر عن إشكالية
هذه الأرقام الآن ،وما تواجهه
من خطر الانقراض .جاء
المكان عاما ،والزمان مشهديا.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج معنى
إنسانيا عاما ،وهو "التلهف
للوصول" ،يأتي البناء السردي
عارضا حدثا شديد التكثيف.
ينحصر الفضاء المكاني في
"الردهة" ،بينما تتسم البنية
الزمنية بالمشهدية.

 19النصوص التي تقدمها الكاتبة تتمتع بقدر كبير من التجريب ،والتكثيف ،واللعب على تقنية الهايبرتكست ،وانتهاك بياض
أمرا ً
الصفحة؛ لذا اختصار أو وصف نصوصها يعد ً
صعبا ،سيدخل في باب االستنتطاق أو التأويل.
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[ ]22صيتة العذبة

 -57النوافذ السبع أقاصيص لاهثة)

 .670بالكاد تصل قدماه الأرض (ص )33

 -58شبابيك المدينة

[ ]22صيتة العذبة

 -57النوافذ السبع (أقاصيص لاهثة)

 .671الضفيرة (ص )40-39
 .672حقيقة أثبتها ظلي (ص )9-7

[ ]23ظافر محمد الهرمسي الهاجري

ثمةحديقة واسعة قليل الأشجار بها أطفال كثيرون
يلعبون ويرسمون رسوما وهمية ويبكون .وهو
وحيد تجلس الساردة بجواره ،وتحاول أن
تحادثه ،وينتهي حوارهما المليء بالألم إلى توقفها
عن الكلام ونزوله إليهم يرسم ويبكي.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تقدم رغبة
السارد في الانطلاق ،يأتي
البناء السردي مشهديا .وينحصر
الفضاء المكاني في "حديقة
واسعة" ،بينما تتسم البنية
الزمنية بالمشهدية.

عبر مقاطع ست ترصد جوانب من معاناة
الصغيرة خلال مرحلة الدراسة ،بداية من
حقيبتها المدرسية المهترئة ،إلى قيام التعليم على
القسوة والحفظ الإجباري ،ألم التعلم ،قسوة
العقاب ،ثم تساقط الذات.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
"قسوة التعليم على الأطفال".
يأتي البناء السردي مقطعيا
مرقما .ينحصر الفضاء المكاني في
"البيت ،المدرسة" ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتماهي.

تبدأ القصة بتداعيات السارد تجاه المدينة حيث
الطرق طو يلة ،والمدينة في عينيه كنسيج منزلي
تتخلله الشوارع المباغتة .يرصد ثلاثة يتهامسون
خائفين قلقين عبر أنفاسهم المتعبة من التبغ
الرخيص ،ونظراتهم مليئة بالتيه .وعندما يقترب
منهم يسمع حديثهم الغريب ،الذي يدهشه ،ل كن
من إن يلقي عليهم التحية حتى يفروا هاربين
كالجرذان حينما تفر من الموت.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،الذي يمثل صوت
السارد ،وترصد إحساس
العزلة،
حول
بعضهم
والانطوائية ،وهو ما يظهر عبر
حديثهم الغرائبي .بناء القصة
حواري ،ويتمثل الفضاء في
"الشارع" ،أما الزمان فمشهدي.
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[ ]23ظافر محمد الهرمسي الهاجري

 -58شبابيك المدينة

[ ]23ظافر محمد الهرمسي الهاجري

 -58شبابيك المدينة

 .673رأيته حلما(ص )14-11
 .674الورد أبيض والفستان ماروني (ص )20-15

يمكث السارد في حجرته مفكرا حيث ظل
الأباجورة يمتد طو يلا ،وبيده استقالته من
العمل .يتألم من برودة الجو بسبب التكييف.
يرصد معاناته في وطنه ،ثم يأتي حوار تلفيوني من
صديقه "حمد" ،الذي يخ بره أنه سيأتي .ينتقل
السرد إلى حدث حلمي ،يرى فيه السارد نفسه
وهو يمسك بجهاز النداء ،ويتدافع وسط الناس.
اصطدم بشخص قوي البنية ،جرى السارد أمامه
وهو يراوغ ،دخل أحد الحواري ،ثم منزل قديم
في زقاق .فإذا به صديقه "حمد" ،حيث يمسكه
و يجره إلى الداخل ،و يكون بينهما حوار غاضب
حول مطاردة الصديق لامرأة ما ،يتسم بشيء
من الغرابة .ينقطع الحلم ،و يأتي "حمد" ومعه زوج
المرأة التي كانت في الحلم.
يقبل طفل على الساردة و يحدثها حول صورتها
ال كبيرة في مكتب والده .تذهب الساردة إلى
مقهى المطار منتظرة طائرتها التي ستعيدها إلى
بلدها ،تركب الطائرة ،وترى الطفل وأمه في
الصف نفسه الذي تجلس فيه ،تتوالى رسائل
الأم إلى الساردة عن طر يق الطفل لتعرف من
هي .تعرف الساردة أن والد الطفل اسمه "عبده"،
فستعيد ذكر ياتها معه .تعود إلى بيتها للتصفح
صورها على الكمبيوتر ،لتفاجأ بصور لم تضعها
بالجهاز ،وتدرك أن عبده هو الذي وضعها ،ثم
تظهر صورتها التي وصفها الطفل في مكتب أبيه،
حيث ترتدي فستانا (مارونيا) ،وبيدها ورد
أبيض وعلى كتفها الكاميرا ،وهي تتحدث
بالجوال ،وبعد لحظات امتلأت الشاشة بكلمة
"أحبك".
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،و يأتي الحدث على
نمطين :واقعي يتمثل في تفكير
السارد حول تقديم استقالته،
وآخر متخيل عبر الحدث
الحلمي ،الذي تمثل المطاردة فيه
عنصرا بارزا ،ومن خلال
تفاعل الحدثين تأتي دلالة
القصة .يتنوع الفضاء المكاني
كذلك عبر شكلين ،و يأتي
الزمان مشهديا مع نقلة غير
محددة.
تروى القصة من خلال ضمير
المتكلم ،وترصد تجربة الحب
ل كن من زاو ية مختلفة ،وعبر
أحداث تتسم بالطرافة وعدم
الاعتيادية ،لا سيما مع توظيف
عنصر المفاجأة ،حيث تكتشف
الساردة حب آخر لها عبر طفله
الصغير وزوجته في وقت لا
تتوقعه .يتنوع الفضاء المكاني
بين "المطار ،الطائرة ،منزل
الساردة" ،وثمة استرجاع مع
نقلات غير محددة.

 -58شبابيك المدينة
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 .675أيها العبد الآثم( ..ص )26-21
 .676في أوهايو كولومبوس (ص )34-27

[ ]23ظافر محمد الهرمسي الهاجري

يتعجب السارد من تغيره بعد السجن وتعلمه كثرة
التكفير والضحك دونما مبرر ،يستعيد السارد
جانب من إجراء التحقيق معه :المكان ورأي
المحقق في ذكاء إجاباته ورأيه الخفي في غباء أسئلة
المحقق .يقرر السارد أنه دخل السجن ظلما بلا
سبب حقيقي ،وأنه سجن في عنبر ذي ممر طو يل،
حيث استقبله السجان بدفعة قو ية إلى زنزانته.
كان يرسم وجوه المساجين في مخيلتي ،ومن هنا
تعرف فيها على السجين "نديم" ،الذي رآه ممدا
غافلا عن العالم ،شابا أسمر طو يلا ذا ملامح
حزينة .دار بينهما حوار غريب ،انتهى بصفعة
من نديم .في الصباح نُق ِّل نديم إلى سجن آخر،
وبعدها بأسبوع أفرج عن السارد ،ل كن شعر
السارد بالضيق لعدم معرفة نديم به.
يسعد السارد بسفره إلى "أوهايو" ،فهناك لاحظ
أن كل شيء مختلف ،وإن كان هو غير غريب
على هذه المدينة .ذهب إلى محل للأحذية ،ل كن
توقف على صوت أجنحة تصدر من باب شقة
شبه مغلق ،طار الحمام ثم عاد؛ مما دفع السارد
إلى دخوله هذه الشقة ،فإذا بفتاة يعتقد أن
عمرها لم يتجاوز العاشرة ،ناداها ليلفت انتباهها،
وفجأة انقضت عليه الصغيرة ،فسقط فوق
مسحوق اشتنشقه بقوة ،وقف ليبحث عنها فلم
يجدها ،هرب إلى الشارع الرئيسي ل كن أغمى
عليه .أفاق في الحجرة ذاتها ،وظل بها أسبوعا
يأكل ويشرب ويشم .ثم تمكن من الهروب،
وعاد إلى أبيه ،الذي حرص على كتمان هذا
الأمر.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعبر عن
تجربة السجن ،وما يدوره قبلها
أحداث،
من
وخلالها
كالتحقيق والشعور بالظلم ،ثم
التعرف على مساجين ذوي
شخصيات غريبة .يغلب الحوار
على هذه القصة ،سواء أكان
مباشرا أم مسرودا ،ومن ثم
كان الزمان مشهديا في الغالب،
مع استرجاع .تمثل المكان في
السجن.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تقدم
أحداثا تتسم بشيء من
التشو يق ،وتدور حول وقوع
السارد في مأزق "الإدمان".
يأتي رصد أحداث من وعي
السارد فقط؛ من ثم تبدو
غريبة .يتنوع الفضاء المكاني
وإن كان ينحصر داخل مدينة
أوهايو ،أما البنية الزمانية
فتشتمل على استرجاع مع
نقلات غير محددة.

[ ]23ظافر محمد الهرمسي الهاجري
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 .677هدوء (ص )39-35
 .678أنين منصور (ص )48-41

في الصباح الباكر تكثر الحركة والضجيج على
يدي أفراد كثيرين مختلفي الأعمار والأفعال
والهيئات ،ومع منتصف النهار تتعدد المشاهد
الحركية في مبنى الشركة ،حيث يختلف العمل
بين موظف وآخر ،وتتباين الأقوال والكلمات،
وبعد الزوال يسود هدوء ،فلا أحد في الشارع،
وتنتفي معظم مصارد الضوضاء ،ثم في المساء
يكون المطعم ممتلئا والسوق مزدحمة ،مع تعدد
الأشخاص وما يأتونه من أفعال ،وأخيرا بعد
منتصف الليل يجلس السارد منفردا يتصفح
الجريدة نفسها ،وتنسال عليه الأفكار حول
وحدته وهامشيته ،حيث يرى نفسه إنسانا عاديا،
بسيطا جدا ،تافها ،سخيفا .ارتشف القهوة بسرعة
فأحرقت لسانه ،مشي ببطء نحو باب الفندق،
اقترب منه وأحس بثقل قدمه فوقف ،رأي
الجميع ينظرون إليه.
تتداعى أفكار السارد "خالد" وأحاسيسه أمام
ضفاف الخليج ،ثم يتوجه للساحل القريب من
الميناء القديم ،الذي أغلق بسبب اختفاء الشاب
منصور .ظل واقفا في انتظار صديقه "عبد
الرحمن" فإذا بامرأة تلفت نظره ،حيث كانت
وقفتها غريبة ،مرت ساعة وهي تنظر للبحر دون
حركة؛ ومن ثم أثارت تساؤلاته ،ومع اقتراب
المغيب توجست في نفسه رغبة ملحة في سؤالها؛
فكان بينهما حوار ،ل كن السارد لم يعرف سوى
أن اسمها "أميرة" ،وتقف من أجل "منصور"
الذي اختفى .ظل يذهب في الميعاد نفسه ،ينظر
إليها وهي منتظرة رجوع منصور على مدى عام
كامل .وبعده اختفت طوال أربعة أعوام ،ثم
رآها مصادفة ومعها صبي ،فعلم مدى قداسة
الحب رغم الزواج ومرور السنين.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
إحساس السارد بالهامشية،
وذلك من خلال تناوله
أحداث اليوم بشكل اعتيادي،
وفي نهاية ذلك اليوم يشعر
بغرابته واغترابه عن محيطه .يأتي
البناء مقطعيا معنونا بأجزاء
اليوم ،ويتنوع المكان بين
"الشارع ،الشركة ،الفندق" ،أما
الزمان فكان مسلسلا مع
نقلات محددة .ثمة افتتاح بيت
شعر ،مع انفصالية الجمل.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،مقدمة نموذجا قد
يتسم برومانسية كثيفة حول
قداسة الحب وخلوده ،من
خلال شدة التعلق بعودة من
يحب .وذلك عبر بناء مشهدي،
ل كن مع نقلات زمنية يتسعها
بعضها؛ ليشمل "أربع أعوام".
مع توظيف تقنية الاسترجاع.
أما الفضاء المكاني فينحصر في
شاطئ الخليج قرب الميناء
القديم .ثمة تلاعب بمفردات
عتبة العنوان الرئيس.

[ ]23ظافر محمد الهرمسي الهاجري
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 .679أمل (ص )51-49
 .680وجوه (ص )58-53

تدق الساعة معلنة منتصف الحادية عشرة ليلا،
وأمل ترتب أوراقها لتنام ،استلقت على سريرها،
تداعب خصلات شعرها المتدلية على وجهها،
وأخذت تفكر في حماقة ارتكبتها بإصرار لينكسر
قلبها ،وخاصة أنها على شرفات ما بعد الثلاثين،
حيث رفضت الزواج من "أحمد"؛ لأن المستقبل
أمامها .تستعيد حوارها مع أبيها ،ومحاولته إقناعها
بقبول الزواج من أحمد ،ل كنها ترفض فينذرها
الأب بأنها ستندم .بعد يومها الحافل في المدرسة،
تستعيد مشهد رؤيته في حفل زفافه عندما دخل
وهو يمسك بيد عروسه؛ من ثم كان ندمها
الشديد؛ وما يزيد ألمها أنها اليوم سمعتهم يقولون
بأن أخا أحمد تقدم لخطبة أختها الصغيرة.
تعاوده الذكر يات عندما يشاهد البرنامج
التليفز يوني ،ومن ثم يسترجع حياته قبل تسع
سنوات قضاها في السجن ،حيث كان يعمل
مصورا يشغله إرضاء مديره أكثر من إرضاء
نفسه .ل كن كتب عليه الشقاء بسبب زوجته
المتشائمة كثيرة اللوم والتحقير والتجني ،حتى
طلقها وحكم لها برعاية ابنهما الوحيد .تعطلت همته
وصار متبلد الإحساس ،ثم تطور الأمر إلى توهم
شخص يطارده ويراود تفكيره؛ فلجأ إلى العيادة
النفسية .وعبر رحلة العلاج تعرف على الدكتورة
المعالجة التي عرضت عليه العمل معها مشرف
استقبال ،استمرت أزمته ،وذات يوم طلبت منه
الدكتورة أن يوقظها في الصباح الباكر ،وعندما
أتى رآها نائمة على الأر يكة ،ورأي الشخص
الذي يلاحقه وقد أحاط عنق الدكتورة بذراعيه،
فلم يشعر وهو يهوي بمجسم على رأسها ،فح كم عليه
بالسجن.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية كثيرة الوقوع ،وهي
رفض الساردة الزواج ،ثم ندمها
على ذلك ،لا سيما مع تقدمها في
العمر .يأتي البناء دائريا ،ويتمثل
الفضاء المكاني في "غرفة
الشخصية الرئيسية" ،مع مركز ية
تقنية الاسترجاع التي تشمل
القصة كلها.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد أزمة
نفسية تمر بها الشخصية الرئيسة،
مع بيان جذورها وتطورها وما
أودت به في نهاية الأمر .وعبر
مركز ية الاسترجاع تأتي القصة
من خلال بناء دائري ،كما
يتنوع الفضاء المكاني بين
عيادة
منزله،
"حديقته،
الدكتورة"

[ ]23ظافر محمد الهرمسي الهاجري
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 .681ذات اثنين (ص )62-59
 .682شبابيك المدينة (ص )72-63

يعبر السارد عن معاناته من الوحدة والحزن
والمرض عبر تكرار تركيب لغوي "لقد أصبحت..
مثلما كانت" .ثم تتوالى تساؤلاته ال كثيرة التي تشي
بح يرته واضطرابه ،مؤكدا ذلك بتكرار مفردة
"لقد" ،فهو يسمع صوته يبادله الألم ،وأنفاسه
تقارع نبضات قلبه .يحاول استعادة ذكر ياته التي
كانت مصدر معاناته تلك ،وكان ذلك ذات
صباح من يوم اثنين مضى قبل ثلاثين سنة،
حيث كان في بدايات العشرين ،وكان واقفا
مرتجفا .ل كن لا يقدم أحداثا بل مشاعر
وأحاسيس عبر تساؤلات كثيرة ،توجه نحو ذات
أنثو ية ،تعمل في مستشفى حيث يوجد السارد،
يقرر أنها لم تتغير ملامحها بالرغم من تغير ملامحه
هو ،وهذا ما يفسر بآخرة ،فقد كان السارد
يعرف والدتها.
يسير السارد وحيدا في جو شديد البرودة وطر يق
خال تماما ،حيث المنازل على رصيف الحياة
منطفئة .أحس بالموت يقترب؛ فأخذ يهذي.
بحث عن بيت يلجأ إليه ،فطرق واحدا عدة
مرات ،حتى فتحت له إحداهن ،ووفرت له كل
سبل الدفء إلى أن استقرت حالته بعد نصف
ساعة ،رأى السارد رسالتين جمليتين فأدخلهما في
جيب معطفه .ودار بينهما حوار شكرها على ما
فعلت وحاول التعرف عليها ،ل كنه خرج دون
ذلك .في الصباح الباكر توجه مع ابن عمه إلى
قريته الصغيرة ،وتذكر الرسالتين فقرأهما ،وعلم أنها
حبيبة صديقه الحميم ،الذي أخبره عنها في أحد
المقاهي العامة .آثر السارد الصمت ،وإلى الآن لم
يخ بر صديقه.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعبر عن
معاناة السارد إزاء الوحدة
والتغير الناتج عن مرور الزمن،
فضلا على استعادة جانب من
الماضي نتيجة رؤ ية شخصية تشبه
أخرى عرفها قديما .يأتي البناء
أقرب إلى تيار الوعي؛ حيث
تكثر التساؤلات والمشاعر
الذاتية .ينحصر المكان في
"المستشفى" ،وثمة استرجاع
قصير .يكثر بنية التكرار اللغوي.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
حادثة خاصة مر بها السارد عبر
لقائه بسيدة على قدر كبير من
الجمال ،أنقذته من البرد الذي
كاد يقضي عليه ،ثم اكتشف
أنها حبيبة صديقه الحميم .تتميز
هذه القصة بتوظيف شكل
الرسالة ،وينحصر الفضاء المكاني
بها في "الشارع ،المنزل" ،وثمة
استرجاع قصير.

 -58شبابيك المدينة
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 .683صحن البرتقال (ص )76-73
 .684والدرس حلم صغير (ص )81-77

[ ]23ظافر محمد الهرمسي الهاجري

يمسك السارد الحافة السفلية من الشباك ،و يقف
بصعوبة لينظر إلى الصحن المليء بالبرتقال وهو
يشعر بجوع شديد ،حاول فتح الشباك وتسلق
الحائط ثم بحركة بهلوانية قفز إلى الداخل ،تلفت
بحذر وتسلل بخفة ومد يديه إلى الصحن ،ل كنه
لاحظ أن يدا خلف الصحن تمتد .خاف ونظر
فلاحظ شابا ذا ملامح خاصة .ابتعد قليلا على
أمل الهروب من ذلك الآخر ،ل كن أمسكوا به.
حاول الدفاع عن نفسه ،وادعاء أن ثمة شخصا
آخر كان في الحجرة معه ،وعندما ذهب معهم إلى
مكان الصحن ليريهم هذا الآخر ،اكتشف أنه
كان ينظر إلى ذاته في المرآة.
يحكي السارد عن م ُدرسته التي أحبت ابن خالها
يوسف ،ذلك الذي حالفه الحظ وسافر في بعثة
دراسية إلى بيروت .كان السارد يسمعها وهو
ينتظر حافلة المدرسة تتمتم بأبيات شعر عن
الانتظار العذري ،ولاحظ شدة تعلقها بحبيبها
خلال عملها بالتدريس؛ حيث كانت مثلا
تضرب الأمثلة في دروس القواعد على اسم
يوسف .مرت السنون وهي تنتظر زوج المستقبل
الدكتور "يوسف" .انتقل السارد من حيه إلى حي
آخر ،وبقيت هي ،ثم عاد إلى ذلك الحي القديم
ليبيع منزله ،وهناك سمع أن مدرسته القديمة
صارت مومسا ،فذهل وحاول التأكد من ذلك.
علم أن يوسف خانها؛ ليتزوج من أخرى كانت
تدرس معه في الجامعة الأمريكية ببروت،
فصارت مدرسته إلى ما صارت إليه.
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تروى هذه القصة المكثفة من
خلال ضمير المتكلم ،حيث
تسجل حادثة تتسم بالطرافة،
وهي محاولة السارد الحصول على
بعض حبات البرتقال؛ بسبب
جوعه الشديد ،ل كنه يفشل
لخوفه من شخص آخر ،يدرك
بعد ُ أنه صورته في المرآة .ثمة
توظيف بنية المفارقة ،مع
انحصار المكان في "حجرة" ،وكان
الزمان ذا طابع مشهدي.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم الذي يمثل صوت
الراوي ،الذي يسرد عن غيره،
حيث يقدم آثار خيانة الحب،
التي تؤدي إلى انقلاب الذات
من رومانسية حالمة إلى أخرى
على النقيض تماما .يأتي البناء
تقليديا ،وينحصر المكان في
"الحي القديم" .ثمة نقلات زمنية
غير محددة ،بعضها شديد
الاتساع ،وهناك توظيف للنص
الشعري.

 -59هي البداية
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 .685لن أرضى عنك (ص )85-83
 .686إشارتنا الحمراء (ص )11-7

[ ]24مها الهنداوي

يحكي السارد عن جارتهم وحزنها الشديد منذ
رحيل ابنها عنها من زمن ،حيث لا زالت تفتش
عن حزنها الدفين ،ينظر إليها السارد الآن وهي
مقطبة الجبين ووجهها المتجعد وحركتها البطيئة
للغاية ،ويتساءل عن سر بحثها اليوم في التراب
صباحا .يستعيد السارد اللحظة الأليمة لفراق ابنها،
وكيف سيطر عليها الحزن .كان قلبها يجهش
حنين الأمومة وشغف الوجد ،وهي تنظر إليه
بذهول وتتمتم :لن أرضى عنك .بينما يمتطي
الدرب غير مبال بكلامها ،ويتوالى حزنها بعد
رحيله حتى الآن .ففي ثالث ليلة من رحيله
سمعها السارد وحدها تئن والجدران تردد أنينها،
وذات صباح أيقظت الحي إثر حلم مزعج؛ فيتألم
السارد لها و يحاول مساعدتها.
كعادة السارد استقل سيارته كل صباح إلى
العمل ،ل كن كان الشارع شديد الزحام؛ فأوقف
سيارته في الطر يق خلف السيارات المتراصة ،نزل
ليرى ما يمكنه فعل؛ كي لا يتأخر علن العمل.
ابتسم مندهشا عندما علم أن سبب التوقف هو
كون جميع الإشارات حمراء ،يستمر التوقف
دون فعل شيء سوى السماح لسيارة سوداء
ذات ستائر بالمرور .تتوالى الأيام لأكثر من
أسبوع دون معرفة سبب التوقف ،مع اكتفاء
الواقفين بالاحتجاج والصراخ رغم هلاك بعضهم
من طول الوقوف .تنتهي القصة بمجيء ضابط
كبير يخطب في الحاضرين ،مهتما بعمل ترتيبات
شكلية للخطبة ،التي يكتفي فيها بأن يعد الواقفين
أنه سيتصرف ،ل كن يستمر الأمر كما كان.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،الذي يمثل صوت
الراوي الذي يسرد عن غيره،
حيث يسجل قسوة الابن على
أمه من خلال إصراره على
الرحيل عنها رغم توسلاتها؛ من
ثم يرصد السارد أحزانها وشدة
معاناتها جراء ذلك .يأتي البناء
دائريا ،وينحصر الفضاء المكاني
في "الشارع" وثمة حضور مميز
لتقنية الاسترجاع عبر مركز ية
خاصة تتمع بها.
تروي هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تقدم عبر
أحداث غرائبية ذات مغزى
رمزي خضوع المجموع للسلطة
رغم تصرفاتها غير المنطقية،
فممثلو السلطة تتكرر وعودهم
دون فعل ،بينما يقتصر موقف
المجموع على الصبر والاحتجاج
وطلب أمور فرعية ،ثم التصفيق
إزاء وعود ممثلي السلطة البراقة.
المكان ساكن لا يتغير ،والزمان
ممتد دون تغيير .يلاحظ قطع
الجمل وقلة أدوات الربط /تكرار
فني.

 -59هي البداية

[ ]24مها الهنداوي

 -59هي البداية

 .687الحفرة (ص )16-13
 .688المولود الجديد (ص )22-17

[ ]24مها الهنداوي

تفتتح القصة بعبارة توجز مغزاها ،وهي "ل كن
الذهب ينفد شيئا فشيئا إلى أن ينتهي في يوم ما
وتبقى الحفرة ..تكبر وتكبر فتقتلنا "..رغم ذلك
تنطلق الشخصية الرئيسة تاركا زوجته وأولاده
إلى تلك الأرض التي قيل عنها إنها تعطي ذهبا.
كان يسير مترنحا على الرغم من رشاقته ،لم يلتفت
وراءه ،لم يقف قليلا كي يتذكر عائلته .كانت
تطغى عليه فكرة الحصول على الذهب .عندما
وصل إلى تلك الأرض بدأ في مهمته ،وأخذ في
الحفر ،الذي استغرق فيه .لا وقت لديه كي
يجفف عرقه ،ولا وقت لشيء آخر .ظل هكذا
مواصلا حفره في هذه الأرض؛ حتى سقط
منتهيا أمره بالموت ،حيث صراخ أهله عليه.
القصة بسيطة الفكرة ،حيث تدور حول رغبة
الجد في تسمية المولود الجديد باسمه ،بينما العائلة
لا ترى ذلك لأن الاسم لا يناسب العصر
الحالي؛ فهو اسم كبير على طفل صغير ،كذلك
فهو ليس من الأسماء المستساغة ...وعندما لم يبق
سوى أيام ،فالأم في شهرها التاسع؛ عندئذ
عقدت العائلة اجتماعات كثيرة للبحث عن
سبيل مناسبة لإقناع الجد بالعدول عن تلك
الرغبة ،ل كن لم يملك أحد الشجاعة للقيام بذلك،
فجأة صر خت الزوجة بشدة ،تشكو بعض
الآلام ،وفي اليوم التالى انتقلت العائلة إلى
المستشفى كي تطمئن على المولود الجديد ،وعندما
سألت الممرضة عن اسمه بادر الجد بتأكيد
اختيار اسمه ...وهو ما كان.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
صراع الذات عبر رغبتها في
البحث عن المادة ممثلة في
الذهب ،وهو ما يؤدي إلى
إهلاك الإنسان نفسه نتيجة بحثه
بلا تعقل .يأتي البناء بادئا
بحكمة تلخص مضمونها،
متضمنا الحوار والمونولوج
والحدث الحلمي .ينحصر المكان
في أرض الذهب ،وثمة
استرجاع وتكرار فني.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
شكلا ل "صراع الأجيال" ،عبر
تباين وجهات النظر تجاه اختيار
اسم المولود ،وهو ما يشير إلى
تطور الفكر الاجتماعي عبر
الأجيال ،مع بقاء وفاء الجيل
الأصغر لمن قبله يغلب على
البناء الحوار ،مع توظيف بنية
التشو يق .ينحصر المكان في بيت
وثمة
والمستشفى،
العائلة
استرجاع وحرص على فصاحة
الحوار حتى لو لم يناسب
الشخصية :صبي.

 -59هي البداية

[ ]24مها الهنداوي

 -59هي البداية

 .689الاختيار (ص )28-23
 .690الرأس ال كبير (ص )34-29

[ ]24مها الهنداوي

لم ينم إبراهيم طوال ثلاثة أيام؛ فالأفكار تتدافع في
رأسه وتتزاحم .حاول النوم عن طر يق المنوم
ل كن لم يستطع .يسترق النظر إلى المكان الفارغ
في مكتبه الممتلئ بال كتب ،إنه مكان الكتاب
المفقود ،ثمة حاجة شديدة إلى هذا الكتاب.
يلتفت إلى أدوات رسم متكاملة ،يرسم خطوطا
وطرقا كثيرة على الحائط ،ل كنه لا يصل إلى
شيء و يقف محتارا .تتجسد إشكاليته في أن هذا
الكتاب المفقود سيظل هو الحلم و يظل يبحث عنه.
يتهم الجميع بإخفاء الكتاب عنه ،يرى ملامح رجل
يعرفه ،يخ بره أن الكتاب موجود ل كنه لم يلتفت
إليه .ينظر إبراهيم إلى مكتبته عشرات المرات،
يتذكر الكتاب ويدرك عنوانه ومضمونه كاملا ،ثم
يقرر أن الكتاب مفقودا ،يتناول حبتي منوم،
يغفو في نوم يعلم أنه لم يكن عميقا أبدا.
وصل الخ بر إلى مسامع صحافي متميز في مدينة
مجاورة .قطع رحلة طو يلة إلى القر ية التي شاع بها
الخ بر .عندما وصل بدأ جمع المعلومات .كان
الجميع متفقين بشأن الرجل صاحب الخ بر ،حيث
أكدوا أنه رجل غريب الملامح والأطوار ،يمتلك
رأسا كبيرا كأنها خمسة رءوس ،يمشي مكسورا
بحرج شديد ،مطرقا رأسه إلى الأرض .توالت
الأقوال راصدة ماضيه وحاضره .طلب الصحافي
أن يرى ذلك الرجل ،اتجه إلى المقهى الذي يأتي
إليه في وقت محدد ،وبالفعل أتى ،وثب إليه
الصحافي ،وشد على كتفه وسلم عليه ،ثم عاد إلى
مقعده بسرعة ،والتفت إلى صاحب المقهى
يتساءل أين صاحب الرأس ال كبير ..وسط
دهشة الجميع.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،وهي ترصد حيرة
الذات في بحثها عن شيء
مفقود تتعلق به ،ولا يكشف
عن حقيقة الأمر ،ل كن
الحدث يأتي أقرب ما يكون في
وعي الشخصية الرئيسة .ينحصر
الفضاء المكاني في "غرفة
المكتبة" ،وتتسم البنية الزمنية
بالتسلسل .أما لغة السرد فتشيع
فيها انفصالية الجمل.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم حدثا
يتسم بالغرابة ،خاصة في نهايته،
فثمة خبر شاع عن رجل ذي
رأس كبير؛ وهو ما دفع أحد
الصحافيين إلى مقابلة هذا
الرجل ،وبعدما صافحه أنكر
رؤيته .يتسم البناء بالرمزية،
وينحصر المكان في "القر ية،
المقهى" ،بينما يأتي الزمان
مسلسلا.

 -59هي البداية

[ ]24مها الهنداوي

 -59هي البداية

 .691أمطار لم تسقط بعد (ص )39-35
 .692انتحار شاعر (ص )44-41

[ ]24مها الهنداوي

يتهيأ الجو للمطر بعد انقطاع طو يل ،ل كن لا
ترغب الساردة في الكلام أو النقاش ،تنتظر
السائق رغم قسوة الجو ،وعندما تأتي السيارة
تسرع إليها ،وتفتح الباب الخلفي وتلقي على
السائق التحية لأول مرة فيتعجب .فتحت الباب
الأمامي وقررت الجلوس بجوار السائق المندهش.
تنكمش بجوار الباب ثم تلاحظ اضطراب السائق
فتتعجب ،أخذت تفكر في موضوع مناسب
للحديث معه ،واستغرقت في التفكير؛ حتى
لاحظت توقفه دون سبب ،غضبت وحاولت
الثورة ،ل كنها تلاحظ أنه يرجوها أن تجلس في
الخلف؛ فقد اقتربا من المنزل .وأمام المنزل
تلاحظ أن الأرض جافة ولا أثر لأي خضرة..
وهي لديها رغبة في الكلام ،وتريد أن تقول
أشياء كثيرة.
يتثاب ينهض متجها إلى روزنامة الأيام .يتأملها
يعبث بور يقات أيام لم تمض بعد .فإذا بدفعة
قو ية للباب يفتح على إثرها وينقض عليه أناس
مجهولون .لم يلق بالا ..أخذوا في تقييده .ثم ألقي
في زنزانة .يتأمل الزنزانة و يعبث بما فيها من
أشياء ،يجد في أحد الزوايا قصبة صغيرة ،فينهمك
في العمل ساعات طو يلة ،وأخيرا يصنع منها
مزمارا .يبدأ في العزف ،فتنتشر الأنغام حتى
تصل إلى نواحي المدينة؛ مما يبعث الحياة فيها .هنا
يصرخ الجلاد و يأمر بإسكات هذه النغمات قبل
فوات الأوان وقتل الشاعر .يدخل الجراح
ليشرح جثمانه؛ فقد يكون ثمة شيء خبأ بين
أحشائه ،ل كن حشرجة المزمار ما زالت تسبح في
الفضاء.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد أحد
مظاهر التفاوت الطبقي ،الذي
ينتج عنه انعزالية البشر،
وافتقادهم حميمة التواصل،
وهو ما يرمز إليه بجفاف الحياة
عبر توقف مصدرها الأول
المطر .جاء البناء مكثفا السرد
حول داخل الشخصية ،مع
تنوع للفضاء المكاني تبعا للحدث
"الجامعة ،السيارة ،المنزل" ،وثمة
استرجاع ونقلات

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،ورغم توظيفها
الحدث العجائبي فإنها رمزية
واضحة ،حيث تشير إلى صراع
السلطة مع الإبداع ،السلطة عبر
ممثلها "الجلاد" ،والإبداع المجسد
من خلال "الشاعر" ،الذي
يعزف بواسطة المزمار .يتنوع
الفضاء المكان تبعا للحدث بين
الزنزانة،
الشاعر،
"حجرة
الزمان
و يأتي
المشرحة"،
مسلسلا مع نقلات.

 -59هي البداية

[ ]24مها الهنداوي

 -59هي البداية

 .693انقلاب (ص )50-45
 .694قبل أن يرحل (ص )57-51

[ ]24مها الهنداوي

تنقلب "أمل" على حياتها ،فتتخلص من المساحيق
التي تملأ وجهها ،وتفك الحزام التي يضغط على
خصرها ،تخرج تهرول وتتخلص من حذائها ذي
ال كعب العالي ،تركض وتبحث عن سيارة أجرة
فلا وقت لديها .تستعيد سبب ذلك ،فهي تشعر
بأن أيامها متشابهة ،تأتي صديقتها "خالدة" ومعها
جريدة تلقيها على مكتبها ،فتعيدها صورة بالجريدة
إلى فن الرسم الذي أهملته ،وقبلت وظيفة معلمة
حساب بناء على رغبة زوجها .ومع خبر الجريدة
تعلم زميلاتها أنها فنانة ويندهشن من ذلك .تخرج
أمل دون استئذان من المدرسة ،وتنطلق إلى
بيت والدتها في هيئة تُفزع تلك الوالدة ،حيث
تذهب إلى غرفة المخزن وتفتش عن لوحاتها ،التي
تضعها في سيارة أخيها بعناية؛ وتشعر عندئذ بعودة
ذاتها الفنية.
منذ أسبوع و"أحمد" قابع في زاو ية المسجد ،بيده
مسبحة طو يلة وعلى يمينه ملف أخضر يحرص
عليه بشدة ،مع كثرة ُّ
تعبده ودعائه بالشفا .حزن
أحمد كثيرا لطلاق زوجته ،فما زال الورم النادر
في رأسه يزداد .بدأ الأمر عندما أحس أحمد
بصداع ،ورغم ازدياده فإنه رفض الذهاب إلى
الطبيب مكتفيا بحبات المسكن وشاي أمه الذي
يشفي كل شيء .سنوات تمضي ويزداد ُّ
تشبثا
بالحياة ،بحث لدى الأطباء والمشعوذين .وعندما
علم بحقيقة مرض ثار ثورة عارمة ،و بحث عن
أي شيء يتعلق بالأمر ،وجمعه في الملف الأخضر
الذي يحرص عليه .كثرت أدويته وكثرت
آلامه ،فصرخ بكل ما أوتي من قوة ودفع
السجادة وقطع المسبحة وركض حاملا ملفه وهو
يهتف أريد أن أعيش ،ل كن مات.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،وهي تعبر عن
رغبة الذات في التحرر من
حياتها الجامدة ،حيث أفقدتها
روحها الفنية عبر ابتعادها عن
هواية الرسم التي تتقنها؛ من تأتي
ثورتها على تلك الحياة .يأتي
البناء موظفا تقنية المونولوج،
ينحصر المكان في "المدرسة،
وتعدد
العائلة"،
منزل
الاسترجاعات الزمنية التي
تأصل للأزمة.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،وهي تقدم صراع
الشخصية الرئيسة "أحمد" مع
المرض المميت "ورم خبيث
بالدماغ" ،وكيف كان تشبثه
بالحياة ،ل كن دون جدوى،
حيث انتهى الأمر بوفاته .يأتي
البناء السردي دائر يا ،ويتنوع
الفضاء المكاني ما بين "المسجد،
المنزل ،الشارع" ،أما البنية
الزمنية فتتضح بها مركز ية
الاسترجاع.

 -59هي البداية

[ ]24مها الهنداوي

 -59هي البداية

 .695قيود ..لا تموت (ص )65-59
 .696مفارقة (ص )71-67

[ ]24مها الهنداوي

يعود "يوسف" لشقته فجرا بيدين فارغتين وذهن
شارد .تتجاهل نور لقاءه ،وتذرف دمعتين .في
النهار يستلقي يوسف على سريره مواجها الصورة
المعلقة .في كل ليلة يخرج يوسف ليبحث ،من
بعيد يلمح اللون الفضي البراق في آخر الطر يق،
كلما يقترب منه يبتعد اللون ،وعندما يصل إليه
تمتد يدا رجل ضخم ،ينتزع اللون بقوة ثم يرميه في
يد رجل آخر مألوف الوجه ،يلحقه يوسف
راكضا ل كنه يختفي .يتكرر هذا الأمر كل ليلة،
مع شرود يوسف .اليوم هو الثلاثون من ديسمبر،
يوسف يتم عامه الستين ،نادرا ما يخرج من
غرفته ال كئيبة .يرن الجرس ،وعندما تفتح نور
تستلم ظرفا ،فتفحه فإذا ورقة بيضاء يتوسطها
النور الفضي البراق ،تعود الحياة إلى يوسف
و يخرج ،وتتجه نور إلى غرفته فتعيد إليها الحيو ية.
تغفل وعندما تستيقظ ترى الصورة محطمة؛ فتعلم
أن يوسف لن يعود.
لم تعد الساردة تعرف حقيقة ما يجري؛ لذا ألح
عليها سؤال" :أين الحقيقة؟"؛ مما جعلها تضطرب
بشدة؛ فلا تنام ،بل تفكر بجدية في الانتحار.
عقب هذه المقدمة التي ترصد لب الإشكالية
يتوزع السرد من خلال التقسيم المقطعي عبر
مسارين :يرصد الأول ظهور رجل في الأربعين،
متحدث بارع شديد التأثير ،تزداد شهرته ولمعانه
ويزداد الانبهار به ،يتقلد مناصب عديدة ،إلى أن
يتقاعد و يصبح رمزا وجزءا من تاريخ مشرف.
بينما المسار الثاني يرصد وحشية القبض البوليسي
على شاب جا ٍر للساردة ،يطرد هذا الشاب من
الجامعة ،و يختفي بعيدا من زنزانة إلى مستشفى،
و يكتب لعائلته الشقاء ،ي ُ َّ
عذب فلا يرى النور ،ثم
يختفي إلى الأبد.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،وهي ترصد "تعلق
الذات بأمنية خاصة" ،التي يرمز
إليها السرد عبر "النور الفضي
البراق" ،ومع تحقق تلك الأمنية
التي تدور حولها حياة الشخصية
الرئيسة تختفي تلك الشخصية.
يتسم البناء السردي بالرمزية
وتكرار ية الحدث ،وينحصر
المكان في "شقة يوسف،
الزمان
و يأتي
الشارع"،
مسلسلا.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،الذي يظهر في
افتتاحية القصة مبلورا إشكالية
الساردة ،ل كن يتحول ضمير
السرد إلى الغائب؛ عبر توجه
السرد إلى الآخر ،متمثلا في
"الرجل الأربعيني ،الشاب"،
ومجسدا أزمة "غياب العدالة
الاجتماعية" .يأتي البناء مقطعيا
موزعا بين شخصين .ويتنوع
المكان بين "منزل الساردة،
منزل الشاب ،الزنزانة" ،أما
الزمان فيأتي مشهديا مع
نقلات.

 -59هي البداية

[ ]24مها الهنداوي

 -59هي البداية

 .697هي البداية (ص )77-73
 .698وجهة نظر (ص )86-79

[ ]24مها الهنداوي

يرقد والد الساردة في المستشفى وحوله الجميع
متأثرين بمرضه ،بينما هي واقفة قو ية ،يصارحها
الطبيب بأن والدها لن يعيش طو يلا ،وتلك جملة
لم تسمع غيرها من حديث الطبيب الطو يل،
حيث تستعيد الساردة علاقتها بوالدها ،وخاصة
حادثة رامزة ،وهي إصراره على أن تغلق
الساردة  -عندما كانت صغيرة  -نافذة السيارة؛
فكانت تنظر من خلفها وتلصق وجهها بالزجاج،
تبكي وتتساءل ما الذي تريده من فتح النافذ؟
وما سر إصراره على غلقها؟" .دخلت الغرفة دون
أن تجيب على الأسئلة ال كثيرة التي انهالت عليها.
شعرت باختناق؛ فتوجهت إلى النافذة تحاول
فتحها رغم استهجان الجميع ذلك .استنشقت
الهواء ،وشعرت بأن كل دموعها جفت وأن
الهواء يحييها من جديد.
تثور الساردة ضد المدير بشدة في الاجتماع،
وترى المجتمعين كلهم مشدوهين إليها ،تعود إلى
مكتبها مضطربة قلقة مما قد يفعله المدير إزاء
تصرفها هذا؛ فتعد استقالتها .تحييها زميلاتها،
وتحاول تهدئتها من قسوة المدير معها وإحراجه لها
في الاجتماع .تتعجب الساردة من ذلك ،وترى
صديقتها كاذبة فيما تقول ،حيث تعتقد أن ما
حدث إنما هو ثورتها ضد المدير .فتسأل صديقتها
"نعيمة" ،التي تثني على لباقتها في الحديث مع
المدير ،وتؤكد إعجابه بها .تتصل بها سكرتيرة المدير،
وتؤكد لها ضرورة الإسراع لمقابلته ،حيث يطلب
منها أن تعيد على مسامعه ما قالته ،حيث لم ينتبه
إليه ،وأخيرا يقابلها زميل ،فيسألها لم لم تحضر
الاجتماع.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تبلور أزمة
الذات الأنثو ية "الساردة" إزاء
السلطة الذكور ية المتمثلة في
"الأب" ،والتي تقيدها بشدة؛
وعندما تضعف تلك السلطة
تستطيع الساردة الحصول على
حريتها المفتقدة .ثمة رمزية
الحدث ،ل كنها بسيطة ،ويتنوع
المكان بين "المنزل ،السيارة،
غرفة المستشفى" ،مع توظيف
الاسترجاع.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تقدم
الساردة إشكاليتها إزاء تعدد
الرؤى ووجهات النظر تجاه ما
كان منها في أثناء الاجتماع
العام بالمدير ،فهي ترى أنها
ثارت في وجهه ،بينما الآخرون
يرون الأمر دون ذلك تماما.
يتسم البناء بتكرار ية الحدث،
وينحصر فضاء المكان في
تعدد
مع
"الشركة"،
الاسترجاعات.

 -60وجوه متشابهة

[ ]24مها الهنداوي

 -59هي البداية

 .699خالد (ص )93-87
 .700مهاجر إلى أمريكا (ص )16-5

[ ]25خليفة عبد الله الهزاع

تترجف الساردة عندما ترى زميلها وجارها
"خالد" منزو يا منكبا على مكتبه كطفل يبكي،
اقتربت من خالد ،فهي تعلم أنه من عائلة مح ترمة.
رفع رأسه ،ولم يجرؤ على النظر في عينيها .لم يدرك
خالد أنها تعلم بالأمر قبل أن يفصح عنه .تحاول
تهدئته بأن ما حدث قضاء وقدر ،حيث يعلم
جميع من في الحي ثم في الشركة أنه مصاب
بالإيدز ،عقب عودته من إجازته السنو ية ،فبعد
وصوله من سفره هذا تغير تماما :نحل جسده
وبهتت ملامحه وفقد نشاطه ،وصار دائم التفكير
والهذيان أحيانا .عندما تتغير معاملة زملاء العمل
له ،وخاصة المدير الذي يعلم كل شيء عن طر يق
"حسن" عامل القهوة.
يتجه إلى أمريكا مستعيدا كيف حصل على بطاقة
دخولها الخضراء ،سعيدا أنه أصبح مواطنا لأقوى
دولة في العالم أجمع .تصل الطائرة ومن المطار،
استقل تاكسيا إلى أقرب مسجد ،حيث بقي ،ثم
سكن في شقة ملحقة بالمسجد .علم أنه ل كي
يصبح مواطنا أمريكيا عليه أن يقيم في الولايات
سنتين ،ثم يجتاز امتحانا .خلال السنتين تنقل
السارد بين أكثر من عمل ،ثم نجح في الامتحان
بعدما استعد بكل ما يستطع .اكتشف أن
مساكن الحكومة غاية في السوء؛ فتزوج سيدة في
الأربعين ،تعمل أستاذة جامعية لم تؤت حظا من
الجمال ،ثم كان الطلاق لرغبته في الزواج ثانية؛
فخسر كل شيء .أقام مشروعا نجح وصار
صاحب أكبر مطعم فول وحمص في شيكاغو،
وتزوج من امرأة غير مسلمة ورزق منها بفتاة
جميلة كبرت وصار عمرها نيفا وعشرين عاما .ثم
كان السقوط الأخلاقي لزوجته وابنته ،فضرب
الزوجة حتى ماتت ،وقتل ابنته بطر يق الخطأ ،ثم
انتحر.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
إصابة إحدى الشخصيات
"خالد" بالإيدز ،وما ينتج عن
ذلك من تحول نفسي وصحي
على مستوى الشخصية نفسها،
وتغير على مستوى المجتمع تجاه
الشخصية ذاتها .يأتي البناء
السردي موظفا تقنية التشو يق،
وينحصر الفضاء المكاني في
"الشركة" ،بينما تتسم البنية
الزمنية بالتسلسل.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
محاولة الشخصية الرئيسة تحقيق
حلم النجاح بالولايات المتحدة
الأمريكية ،ل كن ينتهي الأمر
به إلى الانتحار؛ مما يوضح جانبا
من سلبيات الهجرة إلى تلك
البلد .يأتي البناء تقليديا ،وتمتد
الأحداث كأن القصة رواية
مختصرة .من ثم يتعدد المكان،
و يكثر الاسترجاع والاستباقات
والنقلات الزمنية.

[ ]25خليفة عبد الله الهزاع

 -60وجوه متشابهة

 .701مغامرة القضية الفاشلة (ص )29-17

يؤكد السارد" /دكتور واطسن" كثرة مغامرات
"هولمز"التي لديه ،ل كنه يرى أن هذه القضية هي
أكثرها إدهاشا .عاد دكتور واطسن ليجد هولمز
في انتظاره وهو ينهي حديثه مع امرأة نادرة
الجمال ،وبعدها يأتي السيد "ليستريد" المحقق في
سكوتلاند ر ياد كما توقع هولمز ،ليبلغه بوقوع سرقة
للسير "رتيشارد ويسلون" أمس .يتدخل هولمز في
السرقة بطر يقته الخاصة ،و يعاين بمفرده محلها ،ثم
ينطلق مسرعا إلى محطة القطار ،حيث يهجم على
شاب يهم بركوب القطار قبل أن يصل الجميع.
وعندما عاد اكتشف السير ريتشارد أن خزينته
الأولى التي سرقت عاد ما فيه ،ل كن الخزينة
الثانية سرقت هذه المرة .يعتذر هولمز عن متابعة
هذا الأمر ،و يكشف سر ما حدث لواطسن من
أن ريتشارد ابتز السيدة نادرة الجمال بوثيقة في
خزينته ،وقد استنجدت بهولمز ليساعدها فقام
بسرقة الخزينة الأولى ل كنه لم يجد إلا حجرا ثمينا،
فسرقه ليعود ثانية و يحقق في سرقته ظاهرا ليسرق
الخزينة الثانية ،و يحصل على الوثيقة و يحرق بقية
الوثائق التي يبتز ريشتارد بها الآخرين.
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تأتي هذه القصة نهجا فريدا في
القصة القصيرة القطر ية ،فهي
تقليد للقصص المغامرات التي
كتبت عن "شارلوك هولمز"؛
من ثم يقدم الكاتب مقدمة
تار يخية حول تاريخ قصص
شيرلوك هولمز البولسية ،ودفاعه
إلى كتابة هذه القصة ،التي تدور
حول "ابتزاز الآخرين" ،يأتي
البناء بوليسيا ،ويتنوع المكان
بين "منزل واطسن ،منزل
ريتشارد ،محطة القطار" .بينما
البنية الزمنية تقوم على استرجاع
واقعة سابقة ،هي الحادثة كلها
أو القصة نفسها.

 -60وجوه متشابهة

[ ]25خليفة عبد الله الهزاع

 -60وجوه متشابهة

 .702العم عبده (ص )36-31
 .703الخطة الجهنمية (ص )40-37

[ ]25خليفة عبد الله الهزاع

كان "المقدم عمر" المعروف بكفاءته الشديدة في
القبض على المجرمين يعيش في حارة شعبية
هادئة ،داخل عمارة ليست فارهة ،على بابها
يجلس عم عبده البواب ،الذي يحبه كل من في
العمارة ،بينما يكن المقدم عمر حبا خاصا له.
وفي إحدى الليالي دار بينهما حوار حول شقاوة
الأطفال ،وحكي عم عبده قصة طفل شرس
سبب ال كثير من الإزعاج في الحارة ،بل حاول
القيام بسرقة محل الذهب ،ل كن صاحب المحل
كان بالداخل ،فخرج وأمسك بالصبي ،وخلصه
عم عبده ودفع الثمن المبالغ الذي طلبه صاحب
المحل للواجهة الزجاجية .انتهى الحوار بسؤال عم
عبده :ماذا يعمل هذا الطفل الآن؟ ثم غلبه
النوم ،فأجاب المقدم عمر :يعمل مقدما في سلك
الشرطة.
يتناول المقطع الأول من القصة الذي يحمل
عنوان "المحادثة التالية جرت خلال الخط السري
للموساد" ،وهو جزء من محادثة حول إحدى
عمليات الموساد ،حيث يشيع في تلك المحادثة
استخدام الرموز ،.المقطع الثاني من "مجلة "عنطزة
العربية الاجتماعية الهابطة" ،حول عرض شاب
مشكلته التي تتلخص في وقوعه تحت ابتزاز آخر
بصور إباحية له .و يأتي الرد بأن حل هذه
المشكلة سهل ل كن في أوروبا والدول المتقدمة.
المقطع الثالث جزء من فقرة تضمنتها قائمة طعام
الطيران الصيني الأمريكي .والمقطع الرابع نبأ
تذيعه قناة الأخبار الأمريكية الشهيرة ،حول
حادثة  11سبتمبر ،والمقطع الأخير تصريح تذيعه
القناة نفسها لرئيس الوزراء الإسرائيلي "أرييل
شارون" حول الحادثة.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،وهي تقدم صورة
من صور المفارقات الحياتية،
التي تتمثل هنا في تحول إحدى
الشخصيات من طفل شرس
إلى مقدم شرطة معروف
بكفاءته في القبض على
اللصوص .يأتي البناء موظفا
عنصر المفاجأة ،وينحصر الفضاء
المكاني في "العمارة ،الحي"،
وتتضمن البنية الزمنية استرجاعا
ممتدا.

تتكون هذه القصة من خمسة
مقاطع غير مترابطة فيما هو
ظاهر ،ل كن يمكن تأو يلها على
أنها رؤ ية خاصة لحادث
الحادي عشر من سبتمبر،
وهذه الرؤ ية ترى أن تدبير هذا
الحادث إنما هو من صنيع
الموساد ،وإن إدانة الشرق
المسلم به كانت جزءا من خطة
مسبقة .وتتميز هذه القصة
بمعالجتها لقضية سياسية .يأتي
البناء مقطعيا خاصا.

 -60وجوه متشابهة

[ ]25خليفة عبد الله الهزاع

 -60وجوه متشابهة

 .704الإرهاب المقنع (ص )45-41
 .705حب عصري (ص )52-47

[ ]25خليفة عبد الله الهزاع

دخل "يوري أيفانوفتش" مدير المخابرات الروسية
في مبنى الاستخبارات وهو شديد الغضب ،واتجه
إلى مكتبه الخاص المتواضع ،والناس يمشون من
حوله منكبين على أعمالهم .وعندما اتخذ مجلسه
أخبر سكرتيرته بأن تستدعى نائبه "إيغور
فربتسكي" ،حيث ثار في وجهه؛ بسبب ما فعله
بعض الأمريكان في روسيا ،بينما كانوا يقضون
الصيف بها ،حيث اغتصبوا بضع عذراوات
روسيات ،وأخذا يتناقشان في إ يجاد حل ،وانتهيا
إلى تدبير عملية تفجير للقضاء على هؤلاء الفتيات،
اللاتي كن يدرسن في جامعة موسكو ،وقد
ألقت السلطة القبض على سلمان سمير أنوف
الذي يرجع إلى أصل عربي؛ لاشتباههم في
انضمامه للمجاهدين الشيشان ،وهو ما أعلن نبأ
بجر يدة "نيو يورك تايمز".
تفتتح القصة بمقدمة تحليلية مباشرة حول إشكالية
الوحدة بالنسبة للإنسان وخطرها عليه ،فقد تؤدي
إلى اضطرابات نفسية .ظل "جاسم" طوال عمره
( 25عاما) وحيدا بين ال كتب والتلفاز ،ثم
أحس بحاجته إلى شر يك ،ومع شدة إتقانه
للتعامل مع تقنية الإنترنت ،توصل إلى موقع
يطلق عليه " "Matchmakerإو "الخاطبة"،
وهناك لم يسجل اسمه ،بل طفق يبحث عن فتاة
تطابق مواصفات أحلامه ،ووجدها وكان اسمها
"سلوى" ،وبدأت بينهما سلسلة من الرسائل
الإل كترونية ،التي تطورت علاقتهما من الصداقة
إلى الحب الجم ،ثم كان قرار الزواج ،ل كن
أصرت سلوى على إرسال صورتها له؛ وعندما
وصلت أسرع جاسم إلى فتحها ،ل كنه صدم
صدمة شديدة عندئذ.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
صورة من صور تجني الغرب
على المسلمين ،عبر إلصاق التهم
الإرهابية بهم دون سند حقيقي
أو واقعي؛ مما يشير إلى إشكالية
"أكاذيب
وهي
سياسية،
الإرهاب" .يأتي البناء حواريا،
وينحصر المكان في "مكتب مدير
المخابرات الروسية" ،أما البناء
الزماني فيكون مشهديا.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد فكرة
اجتماعية ارتبطت بالتقنية
العصر ية ،وهي "صداقات
الإنترنت" ،وتطورها إلى حب،
ل كنه هنا لا يتم؛ لنقصان
التواصل ،الذي ينقطع عندما
تتم إحدى جزئياته ،وهي الرؤ ية
البصر ية عبر "الصورة" .يأتي
البناء موظفا شكل الرسالة
الإل كترونية ،وينحصر المكان في
"منزل جاسم" ،بينما يأتي الزمان
مسلسلا.

 -60وجوه متشابهة

[ ]25خليفة عبد الله الهزاع

 -60وجوه متشابهة

 .706انتقام (ص )58-53
 .707فلسفة شحاذ (ص )61-59

[ ]25خليفة عبد الله الهزاع

ينتظر "سيف" صديقه "سعيد" في مكان مقفر،
وهو يدخن سيجارة تلو الأخرى .جاء سعيد،
وهو شاب أسمر ،طو يل القامة بشارب مشذب،
عليه آثار وسامة وأناقة .وعندما أتى سأل سيف
عن سبب استدعائه ،عندها يعلن سيف شدة
كراهيته لسعيد؛ بسبب التحدي المستمر بينهما،
الذي كان يتوقف فيه سعيد عن طر يق جاه
والده وماله .وقد انتهى هذا التحدي بتعمد سعيد
الزواج من "ناهد" التي يحبها سيف ،مستغلا في
ذلك أمواله ال كثيرة؛ لذا قرر سيف أن ينتقم،
لا بقتل سعيد ،ل كن بالانتحار واتهام سعيد
بذلك ،حيث رمى مسدسا التقطه سعيد؛ فصار
عليه بصماته ،ثم حقن سعيد بمحقن من
ال كوكايين ،واستعدى الشرطة والإسعاف ،ثم
أطلق على نفسه الرصاص من زاو ية تلصق التهمة
بسعيد.
ثمة شحاذ يطوف يوميا حول قصر منيف ،يمل كه
غني ،يستجدي أهله أن يطعموه ولو كسرة خبز
تسد رمقه أو قطرة ماء تسكت صيحات عطشه،
ل كن لم يكن في قلب مالك القصر ذرة من
شفقة نحوه .ضاق مالك القصر بالشحاذ ،فأمر
أحد خدمه أن يناديه.وعندما دخل الشحاذ
بحذائه القذر وحلته المتهرئة قام مالك القصر هاشا
وباشا ،ثم أمر بأن يأتي توتو وبضعة أرطال من
اللحم .أحضر الخادم اللحم ووراءه كلب ،ثم سأل
الشحاذ ما رأيك في اللحم ،فقال يبدو شهيا .جعل
الغني الكلب يأكل اللحم كله ،ثم أعاد السؤال
على الشحاذ ،الذي أجاب :ما زلت عند رأيي؛
يبدو الكلب شهيا جدا.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،وفيها يظهر جانب
من الطبيعة البشر ية ،في سعيها
إلى الانتقام من الآخر ،بسبب
تفوقه واستحواذه على ما ترغب
فيه .ينتقم هذا الانتقام عبر
تدبير منظم ومخطط له .يأتي
البناء السردي حواريا ،وينحصر
الفضاء المكاني في "مكان
توظيف
و يكثر
مقفر"،
الزمنية
الاسترجاعات
الإيضاحية.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
قسوة بعض الأغنياء على
الفقراء ،وهو ما يظهر عبر
تفضيل مالك القصر إطعام
كلبه اللحم دون الفقير ،الذي
يشير في نهاية القصة إلى أن هذا
الغني أحقر من الكلب الذي
فضله .يأتي البناء متضمنا خاتمة
رامزة ،وينحصر المكان في
"القصر" ،بينما الزمان مشهدي.

 -60وجوه متشابهة

[ ]25خليفة عبد الله الهزاع

 -60وجوه متشابهة

 .708لحظة جنون (ص )65-63
 .709حوار مع مخمور (ص )73-67

[ ]25خليفة عبد الله الهزاع

إسماعيل رجل هادئ جدا ،لديه سيارة صغيرة،
يقودها متمهلا لدرجة البطء ،وكان أصحاب
السيارات الأخرى دائما ما يمرون من حوله ،فقد
كان دائما ما يكون آخر شخص في الشارع بسبب
بطئه النسبي .وذات يوم جاءت وراءه شاحنة
أراد سائقها أن يتجاوزه؛ فجن إسماعيل من رغبة
سائق الشاحنة ،الذي لا يسمح له إلا بالمرور في
الصف الأيمن ،فقرر إسماعيل أن يصدمه بجانب
سيارته؛ فزاد السائق من سرعته بغتة؛ لم يفطن
إسماعيل لهذه الحركة المباغتة ،أما هذه المرة فلم
تجد سيارته ما يصدها؛ مما تسبب في انقلاب
سيارة إسماعيل ،وهياج السائق ضده ،ولما وجد
إسماعيل أنه بإمكان سيارته المشي ،انطلق في
الطر يق وكأن شيئا لم يكن.
دلف "عادل" إلى الخمارة في أول ليلة له بالبلدة
بعد وصوله ،التفت ليرى ما يحدث في هذا
المكان ،الذي يدخله لأول مرة .جلس أمام
"البار" طالبا مشروبا غازيا رافضا الخمر .ثمة جلبة
دخل على أثرها رجل طو يل قوي البنية ملابسه
غالية ،ل كن غير مهندمة ،تبدو عليه آثار السكر،
جلس بجوار عادل .تشاجر الرجل مع الساقي،
الذي لكمه بقسوة أوقعته ،فعاونه عادل ثم أجلسه
بعيدا عن الساقي ،وأخذا في الحديث .علم عادل
أن هذا الرجل ذو مال ينفقه في هذه البلدة ،التي
توفر له الشراب والجنس ،بعيدا عن أهله الذين
تركهم منذ سنين طو يلة ،وأقام هنا من أجل
السكر والعربدة .ابتعد عن عادل ،وقد هم أن
يخ بر الرجل بأنه أكبر أبنائه.

486

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تسجل
موقفا حياتيا بسيطا ،يدل على
"فقد الإنسان الهادئ السيطرة
على تفكيره للحظة"؛ مما يؤدي به
إلى مشكلة ،لا داعي لها أو
سبب ،سوى الاستجابة غير
المنبطة لانفعال وقتي .يأتي
البناء تقليديا ،وينحصر المكان في
"الطر يق" ،بينما يتسم الزمان
بالمشهدية.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
إحدى مفارقات الحياة ،التي
تتمثل هنا في سعي الابن للعثور
على أبيه ،وهو يعلم أن هذا
الأب صار عربيدا ،وقد ترك
أهله من أجل الخمر والنساء.
يأتي البناء السردي موظفا
عنصر المفاجأة في نهاية القصة.
ينحصر المكان في "الخمارة" ،وثمة
استرجاعات.

 -60وجوه متشابهة

[ ]25خليفة عبد الله الهزاع

 -60وجوه متشابهة

 .710متاعب جماعية (ص )80-75
 .711غرام ٌ من نوع غريب (ص )96-81

[ ]25خليفة عبد الله الهزاع

تخرج "صديق" من الثانو ية ،والتحق عن طر يق
منحة بجامعة مرموقة ،وكان عليه أو يواجه كارثة
الروتين ،التي استطاع أن ينتهي من إجراءاته
ال كثيرة ،ولم يبق إلا ورقة واحدة خاصة بالمادة
الرئيسية التي يتوقف عليها الأمر كله ،توجه إلى
رئيس القسم الذي تندرج تحته هذه المادة
والمعروف بالشدة والصلف .توجه إلى هذا القسم
وهو شديد القلق ،وعندما دخل وجد رجلا
عابسا أسمر البشرة مهلهل الثياب ،فاعتقد أنه
رئيس القسم ،ومظهره هذا بديهي؛ لانشغالاته
العلمية ،ودار بينهما حوار شرس من قبل هذا
الرجل ،انتهي بدفع صديق ما معه من أجرة
العودة لمنزله تعو يضا ل كسر أحد ال كرسي ،ثم ترك
الورقة التي يريد إمضاءها ،وعقب ذلك دخل
هذا الرجل ،الذي تبين أنه الساعي على رئيس
القسم الحقيقي ،المهندم الثياب الوسيم الطلعة.
لم يتمكن "سعود" من الزواج لارتفاع تكاليفه،
وعندما اشتكى لصاحبه اقترح عليه أن يشتري
فتاة يقبل أهلها بيعها على أنه "جار ية" ،وبعد
بحث ،ذهب إلى إندونسيا ،واستطاع عقب
مصاعب كثيرة شراء فتاة ،تدعى "نانديرا" ،قضى
معها أوقاتا طو يلة ،ل كن حبسته الشرطة لممارسته
تجارة الرقيق المحظورة دوليا .خرج من الحبس في
مقابل إعتاق الفتاة والاعتذار للحكومة الإندونسية
والترحيل لبلاده .وبعد عودته هدأ قليلا رغم
شدة حبه لفتاته ،وفي يوم طلبت من والدته أن
يذهب للمطار لاستقبال خادمة إندونسية لهم،
وهناك اكتشف أنها فتاته ،التي جفلت منه.
خشي سعود من الفضيحة ،فقتل الفتاة وأحرق
متعلقاتها ،وعندما عاد أخبر أمه بعدم حضور
الفتاة ،فأعلمته أن اسمها "حميدة" وأن أختها التوأم
"نانديرا" ستأتي غدا.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
إشكالية دخول الجامعة أول
مرة ،وما يواجهه عندئذ من
روتينية الحياة الجامعية .يأتي
البناء السردي متضمنا بكثافة
تقنية السخر ية عبر سرد
ووصف
الأحداث
الشخصيات .ينحصر الفضاء
المكاني في "الجامعة" ،وتتسم
البنية الزمنية بالمشهدية .ثمة
تناص مع القرآن" :وأوجس في
نفسه" ص.77

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
"صعوبات الزواج وارتفاع
تكاليفه" ،وما قد تدفع إليه من
أخطاء تنتج عن سوء تفكير
وعمل .يأتي البناء السردي ممتدا
كأنه رواية مختصرة مع توظيف
عنصر المفاجأة ،التي قد تتسم
بطابع ساخر مأساوي في نهاية
القصة .يتعدد الفضاء المكاني،
ثمة تناص مع القرآن" :فضاقت
عليه الأرض بما رحبت"
ص ،83حتى تبين الخيط
الأبيض..من الليل ص،86
ورجع إلى بلدته ملوما مدحورا
ص.93

 -60وجوه متشابهة

[ ]25خليفة عبد الله الهزاع

 -60وجوه متشابهة

 .712تنويم مغناطيسي (ص )109-97
 .713قصة كفاح (ص )117-111

[ ]25خليفة عبد الله الهزاع

استيقظ الدكتور "طارق" الطبيب النفسي الشهير
على جلبة تصدر في العمارة التي يقيم فيها ،وبعد
أن تناول إفطاره المعتاد ،وارتدى ملابسه
المتماثلة خرج لعيادته الناجحة .اكتشف أن جاره
"السيد فهد" قٌتل ،ذهب لعيادته وكان يشعر بملل
شديد ،وأخبرته السكرتيرة أن هناك مريضا كان
في اضطراب شديد ،وبعد أن استطاع الطبيب
تهدأته ،علم أن هذا المر يض "فاضل سعيد" شاهد
جريمة قتل جاره السيد فهد ،فقام الدكتور طارق
بتنويمه مغناطيسيا ،ليعلم منه من القاتل ،وقرب
انتهاء فاضل من حديثه كان الدكتور يصوب له
مسدسا لأنه طارق هو القاتل ،ل كن المر يض
استطاع التغلب عليه؛ فقد كان ضابط شرطة،
وحكي لطارق كيف تمكنوا من القبض عليه ،ثم
قاده إلى السجن.
كانت هناك بلاد تدعي "بلاد القيرصان" بها
سكان ذو طباع خاصة ،ولديهم مل كة عظيمة
عادلة هي "قيطفانة" .تتميز البلاد بعمودها العجيب
وبركته التي يختفي من يقع فيها .ظل أهل هذه
القر ية سعداء ،حتى جاءهم عمالقة أفسدوا عليهم
حياتهم ،بأمطارهم التي كانوا يسقطونها،
وأقدامهم القاتلة لسكان القيرصان؛ من ثم قاوموا
بكل ما يستطيعون .جمعتهم مل كتهم لتجد حلا،
وانتهوا إلى أن تذهب فرقة من المتطوعين الأقو ياء
إلى العمود ،حيث يجتمع دائما هؤلاء العمالقة .لم
يستطع هؤلاء الفدائيون أن يفعلوا شيئا مع أحد
العمالقة سوى أن قام "سيدان" قائدهم بطنعة
هذا العملاق في قفاه .على جانب آخر ،دخل
"مأمون" الحمام وهو يحك قفاه بشدة ،ويرمي
حفنة ماء بيده على النمل الذي أقسم أن يقضي
عليه.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،وهي تأتي في
إطار بوليسي ،حيث تسجل
وقوع جريمة قتل ،يُكتشف
مرتكبها آخر القصة ،و يقبض
عليه .كان البناء معتمدا على
عنصر المفاجأة ،الذي تمثل في
اكتشاف القاتل غير المحتمل.
ينحصر الفضاء المكاني في "منزل
الدكتور طارق ،عياداته" ،وثمة
ومصطلحات
استرجاعات،
طبية إنجليز ية.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
حادثة بسيطة ل كن من وجهة
غير متوقعة ،وهي معاناة النمل
من استخدام "مروان" دورة
المياه ،وهو ما ينتج عنه قتلهم.
يأتي البناء السردي معتمدا على
عنصر المفاجأة ،الذي يحمل
طرافة وجانبا من الفكاهة ،مما
يضفي على القصة قيمة جمالية
رغم بساطتها .ينحصر المكان في
الزمان
و يأتي
"الحمام"،
مسسلسلا.

[ ]25خليفة عبد الله الهزاع

 -60وجوه متشابهة

 .714الوجوه المتشابهة (ص )129-119

في رسالة طو يلة من "سلطان" لصديقه "حاتم" يعبر
الأول عن مخاوفه وسوء ظن صديقه به ،ويبدأ
في سرد الأحداث العجائبية التي مرت به ،فقد
جاء شخص إلى مكان عمله ،شعر أنه يعرفه من
قبل ،ل كن هذا الأخير أنكر معرفته ،ثم قابل
شبيها بهذا الشخص ل كنه أكثر منه سمنة في
مط عم ،وعندما تواصل معه أنكر أيضا معرفته ،ثم
رأى ثالثا يحمل الوجه نفسه ل كنه قزم ،فقرر أن
يتبع الاثنين ،وانتهى إلى بيت غريب ،تسلل إليه،
وهناك رأى كثيرين يحملون الوجه نفسه ،ل كنهم
غائبون عن الوعي .ظهر له مخلوق غريب مخيف،
سرد عليه قصة طو يلة ،تدور حول رغبة سكان
كوكب آخر في غزو الأرض ،ول كنهم فشلوا ولم
يبق منه إلا واحد ،هو ذلك المخلوق الغريب،
الذي حقن سلطان بمصل ،ل كن سلطانا استطاع
الهروب ،وأرسل رسالته لحاتم ليعلم السلطات.
يدخل سلطان أحد المصارف ،ويرى الصراف
الذي يعتقد أنه رآه من قبل؛ فيقرر اكتشاف
الأمر.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تسجل
حادثة غرائبية ،حول رغبة
أفراد كوكب آخر غزو كوكب
الأرض ،ومقاومة بعض سكان
الأرض "سلطان ،حاتم" مثل
هذا الأمر ،ويبدو أن هذه
القصة تنتمي إلى أدب " الخيال
العلمي" .يأتي البناء متسمأ
بغرائبية الأحداث ،ويتعدد
المكان ،ثمة استرجاع ممتد.

 -60وجوه متشابهة

[ ]25خليفة عبد الله الهزاع

 -60وجوه متشابهة

 .715المسألة الأولى (ص )136-131
 .716سبحان مغير الأحوال (ص )148-137

[ ]25خليفة عبد الله الهزاع

ينطلق في سرد تجربته مع امتحان الر ياضيات،
الذي ذهب إليه متثاقلا ،ولاحظ قلة الطلاب
الموجودين ،وتعدد طرق المستعدين للغش،
وعندما وزعت ورقة الأسئلة صدم بالمسألة
الأولى ،التي أهمل الفصل الخاص بها ،فأخذ
يتطلع إلى من حوله .وبينما هو كذلك جاء
طالب متأخر ،وغافل الدكتور وأخذ ورقة زميله،
وعندما أخبر السارد الدكتور نهره بشدة ،فشمت
فيه هذا الغشاش ،ل كن عندما وجد السارد َ
حائرا أعطاه ورقة إجابته ،التي اكتشف خطأ ما
بها من حل .اضطر السارد لتسليم ورقة إجابته
بيضاء ،والآن يتذكر وقد أصبح أستاذ َا جامعيا في
قسم الر ياضيات بالجامعة نفسها كيف أن بقية
الأسئلة كانت في غاية السهولة ،وأنه لو أجاب
عنها لاختلف معدل مجموعه التراكمي.
بدأ الأمر بز يارة بسيطة للقسم نتجت عن شجار بين
أستاذ جامعي شامي وثلاثة من المراهقين
الأمريكيين ،وبعدما أسكت الضابط ما كان من
جلبة أخذ الأستاذ يشرح ما حدث رغم مقاطعة
أحد الأمريكان ،متحدثا عن حقوق الإنسان وما
يحق له أن يكون ،ومطالبا بمترجم ومفوض من
السفارة الأمريكية ،وهو ما كان بالفعل بعدما
عانى السارد من غطرستهم ،نشب الخلاف عندما
تطاول هؤلاء الأمريكان باليد على فتاة عربية
محتشمة .جاء مفوض السفارة زادت الغطرسة
الأمريكية ،التي وقف أمامها الضابط سلبيا ،بينما
كان الأستاذ الجامعي هادئا واثقا ،ثم أخرج
جواز سفره الأمريكي ،وذلك ما قلب الأمور
تماما ،حيث تحول المفوض من غطرسته إلى
استكانة ورجاء وتذلل شديد..
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،فبعد أن قرر
السارد بشاعة ذكر ياته مع تجربة
"الامتحانات" سجل تجربته مع
"صعوبة الامتحان" ،وما أحاط
ذلك الامتحان الصعب من
أجواء وأحداث ،وتذكر وقد
صار دكتورا في المادة التي
صعب عليه امتحانها .يأتي البناء
دائريا ،وينحصر الفضاء المكاني
في "قاعة الامتحان" ،وتتسم
بمركز ية
الزمنية
البنية
الاسترجاع.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعرض
صورة من صور الغطرسة
الأمريكية ،عقب مقدمة يؤكد
السارد فيها كثرة الغرائب التي
رآها ،وعمق سوء مجتمعاتنا
العربية ومحاولتنا إخفاء هذا.
جاء البناء موظفا عنصر
المفاجأة ذا الطابع الساخر.
ينحصر الفضاء المكاني في "قسم
الشرطة" ،وتحتوي البنية الزمنية
على استرجاع.

 -60وجوه متشابهة

[ ]25خليفة عبد الله الهزاع

 -60وجوه متشابهة

 .717خمسة أرواح وقصة واحدة (ص )165-149
 .718حب وكراهية (ص )180-167

[ ]25خليفة عبد الله الهزاع

( )1الطفل :يختفي من أجل اللعب ،يتذكر
حديث والدته عن زواجها وعقباته .كبر الطفل
ولاحظ مجيء رجل غريب يحضر له الألعاب
و يلاطفه في وقت غياب أبيه )2( .السائق:
"بابو" قاسٍ من أجل السفر وفي أثنائه وبعده،
وعندما جاءت خادمة آسيو ية حاول أن ينالها،
ل كن كشف الأمر وعاقبه السيد ،فلاطفها بابو
إلى أن وصل لبغيته )3( .الزوجة :تفكر في بشاعة
خيانتها؛ فتسترجع كيف قام زواجها نفسه على
الخيانة ،وبعد الزواج كان الملل ،رن جرس
الباب الحبيب المنتظر )4( .العشيق :الذي اعتاد
على ملاحقة الفتيات والنساء عبر الاتصال بأرقام
عشوائية ،وبها أوقع الزوجة ،عندما جاء الزوج
فر العشيق من النافذة ،وانطلق وفي الطر يق
حاول التهجم على امرأة خلف الستائر ؛ فقتله
صاحب البيت )5( .الزوج :شك في زوجته مع
تغيبه كثيرا .راقب البيت وكشف الأمر ،وعند
فرار العشيق أطلق مسدسه عليها ،وبينما يفكر
سمع جلبة من غرفة السائق ،اكتشف ما يفعله
مع الخادمة ،فقتلهما ،ثم انتحر.
يعاني "منذر" من تعاسة حياته الزوجية بسبب
تسلط زوجته وجبروتها؛ من ثم استعاد روعة
بداية تلك الحياة ،حيث كانت زوجته الشابة التي
شغف بها منذ أيام الجامعة ،وكيف انتهت إلى
الملل مع مجيء الطفل الأول "فارس" ،ثم زادت
الفجوة مع مجيء الابنة .وإزاء ضيق منذر خرج
يتمشى إلى أن وصل لأحد المقاهى ،فجلس وحيدا
حتى جاءه رجل طال بينهما الحوار ،الذي انتهى
بإقناع منذر أن هناك من هو أكثر منه تعاسة،
وأنه يستطيع إعادة السعادة إلى حياته الزوجية لو
أحسن معاملة زوجته .اقتنع منذر وخرج مسرعا
عازما على إصلاح الأمر ،بينما جلس الرجل
وهو يقلب في محفظة منذر التي سرقها منه.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تسجل
حادثة الخيانة الزوجية ،عبر
تكنيك "تعدد الأصوات" ،فهي
قصة واحدة تسرد من خلال
تناول السارد لكل فرد من
أفرادها .مع مقدمة في القسم
الثاني عن بشاعة الغربة ودور
الفقر فيها ،ورؤ ية إحصائية
لعالمية الفقر ،ثم معاناة السائقين
في دول الخليج -ينحصر المكان
في "المنزل" ،وثمة استرجاع.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
الحياة
إشكاليات
إحدى
الزوجية ،وهي تسرب الملل
والضيق عبر تسلط الزوجة ،التي
يبعد الزوج عنها .يأتي البناء
المفاجأة
عنصر
متضمنا
الساخرة ،عبر طرافة النهاية.
ينحصر الفضاء المكاني في "منزل
منذر ،المقهى" ،وتتضمن البنية
الزمنية استرجاعات متعددة.

 -61مجموعة قصصية

[ ]25خليفة عبد الله الهزاع

 -60وجوه متشابهة

 .719تفجيرات تفجير ية (ص )186-181
 .720الوحيدة (ص )7-3

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

يتحدث السارد عن "أسعد" العربي المغترب في
أمريكا ،وموهبته هي صنع القنابل وعشقه لها أمر
يفوق الخيال ،فعندما شاهد مشاجرة في طر يقه
إلى عمله فضها بأن أخرج من جيب سترته أصبع
ديناميت وأعطاه لأحد المتشاجرين ،حيث فجر به
الآخر ،ولما وصل إلى محل عمله ،وجد طاقم
السكرتار ية النسائي يتشاجرن حول وضع الزهور،
فأخرج قنبلة وأشعلها؛ لينفجر الطايق ،وعندما
أراد أن يبعث رسالة إلى ابنه الذي اشتاق إليه،
وضع معها قنبلة ،وأخيرا نزل إلى قبو بيته حيث
سيارته ،التي تحتوي على قنبلة ذر ية .وعلى الجانب
الآخر يقبع صابر سعيدا بمشاهدته انفجار بيت
أسعد نتيحة القنبلة الذر ية ،و يعود إلى استكمال
قنبلته الموقوتة.
تهرع سيارة الإطفاء لإنقاذ البيت الذي اشتعلت
فيه النيران ،ورغم إنقاذ الأم لابنتها "فاطمة"
فإنها تعود لمساعدة الأب في الخروج ،ل كن يتوفى
الوالدان .بعدما فقدت فاطمة والديها أخذت
تهرول مبتعدة وهي تبكي حتى سقطت من
التعب ،أخذها "السيد محمد" الذي كان ذاهبا
لأداء صلاة الفجر إلى بيته ورعاها حتى كبرت
وتزوجت ب "سيف" فور تخرجه في الجامعة.
سعدت فاطمة بزواجها ،ل كنها تعلم من الطبيب
أنها مصابة بالعقم ولن تستطيع الإنجاب ،وأن
عليها الإسراع بالعلاج والمواظبة على الدواء.
مرت سنتان ولم تنجب فاطمة؛ فأخذا والدا
سيف يشددان عليه بضرورة الزواج من أخرى؛
حتى ير يا حفيدهما؛ مما اضطره لطلاقها والزواج
من أخرى ،فعادت فاطمة وحيدة مرة ثانية.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ينتقد
الكاتب الصورة الإرهابية التي
رسمت للعرب في أمريكا،
وذلك عبر مجاراتها بسخر ية
انتقادية .يأتي البناء ذا منحى
شديد السخر ية عبر الأحداث
المخالفة لمنطق العقل السوي.
يتنوع الفضاء المكاني بين "منزل
أسعد ،الشارع ،محل عمله"،
تتسم البنية الزمنية بالمشهدية،
حيث تأتي القصة عبر مشاهد
متتابعة.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
والشعور
الفقد
إشكالية
بالوحدة ،التي تعاني منها
الشخصية الرئيسة "فاطمة" منذ
صغرها بوفاة والديها ،ثم بعد
زواجها بطلاقها نتيجة عدم
الإنجاب .يأتي البناء تقليديا،
أقرب للاختصار الروائي ،ل كن
رغم الاتساع الزمني وعرضها
لجانب كبير من حياة الشخصية
فإنها تدور حول جانب واحد
هو "الوحدة".

 -61مجموعة قصصية

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

 -61مجموعة قصصية

 .721أبي المزواج (ص )12-8
 .722لأنني جادة (ف :لأني) (ص )20-13

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

يقع "السيد عبد ال كريم" في حب فتاة صغيرة
"هبة" التي تسيطر عليه تماما رغم زواجه من أربع
نساء .تستمر علاقة عبد ال كريم بالفتاة ،و يأخذ في
تدليلها والخضوع لها؛ من ثم يفكر جديا في الزواج
منها ،يحاول أبناؤه إثناءه عن هذا الأمر ،ل كن
يصرح لهم أنه لا بد أن يتزوج .يؤكد عبد ال كريم
لهبة حتمية زواجه منها ،ل كنها تدفعه إلى تطليق
زواجاته الأربع ،وهو ما يندفع إليه رغم
محاولات الأبناء إيقافه .أخذت هبة تعمل على
سلبه أمواله؛ عندئذ يفاجأ السيد عبد ال كريم بأنه
فقد كل أمواله التي أنفقها على تلك الفتاة.
وتنتهي القصة نهاية وعظية بندم عبد ال كريم على
ما فعل ورعايته لأسرته.
تصل "زهراء" لعملها في مكتب البريد ،حيث
كانت رئيسة قسم العلاقات العامة به .هي
موظفة حازمة جادة لا تضحك أبدا ،بل لا
تبتسم ،تتكلم مع الموظفين بلهجة جافة .كانت
تخفي وراء ذلك وجها جميلا جدا ناعم الملامح،
وجها ملائكيا ،وجسما رشيقا؛ بحيث لا أحد
يستطيع الإنكار أنها أجمل موظفة في مبنى البريد
العام .تنطلق في عملها بجدية ،وتنهر الأخر يات
اللاتي يضيعن وقت العمل .تصد أولئك الذين
حاولوا الوصول إليها ،وعمل علاقات غرامية
معها .يصرح لها أحد الموظفين "غيث" برغبته في
الزواج منها ،ورغم سعادتها واستمرار الخطوبة تعلم
أنه غير جاد في الارتباط بها [هكذا بلا مبرر
سردي أو تمهيد]؛ فتغضب زهراء وتنهي علاقتها
به رغم ترددها.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،رغم ظهور المتكلم
في عنوان القصة الرئيس .وهي
تدور حول اندفاع الأب كبير
السن إلى الزواج من فتاة
صغيرة ،تسعى إلى الحصول على
أمواله وتدمير بيته .يأتي البناء
قائما على المشاهد الحوار ية غالبا،
يتخللها قفزات زمنية غير محددة،
ويتنوع الفضاء المكاني ،أما
الزمان فمتتابع للإمام مع
قفزات .لغة السرد بسيطة تصل
لدرجة الضعف.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب رغم ظهور ضمير
المتكلم في العنوان الرئيس .وهي
ترصد جدية الشخصية النسائية
في تعاملها مع الآخرين ،وما
تعانيه من جراء ذلك ،لا سيما
مع سعي أحدهم إلى خطبته
من أجل اللهو لا الزواج.
تقليدية البناء ،الذي يقوم على
التتابع التالي :تحليل ،حوار،
حدث ،مونولج ،مع تنوع
المكان ،والزمان متتابع مع
قفزات .لغة السرد بسيطة
تستخدم تعبيرات مستهل كة.

 -61مجموعة قصصية

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

 -61مجموعة قصصية

 .723الشبح الجميل (ص )29-21
 .724بالعقل والقلب (ص )43-30

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

عقب مقدمة وصفية لروعة المكان حول "علا"،
يأتي مونولوجها الذي يعبر عن حيرتها في البحث
عن السعادة عبر قرارات تؤدي إلى الشقاء .تأتي
الأم لتخبر علا بقرب سفرها مع زوجها "سالم"
إلى بلده "قطر" .كان هذا الاغتراب شاقا على
علا ووالديها .يشتكي سالم مع حزن علا الدائم،
الذي تبرره ببعدها عن أهلها .تسعد حياتهما بخ بر
قرب مجيء المولود الأول ،ل كن سعادة علا لا
تكتمل بسبب سوء علاقاتها بج يرانها والمشاجرات
التي تقع بينهن؛ وهو ما يؤنبها عليه زوجها ،بل
يمنعها من مغادرة البيت نتيجة تأخرها؛ مما يؤثر
فيها نفسيا؛ حيث تلجأ إلى الحلم للعثور على
الشر يك الذي تريده .كان هذا الحلم – هكذا –
بداية صفحة جديدة بينها وبين زوجها.
تصل الآنسة ميرفت إلى الشركة التي تعمل بها،
تلقي السلام على الجميع في طر يقها ،وتعلو وجهها
الابتسامة كما اعتادت كل صباح .يدور حوار بين
ميرفت وزميلتيها فاطمة وعلياء يعيد الأخيرة إلى
الماضي قبل ثلاثة أعوام ،حيث قررت إكمال
تعليمها بالخارج (القاهرة) ،وهناك تعرفت على
زميلها "ممدوح" ،ونشأت بينهما علاقة حب قو ية.
تعود علياء إلى موطنها دون أن تتوقف عن
التفكير في ممدوح .أخذت تساعده من أجل
الهجرة إلى بلدها ،ثم الحصول على وظيفة.
وعندما تفاتح علياء والدتها في أمر زواجها
بممدوح تنصحها الأم بعدم الزواج منه لفقره،
وتفضل عليه زوجا آخر ثريا وإن كان يكبرها
بأحد عشر عاما ،وهو ما تقبله الفتاة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تدور حول
تجربة اغتراب "علا" عن بلدها
لسفرها مع زوجها إلى بلده،
وما تعانيه من وحدة تزداد عبر
عوامل عدة .يكثر في البناء
السردي الاعتماد على المشاهد
الحوار ية ،مع توظيف الحلم،
ل كن اتساع الأحداث بجعل
القصة أقرب لرواية مختصرة.
المكان متنوع ،والزمان به
اختصارات وقفزات كتيرة.
لغة السرد بسيطة ضعيفة
أحيانا.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج فكرة
تقليدية ،وهي صراع الذات بين
الحب والمادة ،أو تحديد الوسيلة
المثلى في الحكم على تجربة الزواج
ب "العقل أم القلب" كما يشير
العنوان الرئيس .يأتي البناء
مشهديا ،وثمة خطأ سردي
بالإخبار عن ممدوح بأنه "من
نفس موطنها" ص ،33ثم رصد
الهجرة ص .38المكان متنوع،
وثمة استرجاع طو يل قد يمكن
الاستغناء عما قبله .لغة السرد
بسيطة ضعيفة أحيانا مع
استخدام تعبيرات مستهل كة.

 -61مجموعة قصصية

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

 -61مجموعة قصصية

 .725مراهقة (ص )47-44
 .726جميلة ومثقفة (ص )55-48

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

تصل حافلة المدرسة الإعدادية لبيت "سلوى"
التي ترى ابن الج يران "محمد" ينظر إليها نظرة برئية
كلها إعجاب؛ تشعر بالخجل وتصعد إلى غرفتها التي
تسرح بها .تتحدث سلوى مع صديقتها "فائزة"
أخت محمد ،وتتعجب من معرفته اسمها .وفي
المدرسة خلال وقت الاستراحة تعرف سلوى
من صديقتها فائزة أنهم سينتقلون إلى منزل آخر،
وتحاول سلوى أن تحصل على رقم هاتف فائزة
الجديد ،ل كن الأخيرة تعتذر طاعة لأوامر
والدها .تطلب فائزة من صديقتها سلوى أن تأتي
لز يارتهم بناء على طلب أخيها محمد ،فتتردد في
قبول ذلك ،وعندما تعرض الأمر على الدها
يرفض ،دون أن تدري السبب ،ثم تمتنع عن
ذلك التزاما بالأخلاق العامة.
تقفل سوسن [من البحرين] كتاب الشعر الذي
انتهت من قراءته ،يأتي حوارها مع والدتها مبلورا
أزمتها فرغم حصولها على أعلى الدرجات العلمية
ل كنها لم تحظ بوظيفة مناسبة حتى الآن؛ لذا تشعر
بفراغ قاسٍ ؛ ومن ثم تتجه إلى التسلي بقراءة
المجلات ،التي تدفعها إلى مراسلة الفتيات .ثم
تفكر في مراسلة الفتيان؛ عندئذ تتعرف على
"يحيى" [من قطر] ،تتطور العلاقة بينهما من
المراسلة إلى الصداقة فالحب ،ثم الاتفاق على
الزواج ،ل كن لا يتمكن يحيى من ذلك لارتفاع
تكاليف السكن ،ثم إصرار والده على زواجه من
ابنة عمه [أو عمته كما جاء في القصة] .وبعد عام
تتزوج سوسن من شاب آخر مناسب يتقدم لها.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد كما
يدل عنوانها مشاعر فتاة
مراهقة تجاه أحداث بسيطة،
ل كن يأتي الرصد سطحيا؛ من
ثم تبدو القصة وكأنها بلا
صراع ،مجرد حكي لمشاعر
ساذجة لإحدى المراهقات.
يأتي البناء مشهدا حواريا يسبقه
حدث ثم نقلة زمنية .ينحصر
المكان في "منزل سلوى" .لغة
السرد بسيطة ضعيفة أحيانا مع
استخدام تعبيرات مستهل كة.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج عددا
من الإشكالية الاجتماعية ،منها
معاناة الفراغ نتيجة لعدم
الحصول على وظيفة ،ثم حواجز
الزواج نتيجة الفروق الطبقية
بوصفها واحدة من معوقات
الزواج المادية .يأتي البناء
بسيطا ،عبر مشاهد بينها
نقلات ،مع امتداد يجعلها
أقرب لرواية مختصرة .يتنوع
المكان ،وثمة استباق.

 -61مجموعة قصصية

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

 -61مجموعة قصصية

 .727الصورة (ص )65-56
 .728جلادي (ص )71-66

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

تدور القصة حول تجربة حب بين "طارق"
و"إلهام" ،حيث يتذكران بداية حبهما واستمراره
طول سنة ونصف ،ل كن يتدخل "عامر" صديق
طارق لإفساد تلك التجربة ،حيث يدعي أن
إلهام فتاة غير مهذبة كثيرة العلاقات ،وهو ما
يؤكده بواسطة صور مزيفة تظهر "إلهام" و"طارق"
معا ،وهو ما تنفيه ،بل تثبت لطارق أن هذه
الصور غير حقيقية .يستطيع طارق اكتشاف
الأمر عبر مساعدة "عبد الحميد" ،الذي يدخل
حجرة عامر ،و يحصل على الصور الحقيقية .،يستمر
عامر في مؤامرته ،بل يهدد بإيصال الصور إلى
والد إلهام .يقبض على عامر بعد محاولته اغتصاب
"إلهام" ،و يعترف بحقيقة الأمر وما كان يهدف
إليه .تنتهي القصة بتعمق الحب بين الاثنين.
ترصد حياة "حنان" التي يطلق والدها "ناصر" أمها
"فرح" قبل ولادتها بتسعة شهور [هكذا] ،وذلك
عقب شجار نتيجة عودة الوالد كعادته متأخرا
سكران .و يتزوج كل منهما ،تعاني حنان بشدة
من زوج أمها "عبد الرحمن" ،الذي يعاملها
بقسوة ،و يضربها كل يوم؛ فقررت الهرب من
البيت والذهاب للعيش مع والدها وزوجته
"أصالة" ،التي تبالغ في إيذائها وضربها ،بل
تطردها من البيت؛ فأخذت حنان تمشي في
الشوارع وهي تبكي ،وعندما حاولت العودة إلى
بيت أبيها فلم تفتح لها زوجة أبيها الباب إلا
عندما اقتربت عودته .تُخدع حنان من قبل
"فادي" الذي يعدها بالزواج ثم لا يفعل ،وفي
نهاية القصة ترفض الزواج من "مصطفى" لأنه
متزوج ولديه طفل.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
مساعي الشخص الكاره المفسد
للحب ،وكيف تدفعه الغيرة إلى
مثل هذا الإفساد بين المحبين.
تبدو مجرد مشاهد حوار ية
منقولة من الحياة بلا أي دور
فني للكاتبة ،كما أن النهاية مثالية
للغالية .المكان متنوع ،وثمة
نقلات زمنية ،استرجاع .لغة
السرد بسيطة بها ضعف.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
معاناة الابنة نتيجة طلاق
الزوجين وما يترتب على ذلك
من سلبيات عدة ،تنتهي بدمار
حياة الابنة .يأتي البناء شديد
السطحية لا يخرج عن رصد
المعتاد وبطر يقة لا فنية فيها ،بل
تبدو القصة وكأنها ملخص
لرواية .يتنوع المكان وتكثر
النقلات الزمنية .لغة السرد
بسيطة بها ضعف.

 -62الفتاة الغامضة

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

 -61مجموعة قصصية

 .729لأني طالب (ص )78-72
 .730عاشقة الطب (ص )8-3

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

منصور طالب في الجامعة ،بعد انتهاء المحاضرة
يخرج مع صديقه شوقي ،ويدور بينهما حوار
الدراسة الجامعية .يصل منصور إلى المنزل،
و يحيي والده ،ثم يعد نفسه لتناول الغداء معه.
وفي المساء يذهب منصور كالعادة لممارسة لعبة
التنس مع شوقي ،ثم يتمشيان ويتحدثان حول سعي
منصور إلى الزواج خلال دراسته الجامعية،
بسبب رغباته المسيطرة عليه ،فهو يرى أن الزواج
هو الوسيلة الوحيدة لإشباعها؛ من ثم يقرر
عرض الأمر على والده ،ل كن والده يرفض.
يرى منصور فتاة جميلة في السوق؛ فيلاحقها
حتى يعرف بيتها ،و يعيد على والده شدة احتياجه
للزواج ،محاولا إقناعه ،الذي يقتنع في نهاية
القصة و يتم لمنصور الزواج من الفتاة التي رآها في
السوق وأعجبته.
تبدأ القصة بحوار بين دينا وزميلة لها بالمدرسة
الثانو ية ،تعبر فيه دينا عن رغبتها العميقة في
الاجتهاد في دارستها حتى تلتحق بكلية الطب،
وتكمل تعليمها ثم تحصل على شهادة تلك الكلية،
خاصة مع فقدها السنة الدراسية الماضية بسبب
مرضها .يتقدم لها عريس ل كنها ترفضه رغبة منها
في التفرغ لتعليمها والتفوق فيه رغم حرص
والديها على زواجها ،لا سيما مع كثرة من يتقدم
لخطبتها ،وهو ما ترصد القصة بتكرار ية غير فنية
مؤكدة رفضها المستمر لمن يتقدم إليها على
اختلاف أشكالهم :سكرتير ،رجل كبير السن،
وآخر قصير ،إلى أن تنتهي القصة بحل توافقي،
حيث تقبل "دينا" الخطبة لمن يوافق على إكمال
تعليمها.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية أحد الشباب بسبب
رغبته في الزواج قبل إنهاء
تعليمه الجامعي .يأتي البناء
مكونا من مشاهد حوار ية بينها
نقلات عامة لا يصرح بها؛
فتلتحم الحوارات ،و يلاحظ
مثالية النهاية .يتنوع المكان،
وتكثر النقلات الزمنية ،مع
بساطة لغة السرد وضعفها في
بعض المواضع.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية اجتماعية ،وهي حرص
الأسرة على زواج الابنة تلك
التي لديها رغبة قو ية في إكمال
تعليمها .يأتي البناء سطحي
الصراع ،مجرد مشاهد حوار ية
بينها نقلات ،عامة لا يصرح
بها؛ فتلتحم الحوارات .ينحصر
المكان في "البيت ،المدرسة"،
وثمة استرجاع .لغة السرد
بسيطة بها ضعف.

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

 -62الفتاة الغامضة

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

 -62الفتاة الغامضة

 .731بسببها (ص )15-9
 .732عائشة والملاعين (ص )24-16

تدور حول "خالد" الذي يتزوج من "أمل" رغم
رفض والدته ،التي تتوفى خلال قضائهما شهر
العسل ،وينمو الصراع بسبب إسراف الزوجة في
الإنفاق؛ مما يسبب أزمة للزوج حيث يضطر إلى
الاستدانة من أجل تغطية نفقات زوجته
ال كثيرة ،بل يصل الأمر إلى دخوله السجن،
عندئذ تطلب "أمل" الطلاق ،لا سيما بعد وفاة
ابنهما بعد أيام من الولادة [وهو حدث يأتي
وسط القصة بلا ترتيب سردي] ،وأمام طلبها
الطلاق يستجيب لها "خالد" ،ثم ترصد الكاتبة
رغبة أسرة الزوج في هذا الطلاق [رغم أنه
وقع] ،وتنتهي القصة نهاية مثالية ،حيث تقف
أسرة خالد معه بعد طلاقه لزوجته ،و يخرج من
السجن ،و يتزوج من قريبة له.
دبر "إبراهيم" حيلة يلصق بها تهمة الخيانة ل
"عائشة" زوجة والد "عمر" ،حيث أخبر عمر بأن له
صديقة تود خيانة زوجها وهو يود منعها ،ولما
يقتحم إبراهيم منزل عائشة يدخل أيضا عمر
ليكتشف أنها زوجة والده فينهال عليها بالضرب،
مما يضطر إبراهيم مدبر هذه الحيلة إلى الفرار
لمعرفته بأنها مظلومة ،ول كن تسبب هذا في
طلاقها ،وفقدان طفلها؛ لأن سمعتها باتت في
مهب الريح،ولما عرف عمر الحقيقة ندم ،وحاول
إصلاح ما جرى ،ل كن إبراهيم هدده ،وسرعان
ما دبر له مؤامرة ليزج به في السجن؛ لأنه يحاول
تبرئة الزوجة.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
نموذج الزوجة غير السو ية،
حيث تعالج إشكالية اجتماعية،
هي زواج الرجل دون موافقة
أسرته .يأتي البناء سطحي
الصراع ،مجرد مشاهد حوار ية
بينها نقلات زمنية لا تحدد
غالبا .مع امتداد زمني يجعلها
أقرب إلى رواية مختصرة .المكان
متنوع ،مع كثرة النقلات
الزمنية.
هذه القصة تروى من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
بعض الصراعات الاجتماعية،
من خلال سعي بعضهم إلى
إيذاء الآخرين ،ووقع فئة ثالثة
في شراك الخداع؛ من ثم
شعورهم بالندم على إيذاء
الأبر ياء .يأتي الرصد مباشرا
وشديد الوعظ ،ويستمر البناء
مشاهد تخللها نقلات .المكان
متنوع ،والزمان مسلسل مع
نقلات ،واللغة بسيطة بها
ضعف.

 -62الفتاة الغامضة

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

 -62الفتاة الغامضة

 .733من أجله (ص )29-25
 .734هارب من الحب (ص )38-30

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

رغم أن "إسراء" امرأة متزوجة ولديها طفلان
فإنها غير سعيدة وكثيرة الشجار مع زوجها
"تركي" ،لا سيما مع حبها لآخر هو "طارق" ،من
ثم تسعى إلى الخروج من بيت زوجها بلا عودة.
حاول أهلها تهدئة الوضع بينها وبين زوجها،
وتذكيرها بطفليها ،وكيف سيجني عليهما هذا
الطلاق .ل كنها تصر مع رغبتها الشديدة في
الزواج من "طارق" .بعد طلاقها تسعى إلى
زوجها الآخر ،ل كن والد طارق يرفض ذلك،
فيعرض عليها الزواج سرا ،ل كنها لا تقبل ،تقفل
الباب على نفسها ،وتبكي بكاء شديدا ،ثم تحاول
العودة إلى زوجها بعد معاناتها وطفليها بعيدا عنه،
ل كنه يرفض؛ فترجع لبيت أخيها ،وتندم بشدة
على ما فعلت.
كان المهندس "سعد" منهمكا في عمله عندما
أخبرته أمه بدعوتهم لحضور حفل زفاف قريبتهم
"عهد" ،التي يحرص على رؤيتها وتهنئتها مع
الحضور الذين يتوافدون على كوشة العروسين.
لاحظ سعد كثرة النظرات المتبادلة بينهما؛
فتساءل هل وقع في حب قريبته ليلة زفافها.
تتوطد علاقة سعد بزوجها المهندس خالد ،خاصة
مع كثرة ز يارته لهما ،وهو ما يقوي حبهما،
الذي يوقع سعد في عذابات الضمير؛ من ثم يقرر
السفر للهروب من إشكاليته :الحب وعدم القدرة
على الزواج ،لا سيما مع تأكيد عهد عذر ية
حبهما وبقائه ،يعود بعد عامين ليصارح "عهد" أنه
يجب إنهاء علاقتهما ،وهو ما تقتنع به وتتمنى له
حياة سعيدة.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
خطأ الزوجة في حبها لآخر غير
زوجها واندفاعها نحو هذا
الحب؛ الذي يؤدي إلى طلاقها
وتفكك بيتها ،الذي لا تستطيع
العودة رغم ندمها .البناء مجرد
مشاهد تخللها نقلات .المكان
متنوع وغير محدد ،والزمان
مسلسل مع نقلات .لغة السرد
بسيطة بها ضعف.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،وهي تقدم
إشكالية "حب الآخر غير
الزوج" ،حيث يقع سعد في
حب "عهد" المتزوجة ،ل كن
يظل حبهما نقيا ،وينتهي نهاية
مثالية ،حيث يفترقان مع عهد
بالاحتفاظ بهذا الحب كما
تصرح الكاتبة .يأتي البناء مجرد
مشاهد تخللها نقلات .ويتنوع
المكان و يأتي أحيانا غير محدد،
أما الزمان فمسلسل.

 -62الفتاة الغامضة

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

 -62الفتاة الغامضة

 .735أريد أن أعود (ص )45-39
 .736الحب المستحيل (ص )53-46

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

تغضب "رشا" من أمها؛ حيث اعتادت الأم على
أن تخطف منها سماعة الهاتف؛ لتعرف إلى من
تتحدث ،بينما رشا كانت تحادث صديقتها
الوحيدة "غالية" ،التي تذهب إلى بيتها ،وهناك
تعرفت على أخيها غيث رغم خجل رشا ،التي
دخلت في علاقة معه رغم أن أسرتها شديدة
المحافظة .تقع في حب "غيث" وتخرج معه رغم
حرص أسرتها ،وتستمر علاقتهما فترة طو يلة إلى
أن تكتشفها الأسرة عن طر يق غيابها عن
المدرسة .ورغم ثورة الأسرة فإن "غيث" يتقدم
لخطبتها ثم الزواج منها ،وعقب شهر العسل،
يج بره والد "رشا" على تطليقها ،وهو ما يفعله
"غيث" ،ثم يحاول العودة مرة أخرى .ل كن
الأب يرفض.
تقود "جميلة" سيارتها وهي تبكي بعدما طلقها
زوجها .تعيش مع طفلها "فواز" ،وتبحث عن
عمل ل كي تنفق على نفسها وطفلها ،وتجد وظيفة
في مبنى البريد العام ،وهناك تتعرف على "فارس"
الذي أكمل تعليمه الجامعي .تنشأ صداقة بينهما،
تتطور لتصير حبا قويا ،ل كن يعلن فارس أنه لا
يستطيع الزواج منها دون موافقة أهله؛ الذين لا
يقبلونها زوجة له؛ لأنها أكبر منه سنا ومطلقة
ولديها طفل ،عندئذ تنتقل إلى مدينة أخرى غير
الدوحة ،حيث ترى أن ذلك هو الحل الوحيد
للهرب من ذلك الحب المستحيل .تعمل في
حضانة ،تتعرف على "السيد عبد الله" والد فتاتين
ماتت أمهما ،و يعجب بها ثم يتقدم للزواج منها.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج شدة
رقابة الأسرة على الفتاة ،وما
يؤدي إليه ذلك من خروج
الفتاة عن تلك القيود .يأتي
البناء غير منظبط ،ويتشكل من
مشاهد تخللها نقلات محددة
وغير محددة .المكان متنوع وغير
محدد أحيانا ،والزمان مسلسل
مع نقلات زمنية ،مع بساطة
اللغة وضعفها في بعض
المواضع.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
صعوبات الزواج الثاني بالنسبة
للمرأة ،وما تتحمل جراء طلاقها
من إشكاليات الحياة .يأتي
البناء عبارة عن مشاهد تخللها
نقلات محددة وغير محددة،
وأما المكان فمتنوع وغير محدد
أحيانا ،ويستمر الزمان مسلسلا
مع نقلات .بينما لغة السرد
بسيطة بها ضعف في بعض
المواضع.

 -62الفتاة الغامضة

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

 -62الفتاة الغامضة

 .737الفتاة الغامضة (ص )60-54
 .738انفصال (ص )68-61

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

"محمد" فتى يعيش في حي شعبي ،ولديه من
الأخوة اثنان :محمود ،وهدير .يهوى محمد لعب
كرة القدم ،وهو ماهر فيها؛ لذا التحق بأحد
الأندية ال كبيرة في البلاد .وفي الوقت نفسه لم
ينس واجبه الدراسي؛ لذا ما إن يعود من
التدريب حتى ينكب على دراسته .ذهب ذات
يوم إلى البحر لركوب السكوتر ،وهناك قدم
عرضا جذب انتباه الواقفين ،ومنهم فتاة أحبها
دون أن يعرف أي معلومات عنها حتى اسمها.
توفى "محمود" أخو محمد في حادثة ،ثم مرضت
أخته "هدير" ،ذهب الأسرة للخارج من أجل
علاجها ،وعند العودة توفيت في حادث بالبحر،
اكتئب محمد وحاول الانتحار ،ثم قرر العودة إلى
فتاته "ثر يا" وخطبتها.
يستيقظ محمد هذا اليوم مبكرا؛ فهو أول أيام
اختبارات المدرسة الثانو ية ،ثم يذهب بعد
حديث قصير مع والدته .كان "محمد" على علاقة
حب مع "رهام" ابنة جيرانهم رغم كونها من
أسرة فقيرة ،فمحمد لا يبالي بمثل هذه الفوارق.
يخ بر محمد والدته بحبها هذا فتطلب الأم مقابلة
فتاته تلك ،وخلال اللقاء تعجب والدة محمد
برهام .يكتشف والد رهام الأمر فيثور ،ثم يُطَلق
أمها ،وقد وقع هذا الأمر على رهام وقع
الصاعقة؛ فلم تتخيل أن تكون سببا في طلاق
والديها يوما .تذهب رهام مع والدتها إلى
"البحرين" ،يظل محمد ورهام متمسكين بحبهما،
وتنتهي القصة بتخرج محمد وسفره لرهام من أجل
الارتباط بها.

501

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
الأحداث
من
مجموعة
الاعتيادية ،التي تخلو من
الصراع الفني ،فقط فتى أحب
فتاة دون أن يعرفها ،ثم تقدم
لخطبتها بعدما مرت حياته بعدد
من ال كوارث .البناء عبارة عن
مشاهد تخللها نقلات ،تكثر فيه
المصادفة ،أما المكان فمتنوع
وكذا الزمان مسلسل مع
نقلات .لغة السرد بسيطة بها
ضعف.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
عددا من الأحداث الاعتيادية،
التي تتمثل في حب محمد لرهام،
ل كن ثورة أبيها التقليدية تقف
حاجزا أمام مثل هذا الحب،
الذي يسعى محمد إلى إكماله.
البناء عبارة عن مشاهد تخللها
نقلات ،تكثر فيه المصادفة ،أما
المكان فمتنوع وكذا الزمان
مسلسل مع نقلات .لغة السرد
بسيطة بها ضعف.

 -63رسالة الوداع

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

 -63رسالة الوداع

 33 .739يوم في الحب (ص )13-8
 .740اختطاف زوج (ص )18-14

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

انتقدت "رشا" مبالغة أختها "هبة" في زينتها وهي
خارجة إلى الأسواق ،بينما رأت هبة ذلك
وسيلة ناجحة في إيقاع الشباب المعجبين بها .سار
الأمر كما توقعته هبة ،وإن انتهت اللعبة بمأساة
مروعة مع أختها ،التي سافرت خلال أجازتها
لبلد آخر ،وهناك تعرفت على "خالد" ،وقوي
الحب بينهما ،رغم أنها بلغت الرابعة والثلاثين من
دون أن يكون لها أي علاقات عاطفية .اقترب
إجازة رشا من الانتهاء واستمر حبها لخالد رغم
قصر المدة التي تعرفا فيها ،ل كن كشفت هبة أن
اسمه حمد ومتزوج ولديه  3أطفال ،كانت صدمة
شديدة لرشا ،واشتعل غضبها ،وعندما ذهبت
للقاء خالد أعلمته بالحقيقة ،وأنهت علاقتها به
باحتقار شديد.
رانيا فتاة جميلة جدا في الثلاثين من عمرها ،هادئة
متعاونة ترعى أسرتها .تزوجت من "أديب"
زواجا تقليديا ،ور ُزقت منه بأطفال ثلاثة :ولد
وبنتين ،ل كن تراكمت الديون على زوجها ،الذي
كان له علاقات غرامية كثيرة قبل الزواج
وبعده .وعندما واجهته بالأمر ،وحاولت معالجته
ثار وطردها إلى بيت أبيها .ورغم ذلك عادت
رانيا إلى بيت زوجها من أجل مصلحة أطفالها
ومظهرها الاجتماعي ،ل كن هذا الزوج وقع في
غرام فتاة عمرها  45سنة ،عرفت زوجته
وواجهته بعلاقته بهذه العانس عندئذ ثار
وضربها ،بل طلقها .كان الأطفال يسألون عن
أبيهم ،فتخبرهم الأم أنه مسافر ،ل كنها قررت
مواجهة الأمر،ومحاولة تحقيق الاستقرار الأسري
لأبنائها.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،وترصد إشكالية
"خداع الحب" ،وما يكون من
اندفاع المرأة إلى هذا الحب بلا
تروٍ؛ من ثم تتشكف لها
حقيقته الزائفة ،عندئذ تتخلى
عنه باحتقار شديد كما صرحت
الكاتبة .يأتي البناء السردي
تقليديا ،بل يتضح فيه منحى
الوعظ .ينحصر المكان في
"المنزل ،المطعم" ،و يكون الزمن
مشهديا.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إحدى الإشكاليات التي تواجه
الكيان الأسري ،وتسبب في
تدميره ،وهي "علاقات الزوج
الغرامية" ،التي لا يتوقف عنها
الزوجة
محاولات
رغم
إصلاحه .يأتي البناء تقليديا،
وينحصر الفضاء المكاني في
"المنزل" ،بينما يأخذ البناء
الزمني منحى مشهدي .أما اللغة
فضعيفة تكثر بها الأخطاء
النحو ية ،وليس ثمة اهتمام
بعلامات الترقيم.

 -63رسالة الوداع

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

 -63رسالة الوداع

 .741الزوجة الانطوائية (ص )24-19
 .742الطرق المسدودة (ص )29-25

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

يعرض الوالد على ابنه "صالح" الزواج من ابنة
خالته "كوثر" ،ل كن صالح لم يكن يرغب في
الزواج وقتئذ ،و يعرض والد كوثر عليها الزواج
من صالح ،فتعترض لأنه مدلل ،ثم توافق لموافقة
والديها .يتزوج صالح كوثرا ،و يعجب بأدبها
ويسعده هذا ،ل كن يشعر أنها لا تغار عليه،
فيقترح صديقه "جمال" عليه أن يثير لديها الشك.
يتم ذلك دون أن يحرك في كوثر شيئا ،فيقترح
جمال أن يهددها بالطلاق ،وعندما يعلم والد
صالح بهذا ينصح ولده بالطر يق الصواب ،وتغيير
أجواء الحياة ،وهو ما يتم ،وتصبح كوثر حاملا،
وعندما يتناقشان في اختيار اسم المولود يتمنى
صالح أن زوجته بقيت بلا رأي.
تحصل عائلة "أبو ثامر" على مسكن بعد مشقة
بالغة ،حيث يلقون الأمتعة التي يحملونها ،ثم
يمتدح أبو ثامر تلك الشقة الجديدة ،خاصة مع
سعتها وحسن تأثيثها .تلتقي أم ثامر بجارتها "أم
محمد" ،في أثناء هذا التعارف كانت "صفاء" تشعر
بالقلق إزاء نظرة محملقة من ابن جارتهم "محمد"،
بعد أيام من الأفكار المتضاربة وجدت نفسها لا
تزال بعيدة عن تحقيق حلمها ،خاصة مع معرفة
أبيها وتهديده لها ،رغم ذلك تقابله دون علم أبيها،
الأمر الذي يغضبه و يعاقبها بالضرب ،ثم السفر
لفرنسا لإكمال تعليمها ،ل كنها تنهي هذا السفر،
وتعود مستمرة في علاقتها بمحمد ،الذي تحاول
لقاءه ليلا من أجل زواجها به سرا ،ل كن تفاجأ
بأبيها.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية حياتي تخص الكيان
الأسري ،وهي "سلبية الزوجة"،
ونقمة الزوج من ذلك ،و يحاول
بشتى الطرق جعلها إ يجابية،
وعندما تصبح كذلك يتمنى لو
بقيت كما كانت .يأتي البناء
ًّ
تقليديا ذا معالجة مباشرة،
ينحصر المكان في "المنزل" ،وتتسم
بالنية الزمنية بالمشهدية ،بينما
اللغة ضعيفة.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
بعض إشكاليات الحب في ظل
المجتمع التقليدي ،الذي يمثله
الأب باعتراضه غير المبرر على
هذا الأمر .ل كن تأتي المعالجة
سطحية تكتفي برصد الأحداث
الخارجية ،وذلك عبر مشهدي،
ينحصر فيه المكان خلال
"المنزل ،فرنسا" ،أما البنية
الزمنية فتكثر فيها النقلات غير
المحددة.

 -63رسالة الوداع

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

 -63رسالة الوداع

 .743رسالة الوداع (ص )33-30
 .744زوجة الأب (ص )38-34

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

أخبر الطبيب "حنانا" أنها مريضة بأنيميا حادة
و يلزمها علاج مكثف؛ فحزنت لذلك ،خاصة وقد
تذكرت الشاب الذي يحبها للغاية "عصام" ،وما
سوف يعانيه بسبب ذلك .وعندما تقابلا وعدها
عصام بأنه سوف يقف بجانبها حتى تجتاز هذه
المحنة ،ل كن مرت الشهور وحنان تعاني من
مرضها وقد تغيرت إلى فتاة عابسة .طلبت
مقابلته ،وعندما جاء تركت له رسالة ،وغادرت
مسرعة ،فتح الرسالة لما عاد إلى بيته ،فوجدها
تطلب منه الابتعاد وعدم محاولة الا تصال بها أو
مقابلتها ،وأن يعد هذه الرسالة رسالة الوداع.
تعجب عصام إزاء ذلك .فكر عصام ماذا يفعل؛
تقدم لوالدها طالبا الزواج منها ،ل كنها صرخت
رافضة؛ فعاد عصام يجر أذيال الخيبة.
حزنت "هبة" وتألمت بسبب طلاقها؛ لذا قررت
استكمال دراستها ،وحصلت على شهادة جامعية،
تمكنت بواسطتها من العمل في وظيفة مناسبة،
حيث تعرفت على زميلها "علي" ،الذي شاركته
بعض الأعمال ،وعندما تغيب طو يلا فرحت
بمجيئه وسألته عن سبب تغيبه؛ فعلمت أن ابنته
كانت مرضية ،واضطر للبقاء بجوارها؛ لأن
زوجته توفيت منذ  8سنوات .عرض علي عليها
الزواج ،فقبلت وتم العرس ،وأحست أن
السعادة عادت إليها .ل كنها لاحظت أن جل
اهتمامه موجه لطفلته ،وأن معاملته لها كانت
جامدة .نجحت بمساعدته في أن يحسن صورتها
لدى ابنته "أميرة" ،فاعتذرت الابنة ،وأحضرت
زوجة الأب هدية لها ،وحضرت اجتماع مجلس
الأمهات بمدرستها .وهكذا عادت الحياة طبيعية
لهبة ،واكتملت فرحتها بحملها الأول.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إحدى إشكاليات الحب ،وهو "
فشل الحبه بسبب مرض
الفتاة" ،وقرارها بالابتعاد من
أجل من تحب ،رغم شدة
تمسكه بها ومحاولته معاونتها في
مرضها .يأتي البناء تقليديا،
وتكون المعالجة شديدة المثالية.
ينحصر المكان في "العيادة،
المنزل" ،بينما الزمان مشهدي،
أما اللغة فضعيفة.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
الكيان
إشكاليات
إحدى
الأسري ،وهي كراهية الابنة
لزوجة الأب ،ثم نجاح تلك
الزوجة في إزالة تلك ال كراهية،
وإصلاح هذا الكيان الأسري.
يأتي البناء تقليديا ،وتتسم
المعالجة بالمثالية الشديدة ،ينحصر
المكان في "المنزل ،مؤسسة
الزمان
و يكون
العمل"،
مشهديا ،أما اللغة فتأتي ضعيفة.

 -63رسالة الوداع

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

 -63رسالة الوداع

 .745ضرة (ص )41-39
 .746عذاب الرحيل (ص )44-42

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

يفاتح "حسن" زوجته "سهيلة" برغبته في الزواج
ثانية ،عندئذ تسرع إلى غرفتها وسط ذهولها،
وتتذكر ترديده بأنه يراها طفلة في تفكيرها ،ثم
تستلم له بالموافقة على زواجه الثاني ،لا سيما أنه
وعدها بالعدل بينها وبين تلك الزوجة الجديدة.
تأتي الزوجة الثانية "ميعاد" ،ل كن لا يعدل بينهما
حسن كما وعد ،و يعتذر بأنهما ما زالا زوجين
جديدين؛ فتضطر سهيلة إلى مغادرة البيت
احتجاجا ،يأتي زوجها و يعتذر لها؛ فتستلم وتعود
إليه ،ل كنها تضيق بعدم تعاون ميعاد في أعمال
البيت بحجة أنها مدرسة وتعود من عملها متعبة،
لا تجد سهيلة سوى الصبر؛ فهو الوسيلة وحيدة
للخلاص من كل ضائقة.
نجحت "بلقيس" في إقناع والدها باستكمال تعليمها
ودخول الجامعة ،وقد سعدت بذلك هي وأختها
"نضال" .وقعت بلقيس في حب ابن عمها
"أحمد" ،وإن رأت أن زواجها منه مستحيل؛
لأنها تكبره بسنتين ،وهي قبيحة بينما هو وسيم؛
من ثم لا بد من أن تكتم مشاعرها .ل كن تم
الزواج المستحيل في نظرها ،وكانت سعادتها
غامرة .وقد اكتملت تلك السعادة بحملها ،ل كن
مات الجنين في رحمها ،ثم أجريت لها جراحة
تمكنت من الإنجاب بعدها .عادت السعادة
إليهما ،وأوصاها زوجها بابنتهما هبة ،وذات يوم
وهو عائد من العمل ،صدمته سيارة مسرعة،
فمات .قررت أن تعيش لابنتها ،التي لم تعد لها
سواها؛ لذا قررت أن تكون لها الأب والأم.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
معاناة الزوجة بعدما أصبحت
"ضرة" ،ولا تملك في نهاية
الأمر سوى الصبر والرضوخ
للأمر الواقع .يأتي البناء
تقليديا ،والمعالجة نمطية لا
ترتفع به حدة الصراع أو تبدو
أزمة الذات داخليا .ينحصر
الفضاء المكاني في "المنزل"،
و يأتي الزمان مشهديا ،بينما
اللغة ضعيفة.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،وتقتصر على رصد
إشكاليات عدة ،لا رابط بينها
سوى الشخصية الرئيسة .التي
تعاني بآخرة من "وفاة الزوج"،
وهو ما يمثل لها تحديا من أجل
مواصلة رعاية ابنتها .يأتي البناء
تقليديا ،و يكون الرصد خارجيا
سطحيا .ينحصر المكان في
الزمان
و يكون
"المنزل"،
مشهديا ،بينما اللغة ضعيفة.

 -63رسالة الوداع

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

 -63رسالة الوداع

 .747ملاك الرحمة (ص )49-45
 .748نحن بحاجة إليك (ص )53-50

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

كانت "هدى" ممرضة جميلة المنظر ماهرة في
عملها ،وقد سعدت بها الدكتور "نادية" التي
كانت تعمل معها في المستشفى .أخبرت الدكتور
نادية هدى أن هناك شابا قريبها يريد خطبتها،
سعدت هدى للغاية ،وانتظرت الشاب ،ل كنه لم
يأت ،وفي صباح اليوم التالي حضر زوج الدكتور
نادية ،وأخبر هدى بأن الشاب غير رأيه .قررت
هدى الاستقالة من المستشفى ،وعملت في عيادة
الدكتور جمال ،بدأ الشاب سالم يلفت نظر هدى،
ل كن زميلاتها إيناس أخبرتها بحقيقة هذا الشاب
المراوغ ،وعندما أرادت هدى أن تنهي علاقتها
به هددها بأنه سيفضحها لدى الدكتور جمال،
الذي أخبرته بأن سالما سوف يخطبها ،وعندما
حاول سالم الإساءة إليها لدى الدكتور نهره
وتعجب كيف يفعل ذلك مع خطيبته.
تألمت "منال" عندما علمت برغبة أبيها في الزواج
من امرأة أخرى ،ومع حزن أمها كان أخوها
"ناصر" مصمما على السفر من أجل الدورة
التدريبية .إزاء حزن أمها وتفكيرها في تدبير أمور
البيت اقترحت منال على أمها أن تترك الجامعة
وتعمل؛ حتى تنفق على المنزل ،رفضت الأم،
التي مرت عليها ليلة العيد في حال مختلفة .عاد
ناصر ،وكان شديد الثورة إزاء ملابس أخته
"منال" ومكياجها ،وأعلن صراحة أنه رجل
البيت ،و يجب عليهم سماع أوامره .ظلوا صامتتين
إزاء سيطرة ناصر وعدم مراعاته لمشاعرهما ،ومع
معاناة منال اتصلت بوالدها ،وعندما رد قالت له
بصوت يحمل أملا :أبي نحن بحاجة إليك.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
إشكالية الشخصية الرئيسة مع
الزواج ،عبر اعتذار من أراد
التقدم لها أولا ،ثم محاولة الآخر
خداعها باسم الحب .يأتي البناء
تقليديا ،والمعالجة سطحية
تكتفي برصد الأحداث من
الخارج .يتنوع المكان بين
"المنزل ،المستشفى ،عيادة
الزمان
و يأتي
الطبيب"،
مشهديا ،أما اللغة فضعيفة.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
معاناة الشخصية الرئيسة "الابنة"
من افتقاد الأب بسبب زواجه
من أخرى ،خاصة مع تسلط
الابن الأكبر وعدم مراعاته
لمشاعر الآخرين .يأتي البناء
برصد
و يكتفى
تقليديا،
الأحداث عن طر يق سردها
فحسب .ينحصر المكان في
"المنزل" ،و يأتي الزمان مشهديا،
وتأتي اللغة ضعيفة.

 -64الحب المستحيل

 .750الحب المستحيل (ص )16-9

سبقت ،انظر القصة رقم ""736

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

 -63رسالة الوداع

 .749تغار علي (ص )56-54

وافق العم على زواج "أحمد" من ابنته ،وتمت
مراسم الزواج ،لتأتي أمه وأخته "رانيا" من أجل
ز يارته ،فتتولد الغيرة في قلب زوجته "زينب" مما
أزعج أحمد ،وكان أحمد يدلل ابنته كثيرا ،مما أثار
حفيظة الزوجة "زينب" إلى حد أنها كانت
تختطفها منه ،وصارحته كثيرا بأنها زوجته،
و يجب عليه أن يهتم بها ،ولا ينشغل عنها بأي
شيء آخر ،وبكن دون جدوى .وشيئا فشيئا
أوغرت صدر ابنتها عليه ،حتى أنها لم تعد تفرح
بمجيئه أو وجوده ،وحاول أن يعرف السبب،
ول كنه لم يفلح؛ مما اضطره إلى تهديدها بالزواج
من أخرى؛ لأنها لا تحسن العشرة الطيبة.

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،وترصد إشكالية
"غيرة الزوجة" على زوجها،
ل كن عبر مستوى غير معتاد،
وهو الغيرة عليه من أمه وأخته،
بل من ابنته .ل كن يأتي البناء
ًّ
تقليديا والمعالجة سطحية،
تكتفي برصد الأحداث رغم
غرابتها وحتمية وجود دوافع
لها .ينحصر المكان في "المنزل"،
و يأتي الزمان مشهديا ،بينما
اللغة ضعيفة.

 -64الحب المستحيل

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

 -64الحب المستحيل

 .751زواج ابنتي (ص )20-17
 .752هي الأفضل (ص )23-21

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

تعود الزوجة من عملها متعبة مهمومة ،فقد تم
فصل زوجها من عمله ،وظل يبحث عن عمل
ل كن لم يجد .نظرت إلى جسمها الذي أصبح
هز يلا ،وبشرتها التي أصبحت ذابلة؛ فأحوالهم
المعيشية أصبحت سيئة للغاية ،ولولا وقوف
والدها ووالدتها بجانبها لفشلت في تربية ابنتها
الوحيدة سارة .كانت تقلقها فكرة خروجها من
المنزل للذهاب إلى العمل ،فزوجها عديم
المسئولية ،كل ما يشغله هو جلوسه مع أصحاب
السوء .يوافق هذا الزوج على زواج ابنته مع
صديق يماثله في السن؛ وهو ما أذهل الزوجة
خاصة مع إصرار زوجها على هذا الأمر الغريب،
ومع تألم الزوجة تفاجأ بأن صديق زوجها "السيد
يوسف" يأتي ليأخذ ابنتها بوصفها زوجته.
في المشهد الأول تذهب "فاطمة" إلى مكتب
رئيسها في العمل "شر يف" ابن عمها ،حيث تنهي
بعض الأعمال ،وفي مشهد آخر تذهب إليه في
منزله من أجل إكمال بعض الأمور المتعلقة
بالعمل أيضا؛ مما يذكرها بأشكاليتها معه .دخلت
غرفته ،ونظرت إليه بتردد ،وأحست بكره شديد
نحوه؛ حيث لم تنجح في التوقف عن التفكير فيه
بينما هو يحب فتاة أخرى ،ويريد الزواج منها
رغم اعتراض والده عليها لسوء أخلاقها
وانحدارها ،ل كنه أصر ورفض الزواج من
فاطمة .تقدم فاطمة ملف العمل له ،ل كنه
يخاطبها بجفاء قائلا :ليس هذا الملف الذي
طلبته ،بل يرمي به في وجهها؛ مما يدفعها إلى
الانفجار في وجهه.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
الإشكاليات
إحدى
الاجتماعية ،التي تتمثل في فساد
الزوج وعدم قيامه بمسئولياته
تجاه أسرته ،بل إيذاء ابنته
الوحيدة بتزو يجها إلى رجل
يماثله في العمر .يأتي البناء
السردي مشهديا مع نقلات،
ويتمثل الفضاء المكاني في
"المنزل" ،وتكثر في البنية الزمنية
النقلات غير المحددة ،أما اللغة
السردية فبسيطة.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،وهي ترصد
إحدى إشكاليات الحب ،التي
تتمثل هنا في "التمسك بحب من
يرغب في أخرى" ،وما ينتج
عن ذلك من معاناة للمحب؛
نتيجة سوء معاملة الآخر.
يتكون البناء من مشهدين مع
نقلة محددة بينهما ،وينحصر
المكان في "مكتب شر يف،
منزله" .الزمان مسلسل واللغة
بسيطة.

 -64الحب المستحيل

 .754شائعات (ص )35-29

يعاود "السيد علي" طلبه الزواج من "ليلى" ،ل كنها
تصر على الرفض رغم كثرة ما وعدها بتقديمه لها
ومحاولته إيقافها بالقوة .تحاول أمها إقناعها به،
ل كنها ترفض لأنه متزوج ومخادع ،لذا تصرح بأنه
أوهمها بحبه وهو متزوج .يتقدم "إبراهيم" لخطبتها،
و يعمل على إقناعها لإتمام الزواج رغم ترددها،
يعمل "السيد علي" على إفساد هذه الخطبة بإخبار
"ماجدة" أخت ليلى بأنه علم من مصادر موثوق
بها أن إبراهيم يتاجر في المخدرات ويتعاطها ،تعاني
ماجدة من أجل إخفاء هذا الأمر ،ل كنه يعرف
وينتشر فتصر الأم على إنهاء الخطبة ،وتحاول ليلى
الوقوف بجوار إبراهيم وإعادة الثقة له بعد هذه
الشائعة وما أصابه من آلام شديدة.

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

 -64الحب المستحيل

 .753من أجله (ص )28-24

سبقت ،انظر القصة رقم ""733

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

509

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إحدى إشكاليات الزواج
المتمثلة في استخدام بعض
الناس للشائعات وسيلة لإفساد
الزواج ،وكيف يكون تأثير تلك
الشائعات شديدا .يأتي البناء
مجرد عدد من المشاهد
الحوار ية ،ويتنوع المكان بين
"مطعم ،المنزل ،غير محدد"،
وثمة استباق واسترجاع ،أما لغة
السرد فبسيطة.

 -64الحب المستحيل

 .756الطرق المسدودة (ص )45-39

سبقت ،انظر القصة رقم ""742

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

 -64الحب المستحيل

 .755حب عبر الإنترنت (ص )38-36

فاجأ الأب أبناءه بتوفير خدمة "الإنترنت" في
المنزل ،وكانت مفاجأة شديدة لهم ،فرحت
"منى" به ،وانطلقت في رحلتها عبر عالمه ،لتعلن في
قلبها الرحلة َ المصير ية أيضا ،فقلبها يحمل أحزان
الأرض ،ووجها يخفي خلفه فتاة حزينة باكية
بائسة ذات قلب مجروح ،ل كنها تحمل الإيمان في
قلبها ،وهذا ما ساعدها كي تبقى صامدة .مضى
شهران على بداية رحلتها في هذا العالم ،وتوطت
علاقتها ب "هيثم" ،وصار بينهما حب عميق .تلتقي
منى ب "نورا" أخت هيثم ،التي تعرف علاقتهما،
وتعلن خوفها من خداع أخيها لمنى ،تعود منى إلى
المنزل شديدة السعادة ،حيث تذكرت عندما نظر
إليها هيثم بحب كبير وقال لها إن سوف يتزوجها.

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
تجربة الحب عبر الإنترنت ،وما
يترتب عليه من إشكاليات،
ل كن كانت المعالجة على قدر
من السطحية ،حيث جاءت
أقرب إلى الرصد العام
الخارجي .تمثل البناء السردي
في مجموعة من المشاهد التي
تتخللها نقلات ،أما المكان
فانحصر في "المنزل ،استراحة
الجامعة" ،وثمة استرجاع.

 -64الحب المستحيل

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

 -64الحب المستحيل

 .757نوبات جنون(ص )48 -46
 .758الغزالة الجر يحة (ص )50-49

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

كانت "إ يناس" نائمة في السرير وحيدة ،سرت
رعشة في جسمها فقامت من نومها مذعورة فزعة
لرؤيتها حادثتها القديمة المؤلمة ،التي وقعت لها
عندما كانت تبلغ من العمر  6سنوات ،ورغم
ذلك لم تستطع نسيانها ،حتى في أحلامها .فتحت
فمها لتصرخ ،وأخذت ترتعش بشدة وانتابتها حالة
عصبية؛ فأخذت تكسر كل شيء أمامها .عمل
والدها على تهدئتها ،وطبع على جبينها قبلة ،هذه
القبلة أرجعتها عشرين عاما إلى الماضي ،وتذكرت
الاعتداء الذي وقع عليها من مجهول .أجلسها
والدها ،فنامت ،تحار الأم مما بها .يأتي لقاء
ب "محمود" [هكذا بلا تعر يف له] ،حيث تعبر عن
حزنها لأنها لم تصارحه بالحقيقة ،وهو ما يبعث
التساؤل لديه ،ل كن بعدما يعلم يقرر التقدم
لخطبتها.
كانت يدا"وجدان" تتشبث بعجلة القيادة في
إصرار .رأت غزالة جر يحة على الأرض ،اقتربت
منها ،وأحست أنها ترجوها أن تعالجها ،وتنقذها
من الموت .عادت إلى السيارة ،وأحضرت
شنطة الإسعافات منها ،عملت على إسعاف
الغزالة الجر يحة بشتى الطرق .نظرت وجدان إلى
صديقتها نجلاء ،وقالت إنها ترى نفسها شبيهة
بهذه الغزالة التي كانت تنتظر من يداوي
جراحها ،ل كنها لم تجد .تؤكد صديقتها "نجلاء" أنه
سيأتي من ينقذها مثلما فعلت هي مع هذه
الغزالة .استلقت وجدان على سريرها ،وأخذت
تستمتع بمنظر هطول المطر عبر النافذة ،وهي تفكر
في "منصور" الذي عاشت معه قصة حب ،ل كنها
لم تكن خبيرة بما يكفي بأمور الرجال؛ فخدعها
ورفض الزواج منها.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج جانبا
من الآثار السلبية ،التي تعاني
منها فتاة اعتدي عليها صغيرة،
ل كن كانت المعالجة مبتسرة،
ومفتقرة إلى تعمق داخل
الشخصية أو تقديم الأحداث
الموضحة .جاء البناء مشهديا،
وانحصر المكان في "غرفة النوم،
عام" ،وكثر في البنية الزمنية
النقلات غير المحددة مع
استباق.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
تجربة من تجارب الحب ،الذي
تنتهي بانخداع الفتاة ممن تعتقد
أنه يحبها .جاء البناء مشهديا،
مع توظيف الرمز ،ل كن بصورة
واضحة جعلته أقرب إلى التشبيه
المصرح بأطرافه .ينحصر فضاء
المكان في "الطر يق ،غرفة
وجدان" ،ثمة استرجاع ،ولغة
السرد جاء ت بسيطة.

 -64الحب المستحيل

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

 -64الحب المستحيل

 .759الحزين (ص )53-51
 .760أعز صديقاتي (ص )56-54

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

انهار "محمد" بعدما تأكد له وفاة أبيه ،وأنه أصبح
مسئولا عن أخو يه "ناصر" و"روان" ،وقرر أن
يضحي من أجل أخو يه؛ حتى تستمر الحياة؛
وكان قراراه بأن يتخلى عن الكلية ،ويبحث عن
عمل ليوفر لقمة العيش لهما .أخذ يحدث في
سقف المنزل ،وكأنه يراه أول مرة ،خاطب
نفسه مصرحا بحبها ،ل كنه قرر أن يدوس على
هذا الحب ،ليواصل طر يقه بالرغم من الحزن
والألم .أدى ما عاهد نفسه عليه ،وبعدما قام
بجانب كبير من واجبه تجاههما تعمل أخته
روان على تشجيعه من أجل معاودة التفكير في
الزواج وبناء حياته الخاصة ،وهو ما يقوم به،
ل كنه يصدم في أخلاقيات زوجته ،ويندم على
تسرعه.
كانت "هبة" مضطربة وهي تهبط السلم المؤدي
إلى الطابق الأرضي؛ لقد صفعتها حقيقة أخيها
"عصام" .توقفت وسط ساحة المنزل ،امتلأ قلبها
بالكآبة ،وقفت تتأمل بعض الأفكار تتقاذفها؛
كل ذلك نتيجة معرفتها سوء أخلاقيات أخيها،
وكثرة علاقاته الغرامية رغم إدعائه حب صديقتها
"فرح" ووعده لها بالزواج .تحاول هبة تنبيه فرح
إلى خطر التعلق بأخيها عصام ،نتيجة توقعها
خداعه ،وخوفها من صدمتها .وعندما صارحت
هبة أخاها بعلاقاته المتعددة حملق في وجهها
وكأنه أصيب فجأة بالصمم ،ل كنه غضب ورفض
تتدخلها ،بل أنذرها .طلبت منه أن يقطع علاقاته
بجميع الفتيات اللاتي يعرفهن ،ل كنه لم يستجب.
زاد حزنها نتيجة أن محاولاتها العديدة باءت
بالفشل.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية اجتماعية ،وهي تحمل
الأخ الأكبر مسئولية أخو يه
بعد وفاة والدهم ،وتضحية بحبه
ومستقبله من أجلهما .جاء
البناء السردي مشهديا ،ويتنوع
المكان بين "حجرة الطبيب ،منزل
العائلة ،منزل الزوجية" ،وكثر
في البنية الزمنية النقلات زمنية
المتسعة غير المحددة ،وجاءت
لغة السرد بسيطة.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
خداع الحب عن طر يق الفتى
الذي تعدد علاقاته ،ورغم
نصحه الآخرين له وتهديدهم
فإنه يستمر في تلك العلاقات
المتعددة .جاء البناء السردي
مشهديا ،ويتنوع المكان بين
"منزل العائلة ،منزل فرح"،
وكثر في البنية الزمنية النقلات
زمنية المتسعة غير المحددة ،وقد
جاءت لغة السرد بسيطة.

 -65ناصح ورابح

[ ]26ماجدة جوهر الجاسم

 -64الحب المستحيل

 .761عاشقة الطب (ص )62-57
 .762القضاء والقدر (ص )19-11

سبقت ،انظر القصة رقم ""730

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

يحكى أن طائرين مغردين ،هما :رابح وناصح كانا
يعشيان في الغابة باستقرار وأمان ،وكلاهما كان
فعله حميدا ورأيه سديدا مسموعا ،وذات يوم
وصل صياد للغابة ونصب شراكه؛ مما أغضب
ناصح ،بينما رأى رابح أن عليهما مغادرة المكان
ليأمنا شره ،ل كن رفض ناصح هذا الرأي ،وقرر
اللعب وعدم الخوف من الصياد ،بل حاول أن
يحصل على البذور التي وضعها الصياد في الشرك؛
معتقدا أنه لن يناله ضرر ،ل كن وقع في شباك
الصياد؛ مما أحزن رابح كثيرا ،بينما سلم ناصح بما
حدث ،ورآه من القضاء والقدر .عاد الصياد
بناصح ،وقرر بيعه لا ذبحه؛ فسجنه إلى أن باعه
لتاجر طيور وحيوانات ،وضعه في دكانه.

513

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم بداية
أحداث قصة طو يلة ممتدة
الفصول ،تسعى إلى منح درس
وعبر للقارئ ،وهو ما يتضح
من عتبة العنوان الرئيس ،الذي
يشير إلى "عاقبة الغرور وضرورة
التسليم بالقضاء والقدر" .يأتي
البناء تقليديا ،وينتوع المكان
بين "الغابة ،بيت الصياد ،دكان
التاجر .أما الزمن فيأتي مسلسلا
مع توظيف الاستباق .وتسير
لغة السرد على منهاج لغة
المقامات.

 -65ناصح ورابح

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

 -65ناصح ورابح

 .763العجلة تعقبها الندامة (ص )22-21
 .764الأصحاب في السجن (ص )24-23

حزن رابح على ناصح حزنا شديدا ،كما فجعت
بمصاب ناصح الطيور ُ ،وعاش رابح في هموم
وأتراح حتى ضاقت به الديار؛ فقرر أن يبقى في
ذلك المكان؛ ليعرف ما صار لصاحبه ،فشرع
يسأل عنه وعما حدث له ،ول كن من دون أن
يصل إلى شيء؛ فقرر أن يقلع عن ذلك البكاء،
وقام يعظ حيوانات الغابة وطيورها بما حدث
لصاحبه ،و يضرب بناصح الأمثال واستمر على تلك
الحال فترة غير قصيرة ،إلى أن غدر به الزمان
عندما جيء به إلى حديقة الحيوان.

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

تقلبت الأحوال بناصح ،فتارة هو محبوس في قصر
وتارة أخرى في قفص ،إلى أن انتهى به المطاف
إلى الحبس في حديقة الحيوان؛ ليذوق صنفا آخر
من العذاب بعدما ذاق من الهوان أصنافا
وألوانا ،واشتد عليه الشقاء؛ فأخذ يفكر في الدنيا
الغرور ،والدهر العثور ،وكثرت تساؤلاته الح يرى
إزاء ذلك .مكث رابح في الحديقة بضعة شهور،
وذات يوم أحضر إلى القفص طائر منكوب؛
فذهب إليه ناصح ليتعرف عليه ،ل كن لم يصدق
عينيه فإذا به صديقه رابح يقابله مرة ثانية؛
فتصافحا وتعانقا وحمدا ربهما وقام كل منهما
يقص على الآخر قصته.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،وهي تقدم
استكمال للقصة التي قبلها،
حيث تعالج موقف "رابح" مما
"ناصح"،
لصديقه
حدث
وضرورة التعلم من تجربة
الآخرين وعدم الوقوف طو يلا
أمام ما حدث بالبكاء فقط.
يستمر البناء تقليديا ،وينحصر
الفضاء المكاني في "الغابة"،
و يأتي الزمان مسلسلا ،وتتسم
اللغة السردية بلغة المقامات.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تكمل ما
سبقها من أحداث ،وهي تدور
حول "تقلبات الأقدار" وما
يكون منه صروف تنتهي بغير
المتوقع ،حيث يتقابل رابح
وناصح مسجونين في حديقة
الحيوان بعدما افترقا في الغابة.
يأتي البناء تقليديا ،وينحصر
المكان في "حديقة الحيوان"،
وثمة استرجاع ملخص ،مع
التزام لغة المقامات.

 -65ناصح ورابح

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

 -65ناصح ورابح

 .765يوم لك ..و يوم عليك(ص )29-25
 .766الإمام العادل ..قوام لكل مائل (ص )32-31

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

حكى رابح [عبر سرد ثان] كيف انتشر في الغابة
رعب الإنسان ،حيث كثر عدد الصيادين،
وعملوا في الطيور والحيوانات القتل والأسر؛
فغدت الغابة شبه مهجورة وكان مصير الطيور بين
قتيل ومأسور ،ومن نجا فقد هاجر .وبعد فترة
اختفت المحن وعاد الأمن ،ل كن مات ملك
الطيور ،وتولى بعده طائر البوم شديد السوء،
الذي كان مل كه ظلما؛ فعادت الطيور إلى المعاناة
خاصة مع استسلامها ،وهو ما استنكره ناصح.
ل كن أخبره أن الطيور بدأت تفكر في التخلص
من ظلم البوم ،واتفقوا على أن يتخذوا الغربان
حكاما ،الذي رحب به قائدهم ،ووعد الطيور
بحكم عادل؛ عندئذ تخلص الطيور من حكم البوم
عبر الحيلة.
بعدما انتهى الحكم الظالم لملك البوم وأعوانه في
ظلمه ،ارتقى ملك الطير الجديد على شجرته ،وألقى
قائد الغربان خطبته التي بين فيها دور الطيور في
نجاح التخلص من البوم ،فلولا تضافر الجهود لما
استطاعوا تحقيق هدفهم ،ثم يعدد عوامل النصر
التي ساعدتهم ،ومنها الصبر ،والقوة مع الحيلة .ثم
أكد خطر الظلم وسوء عاقبته ،وأهمية العدل
وضرورة التمسك به؛ لذا وعدهم بالعدل وحسن
الملك ،بل طلب منه مساعدته في تقويم حكمه
وتوجيهه إلى الصواب ،كما أعطاهم حر ية انتخاب
قاضيهم .تقدم رابح بوصفه مرشحا لإلقاء خطبة
الطيور ،فبدأ بالدعاء للملك الجديد ،وذكره بأهمية
العدل وقيمته ،وقدم له نصائح تساعد على حسن
الملك وقوام الحكم.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد ظلم
الحاكم وكيف يؤدي إلى معاناة
الشعب ،الذي يفكر ويسعى إلى
التخلص من هذا الحاكم الظالم،
ومع إصرار الشعب يستطيع
تحقيق حريته .وهذا ما يدل على
"عواقب الظلم على المجتمع"،
يوظف البناء تقنية السرد داخل
السرد ،ويتنوع المكان بين
"الغابة ،حديقة الحيوان" ،وثمة
استرجاع مركزي ،مع التزام لغة
المقامات.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،وتصور جانبا من
"علاقة الحاكم والمحكومين"
القائمة على مراعاة الحقوق
والواجبات ،مع الاعتراف
بدور كل منهما في استقامة
الحياة ،التي لا بد أن تقوم على
التعاون من خلال العمل
المشترك .يوظف عبر بناء القصة
تقنية "السرد داخل السرد"،
وينحصر المكان في "الغابة"،
وثمةاسترجاع مركزي ،مع التزام
لغة المقامات.

 -65ناصح ورابح

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

 -65ناصح ورابح

 .767نهاية الظالم (ص )37-33
 .768عاقبة البغي ..وخيمة (ص )42-39

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

أكد رابح لناصح بأن حكي قصة الذئب والثعلب
[عبر سرد ثالث] ،حيث زعموا أن الذئب كان
يعيش في غابة رائعة ،لا يوجد بها سواه من
الضباع وثعلب ضعيف مهان ،رضي بالحياة في
ظل الذئب رغم سوء معاملته وظلمه ،وعندما
نصحه الثعلب بالتوقف عن الظلم قسى عليه
الذئب بالضرب ،فأضمر الثعلب الانتقام من هذا
الذئب القاسي ،ل كن أظهر الخضوع والاستكانة
له ،إلى أن جاءته الفرصة في أن يدفع الذئب إلى
السقوط في شرك حارس بستان كانا يسرقان
منه ،وعندما استنجد به الذئب أخذ يؤنبه على
ظلمه ،ولم يقبل اعتذاره ،بل نبه الحارس إلى
وجود الذئب ،الذي انتهى أمره بالقتل.
حكى الثعلب للذئب أن حية استنجدت برجل؛
فآواها من الحاوي ،ووعدته بمكافأة إن هو
خلصها ،ففعل ولما طلب المكافأة نهشته فمات.
عندئذ أصر الثعلب على التخلي عن الذئب ،حتى
قتله الحارس .ثم عاد السرد لرابح ،الذي استمر في
تقديم نصائحه لملك الغربان ،مؤكدا إياها بحكاية
ثانية عن زوج من العصافير ،اتفقا على جمع قوت
ينفعهما إذا حل الشتاء ،ولما أتى الربيع غادر
الذكر العش ،وعندما عاد في الصيف لاحظ
نقصان القوت ،فاتهم أنثاه بأكله واستعجل لها
العقاب حتى ماتت ،ثم تبين خطأه وندم ندما
شديدا حتى مات .وينتقل رابح إلى حكاية ثالثة
تؤكد ضرورة الحذر من وزير السوء ،وهي حكاية
القملة والبرغوث .انتهى رابح من خطبته لملك
الغربان ،أثنت الطيور على فصاحته واختارته
قاضيا بينها ،فاستقر الحال وعم الرخاء في الغابة.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم قصة
أخرى تعالج فكرة "ظلم
الصاحب لصاحبه" ،وكيف أن
هذا الظلم وتلك القسوة تجني
على صاحبها عبر انتقام المظلوم،
الذي إن استكان بداية ل كنه
يستطيع في نهاية الأمر أن
يقتص لظلمه .يأتي عبر البناء
تقنية سرد ثالث ،ويتمثل المكان
في "الغابة ،البستان" ،بينما
يكون الزمان مسلسلا ،مع
التزام لغة المقامات.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث يتواصل
عبرها تقديم النصائح من ممثل
الرعية إلى الراعي أو الحاكم،
وتأتي هذه النصائح بصورة غير
مباشرة ،بل باستخدام القصص
التي تفهم من خلالها العبرة
المقصودة ،وذلك كله لبيان
"أسس مهمة للحاكم" .يتوالى
السرد داخل السرد ،ومعه
يتنوع المكان "الغابة ،البستان،
عش العصفورين" ،أما الزمان
فمسلسل ،مع التزام لغة
المقامات.

 -65ناصح ورابح

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

 -65ناصح ورابح

 .769النميمة ..مفرقة الأحبة (ص )45-43
 .770بعد الفوت ما ينفع الصوت (ص )50-47

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

سأل ناصح صديقه رابح كيف غدر به الزمان،
فتحول من قاضي الغابة إلى سجن حديقة الحيوان،
فبين رابح أنها النميمة ،فعندما جاء موسم الهجرة
العليل ،أعد الغراب ملك الطير العدة لقضاء
وقت قليل في مكان يجتمع فيه الغربان ،لح ين
من الزمان يعود بعده .وقبل مغادرة الملك عين
أحد وزارئه نائبا له ،وأوصاه خيرا بجميع الطيور،
ثم أوصاهم بالإخلاص والطاعة له ،فصارت
الأمور على ما يرام بضعة أسابيع ،ل كن كان من
بين جلساء النائب "أبو براقش" الكاذب ،الذي
كان يكره رابح ،ويريد تولي القضاء مكانه ،فسعى
بأنواع الدسائس ضده لدى النائب ،حتى صدقه
وغضب على رابح ،واتهمه بأمور شتى ،نفاها رابح
ودافع عن نفسه.
يوضح رابح خطر النميمة عبر ما يحكيه من قصة
الفأر ،الذي كان يعيش ناسكا وحيدا تحت شجرة
عليها زوج من "الورشان" .وذات يوم صار الفأر
وذكر الورشان صديقين ،وكثر بينهما اللقاء وطال،
حتى انشغل ذكر الورشان عن أنثاه ،فشكت
لجارتها التي نصحتها أن تُوقع بين الصديقين
بالنميمة ،وهو ما فعلته وجعلت الذكر غضبان من
الفأر ،الذي حاول تبرئة نفسه مما ُّاتهم به زورا،
ل كن فشل فقرر الرحيل .وبعد أيام وقع ذكر
الورشان في شبكة صياد ،وبكت عليه زوجته،
التي أنبها "القرد سعدان"؛ لأنه لو كان الفأر
موجودا لأنقذ زوجها .عندئذ يؤكد رابح لنائب
الملك خطر الوشاية ،ثم يرحل عن الغابة.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تسجل
صورة من إشكاليات الحكم،
تتمثل في "دسائس حاشية
الحاكم" ،وما ينتج عنها من
مخاطر ،يقع فيها بعضهم؛
فيتحول حالهم من كونهم ضمن
المقربين إلى انقلاب الحاكم
ضدهم .ينحصر الفضاء المكاني
في "الغابة ،حديقة الحيوان"،
وثمة استرجاع زمني ،مع التزام
لغة المقامات.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تواصل
بلورة خطر "دسائس حاشية
الحاكم" عليه ،وما ينتج عن
استماعه لها من ظلم وإيذاء
للآخرين .وذلك عبر حكاية
"الفأر وزوج الورشان" ،التي
تؤكد أن الاستماع للوشاية
وال كذب يؤدي إلى إيذاء
المستمع والموشى به .ينحصر
المكان في "الغابة ،حديقة
الزمان
و يأتي
الحيوان"،
مسلسلا ،مع التزام لغة
المقامات.
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 -65ناصح ورابح

 .771هل جزاء الإحسان ..النكران؟ (ص )54-51
 .772النمامون والسعادة ..لصوص المودات (ص )56-55

أكمل رابح قصته وبين أنه غادر الغابة شريد البال
باكيا بكاء طو يلا ،وانطلق في الأجواء يبحث عن
حث شجرة كبيرة جرداء
مأوى ،إلى أن وجد بعد ب ٍ
فتوجه إليهاح ليرتاح من تعب طر يق البحث،
فإذا بعش أحد الطيور مهجور ،فأخذ يلف حوله
حتى وجد به فرخ صقر مذعورا ،يستنجد به،
فخشي رابح أن يكون ذلك خدعة؛ فابتعد عن
العش ،ل كن عندما تأكد أن الصقر قد فقد
أهله ،و يحتاج إلى مساعدة عاد إليه ،وأطعمه من
الحشرات والحبوب ،واستمر على ذلك حتى كبر
الصقر ،و بدأت طبيعته المفترسة تنمو لديه ،وبدأ
في تناول الطيور ،بل حاول افتراس رابح ،الذي
استطاع أن يفر منه بالحيلة.

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

عاد ملك الغربان وعلم برحيل رابح ،وبعد أن
استقرت به الأحوال سأل نائبه عن السبب،
فح كي الأكاذيب التي ُّاتهم بها رابح ،حزن الملك
ولم يهن عليه إذ تذكر صحبته ،ولم تصدق أذناه ما
سمع لمعرفته حسن سيرة المتهم ،فأخذ يحقق في
الأمر ،لا سيما أنه علم أن مصدر ما اتهم به رابح
هو أبو براقش ،فأمر نائبه بإحضاره ومعه
الشهود ،وضرب لأبي براقش الأجل إلى يوم
موعود ،وحقق في الأمر؛ عندئذ فزع أبو براقش
واعترف بأكاذيبه ،فح كم عليه الملك بالطرد،
وأعلن براءة رابح في البلاد ،ثم أنب نائبه قبل أن
يقيله من منصبه ،ممهدا لسرد حكاية ابن عرس
والأسد.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
حلقة من حلقات معاناة "رابح"
بعد تركه الوطن و بحثه عن
مأوى ،وكان سبب المعاناة هنا
"خداع الصديق وسوء رد
المعروف" ،فبعدما ساعد رابح
صديقا أساء إليه هذا الصديق،
وحاول إيذاءه .يستمر توظيف
تقنية السرد داخل السرد،
وينحصر المكان في "الغابة،
مع
الحيوان"،
حديقة
لغة
والتزام
الاسترجاع
المقامات.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،وتستكمل جانبا
من الأحداث ،وتقدم نموذجا
لتقصي الملك الحقائق ،وعدم
تصديقه كل ما يسمع .وبذلك
يستطيع معرفة الحقيقة ،التي
تنتهي بإعلان براءة رابح
وكشف أكاذيب أبي براقش.
يأتي البناء تقليديا ،وينحصر
المكان في "الغابة" ،أما الزمان
فيأتي مسلسلا ،مع التزام لغة
المقامات.
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 -65ناصح ورابح

 .773في التأني السلامة وفي العجلة الندامة (ص )58-57
 .774الصديق وقت الضيق والرفيق قبل الطر يق (ص )64-59

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

زعموا أن أسدا كان يعيش في الغابة ،شديد القوة
تهابه كل الحيوانات؛ التي تهتز إذا ما زأر ،فقد
كان مهابا والجميع لأوامره ينصاع .كان له أتباع
منهم "ابن عرس" ،الذي أودع لديه الأسد شبله
الذي يحبه شديد الحب ،ووضع فيه الأمل
ليخلفه في حكم الحيوان ،وفي أثناء نوم الشبل،
اقتربت منه حية ،فرآها ابن عرس وانقض عليها
وقتلها ،ووقتئذ رجع الأسد فشاهد ابن عرس
وفمه ملوث بالدماء؛ فطار عقله وظن ابن عرس
أكل ابنه ،فضربه حتى مات ،وعندما دخل
الأسد العرين وشاهد شبله علم حقيقة الأمر،
وندم أشد الندم .ثم أكد ملك الغربان لنائبه
أهمية التروي وخطر الاستعجال في الحكم.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث يقدم ملك
الطيور درسا لنائبه حول
ضرورة التروي وأنه من أركان
الحكم السليم ،وذلك من خلال
قصة الأسد الذي ظن أن أحد
أتباعه "ابن عرس" غدر به
وأكله شبل الأسد؛ فانقض
عليه وقتله .يستمر توظيف تقنية
السرد داخل السرد ،وينحصر
المكان في "الغابة ،عرين
الأسد" ،مع الاسترجاع والتزام
لغة المقامات.

أكمل رابح قصته ،وبين أنه واصل الهرب ،وقد
كره رفقة الطير؛ بعد أن جرب الأصحاب؛ فقرر
العيش وحيدا بعيدا عن غدر الأصدقاء ،واختار
مكانا آمنا به مجموعة من الأشجار بجوار النهر ،ولم
ينقصه سوى صاحب يؤنسه؛ فقضى الوقت في
عش ممل ،حتى تعرف إلى "سلحفاة" تبحث عن
ٍ
ُّ
تردد توطدت العلاقة بينهما،
صديق ،وبعد
وحكى رابح لها ملخص ما مر به ،فردت
السلحفاء بأقوال وحكم ،ومنثور ومواعظ منذ
القدم .ثم انطلقت تقص عليه ما صار لها ،من
صداقة غراب وجرذ وغزال ،وكيف تعايش
الجميع ،وتتبادلوا التعاون وإنقاذ الآخرين ،وهو ما
يؤكد فكرتها عن أهمية الأصدقاء وشدة الحاجة
إليهم ،وبعد سماع قصتها هان على رابح ما وقع له.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تستكمل ما
كان قبلها ،وذلك عبر لقاء رابح
بحيوان آخر ،يقص على رابح ما
وقع له من بلاء ،يؤكد حقيقة
الأصدقاء الحق ،وما يكون
منهم من مواقف تبين تلك
الحقيقة .يأتي البناء محتويا تقنية
السرد داخل السرد ،وينحصر
المكان في "الغابة" ،مع توظيف
لغة
والتزام
الاسترجاع،
المقامات.

519

 -65ناصح ورابح

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

 -65ناصح ورابح

 .775معظم النار من مستصغر الشرر (ص )69-65
 .776إذا فسد القضاء ..حل البلاء (ص )74-71

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

انطلقت السلحفاة في سرد قصة ثانية تدور حول
مغزى خطر الاستهانة بالأعداء وخطر العيش مع
الأشقياء ،فذكرت أنها كانت تعيش في المروج
مع مجموعة من السلاحف في سعادة قرب مجرى
مائي ،وحولهم الحيوانات والطيور ،ومن بينهم
الأرانب الذين كثروا فاغتروا بعددهم ،وبدءوا في
مضايقة السلاحف خاصة على الماء ،الذي أرادوا
الاستئثار به .واشتد الخلاف فاحتكم الفر يقان
إلى الطاووس رغم أنه معروف بمحابته للأرانب،
وحكم بعقد سباق في الجري بين الفر يقين ،ومن
يفز يحق له التحكم في الماء ،وبدأ السابق ،واغتر
ممثل الأرانب بسرعته ،وسخر من ممثلي السلاحف
لبطئه ،وأخذ يسخر منه ،حتى مل ذلك فأخلد
للنوم؛ مما مكن السلاحف من الفوز.
بعدما علقت السلحفاة على قصتها السابقة ،بدأت
في سرد قصة ثالثة تؤكد جانبا من القصة الأولى،
وهي تدور حول خطر الاعتماد على الحكم
الفاسد .وتدور هذه القصة بين الديك والخطاف
والثعلب ،حيث كان الديك يسكن في شجرة ،ثم
خطاف ،وعندما عاد
تَغ َيب عنها ،فأخذ عشَه ال ُ
الديك وجه للطيور العتاب ،واختصم مع
الخطاف ،ثم أرادا الاحتكام للثعلب الذي عمل
على خداع الآخرين بمظهره الزائف ،حيث أظهر
ورعه وستر طمعه ،وأكد للجميع أنه عن افتراس
الطير قد تاب ،بل ادعى علمه بأمور القضاء ،وقد
حذرتهما السلحفاة ل كنهما لم يصغيا لكلامها وذهبا
إليه ،حيث احتال عليهما ،حتى أعجبا بكلامه،
ل كنه استطاع في النهاية افتراسهما.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تواصل
السلحفاة سردها ل "رابح"،
ويدور السرد هنا حول مغزى
"خطر الاستهانة بالعدو" ممن يغتر
بقوته وتميزه ،وما ينتج عنه من
سقوط للذات المستهينة وهزيمتها
على يد من استهانت به .يأتي
البناء موظفا تقنية السرد داخل
السرد .وينحصر الفضاء المكان
في "الغابة" ،مع توظيف
لغة
والتزام
الاسترجاع
المقامات.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تواصل
السلحفاة سردها الخاص مقدمة
لرابح درسا من خلال ذلك
السرد الذي يدور هنا حول
"خطر الحكم الفاسد" وما ينتج
عنه من مظالم .يستمر البناء
محتو يا تقنية السرد داخل
السرد ،وينحصر الفضاء المكاني
في "الغابة" مع توظيف
لغة
والتزام
الاسترجاع
المقامات.

 -65ناصح ورابح

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

 -65ناصح ورابح

 .777العيش مع الأعداء ..أعظم بلاء (ص )79-75
 .778مال البخيل ..لا يأكله إلا العيار (ص )84-81

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

بناء على سؤال رابح تواصل السلحفاة سرد ما
جرى لهم بعد هزيمتهم للأرانب ،الذين أظهروا
الندامة وأخفوا العداء؛ لذا نصحت السلحفاة
أهلها بالرحيل ،ل كنهم تمسكوا بالبقاء والتصدي
للأرانب ،ل كن حلت ال كوارث بهم؛ فقد
تحالفت الأرانب مع الثعابين ،الذين آذوا
السلاحف؛ فكان وقتأ عصيبا عليهم؛ حتى هربوا
من الغابة وتشتتوا ،إلى أن وصلت السلحفاة إلى
مكان رابح ،الذي قص عليه حكايته مع
السنجاب ،ذلك الذي كان خير صديق له،
وجاءهم طائر النورس فزعا هربا من الطيور
الجارحة في أرضه ،فبقي معهما حتى ألحت عليه
العودة؛ فأصر عليها رغم تحذير صديقيه ،ل كن لم
يستجب لهما؛ فوقع ما حذراه منه ،حيث التهمه
أحد الطيور الجارحة.
قرر رابح والسلحفاة أن يسافرا ،فأخذا يتنقلان
من مكان لآخر ومن حالة لأخرى ،حيث كانت
السلحفاة تسبح ورابح على ظهرها ،حتى حلا على
جزيرة رائعة كثيرة الشجرة ،فذهبا إليها ،وطار
رابح أعلى الشجر؛ ليجمع بعض الثمار ،فوجدها
مشغولة ،وعندما عاد أعلمته السلحفاة أن
العصفور يخ برهم أنهم غير مرغوب فيهما من
الطيور ،وأن عليهما الرحيل ،عندئذ قابلا "طائر
الحجل" الذي رحب بهما ،وتعجب من كلام
العصفور وغضب ،واتهمه بالخبل ،وسرد قصة
العصفور البخيل ،وكيف احتال عليه السنجاب؛
حتى أخذ منه كل ما جمعه من تمر كان يبخل به
ويتعالى بواسطته على الطيور ،مؤكدا سوء عاقبة
البخل على صاحبه.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث يطلب رابح
من السلحفاة استكمال أمرها مع
الأرانب ،وهو ما تقصه عليه
مؤكدة "خطر العيش مع
الأعداء" وما يتسبب فيه ذلك
من بلاء .يتوالي السرد الداخلي
في بناء هذه القصص ،مع
انحصار الفضاء المكاني في
تقنية
وتوظيف
"الغابة"
لغة
والتزام
الاسترجاع
المقامات.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تتحرك
الأحداث برابح ،ل كن يلتقي
بمن يقص عليه سردا آخر،
يتناول هنا "سوء عاقبة البخل"
وما يجنيه البخل نفسه من
خسائر .يستمر توظيف تقنية
السرد داخل السرد .ويتنوع
الفضاء المكاني بين "الغابة،
الجزيرة ،حدية الحيوان" ،مع
توظيف الاسترجاع والتزام لغة
المقامات.

 -65ناصح ورابح

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

 -65ناصح ورابح

 .779من يفعل المعروف "فاز" بمثله (ص )89-85
 .780العفو عند المقدرة (ص )95-91

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

أكمل رابح قصته مع السلحفاة ،فغادرا الجزيرة
وأخذا في التطواف ،حتى شاهد رابح صيادا ألقى
شباكه في النهر؛ فحذر السلحفاة منه .وقعت
بعض الأسماك في شراك الصياد ،ومنها سمكة
ذات ألوان مثيرة ،وضعها الصياد في السلة،
فساعدها رابح وأعادها إلى النهر ،فشكرته ووعدته
برد معروفه ،وقد استنكرت السلحفاة جدوى ما
وعدت به السمكة؛ لأنهما يعشيان في البر
والسمكة تسكن البحر .ل كن بعد فترة وقعت
السلحفاة في شبكة قديمة بالنهر ،وعجز رابح عن
مساعدتها؛ فأخذ يستغيث ل كن لم يستجب له إلا
تلك السمكة التي أنقذها؛ حيث استعانت بأسماك
قو ية تمكنت من تخليص السلحفاة؛ عندئذ علمت
أن المعروف لا يضيع.
أكمل رابح قصته مع السلحفا قائلا :حمدنا الله على
السلامة ،وأقسمت السلحفاة ألا تصيد السمك
من النهر ،ثم انطلقت في النهر خائفة ،فوقف رابح
على ظهرها ،مستمتعا بأحاديثها ،فحكت له
الحكايات .حتى وصلا إلى جزيرة رائعة ،سمعا به
ضجة ،فذهبا لتبين الأمر؛ حيث وجدا مجموعة من
الطيور مجتمعة حول "شحرور" اتضح أنه متهم
بالخيانة لمساعدته "سنور" في إيذاء الطيور ،وحكم
عليه بنتف ريشه وطره .وبعد سجنه وقبل تنفيذ
الأحكام فيه ،ذهب رابح إلى قائد الطيور:
الهدهد ،وحثه على العفو عن المسيء ،وقص عليه
قصة الصقر مع العصفور ،التي تؤكد ذلك ،وهو
ما كان ،حيث عفا عن الشحرور ،وعمت
الفرحة الجزيرة.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تسجل
موقفا وقع لكل من رابح
والسلحفاة يؤكد أن "جزاء
المعروف لا يضيع" ،ثم يتوالى
السرد الداخلي ليؤكد هذه
الحقيقة .يتوالى السرد الداخلي
في بناء هذه القصة .ينحصر
الفضاء المكاني في "الغابة ،النهر"
مع توظيف الاسترجاع والتزام
لغة المقامات.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث يتواصل
انطلاق رابح مع السلحفاة،
و يواجهان أحداثا جديدة ،تأتي
من خلال القصص التي تشير
إلى دروس أخلاقية ،منها هنا:
قيمة العفو عن المسيء .توالى
السرد الداخلي في بناء القصة،
مع انحصار المكان في "الغابة،
تقنية
وتوظيف
النهر"،
لغة
والتزام
الاسترجاع
المقامات.

 -65ناصح ورابح

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

 -65ناصح ورابح

 .781المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله (ص )106-97
 .782صداقة الجبناء ...تجلب البلاء (ص )111-107

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

طاب المقام لرابح والسلحفاة في الجزيرة ،وإن
ضاقت الأخيرة بالغربة؛ فانضمت إلى رفقائها
هناك .أما رابح فقد قرر السفر ،وحاول
الاستئذان من الهدهد ،ل كنه غضب وأصر على
بقائه معه وتوليه القضاء ،ل كن رابح خشي أن
يحدث له ما حدث مع ملك الغربان ،فحاول
الاعتذار ،وأخبر الهدهد بما يخاف منه ،فوعده
الهدهد وأمنه فقبل المنصب .وجاءه يوما طائر
ال كركي يشتكي من السنور ،فساعده رابح بحيلة
استطاع من خلال أن يتخلص بها ال كركي من
أذى السنور .ثم تدارس رابح مع الهدهد أمر
السنور ،واتفقا مع الشحرور والسلحفاة على حيلة
للقضاء على السنور ،عندئذ ضربت السلحفاة
للهدهد مثل الثعلب الذي بحث عن المهرب،
واستطاع بالفكر والاحتيال أن يصنع المحال.
حكي رابح أن السلحفاة دعته ليتعرف على
رفيقاتها ،اللاتي احتفلن بموت السنور ،وتذكرت
إحداهن ما حل بطائر ال كروان ،الذي خذلنه
عندما احتاج لهن ،وأكله السنور أمامهن؛ لذا
ندمن بعد فقده ندما .فقد جاء ال كروان إلى
الجزيرة ،وتعرف على طيورها وعاش بينها وصار،
صديقا لها ،حتى قوي حبهم له لظرفه ،ولم
يحتملن فراقه ،وأردن أن يقنعنه بعدم الطيران
والبقاء دائما معهن ،وبالفعل عرضوا عليه هذا
الطلب ،ونصحوه بنتف ريشه ،فاستجاب لهم،
وفعل .وعاش فترة سعيدا إلى أن أدركه المحذور،
فجاء إلى الجزيرة السنور ،ووجده بلا ريش لا
يستطيع الطيران ،فانقض عليه ،فصاح ال كروان
يطلب النجدة ،ل كن انقض السنور يلتهم لحمه
وعظامه.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تستمر
الأحداث التي يواجهها رابح مع
السلحفاة ،ومنها مقابلتهم لملك
الطيور الهدهد ،حيث تواجهم
إشكالية تأتي من خلال قصة
تشير إلى مبدأ "وقوع المكر السيئ
على صاحبه" .يوظف البناء
تقنية السرد داخل السرد،
وينحصر الفضاء المكاني في
استخدام
مع
"الجزيرة"،
لغة
والتزام
الاسترجاع
المقامات.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تسجل لقاء
رابح مع رفيقات السلحفاة ،وما
قصته إحداهن عليه من قصتها
مع السنور وال كروان ،مقدمة
درسا أخلاقيا ،هو "سوء عاقبة
صداقة الجبناء" .يأتي البناء
موظفا تقنية السرد داخل
السرد ،وينحصر المكان في
"الجزيرة" ،مع استخدام تقنية
لغة
والتزام
الاسترجاع
المقامات.

 -66لعنة البحر (الجزء الأول)

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

 -65ناصح ورابح

 .783التلاقي ...بعد الفراق (ص )120-113
 .784رحلة الغوص (ص )13-7

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

أكمل رابح قصته ،وبين كيف وصل إلى حديقة
الحيوان ،حيث كان يعيش في الجزيرة بأحسن
الأحوال ،حتى نزل بها صيادان وأعملا شباكهما
فيها؛ حيث أعجبتهما الجزيرة ،عندئذ توجه رابح
إلى الهدهد ينصحه بالرحيل عن جزيرة الزهور،
ل كنه رفض وصمم على المقاومة ،وجمع الطيور
والحيوانات ،وسرد عليهم قصة الديك والثعلب،
وكيف نجا الديك ممن يظن أنه سيغلب عندما
استفاد من عقله ،فأنقذه عقله ونجا من قتله .أما
رابح فقد أصابه الهم ،وحاول أخذ الحذر ،حتى
رأى يوما طائرين يتشاجران ،وقد تماديا في
الشجار؛ فقرر النزول حتى يفك الاشتباك بينهما،
ل كنهم وقعوا جميعا في الشرك ،وأخذهما الصيادان
وحملهم إلى دكان للطيور ،ثم إلى حديقة الحيوان.
يعد عبدالله حاجيات رحلة الغوص ال كبير،
عندئذ تجول ذكر ياته مع والده المتوفى ،وما كان
يقوم به في المناسبة نفسها ،ويتذكر اصطحاب
والده له إلى رحلات الغوص القريبة ،كل تلك
الذكر يات أحاطتها هموم الديون ،ورغم مخاوف
الرحلة فإنه لا بد منها لسد تلك الديون المتتالية.
دخلت عليه والدته فرحب بها ،ودار بينهما حوار
حول خطورة رحلته وخوفها عليه ،واضطراره
للقيام بها .اتجه عبد الله إلى شاطئ البحر حيث
يلتقي رجال الحي في مراسم ليلة السفر ،لم يستطع
عبد الله النوم هذه الليلة ،حيث التقى طيف
والده ،الذي حضر لمواساته .وفي الصباح ودع
أمه وأخوته واتجه لشاطئ البحر ،حيث شقت
السفن الشراعية طر يقها.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم نهاية
لما بدأ رابح في سرده على ناصح،
حيث بين كيف وصل إلى
حديثة الحيوان ،مؤكدا الحكمة
التي ترى "ضرورة استخدام
العقل والحيلة" عبر قصة الديك
والثعلب .وذلك من خلال
توظيف تقنية السرد داخل
السرد .ينحصر المكان في
توظيف
مع
"الجزيرة"
لغة
والتزام
الاسترجاع
المقامات.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تمثل حلقة
من سلسلة أحداث متوالية،
حيث
افتتاحيتها،
تسجل
استعداد عبد الله إلى الانطلاق
في "رحلة الغوص" واضطراره
لذلك رغم مخاوفه بسبب
الديون .يأتي البناء تقليديا،
وينحصر المكان في "بيت
عبدالله ،شاطئ البحر" ،أما
الزمان فكان مسلسلا مع
نقلات ،مع كثير من المفردات
البيئية.

 -66لعنة البحر (الجزء الأول)

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

 -66لعنة البحر (الجزء الأول)

 .785الرداء الأسود (ص )20-15
 .786طموح المجد (ص )25-21

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

أشرقت الشمس ،وارتدى الغواصون عدة
الغوص ،وغاصت المجموعة الأولى ،وكان عبد
الله في المجموعة الثانية ،ل كن خرج الغواصون
خوفا مما ظنوه حيوانا مخيفا ،وترددوا في العودة
ثانية إلى الماء؛ عندئذ تصدى لذلك عبد الله رغم
رفض "النوخذة" /الرئيس "أبو علي"؛ خوفا عليه،
ل كنه أصر .بالفعل غاص وطال غوصه ،وأخذ
معه سكينا ليدافع عن نفسه؛ مما أقلق الجميع
عليه ،وكاد صديقه "محمد" يلحق به لولا أن خرج
عبدالله ،مؤكدا أن ما ظنه الغواصون حيوانا مخيفا
هو "بشت" :رداء أسود .فرح الجميع بعودة عبدالله
سالما ،واستمر العناء وال كدح في البحر لمدة شهور،
ورزقهم الله محصولا وفيرا .عاد عبد الله إلى
والدته التي اشتاقت إليه.
علت مكانة عبدالله بعد قصته الشجاعة مع
"البشت /الرداء الأسود ،وأخذ يطمح إلى
الاستفادة من ذلك ،والوصول إلى مكانة مرموقة
في الحي ،ورأى أن سبيله الوحيدة من أجل
تحقيق ذلك هي المال؛ حيث يستطيع تسديد
ديونه ،وتحقيق أحلامه في الوصول إلى المجد .فكر
في مشار يع كثيرة مع صديقه "محمد" ،ثم عرض
الأمر على والدته ،وانتهت مناقشته معها بالموافقة
على تلك المشار يع ومباركتها رغم خوفها عليه.
عرض على النواخذة /الرئيس تأجير أحد قواربه
"شوعى" فوافق ،وانطلق مع صديقه محمد ،في
العمل الإضافي ،وحققا محصولا لا بأس به من
(القماش) اللؤلؤ ،ل كن جاء طلب من النواخذ
للقاء عاجل لا يعرف سببه.
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هذه القصة تروى من خلال
ضمير الغائب ،حي تستكمل رحلة
عبد الله إلى البحر ،وما كان
فيها من أحداث ،جعلتى
الرجال يخافون ،بينما تشجع
عبد الله وغاص ،ثم ما انتهت
إليه الرحلة من رزق وفير،
وعودة عبد الله .يأتي البناء
تقليديا ،وينحصر المكان في
"البحر -المدينة" ،وكان الزمان
مسلسلا مع نقلات .وثمة كثير
من المفردات البيئية.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،وتكمل سعي عبد
الله إلى مزيد من النجاح في
العمل؛ من أجل جمع المال
اللازم له ،مقدمة جانبا من
جوانب مهنة الغوص .يأتي البناء
السردي تقليديا ،وينحصر
الفضاء المكاني في "الحي،
البحر" ،أما البناء الزمني فيأتي
مسلسلا مع نقلات ،وثمة كثير
من المفردات البيئية.

 -66لعنة البحر (الجزء الأول)

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

 -66لعنة البحر (الجزء الأول)

 .787رحلة التحدي (ص )34-27
 .788تجري الر ياح بما لا تشتهي السفن (ص )41-35

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

قابل عبدالله النواخذة أبا علي ،فأخبره أنه يريده
في أمر سري ،حيث إن حربا عالمية على وشك
الاندلاع ،سوف يؤثر ذلك في أمرين مهمين:
صيد اللؤلؤ ووصول المواد الغذائية للناس ،فقرر
النوخذة أن تعمل سفنه في تهريب تلك المواد؛
من أجل إنقاذا للناس وتنمية لأمواله ،وعرض
على عبدالله قيادة تلك السفن ،وهو ما وافق عليه
عبد الله عندما طمأنه أبو علي أنه سيزوده بكل ما
يحتاجه ،إضافة إلى موافقته على إشراك "محمد"
صديقه .وفي اليوم الموعود توجه عبد الله وصديقه
إلى الشاطئ ،وغادرا بهدوء ،وأخذا يعملان
الحيلة ،وواصلا العمل ليل نهار ،وفي نهاية الأمر
استطاع الوصول بالسفن رغم مشقة المهمة.
ترددت أصداء الرحلة في الحي ،حيث أثنى
الجميع على شهامة من قام بها ،استلم عبد الله
أتعابه وقام هو وصديقه محمد بتسديد جميع
ديونهم ،وفي رحلة الغوص التالية اصطحب أخاه
جاسما؛ مما ضاعف قلق والدته .وقبل بدء موسم
الغوص ال كبير أصيب محمد بوعكة صحية مفاجئة
طرحته الفراش ،فاضطر للتخلف عن الرحلة
الموسمية المقبلة ،ذهب عبدالله ليودع صديقه
محمد ،وكان الوداع الأخير؛ مما أصابه بحزن
شديد ،وعاتب نفسه ..فوجه لها اللوم؛ لأنه هو
السبب في مرض صديقه .غابت الأحلام عن
عبد الله ،وضاق ذرعا بالحياة ،واختفت ابتسامته
وحل مكانها البؤس ،فكر مليا فلم يجد حلا سوى
العمل بالتجارة بعيدا عن البحر.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث يتواصل
سعي عبد الله في مهنة الغوص،
عبر انطلاقه بالسفن لا لصيد
اللؤلؤ ،ل كن لتهريب الأغذية
وسط الحرب المشتعلة .وعبر
ذلك تقدم القصة جانبا من
جوانب مهنة الغوص .يأتي البناء
تقليديا ،وينحصر المكان في
"الحي ،البحر" ،مع تسلسل
الزمن وكثرة النقلات.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تستكمل
علاقة عبد الله بالبحر ،التي
تصل إلى درجة ال كراهية
والعزوف عن هذا الكيان؛
وذلك مع فقده صديقه محمد،
الذي مرض نتيجة عمله الشاق
بالبحر .يأتي البناء تقليديا،
وينحصر الفضاء المكاني في
"الحي ،البحر" ،و يأتي الزمان
مسلسلا مع نقلات ،مع كثرة
المفردات البيئية.

 -66لعنة البحر (الجزء الأول)

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

 -66لعنة البحر (الجزء الأول)

 .789المصائب لا تأتي فرادى (ص )48-43
 .790الفرج بعد الشدة (ص )53-49

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

زادت الحرب اشتعالا ،وشحت المواد الغذائية،
وانخفضت أسعار اللؤلؤ ،ساءت الأحوال
الاقتصادية لسكان الحي ،وأحاطت الديون
بالنوخذة أبي علي؛ ولا بد من حيلة لتعو يض
الخسائر ،وفكر ثانية في تشغيل سفنه في تهريب
المواد الغذائية ،ل كن لم يستطع تكليف عبدالله،
فانطلق آخرون بالسفن التي لم ترجع بعد انتظار
دام أكثر من شهر؛ مما اضطر أبو علي إلى بيع كل
ما يملك لسد ديونه ،ل كن مصيبته ال كبرى فيمن
فُق ِّدوا؛ لذا حاول تعو يض أسر المفقودين ،حاول
عبدالله مساعدة أبي علي ،ل كن تدهورت صحته
سر يعا حتى تُوفي؛ مما أحزن عبدالله وكثرت
تساؤلاته الح يرى .زاد الأمر عليه بوفاة والدته؛
فلم يعد يفكر في المجد ولا المستقبل.
انتهت الحرب العالمية ،ل كن أهل الحي لم
يصدقوا ،وبعدما تأكدوا ارتفع صراخ الفرح؛
وذلك لمعاناتهم كثيرا منها .بدأت الحياة لتدب
من جديد في أهل الحي ،أما عبدالله فقد خسر
تجارته ،و ،أنفق ما ادخره من مال على عائلته
وعائلة صديقه محمد ،ولم يعد يملك سوى دكان
صغير ،فكر كثيرا فيما يفعل لاستعادة عافيته
وكسب الرزق ،واحتار ما بين التجارة والغوص
في البحر؛ فهو لا يستطيع اتخاذ مثل هذا القرار
بمفرده ،فلا بد من أن يستشير أحدا .جاءه
الجواب بعد حيرة طو يلة .إنه البحر ،حاول
الاقتراض من أحد الأثر ياء ،الذي وافق شرط
رهن بيت العائلة؛ مما صدم عبدالله فلم يوافق إلا
بعد أن وافق إخوته.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تواصل
رصد علاقة عبد الله بالبحر،
واستمراره في الابتعاد عنه رغم
حاجة النواخذة والأهالى إلى
مجهوداته في قيادة السفن من
أجل توفير المواد الغذائية التي
شحت بسبب الحرب .يستمر
البناء تقليديا ،وينحصر المكان في
"الحي ،البحر" ،مع تسلسل
وكثرة
والنقلات
الزمن
المفردات البيئية.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تستكمل
واقع عبد الله وما فعله بعد
انتهاء الحرب العالمية الثانية،
بعدما احتار كيف يعوض
خسائره؛ عندئذ قرر العودة إلى
البحر رغم المخاطرة .يأتي البناء
تقليديا ،وينحصر الفضاء المكان
في "الحي ،البحر" ،و يأتي الزمان
مسلسلا مع نقلات وكثير من
المفردات البيئية.

 -67لعنة البحر (الجزء الثاني)

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

 -66لعنة البحر (الجزء الأول)

 .791السقوط في الهاو ية (ص )63-55
 .792النجاة من الغرق (ص )16-11

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

بدأ موسم الغوص ،وأمر عبدالله بحارته بالإ بحار،
ذرف الدموع عند وداع أهله .تذكر والدته
وصديقه محمد والنوخذة .ومعهم بدأ العمل بهمة
ونشاط وحزم لا مثيل لها ،ووفقه الله بمحصول
جيد من اللؤلؤ ،لقد درت عليه هذه الرحلة مالا
وفيرا عوضه عن خسارته السابقة ..عادت أحلام
اليقظة لتبدأ من جديد .ل كن جاءت عاصفة
قضت على جميع السفن ،تمزقت الأشرعة،
وتهاوت السفن في الماء ،وارتفعت أصوات
البحار بالصراخ والعو يل .ثم هوت السفن إلى
القاع ،واختفى عبد الله مع قاربه .وبعد صراع
مرير طو يل امتد لعدة أيام بلا طعام أو ماء نجا
عبد الله إلى أرض غريبة وسط ناس يتكلمون
لغة لم يسمعها من قبل.
كان عبد الله بين اليقظة والإغماءة يتأمل العالم
الآخر ،ثم أفاق متسائلا في اضطراب عمن
أنقذه؟ وكيف وصل إلى هذا المكان؟ بدأ الذي
أنقذه يعمل على تهدئته ،فأخذ عبد الله يتفحصه
هو والمكان المحيط به ،أغمض عبد الله عينيه بعد
أن ارتوى وشبع ثم أخلد إلى النوم؛ عندئذ استرد
عبد الله شيئا من عافيته ،وبعد العشاء تعرف
عبد الله علي الآخر "علي" ،الذي قص عليه سر
وجوده في هذا الشاطئ ،وماذا فعل به البحر،
وأين يقع هذا الشاطئ ،وما تلك البلاد وكيف
عاش بين أهلها؛ عندئذ نشأت بينهما صداقة،
وقرر عبد الله ضرورة عودته إلى بلده؛ من أجل
المنزل المرهون.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد نهاية
رحلة عبد الله البحر ية ثانية،
التي أودت به إلى غريق السفن
والبحارة ،ثم صراعه مع الموج
الذي نجا منه بعد أيام في البحر
بلا طعام أو شراب .يأتي البناء
السردي تقليديا ،وينحصر المكان
في "الحي ،البحر" ،أما الزمان
فمسلسل مع نقلات ،مع كثرة
المفردات البيئية.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تستكمل
رحلة عبد الله بعدما نجا من
الغرق ،وصار في جزيرة لا
يعرف فيها سوى "علي" الذي
أنقذه .فتعارفا بعدما استرد
عافيته ،وصمم كل منهما على
العودة إلى موطنه .جاء الببناء
تقليديا ،وانحصر المكان في
"منزل علي" ،مع توظيف
الاسترجاع والاستباق وكثرة
المفردات البيئية.

 -67لعنة البحر (الجزء الثاني)

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

 -67لعنة البحر (الجزء الثاني)

 .793خطط العودة (ص )19-17
 .794البحر وعبدالله (ص )23-21

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

تحدث علي حول صعو بة العودة ،ومحاولاته
العديدة من أجل ذلك ،واحتياجه للمال ،وقد
قرر محاولة تدبير المال من رزق البحر الواسع؛
وذلك عن طر يق الغوص ،وإن لم يجدِّ ذلك
كانت الخطة البديلة ،وهي التوسع في صيد
السمك بطرق شتى مع الاجتهاد في صيد أكبر
كمية من السمك وبيعه في القرى المجاورة للبلدة.
كان البدء بالخطة الأولى ،وهي الغوص لصيد
اللؤلؤ ،وذلك بتجهيز الأدوات اللازمة لذلك،
ومع ارتفاع معنو ياتهما كان الإسراع في توفير
أدوات الغوص ،وما إن شفي عبد الله ،ومع
تجهيز الأدوات  -حتى عقد العزم على البدء في
الصباح الباكر بعد أن تزودا بجر ية ماء وتمر
وطعام آخر.
يبد أ السرد بتوضيح العلاقة الوطيدة بين البحر
وأهالي البلدة منذ القدم ،فهو مصدر رزقهم،
وباب بؤسهم ومعاناتهم ولا سيما عبر مهنة
الغوص .يتم تحليل علاقة عبد الله خاصة بالبحر،
تلك التي بدأت بالولع به منذ نعومة أظافره عبر
قصص والدته عنه ،ثم وصلت إلى درجة من
الحميمية والألفة ،حيث كان الشاطئ ملاذه
عندما تضييق به نفسه .كان يخاطب البحر
صديقا ،و يعاتبه و يلومه كما يعاتب عيشه،.وأخيرا
كان تحدي عبد الله للبحر بالعمل فيه ،وهذا ما
يدفعه إلى تقديم تساؤلات شتى حول موقف
البحر منه عبر ما وقع له ،منها :هل أحاديث أمه
عن غضب البحر حقيقة أم خيال ..وغيرها من
الأسئلة التي لم يجد لها جوابا.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تستكمل
تسجيل ما قام به كل من عبد
الله وعلي من أجل توفير المال
اللازم لشراء ما يمكنهما من
العودة إلى الوطن .فكان العمل
على صيد الأسماك وبيعها .جاء
البناء السردي تقليديا ،وانحصر
المكان في "منزل علي" ،مع
نقلات زمينة وكثرة المفردات
البيئية.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
"علاقة الإنسان بالبحر" ،سواء
كان أهالي القر ية أم عبد الله
نفسه .يغلب على البناء السردي
المنحى التحليل ،ومع تداعي
أفكار الشخصية الرئيسة يكون
السرد أقرب إلى تيار الوعي.
ينحصر الفضاء المكاني في "منزل
علي" ،ويتسم الزمان بالمشهدية،
مع كثرة المفردات البيئية.

 -67لعنة البحر (الجزء الثاني)

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

 -67لعنة البحر (الجزء الثاني)

 .795سبر غور الذكر يات (ص )27-25
 .796تنفيذ الخطط (ص )32-29

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

في ليلة إ بحار عبد الله وعلي ،جلس الأول على
الشاطئ وجاشت نفسه بنزعة الحنين إلى الوطن،
فجرت عليه الذكر يات مع دموعه ،وتذكر ما كان
عليه :تذكر أمه وأخوته وأول تجربة للغوص،
وتذكر ما آل إليه مصيره ،لقد أعادت له
الذكر يات الأشجان ،وأثارت لديه كوامن
الأحزان .فإذا بصديقه علي يقطع عليه ذكر ياته،
مؤكدا أن ذلك كان حاله في أول الأمر ،فبين
عبد الله صعوبة التخلي عن تلك الذكر يات؛
عندئذ تذكر علي كيف صار إلى ما صار إليه،
وكيف وصل إلى هذه البلاد ،ثم انتهيا إلى تقرير
عبد الله ما يجب عليهما من عمل؛ ومن ثم تَرْك
الذكر يات والتوكل على الله.
بعد صلاة الفجر انطلق الصديقان إلى البحر
بعدما دعوا الله أن يوفقهما ،ثم غاصا بحثا عن
اللؤلؤ دون التوغل في البحر ،وظلا يعملان إلى
ما قبل الغروب ،صيدا للؤلؤ وجمعا للسمك .وبعد
أسبوعين لم تكن النتيجة مرضية؛ لذا شرعا في
الخطة البديلة ،حيث أعدا أدوات الصيد
المتنوعة ،وفي طر يق العودة استفسرا عن سعر
القوارب والفترة التي يستغرقها صنعها ،ل كن كان
الجواب مخيبا لآمالهما .ورغم ذلك لم يضعف
تصميمهم ،فلم يمض سوى أسبوع واحد وقد
تحسنت حالتهما المالية ،فزادا العمل ،وأغدق
عليهما البحر من خيراته ،واستمرا هكذا حتى
تحسنت حالتهما ،ل كن عبد الله يتشاءم عندما
يجود عليه البحر بسخاء ..فيا ترى ما المصيبة التي
تنتظرهما؟
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
الإشكالية التي يعاني منها
عبدالله ،وهي "الحنين إلى
الماضي" ،خاصة مع اقتراب
تجربة الغوص ثانية .وقد جاء
البناء السردي تقليديا ،وانحصر
الفضاء المكاني في "منزل علي"،
مع توظيف الاسترجاع وثمة
مفردة بيئية :دشه ص،25
النصارى :الإنجليز ص.27
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تستكمل
اجتهاد عبد الله وعلي من أجل
العودة ،وذلك عن طر يق
تواصل العمل من أجل توفير
المال اللازم .يستمر البناء
السردي تقليديا ،وينحصر
الفضاء المكاني في "البحر"،
و يأتي الزمان مسلسلا مع
نقلات زمينة ،وهنا تستمر
كثرة المفردات البيئية.

 -67لعنة البحر (الجزء الثاني)

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

 -67لعنة البحر (الجزء الثاني)

 .797الحسود في عينه عود (ص )34-33
 .798ير يور الحظ (ص )43-35

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

بدأ حسد أهل البلدة يعمل عمله ،خاصة مع
نجاح عبد الله وعلي وتميزهما في طرق الصيد
وتوصيل السمك إلى الأهالي؛ مما أثار صيادو
السمك المحليين؛ فقرر عمدة البلدة معالجة هذا
الأمر ،واستدعى الغريبين علي وعبد الله،
وأخبرهما بشكاوي بعض المواطنين منهما ،خاصة
تجار السمك ،وأجبرهما على ضرورة الالتزام بعدد
من القرارات :الالتزام بنفس أسعار السوق
وتأجير محل في سوق السمك ،وإزالة الأحجار
والعصي والأكواخ من على شاطئ البحر.
وأمهلهما أسبوعا لتنفيذ أوامره أو الرحيل .لم يكن
أمامهما سوى الانصياع له ،وعادا إلى شاطئ
البحر يحتسبان ويتضرعان للخالق ،وشهرا سلاح
الدعاء والرجاء ،وهو سلاح لا يستطيع كائن
نزعه منهما.
توجه علي ليتفقد الخيمة ،فوجد سمكة قرش
كبيرة؛ فصاح مستنجدا بعبدالله ،الذي انطلق
مسرعا لنجدته واصطياد القرش ،وبعد صراع
استطاع صيده وسحبه إلى المياه الضحلة .أمضى
الصديقان يتحدثان عن القرش وشجاعة عبد الله في
اصطياده ،ثم واصلا أعمالهما ،وقررا التوجه إلى
البلدة لبيع القرش ،والبحث عن محل للإ يجار
وسكن .ورغم شدة تعجب الأهالي من ضخامة
هذا القرش فإنه لم يشتره أحد؛ حتى كاد علي أن
يرميه ،ل كن نصحه عبد الله بتقطيعه والاستفادة
من لحمه .عندئذ وجد يد آدمية وصرة مليئة بأنواع
اللؤلؤ ،كانت سعادتهما غامرة ،وقررا أن يهجرا
البحر .باعا اللؤلؤ ،ودفعا مقدم صناعة القارب
الشراعي لإعادتهما ،واشتر يا مزرعة ليتاجرا بهما،
ثم تزوجا ،وأجرا القارب ،خرجا للغوص،
وعندما عادا علما أن الطاعون أخذ كثيرا من
الأهالي ،ودفع الباقي إلى إحراق الجثث
ومزرعتهما.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
إشكاليات واجهت سعي عبد
الله وعلي في العمل من أجل
جمع المال اللازم لتجهيز سبل
العودة إلى الوطن .وهذه
الإشكالية تتلخص في "حقد
الآخر" .يأتي البناء تقليديا،
وينحصر المكان في "منزل
العمدة ،الشاطئ" ،الزمان
مشهدي .ثمة مفردة بيئية:
الغربتيه (الغرباء) ص،33
مثل :يا غريب كون أديب"
ص.34
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،وكان ابتسام
الحظ لعبد الله ثم انقلابه عليهما
ثانية .فبعدما صار لديهما ال كثير
من المال وخرجا للغوص ثانية،
عادا فلم يجدا شيئا من ذلك
كله .والأمران وقعا بلا إرادة
منهما .جاء البناء تقليديا،
وتعدد المكان ،واتسم الزمان
بكثرة النقلات الزمينة وكذلك
كثرت المفردات البيئية.

 -67لعنة البحر (الجزء الثاني)

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

 -67لعنة البحر (الجزء الثاني)

 .799العودة إلى الوطن (ص )49-45
 .800حياة البادية (ص )59-51

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

اشتد حزن عبد الله على أسرته التي قضى عليها
الوباء ،وأخذ يندب حظه العاثر؛ مما جعل
صديقه علي يشاركه البكاء والعو يل ،ومن شدة
كرههما لأهالي البلدة أسرعا بمغادرتها ،وركبا
القارب دون أن يودعا أحدا .وصلا إلى بلدة
علي ،فعمت الفرحة تلك البلدة بعودته .عاد عبد
الله محملا بهدايا أهل علي وخاصته إلى بلدته،
وعندما وصل توجه إلى منزل أسرته؛ باحثا
عنهم ،حتى وجد بعضهم في منزل الوقف المجاور
للمسجد؛ بعدما فقدوا منزلهم نتيجة الرهن ،عمت
الفرحة أسرة عبد الله وبلدته ،وصارت قصته
حديث المجالس .حاول عبد الله استعادة منزلهم
من ملاكه الجدد ،ل كنهم رفضوا ،ولم يغفر له
أخوته ما فعله بهم سوى ناصر.
تغيرت الحياة في بلدة عبد الله ،فقام بتأجير
القارب ،واشترى منزلا ومتجرا ،ثم قرر العيش
في الصحراء؛ فتوجه لسوق المواشي ،وهنا تعرف
على بدوي "مبارك القحطاني" ،الذي استضافه هو
وأسرته ،وزاد التعارف بينهما .آنس كلاهما
للآخر؛ فتحدثا عن نية عبدالله في السفر
للصحراء ،وقص على البدوي ما حل به من
فواجع .وفي أثناء ذلك وقعت عين عبد الله على
"الجازي" ابنة البدوي ،وتعلق بها قلبه ،ورغب
في الزواج منها ،فطلب ذلك من والدها ،الذي
وافق .تم الزواج وأقام عبد الله معهم في البادية
ًّ
غنيا،
مع عشيرتهم ،ثم تعلم عاداتهم وصار
فزادت مكانته بينهم ،وقرت عينه بزوجته،
وقضى معها أحلى أيام حياته.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تستكمل
قصة عبد الله وصديقه علي،
الذي يصل كل منهما إلى
قريته ،وتعم الفرحة بذلك ،مع
حزن عبد الله لغضب أسرته
عليه؛ بسبب معاناته نتيجة ضياع
بيتهم الذي رهنه .يأتي البناء
تقليديا ،ويتنوع المكان بين
"القر ية ،منزل علي ،بلدة عبد
الله" ،ثمة نقلات زمينة كثيرة.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
حياة عبد الله بعد عودته إلى
بلدته ،فرغم استقراره وغناه
كره الإقامة بها؛ ومن ثم توجه
إلى الصحراء ،حيث تعرف على
"مبارك القحطاني" ،وتزوج
ابنته الجازي .جاء البناء
تقليديا ،وانحصر المكان في
"بلدة عبد الله ،البادية" ،مع
تعدد النقلات الزمينة.

 -67لعنة البحر (الجزء الثاني)

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

 -67لعنة البحر (الجزء الثاني)

 .801لصوص الإبل (ص )63-61
 .802حلاق البلدة (ص )67-65

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

في إحدى الليالي المظلمة علا صوت في البداية
يستغيث من اللصوص؛ فانطلق عبد الله ،ولحق
بهؤلاء اللصوص وأطلق عليهم الرصاص ،فقبض
على رئيسهم ،وهدده بالقتل ،ل كن رجاه أن
يتركه ،وسوف يعيد إليه جميع ما سرق ،فأخذه
عبد الله ،وداوى جرحه وأطعمه وسقاه ،ثم ترك
أمره لشيخ العشيرة ،الذي تعجب من شجاعة عبد
الله ،وتركه له أمر اللص ،فأخذ عبد الله،
وذهب إلى اللصوص ،وأعاد منهم ما سرقوه،
وعاهدوه ألا يُغ ِّيروا على عشيرة بني عظيمان،
الذين لقبوا عبد الله بالذيب ،واحتفلوا بعودته
بالأبل المسروقة ،وقد قص عبد الله على زوجته
ما حدث ،وذكر يات أخرى ،ومنها قصة المحسن
(حلاق البلدة).
في هذه القصة يتحدث الراوي قوة عبد الله
الجسمية ،وسموه الأخلاقي ،ولقبه الذي اشْ تُهر به
وهو "الذيب" ،لتفوقه على أقرانه بقوته الجسدية
وشجاعته وإقدامه .ومن حكايات قوته الجسدية،
أنه رفع حلاق البلدة "عبد الملك" بيد واحدة
رغم ضخامته عندما وجده قد حلق لأخيه
"خميس" شعره بالمقص طر يقة "التواليت" ،رافضا
ذلك ،ومؤكدا أن حلاقة أهل البادية بالموس،
وأنهم لا يلبسون الحذاء بل النعال .اشتهرت قصة
رفع الحلاق بيد واحدة عن الأرض ،وغدا عبد
الله مدافعا عن العشيرة واليازي وأهلها ،أما بني
قحطان فقد رفعوا شأنه ،وصار هو المدافع عنهم،
والمتولي أمر بيع الإبل ،وشراء احتياجاتهم هو
وزوجته ،وتكاثرت الأبل التي يرعاها.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
جانبا من حياة عبد الله في
البادية ،وما كان من حادثة
تدل على شجعاته وارتفاع مكانته
بين عشيرة بني عظيمان أهل
زوجته .يأتي البناء تقليديا،
وينحصر الفضاء المكاني في
"البادية" ،وثمة نقلات زمينة
بين الأحداث والمشاهد.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،وترصد علو مكانة
عبد الله بين عشيرة بني
عظيمان ،وتقدم من الأحداث
والمواقف ما يؤكد ذلك ،خاصة
شجاعته وقوته إزاء ما كان من
الحلاق "عبد الملك" .يستمر
البناء تقليديا ،و يظهر التصريح
بصوت الراوي لأول مرة.
ينحصر المكان في "البادية" ،وثمة
نقلات زمينة.

 -67لعنة البحر (الجزء الثاني)

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

 -67لعنة البحر (الجزء الثاني)

 .803الفاجعة (ص )72-69
 .804الخاتمة (ص )76-73

[ ]27ناصر عبد الله المال كي

عاش عبد الله أسعد أيام حياته مع اليازي وأهلها
في الصحراء يتنقل ،ل كن هذا الصفاء لم يدم؛
حيث مرضت زوجته مرضا شديدا ،وقرر
أخذها إلى المستشفى البر يطاني بعدما لم ينفع معها
علاج ،وكانت الفاجعة عندما علم أنها مصابة
بسرطان الثدي ،الذي سرعان ما انتشر في
جسدها ،وأدى إلى وفاتها .كانت صدمته بتلك
الوفاة شديدة ،فأخذ يلوم حظه العثر ،و يؤكد أنه
المكتوب لا لعنة البحر كما كان يعتقد .صار يبكي
ويتوجع حتى نحل جسده ،ولم يستطع المكوث
في الصحراء بعد وفاة اليازي ،فترك ولديه لجدهما
كما طلب ،وعاد إلى بلدته صامتا حزينا ملتجئا إلى
الله؛ ليساعده في محنته.
عاد عبد الله إلى بلدته رقيق الحال مشغولا ميالا
للوحدة والصمت ،فبعد سنوات من الغياب
والسفر حمد الله أنها لم تكن في معصيته ،ورأى
أن أعظم ما تعلم هو الصبر والصلاة .ها هو قد
بلغ من العمر وأواخره ،وعمل في تجارة اللؤلؤ،
وعوضه الله بزوجة صالحة أخرى وأبناء ،ل كن
ظهر اللؤلؤ الصناعي؛ فكسدت تجارته ،ثم من
الله على البلاد بنعمة الذهب الأسود :النفط.
فتطورت البلاد ،واختلفت نظرة أهاليها للبحر.
حاول عبد الله الاشتراك في صناعة النفط ،ل كنها
لم يقبل بمهنة عامل كغيره ،ثم سارت به الأيام،
واقتصرت علاقته بالبحر على الذهاب إليه،
والجلوس على ال كورنيش ،يروي لابنه قصص
مع البحر ،ثم كانت وصيته لأبنائه بأن يتحدوا،
ولا تفرقهم مصائب الدهر ،ومات عبد الله في
عام .1976
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تضع نهاية
لحياة عبد الله ،عبر وفاة زوجته
على إثر إصابتها بمرض
السرطان ،ثم ما كان من حزنه
عليه وتركه الصحراء؛ ضيقا بها،
وعودته إلى بلدته يقضي أيامه
الأخيرة .استمر البناء تقليديا،
وانحصر المكان في "البادية،
القر ية" .ثمة نقلات زمينة،
سبيتال
بيئية:
ومفردة
(المستشفى) ص.69
تسرد القصة بضمير الغائب،
وتقدم صراعا مع الآخر ،وهي
ذات طابع إنساني .
ويتسم البناء بالتقليدية.
النقلات الزمينة المتراتبة.

 -68عباءة أمي

[ ]28لولوة خلف البنعلي

 -68عباءة أمي

 .805رماد الأرواح (ص )12-7
 .806بيوت ليست للنمل (ص )22-13

[ ]28لولوة خلف البنعلي

تبدأ الساردة الأحداث بموت زوجها "عامر"،
الذي تزوج من أخرى "شافعة"؛ لرغبته في
الإنجاب ،حيث عجزت عن ذلك الساردة ،التي
تسترجع آلامها ،ومحاولاتها المتعددة في علاج
العقم لديها ،ثم تعلن فشلها واستسلامها لهذا
القدر ،وما نتج عنه من ابتعاد الزوج وكراهية
شديدة تجاه الزوجة الثانية .تزداد إشكالية
الساردة وتزداد معها آلامها ،عبر تمكن الزوجة
الثانية من إنجاب طفل جميل ،ل كن يأتي هذا
الطفل أعمى؛ عندئذ تتجاذبها مشاعر متباينة تجاه
ذلك الطفل ما بين العطف عليه وال كراهية
الشديدة له؛ نتيجة معاناتها .ينقطع الاسترجاع
بالعودة لنقطة البدء ،وهي موت الزوج وما
يستتبعه من أحداث ،وتنتهي القصة بحدث حلمي
ينطلق فيه الزوج مع والدته تاركا الساردة،
ومعمقا آلامها.
تدور القصة في بيت يقيم به أربعة رجال من
بلدان مختلفة :سلمان وأليكس وبابو وفتحي ،لا
يحدد السارد بلدانهم ،التي قد تشير إليها أسماؤهم.
كانت نقطة بدء الأحداث طرقات على باب
البيت ،لا يستجيب لها أحد ،ثم يتوالى السرد في
توضيح طبائع شخصيات القصة عن طر يق
الأحداث أو التحليل المباشر من السارد :سلمان
ووحدته نتيجة انفراده واغترابه عن قريته ،حيث
يدخل غرفته ،بينما إليكس بطابعه الأوربي
المنظم المتحرر المتعالي على الآخرين يجلس بجوار
ابنه الذي يلهو بمشاهدة طابور من النمل .يخرج
بابو يتدلى شواربه كما يتدلى كرشه ،وتظهر
عدوانيته وعنفه الشديد ،وأخيرا فتحي بعشوائيته
وسطحية ثقافيته وسلوكه ،وهو ما يظهره تدخينه
من دون مبالاة بالآخرين.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
إشكالية الزوجة المتمثلة في عدم
الإنجاب ،ومعاناتها جراء ذلك،
لا سيما مع افتقادها للزوج
مرتين :أولا بزواجه من أخرى،
ثم وفاته .فمنبع هذا الإشكالية
هو المجتمع وجذور البدوي.
يأتي البناء موظفا تكنيك الحلم.
ويتشكل المكان تبعا للملامح
النفسية ،مع محور ية بنية
الاسترجاع في القصة.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
جانبا من طبيعة المجتمع
الخليجي ،عبر تعدد الجنسيات
التي تشترك في السكن رغم
اختلاف الطباع والثقافات،
وهذا ما يظهر عبر خلافاتهم.
وما ينتج عن ذلك من
صراعات ومشاجرات؛ بسبب
تلاقي ثقافات مختلفة ،يشار إلى
طبيعة تلك الثقافات عبر
تلميحات سر يعة .ثمة استخدام
الحدث الخارجي الرمزي ،مع
الوصف الخارجي ذي الدلالة.
يأتي الزمان مسلسلا.

 -68عباءة أمي

[ ]28لولوة خلف البنعلي

 -68عباءة أمي

 .807قطعة خبز (ص )27-23
 .808قارورة الماء (ف :قارورة ماء) (ص )32-29

[ ]28لولوة خلف البنعلي

دارت القصة حول الشخصية الرئيسة "مريم"
الطفلة ذات السنوات السبع ،مصورة لهوها حول
أمها المتحدثة مع جارتها "أم سلمان" .تتشابك
خيوط السرد موصلة إلى نهاية القصة ،وتتمثل تلك
الخيوط في :براءة "مريم الطفولية" ،التي تظهر عبر
لعبها في الرمل ،وتفاعلها بين جزئيات المكان:
الهواء والرطوبة والذباب والشجر .حديث
السيدتين عن جارهم "أبو غانم" وشرائه سيارة
لابنه غانم ،مرور الوقت وإحساس مريم بالجوع
حيث أزف وقت المغرب ،وقد تعودت على
تناول عشاءها بعد أذان المغرب مباشرة ،بحثها
عن الخ بز ،ثم انتظارها أخاها الذي ذهب
لشرائه ،وعند مجيئه تنطلق مريم نحوه دون
الالتفات إلى سيارة "غانم" التي تصدمها م ُودِّية
بحياتها.
تدور القصة حول شاب ينطلق بفرسه في الصباح
الباكر ،بين شوارع القر ية التي يشملها صياح
الديك وضربات العجين الرتيبة ،وفي أثناء ذلك
تتابع خواطره حول "شيخ" كبير" اعتاد الجلوس
أمام بيت صغير ،ل كنه غير موجود في لحظة
السرد ،الآنية؛ عندئذ يبطئ الشاب خطوات
الفرس ويمر من أمام بيت ذلك الشيخ ،وتصل
خواطره إلى احتمال موت الشيخ ،وضرورة
مشاركة الأولاد في العزاء ،ل كنه ينطلق رغم
ذلك بفرسه التي تنهب الأرض وتيقظ التراب
الغافي إلى حدود القر ية الخارجية ،منتشيا
بإحساسه بهذا الانطلاق ،فكلما زادت سرعة
الفرس أحس وكأن روحه أطلقت من معقلها،
وتنتهي الأحداث – بلا مبررات – على سبيل
المفارقة بوفاة الشاب لا الشيخ.

536

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
الصراع بين براءة الطفولة
المحاطة ببساطة المكان وبدائيته
وبين أحد مفردات المدنية
"السيارة" .يأتي البناء موظفا
عنصر التشو يق ،عبر توالي
الأحداث منتهية باصطدام
السيارة بمريم غير المتوقع .تناثر
رسم ملامح المكان تباعا
للأحداث دون تجميعها في
البدء .استخدام الاسترجاع
قصير المدى .ومفردات بيئية
خاصة ،مثل :مطبقة ،الفولك،
بخنق.
هذه القصة مرو ية من خلال
حيث يدور
ضمير الغائب،
صراعها بين ذاتين مغايرتين
عمريا :الشاب إزاء الشيخ،
حيث يعتقد الأول قوته
وانطلاقه و يظن في الآخر زواله
وانتهائه .وصف الشخصية بما
يتماشى مع بنية الحدث الآني.
ثمة توظيف لبنية المفارقة في
الختام دون وجود مبرر من
الأحداث السابقة .وصف
المكان صوتيا .استرجاع متنوع:
يشمل أحداثا ،ووصف مكان،
ووصف شخصية.

 -68عباءة أمي

[ ]28لولوة خلف البنعلي

 -68عباءة أمي

 .809الاتجاه المعاكس (ص )36-33
 .810أزمة غربة (ص )40-37

[ ]28لولوة خلف البنعلي

تبدأ القصة بانطلاق الشخصية الرئيسة (الوالد)
بسيارته بطيئا في طر يق مدرسة ابنه الأجنبية،
ومع بطء حركة المرور تدور تأملات الأب الذي
يحيط به الضباب حول حرصه على إلحاق ابنه
بتلك المدرسة الأجنبية؛ ثم تتصاعد وتيرة الصراع
عبر ظهور والد آخر سائرا في عكس اتجاه
الطر يق ،ممسكا بيد ابنه لتوصيله إلى (مركز شباب
الغد لتحفيظ القرآن)؛ عندئذ تتساءل الشخصية
حول صحة موقفه من توجهيه ابنه نحو هذا التعليم
الأجنبي ،والبعد عن القيم الأصيلة ممثلة في تعاليم
الدين الإسلامي ،يعود ليتأمل الرجل وقد وصل
لبوابة المرسة و يودع ابنه فيها وينطلق لشأنه وكأن
رضا آلهيا يباركه ،وهنا يأتي السؤال المحوري :أيهما
على حق :هذا الرجل أم ركابي السيارات؟.
تعود الشخصية الرئيسة (عامل خياطة) من عمله
المرهق شديد التعب ،ويتوالى رصد جوانب
أزمته :الجوع ،التعبَّ ،
الدين ،عدم آدمية مكان
الإقامة .وهنا تتحرك كاميرا الوصف لرصد أبعاد
المكان :بداية من الشارع ،إلى الزقاق ،فالبيت
القديم ،وصولا إلى الحجرة المشتركة .ت َ ْدخ ُل
الشخصية البيت القديم وتتابع تقديم جزئيات
حياته القاسية فيه :عدم آدمية المكان ،وكثرة
المقيمين وأفعالهم المزعجة .تصل الشخصية إلى
ذروة أزمتها عبر اتخاذ موقف اللامبالاة والبلادة
إزاء واقعه المتأزم ،الذي يبلور عبر وصف
تفصيلي للحجرة التي تقيم بها الشخصية الرئيسة،
حيث يستيقظ فزعا في وقت الفجر ومع
تكبيرات الإقامة ،يحس باختناق ،يحتاج لهواء
نقي بعيدا عن روائح الغرفة ،يتخطى الأذرع
والسيقان المتداخلة.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،تتمحور حول
الحرص الشديد على التعليم
الأجنبي إزاء إهمال الأصول
الثقافية الدينية متمثلة في
القرآن .مبعث القيمة هنا:
المجتمع المدني الحديث مقابلة
بالمجتمع الأصيل .مركز بنية
التقابل :على مستوى البناء الكلي
للقصة ،وكان هذا التقابل على
عدة جوانب :الوالدين ،الابنين،
نوعية التعليم ،اتجاه السير.
استخدام الوصف الرمزي أو
الكنائي تجاه المكان.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
إشكالية أحد الوافدين على
المجتمع القطري ،التي تعاني من
واقعها المتأزم وما يحيطه به
ومن يشمله هذا الواقع من
أفراد .تتمثل في إشكالية
"الاغتراب" في جانبه المكاني،
وما يستتبعه من جوانب نفسية،
مع الإشارة إلى الدور
الاقتصادي ،ممثلا في السعي
وراء الدخل الأفضل ،أو قضاء
الديون .حركية عدسة الكاميرا
في وصف المكان من أجل
توظيف
الأزمة.
تعميق
الاسترجاع محدود المدى.

 -68عباءة أمي

[ ]28لولوة خلف البنعلي

 -68عباءة أمي

 .811وحملتها الأنثى (ف :أنثى) (ص )44-41
 .812العجوز شر يفة (ص )49-45

[ ]28لولوة خلف البنعلي

تبدأ الشخصية الرئيسة (الزوجة) في الخروج من
المستشفى بعد "ال كشف عن نوع الجنين" ،الذي
علمت أنه "أنثى" ،ويتوالى السرد راصدا أحزان
تلك الزوجة وشدة مخاوفها من ردة فعل زوجها
وشماتة أهله .تزداد أزمة الشخصية عمقا عبر
وسائل سردية متعددة :أولا بعض الأحداث
الخارجية (رؤ ية جريدة بها صورة ممثلة ،و ُّأم
خارجة مع طفلها [لا طفلتها] ،وقطة تعبر الطر يق
معتنية بصغارها) ،ثانيا :تحليل سردي لجانب من
شخصية الزوج وعشقه للنساء حيث ترى صورة
مطربة في جريدة ،وتذكرت إعجاب زوجها بها،
وأخيرا استرجاع حدثي مقابل لواقع الشخصية.
وينتهي السرد بحزن الزوجة وعمق مخاوفها
والاستسلام لقدرها ،واتخاذ موقف اللامبالاة
من هذا الواقع المتأزم رغما عنها.
ترصد القصة بطر يقة مباشرة بعيدا عن فنيات
السرد  -تجربة "الاغتصاب" في أبشع صورها،
حيث المعتدي حيوان في صورة آدمي ،يترصد
الاعتداء على الشخصية الرئيسة "العجوز شر يفة"،
التي تستيقظ من أجل صلاة الفجر ،وعندما تبدأ
في أداء الصلاة يتحرك صاحب الوجه الملثم يلمع
طرف جبينه بسواد يحاكي سواد قلبه ،حيث
أعمت الشهوة الفاجرة نفسه ،فلم ير في هذه
السيدة المقعدة سوى موضع لإطفاء شهوته ،كتم
فمها بيديه السواوين مهددا إياها بالموت .حاولت
الصراخ فما وجدت صوتا ،فأخذت تبكي ،الألم
شديد ما عادت تطيقه .تسترجع أحداث عرسها
الذي لم يكتمل؛ لموت المعرس برصاصة طائشة.
وتنتهي القصة باكتشاف إحدى الجارات ما
حدث.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
إشكالية الزوجة التي تتمثل في
الرغبة في إنجاب البنين لا
الحدث
توظيف
البنات.
الخارجي ذي الدلالة على جانب
من أزمة الشخصية ،وكذلك
توظيف الحدث الخارجي
الرامز .مع استخدام الاسترجاع
محدود المدى .يأتي الزمان
مسلسلا .وثمة كثافة استخدام
الاستعارة لجماليتها لا وظيفتها
السردية.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تسجل
هي
أخلاقية،
جريمة
"الاغتصاب" ،كان البناء مجمعا
عدد من العوامل التي عمقت
من بشاعة هذه الجريمة ،سواء
على مستوى -:الشخصيات:
عمق التقابل بين سمو "العجوز
شر يفة" ووحشية المعتدي- .
الزمان :اختيار وقت صلاة
الفجر - .المكان :سجادة الصلاة.
توظيف الاسترجاع على سبيل
المفارقة.

 -68عباءة أمي

[ ]28لولوة خلف البنعلي

 -68عباءة أمي

 .813المشاطة أم يونس (ص )55-51
 .814خلف ال كرة (ص )60-57

تصور القصة مهنة قديمة وجدت في المجتمع
البدوي ،وهي "الماشطة" ،التي تمثلها "أم يونس"،
حيث تتجه إلى منزل العروس ،متذكرة شدة قبح
هذه الأخيرة ،آملة أن يكون هذا القبح قد زال
مع الزمن ،ل كن الواقع كان على غير ذلك ،فقد
ازداد هذا القبح ،وهو ما يقدمه السارد بطر يقة
أقرب إلى الصورة الكار يكاتور ية ،حين يتحدث
عن المجهود الجبار التي تبذله "الماشطة" في تجميل
هذه العروس القبيح ،ل كن النتيجة لم تكن كما
تأمل ،ورغم هذا تنتهي القصة بحفلة العشاء،
ل هذه
ومعرفة الماشطة أن الرجل الذي قَب ِّ َ
العروس أعمى ،ومعه كان السؤال :يا ترى هل
كف بصره من حسن حظها أم من حسن
حظه؟

[ ]28لولوة خلف البنعلي

بنية الحكاية بسيطة ،تدور حول خروج الأم مع
طفلها للتنزه في إحدى الحدائق ،و بحثها عن مكان
مناسب للجلوس ،ثم عثورها على ذلك المكان
قريبا من الشارع .أنزلت طفلها ووضعت
أشياءها .هدأت نفسها قليلا عما كانت عليه في
البيت قبل ساعة .أخذ الطفل يبتسم لها؛ لتجرب
الابتسامة فهذه الحياة جميلة معه .يبدأ الطفل في
اللعب بال كرة ،تتأمل طفلها وهو يلهو مسحورا
بال كورة ،يقذفها و يجري خلفها .ثم تنشغل عنه
الأم بمتابعة م َن حولها :عائلة صغيرة ،وفتية يلعبون
ال كرة بانسجام وقد التف حولهم جمع غفير
ليتابعوا المباراة .دارت عيناها حولها تبحث عنه..
لم تجده ..بدأ القلق يتدلى من عينها ،لاعبو ال كرة
تجمدوا نحو حادث اصطدام سيارة مسرعة بطفل.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تصور قيمة
اجتماعية ذات طابع إنساني
عام ،وهي شدة الحرص على
جمال الفتاة حتى إن لم تساعد
الخلقة ،مع الإشارة إلى مهنة
"الماشطة" .توظيف المفارقة
الساخرة وأسلوب الصورة
الكار يكاتور ية .المكان :منزل
العروس ،مع الاسترجاع
ومعجم خاص (البقشة،
البخنق ،المشموم ،والرازقي،
الديرم) ،والمثل الشعبي "للفتاة
سبعة وجوه تستبدلها حتى سن
البلوغ"
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،وهي ترصد
حادثة قد تبدو سطحية؛ حيث
جانب الصراع فيها غير ظاهر أو
متصاعد ،ل كن ثمة اعتماد على
بنية المفارقة ،التي تؤكد عدم
منطقية الحياة في الربط بين
البدايات والنهايات .ينحصر
المكان في " الشارع العام" ،وثمة
توظيف لتقنية الاسترجاع
الزمني.

 -68عباءة أمي

[ ]28لولوة خلف البنعلي

 -68عباءة أمي

 .815عباءة أمي (ص )63-61
 .816القدر السحر ية (ص )68-65

[ ]28لولوة خلف البنعلي

يجلس السارد على مقهى ،حيث تعبث النمسات
بأوارقه وتداعب عباءة امرأة تجلس أمامه،
ترتشف كوبا من الشاي بهدوء وترتشفه،
وتستمع لحديث صديقتها الجالسة قبلها .يتأمل
السارد المرأة في جلستها المسترخية وهي تضع
ساقا على الأخرى وعباءتها السوداء قد انسدلت
تعيده إلى عالم جميل يقبع داخله ،إنها ذكرى أمه
وعباءتها الشبيهة وما يرتبط بها من عالم خاص
بالسارد .رفعت المرأة رأسها تطلب من النادل
أمرا ما ،وعادت لتكمل حديثها مع صديقتها،
تقلب هاتفها النقال بين وقت وآخر ،يحضر لها ما
طلبت فإذا به "شيشة" تأخذ في تدخينها؛ فيصدم
السارد إزاء ذلك ،وينهار عالم أمه الذي استعاده،
فيلملم أوراقه و يخرج من المقهى.
تقافز الدجاج الهندي ثم تشتت تجمعهم مع مجيء
"أم دهام" وهي تسبح وتهلل ،تسارع بما لديها من
قوة تمسح بقايا ماء الوضوء من على وجهها ويدبها
بثوبها البالي ،ثم التقطت قدرا معدنيا كان مكبوبا
على مغسلة أسمنتية تحت شجرة السدر ال كبيرة في
طرف البيت ،رجعت أم دهام ووراءها ذيل
ثوبها ،تناولت عباءتها وخرجت من البيت
وأوصدت بابه خوفا على دجاجاته ،و بخطوات
بطئة مشت دون أن تبالي برفع نظرها لترى
الناس والبيوت .ذهبت إلى تلة صغيرة من الرمل
وضع لبناء غرفة في أحد البيوت المجاورة،
وتخ يرت من الرمل أنظفه وأنعمه وملأت نصف
قدرها ،ثم حملته في وهن إلى بيتها وهي سعيدة
للغاية قانعة بحبات الرمل تلك.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
مفارقة قو ية بين عالم قديم أثير
لدى السارد ونظير له في الشكل
ل كنه دون في المكانة ،هو العالم
وانطلاقه
بتحرره
الحديث
اللاأخلاقي؛ مما يثير لدى السارد
إشكالية "انهيار القيم الأصيلة
النقية" .ينحصر الفضاء المكاني
في المقهى ،وثمة توظيف لبنية
الاسترجاع من أجل إحداث
المفارقة.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،عارضة نموذجا
لبساطة قطاع من البشر ،لا
تتجاوز طموحاتهم بضعة حبات
من الرمل .تحرص عليها وكأنها
امتل كت قدرا سحريا أتت لها بما
لا تستطيع .كان البناء مشهديا،
ثمة اهتمام بوصف تفاصيل
المكان "بيت أم دهام،
وشارعها" ،أما الزمان فمسلسل.
ثمة مفردة بيئية :ليوان ص.67

 -68عباءة أمي

[ ]28لولوة خلف البنعلي

 -68عباءة أمي

 .817من سيربح المليون (ص )72-69
 .818شعرة صفراء (ص )77-73

[ ]28لولوة خلف البنعلي

جلس متململا على ال كرسي العر يض أمسك
بجهاز تحكم التلفاز يقلب في قنواته ،حتى استقر
على برنامج "من سيربح المليون" ،وهنا توقفت
الحركة وتداخلات مشاعر الشخصية بين متابعة
البرنامج ومتسابقه وقد تفصد العرق على جبينه
خوفا من أي جواب خاسر ..ما زال جهاز
التحكم في يديه ينظر إليه بعينين جاحظتين .ثمة
إحساس بدبيب الموت ونحوه حاول أن يحرك
يديه وأن يسقط الجهاز فلم يستطع .عيناه
شاخصتان إلى شاشة التلفاز يشاهد المتسابق
يطلب المساعدة من زوجته الجالسة خلفه مع
الجمهور .أخذ المشاهد يفكر في مدى فوزه أو
خسرانه في الآخرة ،صار الجسد وأنه ليس
بجسده .انطلق في تساؤلات التي تطلب المغفرة.
ينتهي السرد بسقوط الشخصية الرئيسية متوفاة.
تستيقظ "اعتدال" مبكرة من نومها يغمرها شعور
بالارتياح بعد عودة زوجها فجأة من إحدى
سفر ياته المفاجئة التي كثرت منذ سنة؛ مما أورثها
شكا؛ لذا تتأمل وجهه بحب ممزوج بشك ،ترى
أن هناك أمرا غامضا دائما .منذ حوالي السنة
بدأت رحلات العمل تزداد فلا يمر شهر أو أقل
إلا وسفر ضروري .قامت تفتش حقيبة سفره،
حيث عثرت على شعرة صفراء طو يلة ،أخذتها
بعناية وفحصتها جيدا ،ثم احتفظت بها ،وانتقلت
للتفتيش في مكتبه ،توقفت عن التفتيش مع
صوت نافذة تفتح من بيت جارتهم "فريدة" التي
ترملت في شبابها ،وبادلتها التحية ،دون الالتفات
إلى ثوبها الأحمر ،وعودتها من السفر ،وكون
شباكها أمام مكتب زوجها الذي يقبع داخله
ساعات طو يلة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
مفارقة بين حدثين يشيران عبر
المفارقة الكائنة بينهما إلى فكرة
دينية ،هي "الانشغال بربح الدنيا
عن ربح الآخرة" .يأتي البناء
السردي قائما على بنية المفارقة
الساخرة ،ينحصر المكان في
"المنزل" ،وثمة توظيف لتقنية
الاسترجاع الزمني.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تشير إلى
الحياة
إشكاليات
إحدى
الزوجية ،التي تتمثل في خيانة
الزوج ،وهو ما تشك في حدوثه
الزوجة نتيجة غرابة سلوكياته،
خاصة سفره المتكرر .ينحصر
المكان في "المنزل" ،وثمة
استرجاعات متعددة لإيضاح
الأزمة.

[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

 -69نبضات من الواقع

[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

 -69نبضات من الواقع

 .819حلم وحواجز (ص )10-9
 .820عاشت عمر الآخرين (ص )13-11

كان لقاؤهما في أول عمل جمعهما بعد التخرج،
فهي حديثة التخرج في الجامعة مثله ،وفي
تخصص يتشابه مع تخصصه .كانت تمثل البراءة
والنقاء ،فتاة في مقتبل العمر .أخذ في الحديث
معها؛ ليخفف عنها شعورها بالخجل ،ومع انطلاق
أحاديثهما اليومية بدأ يشعر بالحب تجاهها ،ل كن
لم يستطع مفاتحتها بما يشعر به؛ سيما أنها لم يبد
عليها أي شيء يدل على تقبلها أي كلمة مما يتوهم
أنه سيقولها ،فضلا على ثقتها واحترامها .فكر في
طلب يدها ،ل كن لم يستطع مواجهة عائلته الغنية،
التي سترفض عائلتها متوسطة الحال؛ لذا قرر
إبعادها عن تفكيره ،واختيار ما قدر له ،ل كنها
ما زالت في قلبه.
ولدت لتكون الأكبر من بين إخوتها وأخواتها،
مسئوليتها أصبحت تكبر معها؛ فالأم تلد كل
عام ،وإخوتها يزداد عددهم رغم قلة يد الوالد.
ترى فيها الأم المساعد الأول لها في رعاية الصغار
من ذكور وإناث .تدفن مع صراخهم آمالها.
برغم صغر سنها لم تعطها المسئولية فرصة لتعبر عن
احتجاجها الخاصة .لم تكن تصل إليها إلا الأوامر
من والديها؛ مما أضاع حقها في حياتها الخاصة،
سواء عندما كانت صغيرة باللهو واللعب ،أم
عندما كبرت عبر الفوز بفتى الأحلام ،عانت من
أجل استكمال دراستها مع تعاظم المسئولية نتيجة
وفاة الأب ،حتى فاتها قطار الزواج الذي لحقت
به أخواتها؛ لذا عاشت من أجل الآخرين.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
إحدى إشكاليات الحب ،وهي
"فشله نتيجة الفوارق الطبقية"،
خاصة مع استسلام الذات
لتلك الرؤ ية الاجتماعية،
وخضوعها لها .يأتي البناء
السردي متسما بالتكثيف
الحدثي ،ينحصر الفضاء المكاني
في "مكتب العمل" ،أما البنية
الزمنية فتتسم بالمشهدية ،مع
تعدد النقلات الزمنية بين تلك
المشاهد.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
الإشكاليات
إحدى
الاجتماعية ،التي تتمثل في
"تحمل الأخت ال كبرى مسئولية
أخواتها" ،وأثر ذلك عليها طوال
حياتها ،حيث تضيع أحلامها في
الصغر والشباب .يأتي البناء
السردي متسما بالتكثيف
الحدثي ،ينحصر الفضاء المكاني
"المنزل" ،أما البنية الزمنية فتتسم
بالمشهدية ،مع تعدد النقلات
الزمنية بين تلك المشاهد.

 -69نبضات من الواقع

[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

 -69نبضات من الواقع

 .821شيء من الماضي (ص )16-14
 .822قدر الغربة (ص )20-17

[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

تقرر الزوجة هدوء حياتها الزوجية وتوفر كل
شيء لديها ،فضلا على سعادتها بحسن معاملة
زوجها لها ،ثم يغير كل شيء من زوجها فجأة.
حاولت معرفة السبب ،ل كنه تهرب ورفض
إخبارها ،ثم سمعت حديثه لأخته عن إحداهن
صدِّمت ،ثم تماسكت
واهتمامه بها وحبه لهاُ .
وفاتحته ،حاول التهرب ثم أخبرها بحقيقة أنه كان
يحب فتاة ،ل كن لم يستطع الزواج منها لاختلاف
المستوى المادي ،ورغم صدمته تلك استطاع
تناسي الأمر والزواج منها .ثم ظهرت تلك الفتاة
مرة أخرى في حياته؛ بعدما علم بانفصالها عن
زوجها؛ فكان اضطرابه وانشغاله بها ،ل كنه
استطاع أن يتماسك ويراجع نفسه ،ويدرك أنه لا
يمكنه الاستغناء عن زوجته وحياته معها.
جاءت إلى هذه البلاد عروسا ،وعاشت حياة
سعيدة مع جيرانها ،ل كنها ح ُرمت من الذر ية؛
فكان عطفها على أبناء الج يران ،ولا سيما فتاة
منهم ،زادت عنايتها بها .أصبحت جزءا من أهل
الفريج /الحي ،وانتقلت معهم إلى مساكن
أفضل .مرت السنون ،وكبرت الفتاة التي كانت
تحنو عليها تلك السيدة ،مات زوجها؛ فظلت
الفتاة ترعاها مع حزنها وانقطاع أهلها عنها .ورغم
صبرها ابتليت بمرض تطلب عملية لاستئصال
الورم .خرجت من المستشفى ،وقررت الانزواء
في بيتها واعتزال الناس ،ما عدا جيرانها القدامى،
امتنعت عن الأكل وكأنها استسلمت للنهاية،
ساءت حالتها مع إصابتها بمرض السكري والتهاب
قدميها وقرار الإطباء بتر إحداهما .ارتحلت إلى
الرفيق الأعلى؛ لعلها تلقى شر يك حياتها.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
إشكالية الزوجة عبر اكتشافها
"انشغال الزوج بامرأة أخرى"؛
من ثم تسعى لمعالجة هذه
الإشكالية شديدة التأثير في
حياتها .يأتي البناء السردي
متسما بالتكثيف الحدثي ،مع
مثالية النهاية .ينحصر الفضاء
المكاني "المنزل" ،أما البنية
الزمنية فتتسم بالمشهدية ،مع
تعدد النقلات الزمنية وتوظيف
تقنية الاسترجاع.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
معاناة الشخصية الرئيسة عبر
تجربة الغربة ،لا سيما مع ز يادة
تلك المعاناة عبر عدم الإنجاب،
ثم موت الزوج ،وأخيرا المرض
ًّ
تقليديا مع
والوحدة .يأتي البناء
تكثيف الأحداث واختصارها
الشديد ،وكأن القصة ملخص
رواية .يتنوع المكان ،وتكثر
الزمنية
النقلات
والاختصارات.

 -69نبضات من الواقع

[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

 -69نبضات من الواقع

 .823اتهام ..بريئة (ص )22-21
 .824فتاة ..بين الشك والظنون (ص )24-23

[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

م ع ميلاد أخته بدأ إحساسه بعدم الارتياح،
الذي لم يدر له سببا ،وهو ما فسره بشعور الغيرة
نتيجة اهتمام الأم بها والتقليل من اهتمامها به،
رغم محبته لأخته وخشيته عليها من أي مكروه.
زادت معاناته مع تراكم هذا الشعور داخله
خاصة مع كبره واختلاطه بالشباب ،وما يسمعه
من سلوكيات غير سو ية لبعض الفتيات؛ حتى أنه
كان يخجل أن يعلم أحد من أصدقائه أن له أختا
ولو بالصدفة .كان خوفه عليها دافعا إلى رقابته
الشديدة على تصرفاتها؛ مما أشعره بأنها تكرهه.
ومع حديثه مع بعض الفتيات زاد خوفه عليها،
وزادت الريبة في نفسه ،خاصة في عصر القنوات
الفضائية ،وما يبث خلالها مما يرفضه الدين
والأخلاق والعرف.
ولدت بنتا بين عدد من الأبناء الذكور ،ورغم
فرحة أمها بميلادها كان توجس الأب؛ لثقل
تربية البنت في نظره .كان موقف إخوتها متباينا،
بعضهم كان يودها كثيرا ،وبعضهم الآخر يحاول
منع كل ما تريده ووضع العراقيل أمامها .عانت
من ُّ
تعنت بعض إخوتها معها ،حتى إزاء استكمال
دراستها ،وتشددوا في الحظر عليها رغم تفاخرهم
بجاذبيتهم من قبل الفتيات .زادت معاناتها حتى
فكرت في ترك الدراسة والمكوث في البيت.
حاول والداها التخفيف عنها ،ل كن إخوتها
فرضوا إرادتهم عليها ،حتى رفضوا شابا مناسبا
تقدم إليها .بدأت تشعر بال كراهية تجاههم رغم
محاولات التخفيف ،فما زال الوضع على ما هو
عليه مع محاولات الصمود والمقاومة.

544

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
إشكالية الأخ الأكبر تجاه
أخته؛ نتيجة خوفه عليها في ظل
كثير من السلوكيات التي
يرفضها؛ ومن ثم يأتي توجسه
تجاهها ورقابتها الشديدة لها.
يأتي البناء تقليدي مع تكثيف
الأحداث وعلو نبرة الوعظ
الأخلاقي .ينحصر المكان في
"المنزل" ،وثمة تقلات زمنية
كثيرة.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
معاناة الفتاة من تشدد الأسرة
الممثلة في والدها وبعض أخوتها
عبر رقابتها لها ،ومنعها مع بعض
حقوقها كالتعليم .يأتي البناء
تقليديا مع تكثيف الأحداث،
بينما تأتي النهاية مفتوحة .ينحصر
الفضاء المكاني في "المنزل"،
الزمنية
النقلات
وتكثر
والاختصارات.

 -69نبضات من الواقع

[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

 -69نبضات من الواقع

 .825حب ..واحترام (ص )27-25
 .826الاختيار الخاطئ (ص )30-28

[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

تعرفت عليه حيث قدم لبلدها للدراسة ،وأقام في
حيها ،ولم تعرف أنه يدرس في الجامعة نفسها إلا
بعد عام .لم تدر لماذا انجذبت إليه دون غيره،
وكيف أصبح مصدر إعجابها .بعد جلسة بريئة في
الحرم الجامعي ..جاء إلى بيتهم طالبا يدها..
ورغم تعجب الأهل ورفض بعضهم فإن الأم
ناصرتها ،وتم كل شيء سر يعا ،وتقرر الزواج بعد
انتهاء العام الدراسي .بعد التخرج سافرت معه
لبلده ،الذي شعرت بالحفاوة والسعادة هناك،
وحاولت التكيف مع العادات والتقاليد المختلفة.
سعدت معه رغم ما كان يكدرها من مناداة
بعض الأولاد لأبنائها بجنسيتها التي تعتز بها .ترى
أن الزواج إذا بني على التفاهم والاحترام
والتكيف وشيء من التضحية فإنه لا يعترف
بجنسية ولا معوقات.
كانت تحلم بالزوج الثري الذي يحقق لها ما عجزت
عنه أسرتها متوسطة الحال ،استغرقتها هذه
الأحلام ،ومن غير موعد ولا معرفة منها تقدم لها
رجل ثري ،ل كنه كبير السن ومتزوج .فكرت
طوال الليل ،ثم كانت موافقتها ،وزواجها الذي
حقق لها كل ما تحلم به من ثراء .ل كن مع انتهاء
شهر العسل ،بدأت رحلة المتاعب وتكالبت
المشاكل ،التي تمثلت في وحدتها وحياتها الجافة،
التي لا ترى فيها زوجها إلا يومها المخصص لها.
الثراء من حولها ل كن بلا روح أو زوج يشاركها
حياتها ،فليس له حديث إلا عن المال ومتاعب
الأولاد .لن تلوم أحدا الآن ..إلا نفسها ،فقد
اختارت المال ..لا الرجال!!
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد تجربة
زواج المرأة من آخر مختلف
الجنسية وانتقالها إلى بلده ،ثم
نجاح هذا الزواج رغم بعض
المعوقات والإشكاليات التي
تواجهها .يأتي البناء تقليديا ،مع
تكثيف الأحداث واختصارها،
و يعاب على البناء وعظية
الحكمة في نهاية القصة .يتنوع
المكان بين "الجامعة ،المنزل".
تكثر النقلات الزمنية ،حيث
يمتد النطاق الزمني للقصة.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
إشكالية المرأة متوسطة الحال،
وسعيها للثراء عبر الزواج؛ ومن
ثم قبول الزوج الثري ل كن مع
فقد الحب ،فهي تغلب المال
على السعادة .يأتي البناء
تقليديا ،مع تكثيف الأحداث
واختصارها ،ينحصر المكان في
"المنزل" ،تكثر النقلات الزمنية
والاختصارات ،حيث يمتد
النطاق الزمني للقصة.

 -69نبضات من الواقع

[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

 -69نبضات من الواقع

 .827الجهل يولد العصبية (ص )33-31
 .828امرأة لا مبالية (ص )36-34

[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

أنهت دراستها التي كانت تحلم بها ،فكثر
الخُطاب ،ل كن ر َف َض والدها لرغبته في زوجها
بابن عمها ،الذي ترك الدراسة وعمل بالتجارة،
وقد تشكلت شخصيتها بحيث صار قوامها المال وما
يوصل إليه من سبل .لم تفلح وسائلها في الرفض؛
لعدم توافق شخصيتهما؛ فكان الزواج .حاولت
التأقلم مع طباعه ،ل كنه نسي حقوقها ،وكان كثير
التصادم معها ومع ما يمت للتعليم بصلة .صارت
حياتها نكدا ،وعملت على تجنب ما يثيره ،ل كن
تمادى في إهانتها ،حتى عندما علم بخ بر حملها كان
تعليقه :الآن فيك فائدة .كان يشعر بالنقص،
وزدادت حالته سوءا ،حتى خيرها بين ترك
العمل أو الطلاق .في النهاية اختارته وتركت
العمل؛ لتمنح حياتها الزوجية فرصة للاستمرار،
خاصة مع اقتراب مجيء طفلها.
هو شاب حصل على أعلى الشهادت من إحدى
الجامعات بالخارج ،ذو خلق كان يحلم بخدمة
وطنه ومساعدة أهله .لم يفكر في الزاوج إلا مع
إلحاح الوالدة؛ فبدأ يبحث عن الفتاة المناسبة.
وافق على من رشحتها له والدته ،وافق والدها وتم
الزواج رغم كثرة التكاليف وتكالب الديون؛ مما
جعل فكره دائم الانشغال .كان يظنها امرأة
فاضلة ،ل كن كشرت عن عيوبها بإسرافها الزائد
واهتمامها بالمظاهر الزائفة من ملابس وأحذية ،ثم
إهمالها لطفلها وبيتها وعدم مشاركتها أفكاره.
حاول معها كثيرا ،ل كن ازداد الأمر سوءا .لم
يعد يطيق الحياة معها ،ل كن نظرات طفله
الوحيد تمنعه من أي قرار؛ أملا في أن تعود إلى
رشدها.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
إشكالية "التفاوت بين الزوجين"
سواء من الناحية العلمية أم
الشخصية ،وما يترتب على ذلك
من عدم التوافق وكثرة
الخلافات ،لا سيما مع السلطة
الذكور ية .يأتي البناء تقليديا،
الأحداث
تكثيف
مع
واختصارها ،ينحصر المكان في
"المنزل" ،تكثر النقلات الزمنية
والاختصارات ،حيث يمتد
النطاق الزمني للقصة ،مع مثالية
النهاية.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
معاناة الزوج من زوجته
اللامبالية ،كما كشف العنوان
الرئيس ،وكان ذلك نتيجة
تقليدية الاختيار وعدم المعرفة
المسبقة .يأتي البناء تقليديا ،مع
تكثيف الأحداث واختصارها،
ينحصر المكان في "المنزل" ،تكثر
الزمنية
النقلات
والاختصارات ،حيث يمتد
النطاق الزمني للقصة ،مع مثالية
النهاية.

[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

 -69نبضات من الواقع

[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

 -69نبضات من الواقع

 .829فتاة تائهة (ص )39-37
 .830فقدان الانتماء!!! (ص )42-40

التقت الساردة بفتاة ذات قلب كبير ل كنه يسع
الجميع ،تبحث عن الحب والحنان ،ل كن كثرت
حولها الأقاو يل .صممت الساردة على مساعدتها؛
لأنها كانت تحبها في الله ،وهذا ما شجع الساردة
على مساعدتها .ورغم سوء ما كانت تعرفه عنها
قديما وتصديقها له فإنها قررت الوقوف بجانبها.
فقد تابت هذه الفتاة عبر مساعدة صديقة لها،
ل كن استمرت تحاك عنها الأقاو يل؛ مما اضطرها
للبعد عن تلك الصديقة ،ورغم توبتها زادت
افتراءات الناس .صادفت الفتاة مرة أخرى،
ل كن انقطعت علاقتهما سر يعا .هي الآن تائهة لا
تعلم ماذا تفعل لتثبت للناس أنها تغيرت .وما
يسع الساردة الآن هو أن تظل بجانبها ،تدافع عنها
أمام من صدقوا كلام الناس.
تحقق الساردة أملها في الحصول على أعلى
الشهادات؛ من ثم تتوقع تمييزها في بلدها،
وتستعيد ما كان من سعيها لتحقيق هدفها ،ل كن
يلازمها شعور بفقدان الانتماء إلى أهلها وبلدها؛
نتيجة كثرة البعاد .تعود في محاولة لاستعادة
الانتماء ،ل كن تجد بيتهم قد صار قديما متهالكا مع
رفض والدها التخلي عنه .تشعر بالوحدة والفراغ،
وتعاني من فقد الانتماء رغم كثرة من حولها.
تنفصل عن والديها فكر يا ،و يتراقص اليأس من
حولها؛ فتعمل على صرعه بالأمل والجد ،العمل
والحلم بالمركز الذي سوف تحتله ورغم خوفها من
الغد وهواجس المستقبل فإن الشمس تشرق
بهجة لما ينتظرها من مكانة ،تعطيها حياة جديدة،
ل كن تعود الهواجس خاصة أن حياتها بلا
أطفال.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تقدم موقفا
إنسانيا من الساردة ،يتمثل في
مساعدتها لصديقتها من أجل
الاستقامة .وهو ما تعاني من
أجل الاستمرار في تحقيقه .يأتي
البناء تقليديا ،مع تكثيف
الأحداث واختصارها ،ينحصر
المكان في "المنزل" ،تكثر
الزمنية
النقلات
والاختصارات ،حيث يمتد
النطاق الزمني للقصة ،مع مثالية
النهاية.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد في
سرد أقرب إلى التحليل إشكالية
الساردة بسبب فقدان الانتماء،
الذي نتج عن دراستها بالخارج
ثم عودتها وعدم تأقلمها مع
محيطها .يأتي البناء أقرب إلى
التحليل منه إلى السرد؛ من ثم
يتماهي المكان فلا يأتي محدد
بوضوح ،وتتداخل البنية الزمنية
عبر أشكالها الثلاثة.

 -69نبضات من الواقع

[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

 -69نبضات من الواقع

 .831كان يسعى إلى الثراء (ص )46-43
 .832ما زلت أحلم ..ببذرة الأمل (ص )51-47

[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

جاء إلى أهلها خاطبا حاصلا على الشهادة
الجامعية ،ل كن مستواه المادي أقل من عائلتها؛
فرفضه الأب .وبعد محاولات شتى منها
استطاعت إقناعه بالموافقة .تمت الخطبة ،وكثر
جلوسه مع والدها الذي كان لا يفتأ يلقي على
سمعه كثيرا من أحاديث المال وأهمية الثراء .تأثر
كثيرا بكلام والدها ،فكان العرس أفخم ما يكون
وكذا شهر العسل بالخارج .ثم كانت انطلاقته لجمع
المال ،حتى أصبح يتغيب عن البيت وتفتقده.
صار هو في وادي المال وهي في وادي الحب
والأطفال المنتظرين .ابتعد عن مشاركتها
اجتماعيا ،وصمم على تأجيل الإنجاب من أجل
مشار يعه .عانت كثيرا لدرجة المرض ،وهي تحلم
بطفل تحمله على كتفها وتشبع غريزة الأمومة
داخلها.
انطلقت منذ الصغر إلى عالم المعرفة؛ فحفظت
القرآن وتفوقت في الدراسة تفوقا أبهر معلماتها،
ل كن صدر فرمان الجد بتوقفها عن مواصلة
التعليم درءا للمفاسد المتوقعة ،لم تستلم وحاولت،
ل كن هذا الفرمان الظالم قضى على أحلامها .ثم
كان الفرمان الثاني بزواجها من رجل يكبرها
وسبق له الزواج الفاشل ،كانت لاهية عما يدور
حولها من استعدادات ذلك الزواج ،الذي تم
وكانت معاناتها منه لدرجة التفكير في الانتحار.
وقف والدها أمام إرادة جدها ،وطلقها ل كن
كان الفرمان الثالث بالزواج ثانية .أقنعت نفسها
بأن هذا الزوج أفضل ،رغم أنه سلبها إرادتها،
وعندما أنجبت له الأولاد والبنات عملت على
تحقيق حلمها من خلالهم؛ فكانت تتعلم معهم
وبهم.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
معاناة الساردة من سيطرة الفكر
المادي وحب المال على زوجها
رغم قيام زواجهما على الحب،
ل كن هذا التحول نحو الاهتمام
بالمادة يفقد الحياة قيمتها .يأتي
البناء تقليديا ،مع تكثيف
الأحداث واختصارها ،ينحصر
المكان في "المنزل" ،تكثر
الزمنية
النقلات
والاختصارات ،حيث يمتد
النطاق الزمني للقصة ،مع مثالية
النهاية.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
إشكالية السلطة الذكوري
المسلطة على الأنثى؛ مما ينتج
عنها إعاقتها عن التعليم ،ثم
إجبارها على الزواج غير
المناسب ،ل كن تستطيع تحقيق
ذاتها من خلال أبنائها .يأتي
البناء تقليديا ،مع تكثيف
الأحداث واختصارها ،ينحصر
المكان في "المنزل" ،تكثر
الزمنية
النقلات
والاختصارات ،حيث يمتد
النطاق الزمني للقصة ،مع مثالية
النهاية.

[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

 -69نبضات من الواقع

[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

 -69نبضات من الواقع

 .833رنة هاتف (ص )53-52
 .834لا أقبلها زوجة (ص )55-54

رن جرس الهاتف والساردة جالسة وحدها في
الغرفة بينما الجميع مشغول ،حتى الوالد غير
موجود؛ حيث ما زال في العمل ،بل طلب
إعداد حقيبته للسفر .بعد تكرار الرنين تجيب،
فيأتيها صوت مهذب تنجذب إليه دون أن تدري
ما الذي جعلها تنجذب لذلك الصوت .بعد
الترحيب يطول الحديث الشيق الذي دار حول
أمور شتى في الحياة .لم تشعر وقتها بالوقت،
وأغلقت السماعة على موعد آخر .يتكرر الاتصال
وتزداد انجذابا إلى ذلك الشخص ،الذي لم
تعرف إلا اسمه الأول .يأخذ الحوار منحنى
الحب؛ حتى يصير فارس أحلامها ،ل كنه يهرب
من حديث الزواج ،ما زالت تفترض منه حسن
النية ،وتنتظر أن تنطق شفتاه كلمة الزواج.
الوقت يزحف بطيئا وهو منتظر أصحابه للذهاب
إلى البحر ،تراوده فكرة الاتصال برقم عشوائي
من أجل قطع وقت الانتظار ،أدار الهاتف على
رقم عشوائي فصادف صوت فتاة يبدو في صوتها
التردد والخوف جليا ،استطاع بحديثه المنمق معها
أن يشعرها بالاطمئنان؛ مما جعلها تتحدث بحر ية،
وتعبر عما بداخلها .استكان لهذه التجربة ،التي
ترضي غروره وتشعره بأهميته .استمرت
الاتصالات بينهما حتى الآن ،و يقرر أنه شعر
بإحساس غريب تجاهها ،جعلها تتعلق به ويبثها
عواطفه ،ل كنه بعد هذا الإحساس ،أخذ يفكر
في طلب يدها ،ل كن يستنكر أن يتزوج من فتاة
رضيت بالحديث مع إنسان غريب هكذا ،فهو
يرفضها زوجة يستأمنها على شرفه وبيته وأطفاله.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد تجربة
الحب عبر الهاتف ،وتشير إلى ما
يكون في ذلك من خداع
بكلمات معسولة لا تدل على
حقيقة العاطفة .يأتي البناء
تقليديا ،مع تكثيف الأحداث
واختصارها ،و يكون الرصد ذا
منحى وعظي .ينحصر المكان في
"المنزل" ،تكثر النقلات الزمنية
والاختصارات ،حيث يمتد
النطاق الزمني للقصة.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
تجربة شاب في التعرف على
فتاة ،عبر الحديث الهاتفي ،وهو
ما يتطور إلى أ ٍحساس يراه
حبا ،ل كن يتردد في الارتباط
بهذه الفتاة التي لا يراها جديرة
بالزواج .يأتي البناء تقليديا ،مع
تكثيف الأحداث واختصارها،
ووضوح المنحى الوعظي ،ينحصر
المكان في "المنزل" ،تكثر
الزمنية
النقلات
والاختصارات..

[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

 -69نبضات من الواقع

[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

 -69نبضات من الواقع

 .835تضحية (ص )58-56
 .836كرهت مهنتي (ص )61-59

تعرفت عليه مصادفة في بيت أحد أقاربها،
فأعجبت به ،ولما تقدم لخطبتها وافق الأب بعد
تردد لصغر سن ابنته ،وفي المقابل كان الحبيب
طائشا في تفكيره وتصرفاته ،وظهرت رعونته
أكثر بعد الزواج الذي تحول فيه شهر العسل إلى
شهر المر ،فمن سيء إلى أسوأ ،يُطرد من عمله،
و يفقد الوظيفة ،و يضرب زوجته التي لم تتسلح
بخ برة كافية .وضعت منه طفلا لم يفلح في منعه
من ضربها ،إلى أن طلقت منه ،رافضة أي
عرض بعد ذلك بالزواج منها؛ لأنها فضلت
العيش من أجل سعادة ابنها الذي تنتظر أن يكبر
وينمو أمامها.
تمنت من الصغر أن تصبح معلمة ،وأن تكون
مربية أجيال ،ظهر ذلك من طفولتها ،حيث
كانت هوايتها جمع رفيقاتها في الحي وممارسة دور
المعلمة عليهن ،وتحقق حلمها بدخول كلية التربية
التي كانت اختيارها الأول ،حيث إنها كلية
متخصصة تؤهل الطالب لمهنة التدريس ،التي
تعدها أم المهن!! واكتملت سعادتها بها مع
تخرجها بعد أربع سنوات ،واستلامها العمل
سر يعا بمدرسة ابتدائية .خلال ممارستها لمهنتها
تزوجت ،ومنذ الشهور الأولى لحملها بدأت
متاعبها مع المديرة وسلوكيات المعلمات غير
المنضبطة .تحطمت صورة المدرسة والمدرسات
لديها ،وأصيبت بحالة من الإحباط ،جعلتها تكره
العمل .حاولت الإصلاح ل كن لم تستطع،
واضطرت إلى أخذ أجازة بدون مرتب؛ ل كي
تستعيد توازنها.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
سلبيات سرعة الزواج دون
نضوج الفكر ،تلك السلبيات
التي تؤدي إلى تفكك الأسرة
ومعاناة أفرادها ،لا سيما
الزوجة .يأتي البناء تقليديا ،مع
تكثيف الأحداث واختصارها،
ينحصر المكان في "المنزل" ،تكثر
الزمنية
النقلات
والاختصارات ،حيث يمتد
النطاق الزمني للقصة ،مع مثالية
النهاية.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
معاناة الساردة عبر ممارستها
لمهنة التعليم ،التي كانت حلمها
الأوحد ،ل كن الممارسة الفعلية
لهذه المهنة حطمت الصورة
التي رسمتها في مخيلتها .يأتي البناء
تقليديا ،مع تكثيف الأحداث
واختصارها ،ينحصر المكان في
"الجامعة ،المدرسة" ،تكثر
الزمنية
النقلات
والاختصارات ،حيث يمتد
النطاق الزمني للقصة.

 -69نبضات من الواقع

[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

 -69نبضات من الواقع

 .837عاقبة الصبر (ص )64-62
 .838وفاء (ص )67-65

[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

نشأ يتيما ورغم ذلك استطاع أن يرعى نفسه،
وعندما كبر كان شعوره بالحاجة إلى زوجة
وطفل يرعاه؛ فكان زواجه بمن أحب ،وعندئذ
بدأ حنينه إلى الطفل يزداد ،ل كن يشاء الله أن
يتأخر الأمر و يطول الانتظار ،وظل مخلصا
لزوجته؛ مما زاد إعجاب الناس به وبصبره على
البلاء .صبر طو يلا (ستة عشر عاما) ،ثم تحمل
زوجته؛ ويسعد الأهل والمعارف ،ل كن الحمل لم
يتم ،فلم تثبط عزيمته ،وظل مؤمنا وقويا ،لتحمل
زوجته مرة أخرى ،و يأتي الطفل الذي يكون
سعادته دائما؛ فيبذل هو وزوجته الجهد من دون
كلل أو ملل لرعايته ،ليشب يافعأ متفوقا ،وها هو
الآن يكمل الحلم بدخول الكلية التي حلم بها والده.
تركت الدراسة عندما جاءها خاطبا ،وهو يستعد
لبعثة خارجية ،كانت فرحتها عارمة بالبيت
الخاص والملابس والذهب ،ثم زادت سعادتها
بزوجها وحسن معاملته لها ،خاصة مع مجيء
الطفلة الأولى .سافر وأخذها معه على غير
الشائع ،مرت سنتان وصار لديهم ثلاثة بنات،
استمرت معاملته الحسنة وسعادته ببناته ،ل كن
تعرض لحادثة أصابته بشلل نصفي أقعده عن
العمل والعلم ،طالت معاناته ،وازداد خوفه على
بناته .تنقضي أيام شبابها ل كنها تشعر بسعادة
وراحة بال لا يدركها أحد برعاية زوجها ورد
شيء من حسن معاملته لها ،نصحها بعضهم
بطلب الطلاق ،ل كنها أصرت على أن تنذر نفسها
له ولبناتها؛ حتى تعيش معه طوال الحياة وهي
تغرق في تلك السعادة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
إشكالية تأخر الإنجاب وصبر
الزوج على ذلك ،إلى أن تتحقق
أمنيته ،و يصل الابن إلى
المرحلة الجامعية التي يتفوق
فيها .يأتي البناء تقليديا ،مع
تكثيف الأحداث واختصارها،
كأنه رواية مختصرة .ينحصر
المكان في "المنزل" ،تكثر
الزمنية
النقلات
والاختصارات ،حيث يمتد
النطاق الزمني للقصة.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تقدم
نموذجا لوفاء الزوجة تجاه
زوجها ،الذي أحسن إليها؛ من
ثم تعمل على رد الجميل له .يأتي
البناء تقليديا ،مع تكثيف
الأحداث واختصارها ،ومثالية
الشخصيات .ينحصر الفضاء
المكاني في "المنزل" ،تكثر
الزمنية
النقلات
والاختصارات ،حيث يمتد
النطاق الزمني للقصة ،مع مثالية
النهاية.

[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

 -69نبضات من الواقع

 .839بنت أصول (ص )69-68

[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

 -69نبضات من الواقع

 .840إنني محاصر!! (ص )72-70

اختارها للزواج بعد أن سمع عن خصالها الطيبة،
فضلا على أن عادتهم تحرص على تزويج الشاب
في سن مبكرة وتوافق سنه الصغيرة وقرابتها له،
مع ما عرف من عادات الزواج وتقاليده ،وقد
وجدها كما بلغه عنها ،سواء معه أم مع أطفاله.
أصيب في حادثة سببت له شللا نصفيا ،كانت
في ر يعان شاببها ،وحقها أن تقضي بقية شبابها
مع رجل يمنحها ما يعجز عنه السارد .تتدافع
عليه الهموم والكآبة التي لولا رحمة الله لكان
استسلم لها ،ل كن إخلاصها وتفانيها في خدمته لم
ينقطع .يشعر بالعجز أكثر خاصة وقد حرمت على
نفسها أي بهجة وفرح طوال إعاقته التي مر عليها
خمسة عشر عاما.
يحس السارد أنه محاصر ومراقب بكل دقيقة من
حياته عن طر يق والديه ،منذ ميلاده والمربيات
اللاتي من حوله أشكالا وألوانا حيث كثر
تغييرهن من قبل والدته ،التي لا تستقر على
واحدة منهن .كان خروجه محدودا منذ سنوات
عمره الأولى ،فلا يخرج إلى للضرورة القصوي؛
خوفا عليه من المرض والأوبئة ،فضلا على
هاجس الحسد من الأقارب والمعارف .ومع
ذهابه للحضانة زادت الرقابة بملازمة المربية له،
وفي المدرسة لم يقل الأمر ،بل زاد بصورة
مزعجة .وها هو الآن في الخامسة عشرة من عمره
وما زال الحصار مستمرا لكل تصرفاته لدرجة
أثرت عليه صحيا؛ فبدأ يشعر بالمرض العضوي
فضلا على التعب النفسي.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تقدم صورة
من صور "وفاء الزوجة لزوجها"
رغم إعاقته ،وطول مدة هذه
الإعاقة .يأتي البناء تقليديا ،مع
تكثيف الأحداث واختصارها،
وكأن هذه القصة رواية
مختصرة .ينحصر المكان في
"المنزل" ،تكثر النقلات الزمنية
والاختصارات ،حيث يمتد
النطاق الزمني للقصة ،مع مثالية
النهاية.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
معاناة السارد من "شدة حرص
الوالدين عليه بوصفه الابن
الوحيد" ،وهذا ما يستمر طول
أعوامه الخمسة عشر .يأتي البناء
تقليديا ،مع تكثيف الأحداث
رواية
كأنه
واختصارها،
مختصرة .ينحصر المكان في
"المنزل" ،تكثر النقلات الزمنية
والاختصارات ،حيث يمتد
النطاق الزمني للقصة.

 -69نبضات من الواقع

[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

 -69نبضات من الواقع

 .841أين أنت يا أبي؟ (ص )75-73
 .842نظرات من سرير المرض (ص )78-76

[ ]29نعيمة عبد الوهاب المطاوعة

على شكل رسالة أو مناجاة يخاطب الابن والده
معلنا أنه يبحث عنه في كل مكان دون أن يجده،
والسبب مشاغل الوالد التي أصبحت كثيرة عما
كانت ،وانشغال الوالد هذا أثر على الجميع؛
فالبيت أصبح في فوضى وبلا روح من دونه.
و يقرر الابن أنهم صاروا أكثر حاجة إليه من
الماضي بعدما كبروا .والسارد يرفض الحجج
والأعذار التي يقدمها الوالد بكثرة العمل
والأصدقاء .أو التشاغل بسرد قائمة ما أحضره
لهم من أجهزة إل كترونية وتوصيل الإنترنت .وقد
ظهرت آثار تغيبه السلبية على الكل :الأم صارت
في حالة عصبية ،والأخ الصغير بدأ يكذب،
والأخت ال كبرى كرهت الزواج .وتتوالى أسئلة
الابن حيرى إزاء غياب والده.
يرقد حزينا خاصة على طفله وابنته اللذين
يحتاجان إلى رعايته .فيما مضى قرر الزواج فأنكره
عليه الجميع ،ل كنه أصر وأنجب الأول والثانية .ثمة
حادثة أسلمته للفراش ثم ال كرسي ،ورغم سعادته
بالتفاف أهله حوله فإنه يتمنى أن يكون راعيا لهم.
يسأل الصبر ..و يطلب التوكل من الله ،ويشكره
على طول رقدته .يشتاق إليه الجميع ،ل كن
يستعيض عنهم بصداقته لطفليه .فالله عز وجل
كما يقولون لا يقطع ،وهو القادر على كل شيء؛
فقد أخذ منه أجزاء وأعطاه جزءا أكبر :الذر ية،
التي سوف تذكره وتعينه على ما ابتلي به .ومن ثم
تخفف من معاناته ومعاناة والدته وجدتهما
وأحباء والديهما ،وهذا هو العزاء الذي أعطاهم
الله.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير المتكلم ،حيث يرصد
السارد إشكاليات كبرى ،هي
"غياب الأب" وما ينتج عنها
من سلبيات كثيرة تطول جميع
أفراد الأسرة .يأتي البناء في
شكل مناجاة ،حيث ثمة
مخاطب هو الأب ،مع تكثيف
الأحداث واختصارها ،ينحصر
المكان في "المنزل" ،تكثر
الزمنية
النقلات
والاختصارات ،حيث يمتد
النطاق الزمني للقصة.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
تجربته مع المرض والصبر عليه،
من خلال التعزي بالذر ية ،التي
يرى فيهم عوضا عما فقد .يأتي
البناء أقرب إلى تيار الوعي ،مع
تكثيف الأحداث واختصارها،
ينحصر المكان في "المنزل" ،تكثر
الزمنية
النقلات
والاختصارات ،حيث يمتد
النطاق الزمني للقصة ،مع طابع
مثالي.
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تتصاعد أنفاس الأم في ظلمة الليل مع سعالها
وإحساسها بالتعب وتقدم العمر ،حيث تتجرع
الألم؛ نتيجة تجني ابنها ،الذي أشاع أن الخرف
أصابها ،واستولى على بيتها ثم عزلها في ركن منز ٍو

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية ظلم الابن لأمه .يأتي
البناء السردي شديد التكثيف.
ينحصر الفضاء المكاني في غرفة
الأم ،بينما توظف البنية الزمنية
الاسترجاع.

يشعر [هو مطلق] بثقل وألم؛ فيستعيد ما حدث
منذ عامين ،من انقلاب السيارة به وبصحبه
العابثين ،الذين رحلوا وبقي هو وحيدا ،ل كن مع
فقد بصره .هذا رغم تحذير أمه له بألا يضيع
نفسه هباء .يخرجه صديقه الآخر من ذكر يات
الماضي ،فيسير بعصاه التي أصبحت بصره ،ويحمد
الله على غده ،وإن كان غدا بلا بصر.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية ألم الفقد لأصحاب
العينين .يأتي البناء السردي
شديد التكثيف .ينحصر الفضاء
المكاني في الشارع ،بينما توظف
البنية الزمنية الاسترجاع.

تستلقي الأم على أر يكتها وتداعب خصلات شعر
ابنتها ،وبصمت تتأمل ما حولها .تمعن النظر
فيها ..تراها في أبهى صورة ..تحدق فيها ،تلاقت
هنا روحيهما؛ من ثم أحست بتماثلهما .تقترب
منها ،وتشم عطرها الفواح ،تخاطبها بعينيها .تمد
يدها نحوها ،تلمسها ،تلمس كفها الصغير ،فيقوى
توحدها بها أكثر .تحملها بخفة ،تضمها لصدرها،
تقبلها بحرارة ،وتذوب روحاهما معا

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية شدة حب الأم لابنتها.
يأتي البناء السردي شديد
التكثيف .ينحصر الفضاء المكاني
في الغرفة ،بينما يأتي البنية
الزمنية مسلسلا.

554

[ ]30ليلى درويش

 -70طرق وصرير

الصمت (ص )17
ِّ
 .846حديثُ

 -70طرق وصرير

[ ]30ليلى درويش

 -70طرق وصرير

 .847ن َزف الر ِّ
وح (ص )20-19
 .848ليلة ُ ٍ
فزع (ص )22-21

[ ]30ليلى درويش

يقف صامتا يعلوه الحياء؛ فهذا يومه الأول في
المدرسة .يبحث عن مقعد فارغ اختار إحداها،
دخل المعلم وفتح بابا للتعارف ،حان دورهن
وقف بصمت رافعا ورقة عليها اسمه .ووسط
ضحكات المستهزئين ونظرات المشفقين وقف
صامتأ ساكنا هذا الأبكم.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية معاناة الأبكم لفقد
التواصل .يأتي البناء السردي
شديد التكثيف .ينحصر الفضاء
المكاني في الفصل الدراسي،
بينما تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

جلس الشاب وحده ينتظر ،مترقبا متمنيا ألا
يتأخر .جاء طفل يعدو وفجأة سقط فبكى ونزف
الدم من رأسه ،بينما الشاب لا يحرك ساكنا،
نظر إليه الكل في عتاب ،بينما كان غضب والد
الطفل عليه شديدا .وبعد لحظات جاء شاب آخر
يحمل كرسيا متحركا وأجلس أخاه عليه .نكست
رؤوس الجميع ،بينما نزلت دمعة الشاب مع نزف
روحه.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية عجز الذات وعدم تقدير
الآخرين ذلك .يأتي البناء
السردي شديد التكثيف .ينحصر
الفضاء المكاني في صالة
الانتظار ،بينما تتسم البنية
الزمنية بالتسلسل.

جلست على منضدتها تقرأ في كتاب بإمعان .فجأة
تبادر لسمعها صوت خافت ،بحث ل كنها لم تجد
شيئا .بعد فترة عاد الصوت ثانية ،تركت ما في
يديها ،وهي تشعر بالخوف ،وبعد بحث وجدت
أنه قطتها المدللة تخمش سريرها.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية الخوف لسبب وهمي.
يأتي البناء السردي موظفا
عنصر المفاجأة .ينحصر الفضاء
المكاني في الغرفة ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتسلسل .تناص
مع القرآن" :ثم دنت قتلدت.
فكانت قاب قوسين أو أدنى
من الصوت" ص.22
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يجلس الزوجان على شاطئ البحر حيث تلعب
طفلة ،تعيد إليهما ذكرى ابنهما الذي غرق هنا
منذ عام؛ مما يثير آلامهما ودموعهما .تسعيد الأم
ذكر يات ابنها ومرحه معها على شاطئ البحر،
وكيف غرق في لحظة سهو .تبتسم وسط دموعها
وتضع يمناها على بطنها ،فهناك طفل قادم يأملان
أن يعوضهما عن الفقيد.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية فقد الابن .يأتي البناء
السردي تقليديا .ينحصر الفضاء
المكاني في الشاطئ ،بينما
الزمنية
البنية
يوظف
الاسترجاع.

عند شط الفرات ..تتراقص مياهه في عينيه.
يتلألأ بر يقهما شوقا لقطرة ماء ،يحتاج إليها
بشدة .تأمل المياه مجددا ،لم يصمد أمام إغرائها
طو يلا ..فمد يديه بلهفة نحو قطرات الحياة .قربها
من شفتيه ..حدق فيها مليا ..رآها تشف عن
صور لقلوب حرى ظمئة تنتظر منه هذه الحياة،
فرمى الماء على الماء .وفوق شط الفرات ذاته..
حلقت روحه شهيدة ظامئة تحوم قربها أرواح
غضة تنتظر منه الحياة.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية التضحية من أجل
الآخرين .يأتي البناء السردي
أقرب إلى تيار الوعي .ينحصر
الفضاء المكاني في شط الفرات،
بينما تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

يخرج [هو مطلق] كعادته لبيع الجرائد ،و يقضي
ساعات ستة حتى ينال منه التعب ،فيتوقف
ليستريح قليلا ،وينطلق في الذكر يات والحنين إلى
من ينتظره ليحقق لهم أمانيهم الوردية .يفيق من
ذكر ياته على بوق عال لسيارة يذكره بوحدته .عاد
إلى عمله على صوت أحدهم يريد جريدة ،فينطلق
إليه وإذا بسيارة مخالفة الإشارة تصدمه بقوة
وتحوله إلى أشلاء مبعثرة ،تتبعثر معها أحلامه على
الطر يق نفسه .يرقد على الأسفلت بعيدا عن أهله
ووطنه ،لم توار جثته إلا الجرائد المتبقية ،التي
كانت رفيقة غربته ووحدته.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية الاغتراب .يأتي البناء
السردي تقليديا .ينحصر الفضاء
المكاني في الشارع ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتسلسل.
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خاطبته بكلمات قاسية تؤمره بالرحيل وتعبر عن
كرهها له ورغبتها الشديدة في الابتعاد عنه .على
فراشها تتأوه فمذ عرفته وهو يقلب عيشها كدرا،
في تلك الليلة حاولت التفكير بعيدا عنه ،ل كنه
أصر على المجيء باكرا ،جعلته يمضي كعادته بعد
سو يعات ،ل كنه بات يؤرق ليلها .تغمض عينيها
مستسلمة له ،تتألم ولا أحد يحس بها .لم تؤث فيه
كلماتها أو صرخاتها .وها هو ليلها يسهد بز ياراته
ونهارها استحال ظلمات .ما أطول عذابه هذه
المرة وما أقساه ،ومع ذلك لم يرحم حالها .إنه
الصداع ال كر يه
وقع الابن في صراع مرير لا يدري ماذا يفعل
إزاءه ،فقد سيطرت عليه حيرة شديدة ،ومنبع
هذا الصراع قرار زوجته في أن يختار بينها وبين
أمه في هذا المنزل .فجأة تقفز إلى ذهنه فكرة رآها
سبيلا لحل إشكاليته رغم بشاعتها ،مما يوقعه في
حيرة بين نفسيه الخ يرة والشريرة .يدخل غرفة
والدته بهدوء ،ويحملها حيث تفاجأ وعندما تسأله
يخ برها أنه لا يمكنها العيش معه ،فتصعق ل كن
ترضح موكلة أمرها إلى الله ،وتتنهد بأسى وحزن.
على الرغم من ذلك يرميها .يفيق من كابوسه
فزعا ،وينطلق إلى حجرة والدته ليطمأن على أنها
نائمة.
ترصد القصة تيارات وعي والد أصيب بجلطة
مفاجئة ،جعلته في حالة بين الوعي واللاوعي،
خاصة تجاه الشاب الذي يراه كل يوم يعتني به،
وهو عاجز عن تذكره .يود مخاطبته ل كنه خائر
القوى .يحس بأطرافه تضطرب وإن لم تأت بأي
حراك أصابعه متجمدة وسيطر عليه شعور بالفناء.
تتصارع داخله تناقضات الوجود والعدم ،ل كن
يتمنى أن يبقى له شيء من الإدراك ليرى ذلك
الشاب كل يوم.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تصور آلام
الصداع .يأتي البناء السردي
موظفا عنصر المفاجأة .ينحصر
الفضاء المكاني في الغرفة ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتسلسل.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
إشكالية صراع الزوج بين
زوجته وأمه .يأتي البناء
السردي موظفا الحلم والمفاجأة.
ينحصر الفضاء المكاني في المنزل،
بينما توظف البنية الزمنية
الاسترجاع.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
إشكالية الذات بين الوعي
واللاوعي .يأتي البناء السردي
أقرب إلى تيار الوعي .ينحصر
الفضاء المكاني في غرفة العناية
المركزة ،بينما توظف البنية
الزمنية الاسترجاع.
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في الليل الحالك ومن بيت يخرج جسد متوشح
بالسواد حذر ،يركب سيارة واقفة قريبة تنطلق
لجهة مجهولة ،في يوم آخر من ليل أسود ثان يتكرر
نفس المشهد ،السواد متقوقع في ركن غرفة يلفها
سواد ،يخ ترق آهاته سكون الليل ،يمزق ببكائه
صمت المكان.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية حذر الذات وتخفيها
بالسواد .يأتي البناء السردي
موظفا تكرار الحدث .يأتي
الفضاء المكاني عاما ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتسلسل.

ترصد القصة تألمها [هي مطلقة] في سكون الليل.
فقبل أشهر كانت تتدفق حياة وتحي ما حولها
رغم تقوقعها الصامت مع آلامها .منذ عرفته
صرح لها بحبه ،وأعلن أنه سيحارب العالم من
أجلها ،فغدت تنتظره .ل كن اليوم يرحل بصمت
ودون وداع بعد أن خلفها رمادا ،ولم يكتف
بهذا بل طعنها طعنة قاتلة.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية قسوة خيانة الحب.
يأتي البناء السردي دائريا.
ينحصر الفضاء المكاني في مكان
عام ،بينما تتسم البنية الزمنية
بمركز ية الاسترجاع.

ترصد القصة التناقض بين الحلم والواقع ،فالزوجة
كانت أمامها ورقة بيضاء من مذكراتها رسمت عليها
خطا مستقيما لمستقبل حياتها ،الذي تبتسم لحلم
خطته في مسارها ،ل كن ينتشلها من حلمها الجميل
صوت وليدها الصغير؛ لتفيق على واقع أليم
متمثل في زوجها الذي سُ جن بسب شيكات بلا
رصيد ،بينما تعاني هي قيد الوحدة والعجز.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية عجز الزوجة عن
مواجهة صعوبات الحياة .يأتي
البناء السردي موظفا المفارقة.
ينحصر الفضاء المكاني في المنزل،
بينما توظف البنية الزمنية
الاسترجاع.
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تعبر القصة عن مشاعر طفلة لم تتجاوز سنتها
الأولى ورغبتها الشديدة في أن تخ بر أمها عن
سرها الصغير ،وما تفعله معها المربية التي تكرهها،
وتج بر على البقاء معها؛ لانشغال أمها عنها .فهذه
الطفلة لا تجد غير البكاء وسيلة لإخبار أمها بما
تفعله الخادمة بها في أثناء غياب الأم.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
إشكالية سلبيات الاستعانة
بالخادمات في تربية الأبناء.
يأتي البناء السردي شديد
التكثيف .ينحصر الفضاء المكاني
في المنزل ،بينما تتسم البنية
الزمنية بالتسلسل.

تقف الأم واجمة خلف النافذة ،تنتظر وتتألم،
مستعيدة الماضي ومتسائلة :أين أبنائي؟ تتذكر أيام
عنائها وعملها خياطة بعد موت زوجها لتطعم
أبناءها الأربعة وتكمل تعليمهم ،تتلذذ بالتعب من
أجلهم ولا تبالي بنفسها .ل كن عندما كبروا
أجبروها علي بيع بيتها ،وأخذوا يتقاذفوها بينهم،
حتى استقروا على إيداعها بيتا للمسنين .تتأوه
وتقترب من السرير الأبيض بجانب سريرها:
وتدعو لصاحبته بالرحمة ،متوقعة أنها ستموت مثلها
دون أن يزورها أحد.
كعادته قام من نومه باكرا ،متسائلا عن الوقت
الذي نامه ،خطا خطواته الأولى ،ووقف وسط
حوشه يتأمل أفق سمائه المغبر وهو متوجس.
شهق بعد تحديقه فيما حوله ،تجول بنظراته في
المدينة الصاخبة ،التي أخذ يخ ترقها .كل شيء
غدا غريبا ،وهو ما زال يبحث عن مبتغاه.
أنهكت قواه ،وأخذ منه التعب مبلغا فجلس .من
بعيد رأى نخلة ،دب فيه الروح واقترب منها،
شم منها عبق الماضي ،ثم أسلم روحه لذكر يات
البحر والرمل وأيام ولت.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية قسوة الأبناء على الأم.
يأتي البناء السردي دائريا.
ينحصر الفضاء المكاني في دار
العجزة ،بينما تتسم البنية الزمنية
بمركز ية الاسترجاع.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية الحنين إلى الماضي .يأتي
البناء السردي متسما بضبابية
الأحداث .ينحصر الفضاء
المكاني في المنزل ،المدينة ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتسلسل.

[ ]30ليلى درويش

 -70طرق وصرير

خطوات نحو الحلُم ِّ (ص )52-51
.861
ٌ

 -70طرق وصرير

[ ]30ليلى درو يش

 -70طرق وصرير

 .862نهاية ُ المتطفلينَ (ص )54-53
 .863قَبر ٌ بأن ْفاسٍ (ص )56-55

[ ]30ليلى درويش

تمشي في الممر الطو يل ،تتأمل ذلك البناء العظيم،
لم يعد المبنى كما هو ،بل تغيرت المنطقة منذ
تركته لبضع سنوات خلت .بعد سير مضن
وصلت لمبتغاها ،جلست في المقدمات اللاتي
سبقنها ،وبعد ملئها الاستمارة قدمت للموظفة
أوراقها الشخصية .تمشي تاركة المبنى وراءها،
تخالطها مشاعر من ألفة المكان إلى غربة المستجد
منه .يراودها حلم جميل.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية حلم المستقبل .يأتي
البناء السردي تقليديا .ينحصر
الفضاء المكاني في مبنى العمل،
بينما تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

تهرب [هي مطلقة] منه عندما تراه نتيجة
اشتمئزازها وفزعها ،أخذت تفكر في حل يخلصها
من تطفله وإزعاجه لها .فكرت ثم خططت
واستعدت للمواجهة ،التي بادرت بها عندما رأته
في صباح اليوم التالي .عرفت مكمنه دخلت
ببطء شديد وحذر أشد .وما إن استدارت دورة
حتى رأته خلف الباب ،ابتعدت قليلا فزعة ،ثم
رفعت نعلها وقذفته بقوة؛ لتسمع صوت دعسه،
ليخر ذلك الصرصار المقرف صر يعا.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تسجل
حادثة طر يفة نتيجة زاو ية
السرد .يأتي البناء السردي
موظفا طرافة المفاجأة .ينحصر
الفضاء المكاني في غرفتها ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتسلسل.

ترصد القصة معاناة ابن كفيف ،يقبع ساكنا في
مكان ضيق موحش ،تلفه ظلمة ليل وآلام
متعددة ،وحيد لا يجد أهله حوله ،إلا الخادمة
التي تطعمه بلا مذاق؛ من ثم يتساءل أين أسرته؟
ولم تركوه وأخذوا أخاه الصغير؟ يشكوغربته
ووحدته وإهمال أهله له؛ بسبب كف بصره،
ويتمنى أن يكون نسيا منسيا.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
إشكالية معاناة فقد البصر .يأتي
البناء السردي موظفا عنصر
التشو يق شديد التكثيف .ينحصر
الفضاء المكاني في المنزل ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتسلسل.
تناص مع القرآن" :يا لبتني
كنت نسيا منسيا" ص.56
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 .864الق ُصاصاتُ المُمزقة ُ(ص )58-57

[ ]30ليلى درويش

 .865نِّداء ُ قلبِّي (ص )60-59
 -70طرق وصرير

[ ]30ليلى درويش

 -70طرق وصرير

َ .866طر ْقٌ وصَرِّير ٌ (ص )62-61

تعبر القصة عن معاناته في مغتربه ،حيث ريح
تزمجر وهو خلف النافذة واقف ،وفي نفسه
عاصفة أخرى ،تتقاذفه الح يرة ،وفي يديه
قصاصات ممزقة كتمزق روحه ،فقد أبعد هذا
الأمر النوم عن عينيه .انهمرت دموعه مع المطر،
وسحق القصاصات ورمي بها ،وقد أبصر وجهه
بين وجوهها .لملمها بعد أن كفكف دمعه ،وأعاد
لصق الصورة بعد أن مزقها هربا من ماض
خلفه ،حيث يعاني الأن غربة لم يعد يتحملها،
فقد حن إلى وطنه وأهله .قام يحزم حقيبته،
وآخر ما وضعه تلك الصورة التي ما عادت ممزقة.
تشغل الساردة برجل أفر يقي مسن تراه من بعيد
يمر أمامها ولا يراها ،يسير في الشارع بخطواته
الواهنة .يتعلق بصرها به ،وتتابع خطواته ،تخشى
أن يغيب عنها ،اقتربت منه مسرعة ،ترددت
خطواتها حائرة ،ثم تعزم أمرها على محادثته.
بخطواتها المتعثرة وكلماتها المرتجفة نادته؛ فيقف
بصمت حائرا .تضيع حروفها فتجيبه بعينها،
وتطلب منه الانتظار قليلا لتعود إليه ،وتدفع إليه
ما تحمله؛ لترفع روحه دعواتها.
طرق خفيف وصرير باب يفتح بهدوء ،تحت
سكون الليل ،رأت الساردة فحاولت تكذيب
نفسها ،تتربص لشك دون يقين ،لحظات وطرق
عنيف ،ودفع الباب بقوة على مصراعيه ،وكانت
الصاعقة ،الخادمة في أحضان سائق الج يران.
صراخ وعو يل في آخر الليل ،ثم هدوء وسكون،
وباب مغلق بدون طرق وصرير.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية الاغتراب .يأتي البناء
السردي موظفا عنصر التشو يق.
ينحصر الفضاء المكاني في الغرفة،
بينما تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
إشكالية مساعدة الفقراء .يأتي
البناء السردي موظفا عنصر
التشو يق .ينحصر الفضاء المكاني
في الشارع ،بينما تتسم البنية
الزمنية بالتسلسل.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
العمالة
سلبيات
إشكالية
الأجنبية .يأتي البناء السردي
موظفا تكرار الحدث .ينحصر
الفضاء المكاني في المنزل ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتسلسل.

[ ]30ليلى درويش

 -70طرق وصرير

 .867د َقاتُ َّ
الساعة ِّ (ص )64-63

ترصد القصة ندمه [هو] على تسببه في وفاة تروى هذه القصة من خلال
زوجته منذ أسابيع ،نتيجة لعبثه في بانكوك .فأخذ ضمير الغائب ،حيث تعالج
يعد دقات الساعة ،يحسب معها لحظاته عمره إشكالية الإصابة بالإيدز .يأتي
البناء السردي موظفا عنصر
الباقية ،و يصرخ بقوة أنه السبب.
التشو يق .ينحصر الفضاء المكاني
في الغرفة ،بينما توظف بنية
الاسترجاع.

 -70طرق وصرير

[ ]30ليلى درويش

 -70طرق وصرير

 .868بينَ بحريْنِّ ..يَلتقيان (ص )66-65
 .869لا ..لا (ص )68-67

[ ]30ليلى درويش

طلقها ..كلمة سمعها كثيرا ممن حوله ،وهو
متمسك بحبه لزوجته ،ومحاولا أن يتناسى رغبته
في كونه أبا ،ل كن هذه الكلمة لم تفارقه في
حياته ،حتى وهو في ردهة المستشفى قلقا منهكا
ينتظر مولودا؛ فزوجته في غرفة الولادة .يدخل
غرفتها منتشيا؛ فقد حققت حلمه وأصبح أبا
لتوأم بعد سنوات من الصبر والصراع.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية تأخر الإنجاب .يأتي
البناء السردي دائريا .ينحصر
الفضاء المكاني في المستشفى،
بينما تتسم البنية الزمنية بمركز ية
الاسترجاع.

يقف مترددا وهو يمسك سماعة الهاتف ،ثم
يعيدها ،ثمة هواجس وكوابيس ،بعدما كانت
هناك أحلام وآمال في طر يقها لتحقق ل كن شيئا
ما يهددها .يصرخ من جديد رافضا الذل
والخضوع :تريد أن تسلبني شخصيتي ،تريد أن
أكون لها كما تريد .وليكن ما يكون .يرفع سماعة
الهاتف و يطلب رقمها.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية رفض سيطرت الأنثى.
يأتي البناء السردي تقليديا.
ينحصر الفضاء المكاني في المنزل،
بينما توظف بنية الاستباق.
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[ ]31أحمد المصطفوي

 -71خربشات عقل شاب

 .870كأس من الشاي (ص )20-9
 .871الاتهام (ص )25-21

[ ]31أحمد المصطفوي

تبدأ القصة بوصف تفصيلي لمحل "حلاق
القصور" ،ثم يدخل شاب قطري "أحمد" في
أواخر العشرينيات مستعدا للحلاقة وهو يُحيي
الجميع ،ويتبادل الحديث مع الحلاق التركي
"أرسان" ،الذي يحضر لأحمد كأسا من الشاي،
ثم ينطلقان في الحديث حول أمور شت ى :تأخر
أحمد في المجيء للحلاق ،شكوى أرسان من كثرة
العمل وسوء معاملة الزبائن ،الدوري التركي،
شكوى أحمد من حال فر يقه "العربي" ،الأذان
والأغاني ثم الإعجاب بإحدى المغنيات ،عرض
أرسان فيديو صوره أحد الشباب لفتاته ثم نقله
عبر البلوتوث .إلى أن يأتي صديق لأحمد
فينطلقان ،عندئذ يعبر أحمد عن سبب مجيئه إلى
هذا الحلاق دون غيره ،وهو "الشاي والقصص
التي تأتي معه".
تنتاب "عبد المجيد" حيرة وقلق شديدان ،فقد
كان يتوجس من اقتراب أي خطوات من
مكتبه ،حاول التركيز في عمله فلم يستطع؛ من ثم
كثرت تساؤلاته حول هذه الحالة ،التي بدأت
مع ُّ
تسلم المدير الجديد عمله ،الذي أخذ على عاتقه
أن يقوم بحملة تقصي لكل ما يدور في المكاتب؛
لذا اكتشف كثيرا من التجاوزات ،منها ما
حدث لزميله "عبد الرءوف" من اتهام وقبض
عليه ،وقد كان ُّ
تأثر عبد المجيد بما حدث لزميله
بالغا ،جعله ينهار إزاء سؤال بسيط من زميله
"عادل" ،و يعترف بكل أخطائه ورغبته الشديدة
في العقاب؛ حتى يرتاح من تعذيب الضمير .وهو
ما ينتهي بنحيب وبكاء شديدين ،ثم إغماءة بعد
أسابيع طو يلة من عدم النوم.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم جانبا
مع الحياة اليومية الاعتيادية،
وهو يتمثل في "الحلاقة" وما
يدور خلالها من أحاديث
متفرقة حول أمورى كثيرة،
وذلك ما يشير إلى ملمح
اجتماعي هو "السعي إلى
أخبار
ومعرفة
الحديث
الآخرين" .يأتي البناء تقليديا،
وينحصر المكان في "محل
الحلاقة" ،أما الزمان فمسلسل،
و يلاحظ عامية الحوار؟
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
وقوع الشخصية الرئيسة تحت
"عذابات تأنيب الضمير" نتيجة
تجاوزات ارتكبها خلال عمله؛
مما أدى إلى أزمة نفسية ،تنتهي
تلك
بكل
بالاعتراف
التجاوزات .تعد هذه القصة
ذات منحى تحليلي ،وينحصر
الفضاء المكاني في "مكتب عبد
المجيد" ،مع توظيف تقنيتي
الاسترجاع والاستباق الزمنيين.

 -71خربشات عقل شاب

[ ]31أحمد المصطفوي

 -71خربشات عقل شاب

 .872الإيمان (ص )37-27
 .873الشهقة الأخيرة (ص )49-39

[ ]31أحمد المصطفوي

يسيطر قلق شديد على "الدكتور سالم" خلال
جلوسه في غرفة الانتظار بمستشفى "راش" في
مدينة شيكاغو؛ ومن ثم لا يتوقف عن الحركة
التي تزعج المحيطين به ،وكان سبب قلقه هو
خضوع أخيه الصغير "عبد الرحمن" لجراحة في
القلب ،يستعيد معها الدكتور سالم علاقت َه بأخيه
الذي كان بالنسبة إليه أبا ًّ
وأما بعد وفاتهما،
عاش سالم بعدها حياة قاسية ،دفعته إلى أن
يكون علمانيا رافضا لفكرة الإيمان الغيبي .بعد فقر
شديد تتغير حياته فجأة عندما كسب ورقة
يانصيب قدرها  6ملايين دولار ،ورغم ثرائه
الشديد لا يستطيع إنقاذ أخيه من المرض؛ مما
يدفعه إلى الندم والعودة للصلاة باكيا ،ل كن
تنتهي العملية الجراحية بوفاة الأخ.
يحدد الكاتب في بداية قصته أبعادها الثلاثة:
المكان متاهة في إحدى الحدائق العامة ،الزمان
بعد منتصف الليل ،الشخصية وديع البرمكي ،ثم
تنطلق القصة في وصف أفكار الشخصية
وتداعياتها خلال حركته في تلك المتاهة مصابا
بعدة طنعات ،فَقَدَ على إثرها كثيرا من دمه؛ مما
أدى إلى وفاته .وقد دارت تداعيات الشخصية
وقتئذ حول :حسرته على الماضي السعيد ،سخطه
تجاه أخطائه العديدة ،فشله في الانتحار ذات
مرة ،إجراء جراحة له دون مخدر ،شهرته بوصفه
كاتبا يقدم حلولا للمشاكل ،حبيبته ندى .هذا
في القسم الأول ،أما القسم الثاني فيبلغ النقيب
"محمد خلف" السيدة ندى بخ بر وفاة زوجها أو
طليقها ،ويسلمها ورقة منه.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،وتعالج بطر يقة
مباشرة فكرة "تخلي الذات عن
إيمانها" وعودتها ثانية إلىه،
عندما لم تستطع المادة إنقاذها
من إشكاليتها ،ل كن كانت
النهاية على غير ما تريد
الشخصية ،كما لو كانت عقابا
من الكاتب .ينحصر المكان في
"مستشفى راش بشيكاغو" ،وثمة
مركز ية الاسترجاع ،الذي يأتي
متعددا ممتدا.
تأتي هذه القصة مرو ية من
خلال ضمير المتكلم ،حيث تقدم
تجربة خاصة تمر بها الشخصية
الرئيسة ،وهي "ذكر يات الذات
لحظة مواجهة الموت" ،وما
يتداعى على الذهن وقتئذ من
أفكار ومشاعر .يأتي البناء
أقرب إلى تيار الوعي ،وينحصر
الفضاء المكان في "متاهة
بإحدى الحدائق العامة"،
مع
مشهدي
والزمان
استرجاعات.

 -71خربشات عقل شاب

[ ]31أحمد المصطفوي

 -71خربشات عقل شاب

 .874المسجل (ص )58-51
 .875تذكرة العودة (المطار) (ص )66-59

[ ]31أحمد المصطفوي

يصطدم "عبد الرحمن" بسقف سيارة صديقه
"خالد" رغم تحذيره للأخير من المطب الصناعي،
عندئذ يسخر خالد من هذا الموقف ،و يفخر
بسيارته "الجيب" ،وهو ما يؤكده عبد الرحمن،
حيث يرى أن "سيارات الصالون" لا تصلح
للقيادة في مثل هذه الطرق .يواصل خالد
مزاحه ،و يقوم بتسجيله على "المسجل" إمعانا في
السخر ية .يصل الصديقان إلى المنطقة الصناعية،
ويذهب عبد الرحمن للاستفسار حول إصلاح
سيارته ،فيأخذ خالد في تأمل المنطقة ،ثم يعود
إلى سيارته اتقاء للحر ،ويدير جهاز المسجل،
فيستمع إلى حديث زوجته ،التي تشتكي من سوء
معاملته لها ،وتصر على طلب الطلاق ،يأتي عبد
الرحمن ،فيخفي خالد عنه الأمر ،وينطلق بسيارته
غير عابئ بما سمع.
يتم الإعلام عن رحلة البحرين في مطار الدوحة
الدولي ،داخل قاعة الانتظار التي تمتلئ عن
آخرها .تتميز قاعة انتظار ركاب الدرجة الأولى
بالفخامة ورقي الخدمة ،حيث تجلس "العنود
محمد" وحدها متأملة أسرة قطر ية سعيدة مكونة
من الأب وثلاث من بناته ،وتذكرت أنها ستترك
أباها وأمها لفترة غير طو يلة .يأتي زوجها "سعد"،
ويتحدثان حول ما سيفعلانه في إيطاليا ،يتطرق
حديثهما إلى تدخين سعد ورفض العنود ذلك ،ثم
يتناوب حديثهما بين المزاح والتعبير عن الحب،
إلى أن يذهب سعد ثانية للتدخين ،تتذكر الزوجة
بداية علاقتها بسعد ،وكيف تطورت تلك
العلاقة؛ حتى وصلت إلى هذه الدرجة من
الحب .يعود سعد بينما يتم الإعلان عن إقلاع
رحلتهما.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج فكرة
اجتماعية ،تتمثل في "طلب
الزوجة الطلاق لسوء معاملة
زوجها" ،ل كن يأتي البناء ممتدا
فيه الأحداث خاصة الممهدة
للحدث الرئيس؛ مما يضعف بناء
القصة .ينحصر المكان في "سيارة
خالد ،المنطقة الصناعية" ،أما
الزمان فيأتي مسلسلا ،وثمة
مفردة بيئية :غترته ،عقاله،
القحيفة ص.51

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،وتقدم جانبا من
الحياة الزوجية ،بين زوجين،
حيث تتأرجح هذه الحياة بين
وبعض
السعادة
بين
الإشكاليات البسيطة ،ومنها هنا
عدم توقف الزوج عن
التدخين ،وموقف الزوجة من
ذلك .يأتي البناء مشهديا،
وينحصر الفضاء المكاني في "قاعة
الانتظار بمطار الدوحة الدولي"،
بينما الزمان يكون مسلسلا مع
استرجاع ونقلات.

 -71خربشات عقل شاب

[ ]31أحمد المصطفوي

 -71خربشات عقل شاب

 .876تلك اللحظة الغادرة( ...ص )71-67
 .877المنظر الخلاب (ص )81-73

[ ]31أحمد المصطفوي

يجلس "متولي سيد" أمام مكتبه مكررا عددا من
الحركات الروتينية ،معبرا عن ضيقه الشديد من
الملل ،حيث كان يشعر بعطش شديد لا ل كوب
من الماء ل كن للتغيير ،فكل يوم يمر كأنه الآخر؛
عندئذ تنطلق مشاعره حول هذا المعنى "شدة
تكرار ية حياته وسأمه منها" ،سواء حياته العملية
رغم نجاحه فيها؛ حيث ر ُقي إلى منصب مدير
الموارد البشر ية ،أم حياته الاجتماعية بين
الأصدقاء ،أو حياته الزوجية ،حيث ضيقه
الشديدة بثرثرة زوجته وأحاديثها المعادة .يرن
الهاتف ،و يخ بره المتحدث بأن زوجته أصيبت في
حادث مرور ،ينطلق مسرعا وليس لديه سوى
دعاء واحد ،هو أن تعود زوجته سالمة ،حتى
يجلس بجانبها ويستمع إلى ثرثرتها المملة.
يجلس "فواز المحمد" في شرفة شقته المطلقة على
مدينة أدمة بلبنان ،و يأخذ في عد محتو ياتها
المكونة من بعض ال كراسي البلاستيكية .حيث
يتشكل المنظر الخلاب خارج الشرفة من البيوت
والأشجار والهواء المنعش ،ومعه يشتد تأثره بهذا
المنظر .يتقطع عليه تأملاته مجيء زوجته
"هنادي" ،التي تستغرب من استغراقه إزاء هذا
المنظر ،ويدور بينهما حوار ،يتطرق إلى سر إعجابه
بهذا المكان ،وتشك زوجته أن وراء ذلك رغبته
في الزواج من لبنانية ،معلنة غضبها؛ عندئذ يعمل
الزوج على إرضائها ،حيث ينفي فواز شكها
ذلك ،مؤكدا حبه لها عبر استعادة ذكر ياتهما
الجميلة هناك ومرحهما بذلك المكان الرائع ،وهذا
هو سر عشقه لهذا المكان ،حيث قضيا به شهر
العسل.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
تداعيات الشخصية الرئيس
تجاه إشكالية إنسانية ،هي ملل
الحياة ورفضه له ،ل كن عندما
يقع ما يفقده جانب من تلك
الحياة يعود مرة أخرى إلى
التمسك .يأتي البناء أقرب إلى
تيار الوعي ،مع انحصار المكان
في "مكتبه بالشركة" ،أما الزمان
فيأتي مسلسلا مع استرجاع
ونقلات.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
جمال المكان وموقف الشخصية
الرئيسة منه؛ حيث تأخذ في
تأمله واستعادة من كان من
ذكر يات خاصة به .يغلب الطابع
الحواري على البناء .ينحصر
الفضاء المكان في "شقة فواز في
لبنان" ،أما البنية الزمنية فيغلب
عليها المشهدية مع توظيف تقنية
الاسترجاع الزمني.

 -71خربشات عقل شاب

[ ]31أحمد المصطفوي

 -71خربشات عقل شاب

 .878شطيرة جبنه (ص )94-83
 .879لذة القلق (ص )103-95

[ ]31أحمد المصطفوي

تبدأ القصة بتحديد عناصرها السردية الرئيسة:
المكان ،والوقت ،والأفراد [كذا يطلق عليها
السارد] .حيث يدور حوار طو يل بين مجموعة من
طلاب الهندسة بالجامعة ،يتقافز الحوار بين
موضوعات شتى ،فح ين يتثاءب "خالد" يسخر منه
"محمد" ،الذي يواصل مزاحه مع "راكان" ،خاصة
حول علاقة خالد العجيبة مع النوم ،ثم يتحدث
محمد مع راكان حول حب الأخير للقراءة ومدى
استفادته منها .يأتي الدكتور "مازن" ويتحدث
معهم مذكرا إياهم بما عليهم من واجبات،
فيتناول الطلاب علاقتهم به وسخريتهم منه،
ومشكلة الواجبات الصعبة التي يطلبها يأتي سمير
مقدما لخالد الأوراق التي طلبها الدكتور مازن،
و يوزع نسخها محمد على خالد وراكان ،ل كن
الأخير يرفض مبدأ الغش ،ثم يضطر إلى أخذها.
يدخل د .عبد الحميد المقهى و يلتفت باستحياء
وحذر شديدين متطلعا لتفاصيل المكان ،استمر
ذلك مع متابعة الحضور ،رغم كون المقهى
عاديا .ثم يبدأ حواره مع صديق له حول أمور
شتى ،منها خطر التدخين عليه لا سيما مع إصابته
بالسرطان وتلقيه علاجا كيماويا ،ثم يؤكد نصائح
الطبيب؛ عندئذ يتناوب عبد الحميد في حديثه مع
نفسه حول حياته ،التي لها شق ظاهر فيه الشهرة
والنجاح في الحياة ،وشق خفي أليم يتمثل في
ذكر يات الماضي الأليم ،سواء حول أبيه العربيد،
أم مخالفة ذلك الأب أمانة مهنة الطب .ينهي عبد
الحميد حديثه مع ذاته أو صديقه المتخيل غير
الموجود ،ويدفع الحساب ،مانحا النادل مبلغا
كبيرا.
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تأتي هذه القصة مرو ية من
خلال ضمير الغائب ،حيث
تسجل جوانب من الحياة
الجامعية ،وما يكون فيها من
إشكاليات الدراسة وإعداد
المتطلبات ،وترصد القصة تباين
سلوك الطلاب تجاه تلك
المتطلبات .يأتي البناء مشهديا
حواريا؛ لذا يكون الزمان
مسلسلا ،أما المكان فينحصر
"كافتير يا الجامعة" ،حيث تدور
حوارات شخوص القصة.
الكاتب
تصريح
يلاحظ
بمكونات القصة في بداياتها.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
عذابات الذات نتيجة للماضي
الأليم؛ فضلا على وحدتها التي
تتضاعف معها عذاباتها؛ من ثم
تقتصر شخصيات القصة على
الشخصية الرئيسة فحسب .يأتي
البناء مشهديا في معظمه ينحصر
الفضاء المكاني في "مقهى" ،مع
توظيف تقنية الاسترجاع .ثمة
تناص مع عملي لنجيب محفوظ
ص.102

 -71خربشات عقل شاب

[ ]31أحمد المصطفوي

 -71خربشات عقل شاب

 .880البنك (ص )111-105
 .881الهزيمة المُرة (ص )119-113

[ ]31أحمد المصطفوي

يصل "محمد" إلى عمله في "بنك الواصل" شديد
الفخامة ،ويسجل وصوله عبر "جهاز البصمة"،
يدخل إلى مكتب الصراف الذي يحتل منتصف
بهو البنك ،و يجلس أمام مكتبه الصغير ،ويرحب
به زميله "عبد الرحمن" الذي يسأله عن إجازته
التي قضاها في "جيزرة بوكيت" بتايلاند .يبدأ
العمل الذي يتوالى على وتيرة واحدة سر يعة ،مع
تبادلهم الحديث حول ازدحام العمل والأزمة
الاقتصادية العالمية .يطلب محمد كوبا من القهوة،
ويتعجب من مهارة "بابو" الهندي في إعداده.
تحضر سيدة باهرة المنظر ،يسرع محمد إلى خدمتها
بنفسه رغم مخالفة ذلك لقوانين العمل ،ينتهي
وقت الدوام ،فيقوم محمد مودعا صديقه ومؤكدا
حفلة الغد ،ثم يسجل انصرافه عبر جهاز البصمة
نفسه.
تبدأ القصة بتحديد عناصرها السردية الرئيسة:
المكان ،والوقت ،والأفراد ،كذا يطلق عليه
السارد .يصل "حمد" إلى نادي الخر يطيات للعب
مباراة كرة قدم ودية؛ ومن ثم يستعد لذلك
بارتداء الملابس الر ياضية الكاملة التي تجعله أشبه
بلاعبي ال كرة المحترفين .يدور حوار بينه وبين
صديقيه "عادل" و"ناصر" ،حول شدة حبه ل كرة
القدم وتشجيعه لفر يق "ر يال مدريد" .يبدءون
الإحماء ،ويسخر حمد من ناصر الذي يدخل قبل
المباراة .يستعد الفر يقان لبدء اللعب ،ويمثل حمد
دور الكاتبن ،و يعمل على تشجيع فر يقه وتوز يع
مهام اللعب ،تنتهي المباراة بفوز فر يق حمد ،ل كن
أعضاء فر يقه لا يحتفلون بهذا الفوز ،و يتركونه؛
لأنه تطاول عليهم ،ونسب الفوز لنفسه؛ من ثم
خسر أصدقاءه.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تسجل
جانبا اعتياديا من العمل
البنكي ،مع التطرق إلى أمور
حياتية بسيطة ،مما يشير إلى
بساطة البناء الذي تغلب عليه
المشهدية ،و يفتقد الإشكالية
الجديرة بالتسجيل .ينحصر
الفضاء المكاني في "البنك"،
ويمتد الزمن ليشغل جزءا من
اليوم ،مع توظيف تقنيتي
الاسترجاع والاستباق الزمنيين.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
حادثة بسيطة ،هي "مبارة كرة
قدم ودية" ،ل كن بناء
بمغزى
ينتهي
الأحداث
أخلاقي ،هو عاقبة السلوك
السيئ مع الأصدقاء .يغلب على
البناء السردي المشهدية ،وينحصر
المكان في "ملعب كرة القدم"،
أما البنية الزمنية فتأتي مسلسلة.
و يكثر ورود الأعلام الأجنبية
الحوار
لطبيعة
ملائمة
والشخصيات والموضوع.

 -71خر بشات عقل شاب

[ ]31أحمد المصطفوي

 -71خربشات عقل شاب

 .882البطل الحقيقي (ص )127-121
 .883المؤذي (ص )137-129

[ ]31أحمد المصطفوي

سعد وعبد الله يدرسان في مدنية "بوتاه" ،يحاول
عبد الله تركيب طاولة جديدة دون الاستعانة
بكتاب الإرشادات ،بينما يسخر سعد منه ،الذي
ينطلق خارجا إلى "الكاي مارت" لشراء
احتياجاته من أجل وليمة سيعدونها .يصل سعد
إلى الماركت ،ويبدأ في شراء ما يريد ،ثم يذهب
إلى قسم الإل كترونيات التي يعشقها ،فإذا بطفلة
تقف وحيدة ،و يكاد صندوق كبير يقع عليها،
يسرع سعد إلى إنقاذها من الصندوق الذي وقع
بالفعل حيث كانت ،ل كن تأتي أمها وتثور في
وجه سعد دون أن تعرف ما حدث ،وعندما
تعلم تعتذر له ،و يكافئه صاحب الماركت بتقديم
كل مشتر ياته مجانا ،يعود سعد فيجد عبد الله قد
ركب الطاولة ،فيهنئه على ذلك ،ويبدأ في إعداد
الطعام.
يدخل "نواف" مكتبه في شركة "الوطن" وتبدو
عليه أمارات الضيق ،وعندما يستفسر زميلاه
"بدر" و"سعد" عن سبب ذلك ،يخ بر أن ذلك
بسبب المسؤول العام في القسم المالي "محمود
خالد" ،وطر يقته في العمل التي تثير الغيظ ،ولا
يمزح مع أحد .يواصل الجميع عملهم ،حتى يأتي
موعد الاجتماع ،فيذهبون إليه ببطء ،ينتهي
الاجتماع بتكليفهم إنهاء أعمال متأخرة في وقت
قصير ،وهو ما يغضبهم ،و يحاول نواف مناقشة
محمود ،ل كن دون جدوى .ينتهي محمود من عمله
متأخرا عن باقي الموظفين ،و يعود إلى بيته شديد
التعب ،حيث يرعى أمه وأخته وأولادها اليتامى،
يستلقي محمود دون عشاء مكتفيا بإلقاء نظرة على
تحليل طبي ،يؤكد إصابته بسرطان ال كبد.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تسجل
حادثة بسيطة هي إنقاذ شاب
عربي يدرس بالخارج طفلة
أجنبية ،تثور والدتها لاعتقادها
أنه يريد إيذاءها ،ثم تشكر هذا
الشاب عندما تعلم أنه أنقذها.
يغلب على القصة المغزى
الأخلاقي ،الذي يقدم مفهوم
آخر للبطولة ،هو "إنقاذ
الآخرين" .ينحصر المكان في
"الشقة ،الماركت" ،و يأتي
الزمان مسلسلا ،مع كثرة
ملائمة
الأجنبية
الأعلام
للحدث.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج فكرة
إنسانية ،وهي اجتهاد الذات في
العمل رغم مرضها الشديد ،من
أجل الآخرين ،رغم قسوة هذا
المرض وشدة معاناة الشخصية
بسببه .يأتي البناء مشهديا في
معظمه ،وينحصر الفضاء المكاني
في "شركة الوطن ،منزل محمود"،
مع توظيف تقنيتي الاسترجاع
والاستباق الزمنيين.

 -72قلوب معلقة

[ ]31أحمد المصطفوي

 -71خربشات عقل شاب

 .884الأيفون (ص )146-139
 .885وردة واحدة لا تكفي (ص )12-5

[ ]32محسنة راشد

يطول بحث "فهد" عن مكان يوقف فيه سيارته
بجوار المحلات التجار ية بشارع النصر ،وهو ما
يتهي أ له بعد عناء ،يدخل فهد (محل أبل) ،الذي
يبهره بفخامته وتطوره التكنولوجي الهائل ،حيث
يتوقف فهد لوهلة وهو يدخل المحل لأول مرة
مبهوتا من كل هذا .ويدور بينه وبين موظف
بالمحل "وسيم" حديث طو يل لاختيار هاتف مميز،
يدل على عدم معرفة فهد بتقنيات الهاتف المحمول
المتطور .ينتهي الأمر بفهد إلى شراء (أي-باد)
حديث ،وبعد دفع الثمن ،وذهابه إلى سيارته
يخرج هاتفه القديم و يقارنه بالهاتف الحديث،
ل كن تنسال على ذهنه الذكر يات الجميلة التي
ارتبطت بهاتفه القديم؛ من ثم يقرر الاحتفاظ
به ،وإهداء الأي باد إلى زوجته.
تنطلق الساردة في بيان حبها له ،حيث كانت
بدايتها معه عبر تلك الوردة ،التي استبدلها بساعته،
حين أتى بائع الورد ولم يكن معه سوى تلك
الساعة .يقرر كم هي جميلة تلك اللحظة التي قالت
له فيها "أحبك" .كان يناظرها بخجل .استعادت
معه موقف قارئة الفنجان ،وما كان من تمسكها
بها .تعبر عن شدة حبها له ،وتتذكر جيدا عدم
تصديقه بأنها ستصبح أما .وهي لا تنسى ذلك
اليوم الذي قررت فيه الهروب إليه .أصبحت أما
لطفلتين كما لم يردها ،وأسميتهما بما لم يحب من
الأسماء؛ هذا لأنها لا تحبه ،وهو ما تكرره مؤكدة؛
عندئذ تتوالى أسئلتها الح يرى التي تعبر عن أزمتها
معه.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تسجل
حادثة بسيطة ،هي رغبة
الشخصية الرئيسة في شراء
هاتف متطور ،ل كن ينتهي به
الأمر إلى الاحتفاظ بهاتفها
القديم؛ إشارة إلى "قيمة
الأشياء القديمة لارتباطها
بجانب من الذات عبر ذكر ياتها".
يأتي البناء مشهديا في معظمه.
وينحصر المكان في "محل أبل"،
مع توظيف استرجاعات زمنية.
و يلاحظ عامية الحوار.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،لذا تتنطلق في
توصيف معاناة الساردة مع من
تحب ،مسجلة جوانب من نشأة
هذا الحب وقوته ،ثم عوامل
الضعف التي لحقت به ،وصولا
إلى سقوطه بال كراهية .يأتي
البناء السردي ضعيفا ،حيث
يختفي الإطار الحدثي ،خاصة
مع ذاتية الرؤ ية واللغة ،لذا لا
يتضح من المكان إلا "مقهى"،
وتتماهى البنية الزمنية.

 -72قلوب معلقة

[ ]32محسنة راشد

 -72قلوب معلقة

 .886لزمت الصمت كهواية ..فلازمني كصديق( ..ص )28-13
 .887هل أنا مستحيل..؟؟ (ص )37-29

[ ]32محسنة راشد

كانت الساردة كثيرة الكلام ،وكان المقربون
يشتكون منها؛ حتى لقبوها بالثرثارة "ليلى"؛
فأهداها الأصدقاء بطاقة مكتوب عليها" :الزمي
الصمت لأسبوع ولك ما تريدين .رأت عرضهم
سخيفا ،ل كنها رأت أنها هي التي ستقرر أي أسبوع
تبدأ فيه .وفي أول يوم في الأسبوع جعلوا أختها
الصغيرة مراقبة لها ،وحتى ينتهي يومها شغلت
نفسها بأشياء كثيرة .جاءت فتاة وسألتها معتقدة
أن الساردة خرساء .كان يوما ثقيلا ،ل كن
سرعان ما بدأ اليوم الثاني ،فخرجت وإذا بها ترى
فتاة الأمس ،حيث تواعدا على اللقاء غدا ،حيث
فوجئت الساردة بالمرأة تأتي بزوجها العاجز عن
الكلام؛ ليجلس مع الساردة ،التي لم تجد إلا
الاستمرار ،حتى علمت في النهاية أن الزوج على
وشك الموت.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تروي
الساردة تجربة طر يفة لها ،مع
تعود الصمت نتيجة ل كثرة
كلامها وعلو صوتها؛ وهو ما
يوقعها في تجربة أخرى ذات
طابع إنساني عميق ،تكتشف
فيها معاناة زوجين نتيجة فقد
الزوج الكلام واقتراب الزوجة
من الوفاة .ينحصر المكان في
"المنزل" وحوله ،و يأتي الزمان
متسلسلا.

يقرر السارد أنه لم يؤمن بشيء طوال حياته ،بل
عاش لسبب واحد فحسب ،هو أن يبذل قصاره
جهده في أي شيء يفعله ،فحياته مبنية على
العمل .كل ما أحببه في حياته "سلطة
القريدس" ،وله طر يقة غريبة في تناولها .ومن
طرائف حياته أنه لم ينم على سرير إلا مرتين،
فلقد حلمت به أمه مرة أنه سيقع من فوق
السرير ،وسيموت من شدة الألم .حيوانه المفضل
هو الفيل ،وثمة رؤ ية خاصة له تجاه هذا الحيوان.
عندئذ يأتي السؤال المحوري للسارد "هل أنا
مستحيل؟! يدفعه إلى ذلك موقفه من فتاة طلبت
منه أن يخرجا معا ،ل كن اعتذر بغرابة ،ثم علم
أنها ترهبنت ،فخاف أن يكون ذلك بسببه.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث يعرض
السارد جوانب من شخصيته التي
تتسم بالغرابة ،لا سيما مع رؤيته
لذاته انها ذاك المستحيل .يأتي
البناء السردي عبر وعي
السارد ،وهو قائم على لقطات
سردية يغلب عليها التحليلي
الذاتي ،وقد تبدو متفرقة ،ل كنها
يجمعها دوران حول السارد.
يتنوع المكان بين "مطعم ،محل
العمل ،مقهى".
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 -72قلوب معلقة

[ ]32محسنة راشد

 -72قلوب معلقة

 .888ذكر يات بطعم التوت( ..ص )42-39
 .889كل يوم وردة( ..ص )50-43

[ ]32محسنة راشد

"هي حلوة كالتوت ،وموسمية كالتوت ،شجرة
التوت التي كانت بجوار مدرستنا ،كانت كل
ذكر ياتنا تحت تلك الشجرة ،كانت ذكر يات جميلة
ومليئة بالقصص والمغامرات ..أتذكر جيدا وقوف
ندى وحبيبها تحت تلك الشجرة .ورغم إقرارها
بإعجابها به فإنها اعتادت على وجود ال كثيرين في
حياتها ،ثم تزوجت الشخص غير المتوقع .وأحمد
الذي حفر اسم شهد على تلك الشجرة ،وما كان
بينهما من قصة حب وكيف انتهت .ولم أنس
فاطمة ،تلك الفتاة الغر يبة التي أجبرتنا أن نتكلم
مثلها .وتحت هذه الشجرة تحديدا حصل اللقاء،
قابلت أمينة فاطمة ،وحضنا بعضهما وبدآ في
البكاء ورجعت الصداقة القديمة .كم كانت جميلة
تلك الأيام ،أتذكرها في كل موسم توت.
لم تكن تلك كقصة أي عاشق ،فلكل تلك
القصص بطلان ،بل كانت تلك القصة قصة
لقلب واحد .كان يحب؛ لأنه يعشق الحب ،لم
تكن هناك بطلة في حياته .كان يحب بلا مقابل،
فقط لأنه يريد أن يحب ..ول كنه لم يعترف
بذلك ..فلكل وردة يهديها ..قصة .ثم يأخذ في
سرد القصص التي ارتبطت بتلك الورود التي
أهداها للأخر يات ،بداية من تلك الوردة الحمراء،
ثم حين شعرت منى بالألم؛ لأنها لا تستطيع أن
تنجب فبكت بشدة وقتها أرسل لها باقة ورد
بيضاء ،وكتب لها في بطاقتها "أحبك ماما" .ثم
أخر يات ،إلى أن احتفظ من تحاوره بوردة
واحدة من كل تلك الورود كانت وردة
الزفاف.

572

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،الخاص بالسارد
الذي ينطلق في استعادة عدد
من ذكر يات الطفولة ،التي
ارتبطت بمكان خاص ،هو
شجرة التوت ،وكيف نشأ حولها
من علاقات ،وإلام انتهت.
يأتي البناء السردي عبر مشاهد
متفرقة ،يجمعها أن محورها
المكان ،الذي ينحصر في "شجرة
التوت"؛ مما يعطي للمكان
مركز ية خاصة هنا ،إضافة إلى
مركز ية الاسترجاع.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،ل كن يظهر ضمير
المتكلم والمخاطب بكثافة ،عبر
حوار شخصيتين دون تحديد
ماهيتهما بوضح .تعالج هذه
القصة جانبا إنسانيا يتمثل في
معالجة الشخصية الرئيسة كثيرا
من إشكاليات الآخرين عبر
إهداء وردة ،وهو ما ينتهي
بوردة خاصة بزفافه .يأتي البناء
السردي مشتملا على حوار
ممتد ،ل كن غير واضح الطرفين.

 -72قلوب معلقة

[ ]32محسنة راشد

 -72قلوب معلقة

 .890ما حدث في الغياب!! (ص )53-51
 .891أبي أقوى رجل في العالم (ص )58-55

[ ]32محسنة راشد

"كالعنقاء حين تفترق قلوبنا تح ترق شوقا ،وتصبح
كالرماد ،وحين تخلق قلو بنا الجديدة ،نحب بعضنا
أكثر .ل كنها كانت آخر مرة تلك التي احترقت
فيها قلوبنا ،ليس شوقا بل حزنا علينا ،وخلق من
وراء هذا البعد قلب جديد خال منك وخال
مني ،لا يحمل لك أي شيء ولا يحمل لي أي
شيء .كما لو كنا بتلك القلوب غرباء .ألم يحن
الوقت لنعطي لهذا الحب فرصة ..؟" ثم توالت
تساؤلات السارد ،إلى أن قرر "ها أنا الآن
استطعت أن أحلم بدونك .قد تكون قصة مضى
عليها سنون وماتت ،وقد يكون من الغباء أن
نرجع إعادة إحيائها ،ول كن مشاعري أبت أن
تموت رغم الغياب.
تقرر الساردة أنه "قد سمعتم هذه الكلمة كثيرا،
ل كن في نظري ،هو أقوى رجل في العالم ،هو
الوحيد الذي استطاع أن يبعد عني كل شيء
مخيف أو مؤذٍ ،أردت أن أخبره ذلك كثيرا
ل كنه يعلم بأنني أراه كذلك .ذات مرة حين
كنت صغيرة ،حلمت بأن هناك يدا كبيرة،
تخرجني من البيت" ،وقصت ما رأته على والدها،
الذي طمأنها ،مؤكدا أن تلك اليد لن تأتي
وتأخذها ،ولا تخاف ما دام هو على قيد الحياة.
كبرت الساردة ،ل كن والدها ما زال يراها صبية
صغيرة ،وحين تقدم لها شاب مناسب فإن أباها
رفضه بشدة ل كنه ليس من العائلة ،مما صدم
الساردة؛ لمخالفة ما كان يقول به .وعندما حزنت
لذلك قرر والدها مخالفة مواضعات القبيلة ووافق
على الزواج.
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ليست هذه قصة ،بل تعبير عن
معاناة الذات في الحب؛ من ثم
تكثر التساؤلات الح يرى عبر
ضمير المتكلم ،ل كن دون ظهور
جوانب السرد من بناء حدثي
أو فضاء مكاني ،كذا تماهت
البنية الزمنية.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
الساردة نظرتها لوالدها ،الذي
تراه "أقوى رجل في العالم"،
ليس بوصفها ابنته ،ل كن
لشجاعته في مخالفة مواضعات
القبيلة ،ووافق بعد رفض أن
يزوجها من خارج العائلة .يأتي
البناء السردي تقليديا ،وينحصر
الفضاء المكاني في "المنزل" ،كما
تأتي البنية الزمنية على هيئة
مشاهد بينها نقلات.

[ ]32محسنة راشد

 -72قلوب معلقة

 .892طر يق سلوى (ص )64-59

[ ]32محسنة راشد

 -72قلوب معلقة

 .893مجنون نورا (ص )68-65

يعالج السارد في قصته تلك علاقته بسلوى ،فهو
كساكن جديد لم يكن يعلم في المكان الذي
سكنه سوى أن عمله قريب منها؛ لذا اعتاد حين
قدومه إليه أن يكون يومه كله في العمل ،ولم
يكن يحاول في مرة من المرات معرفة ماذا يوجد
في هذا المكان .اشتم رائحة عطر نسائي في العمل،
وعمله مليء بالرجال؛ من تساءل عن مصدر هذا
العطر ،وحاول معرفته ،ل كن لم يجده ،وكالمجنون
بحث عن هذا المجهول كل يوم .حينها قال له
زميل" :لا تبحث كثيرا فهذه الرائحة جميلة،
والرائحة الجميلة لا تزعج أحدا" .ثم سؤال سؤالا
غريبا" :لماذا كل هذا الانزعاج بسبب عطر ..هل
جرحتك امرأة يوما ما؟ هو ما أعاده إلى ذكرى
سلوى التي تعلق بها ،لعلها كانت صاحبة هذا
العطر.
في شكل رسالة يعبر السارد "مجنون نورا" عن
ٍ
داع لذلك
مشاعره تجاهها قائلا" :ليس هناك
الهروب يا حبيبتي ،فأنا أعلم بأنك تحبينني كما
تمنيت في كل الناس ،هو
ِّ
أحبك ،وأن كل ما
زلت التي أحب أنا أراها وأحب أن
ِّ
أنا ..ما
كذب .أو هم
ٌ
أحبها ،أعلم أن ما تقولينه عني هذا
من يختلقون ذلك؛ لأنهم يعلمون حبك ال كبير
لي ،وكم أنا سعيد بذلك الحب! لنحب بعضنا بعضا
سرا يا حبيبتي ،لا داعي لذلك الكلام الذي
ك علي و يعلموا
تقولينه عني أمامهم حتى لا يحسدو ِّ
بأننا نحب بعضنا "..ثم يختم رسالته بقوله" :أعلم
أنك ستتزوجينه لماله فقط ،وبأنك احبينني أنا
فقط ..حبيبك دائما".
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث ترصد
علاقة الساردة بتلك الفتاة
"سلوى" ،وكيف تعرف عليها
في مسكنه الجديد ،ثم تطورت
علاقته بها إلى تعلق خاص،
وقد أعاد ذكراها إليها رائحة عطر
نسائي لاحظه في مكان عمله
الرجالي .يأتي البناء موظفا
عنصر التشو يق ،وينحصر المكان
في "مؤسسة العمل ،وطر يق
مركز ية
مع
السكن"،
الاسترجاع.
حيلة فنية أن يأتي النص
القصصي على هيئة خطاب،
من مرسل إلى (م ُرسَل إليها)
وهي الحبيبة ،فيه من تدفق
الشعور والأحاسيس وتداعي
ًّ
المعاني ما يقيمه ًّ
سرديا
نصا
يتوسل باللغة من أجل تقديم
إطار حكائي ،وإن بدا ضعيفا.

 -72قلوب معلقة

[ ]32محسنة راشد

 -72قلوب معلقة

 .894أماني!! (ص )79-69
 .895الخصلة السوداء!! (ص )84-81

[ ]32محسنة راشد

يتعجب السارد من قول أمه له "إن أمانينا عندما
لا تتحقق تتعلق في السماء في انتظار عمل نقوم به
جيد لتحقيقها ،وإذا لم تتحقق فإننا بحاجة ماسة
إلى تغيير ما بأنفسنا" ،ل كنه طالما رأى خالدا
صديقه ينال كل ما يريده ،وكثير من الأوقات
يجزم بأن لا يتمنى شيئا؛ فدائما يراه سعيدا ،يملك
كل شيء ،ل كن يستغرب السارد لماذا أماني
خالد لا تتعلق مثل أمنياته؟ فهو أسوء شخص رآه
في حياته .تعرف عليه من سكن هذه الحارة،
واشتعل صراع بينهما ،عاونه في ذلك أصدقاء
خالد أنفسهم ،وصاروا أصدقاء للسارد ،ومع
حيرته صمم على معرفة حقيقة ذلك الفتى،
وعندما ذهب إلى بيته علم أن والدته مريضة وهو
كذلك بمرض السكر؛ عندئذ سامحه السارد على
كل اللحظات التي ضربه فيها.
في يوم ميلاده و بحضور ابنه ال كبير وزوجته
والأصدقاء ،تمنى أمنية واحدة قبل أن يطفي تلك
الشموع ال كثيرة ،أمنية غريبة ،وهي أن يعيش
الحب من جديد .في اليوم التالي وجد ورقة بين
أوراقه كتب عليها" :سأكون الخصلة السوداء في
شعرك الأبيض"؛ عندئذ صار يفكر .رغم أن
زوجته محبة لكل شيء ،والكل يحبها فإنه يحتاج
أن يعيش قليلا من التجديد .لم يعلم صاحبة تلك
البطاقة؛ فقد كانت الاحتمالات في رأسه قليلة.
أخذ يفكر فيمن تكون صاحبتها .انتهى من قهوته
ليتذكر أنه هو من كتب تلك الجملة؛ فعاد إلى
البيت مسرعا من اشتياقه لزوجته ،وبكى بين
يديها؛ فغمرته تلك الليلة بحنانها؛ وبذا تحققت
أمنيته.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعبر عن
بإحدى
السارد
علاقة
الشخصيات ،وهو خالد ،وتدل
في نهايتها قصر نظرتنا إلى
الآخرين ،ولا سيما عند
اعتمادنا في هذه النظر على
ظاهر الأشياء .يأتي البناء
ًّ
تقليديا يعتمد في
السردي
معظمه على التحليل ،ويتنوع
المكان السردي بين "منزل
السارد ،الشارع ،منزل خالد"،
مع مشهدية الزمان.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعبر عن
أزمة الزوج كبير السن؛ فمثة
رغبة لديه في أن يجدد الحياة
والحب في حياته ،وبعدما يعتقد
أن ذلك قد يتحقق على يد
أخرى غير زوجته ،يجد أن
زوجته هي القادرة على ذلك.
يأتي البناء السردي موظفا
عنصر التشو يق والمفارقة،
وينحصر الفضاء المكاني في "بيت
السارد ،ومكان عمله".

 -72قلوب معلقة

[ ]32محسنة راشد

 -72قلوب معلقة

 .896في ليلة غاب فيها قمر أمي( .ص )89-85
 .897وحدك تكفيني( .ص )108-91

[ ]32محسنة راشد

دائما ما تخيل السارد القمر أمه ،رغم أنها لم تكن
مثالية كزوجة مع أبيه فإنها كانت مثالية كأم،
حيث أنفقت معظم وقتها لأولادها؛ فلم يكن لها
صديقات كثر .كالعادة لا يستطيع السارد
الاستيقاظ من النوم إلا بصوت أمه .استيقظ
وحده ،وأدى صلاة الفجر ،وبعدها لم يسمع إلا
صوت أخته تبكي ،فلم يستطع القيام إلا بعدما
تعالى الطرق على بابه ،سأل :ماذا حدث ،فإذا
بأخته تشير إلى غرفة الأم متسائلة ماذا حدث
لأمي .ذهب إلى غرفتها فوجدها نائمة في سلام.
ل كن قام أخوه يجري ،وقال له أمك ماتت!!.
وسط صراخه توالت أفكاره الحزينة حول أمه.
وفي النهاية القصة أخبر أنه كتب شعر في رثائها.
يغرب السارد في عمر الحادية عشر مع عائلته في
بلد له عقيدة مختلفة؛ ولهذا السبب كانوا ينظرون
إلى عائلته نظرة غريبة .كانت عائلته تسافر إلى
بلادهم مرة كل يوم عام في اشتياق شديد ،ل كن
لم تكن والدته تزور خاله عند عودتهم؛
لاعتقادها أنه ملحد ولا يؤمن بالرب .مرت
سنوات غربته بسلام ،ثم رجع إلى بلده وعاش
مع جدته ،حيث لاحظ فتاة جميلة تأتي إليها
وتخدمها ،منفذة لها كل ما تطلب .بعد وقت
وجهد استطاع السارد معرفة اسم هذه الفتاة
"تهاني" وقرابته له "ابنة خاله" .أحبها حبا شديدا،
وسعى إلى الارتباط بها ،حتى تمكن أخيرا من
خطبتها ،ل كن رفضت أمه بشدة بسبب والد
الفتاة ،الذي أنهى الخطوبة؛ عندئذ رحلت تلك
الفتاة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
موقفا إنسانيا يتمثل في وفاة
الأم؛ وما ينتج عن من آلام لا
يطيقها السارد ،الذي ينطلق في
التعبير عن مكانة تلك الأم
والأحزان التي أحاط به .يأتي
البناء تقليديا ،معتمدا على
التحليل ثم التسجيل الحدثي.
ينحصر المكان في "المنزل" ،و يأتي
الزمان متسلسلا.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج فكرة
اختلاف البشر في معتقداتهم
الدينية ،وما ينتج عن ذلك
الاختلاف من عداوات،
تشتعل بين أفراد الأسرة
الواحدة ،كما توجد بين
الشعوب .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا يتناوب بين التحليل
والسرد الحدثي .يتنوع الفضاء
المكاني بين "بلد الغربة ،بيت
الجدة ،بيت الخال" ،ويتسم
الزمان بالتسلسل مع نقلات.

 -72قلوب معلقة

[ ]32محسنة راشد

 -72قلوب معلقة

 .898اجرحيني بهدوء( ...ص )112-109
 .899هدية لم تصل بعد( ..ص )115-113

[ ]32محسنة راشد

يخاطب المتكلم حبيبته في رسالته تلك "لم أكن
حبك الأول ..ول كنني تمنيت أن أكون حتى لو
آخر حبيب تحبينه ..ردود أفعالي السلبية ونوبات
غضبي الجنونية ما هي إلا خيبة أمل .إني أموت
ليلا ،حين يزورني خيالك مع رجل ليس أنا.."..
ثم تتوالى تساؤلاته الح يرى مواصلا الطابع الذاتي
.

حيلة فنية أن يأتي النص
القصصي على هيئة خطاب،
من مرسل إلى (م ُرسَل إليها)
وهي الحبيبة ،فيه من تدفق
الشعور والأحاسيس وتداعي
ًّ
المعاني ما يقيمه ًّ
سرديا
نصا
يتوسل باللغة من أجل تقديم
إطار حكائي ،وإن بدا ضعيفا.

على هيئة خطاب سردي ،يأتي هذا النص مثل
سابقه ،خطاب من السارد إلى محبوبته ،ومنه" :لم
أكن أعلم أننا سنفترق يوما .بل كان كل ما
يشغل بالي وقتها معك ،هو كيف لنا بأن تكون
دوما بعضنا مع بعض ،فذلك كان رجائي منك،
بأن تكوني لي ،وحدي فقط ،وأن تتحقق أمنيتي
تلك بالانتظار ،فلم تنتظري ولم أنتظر ،وأصبح
كل منا في طر يق ...لم أكن أستطيع أن أتخيل
حياتي بدونك ول كني استطعت أن أعيشها وأنت
كذلك ،ول كن حين رأيت تلك الهدية وقد
أصبحت الآن مجرد ذكرى ،وضعتها بين كتبي
وإن فعلا أضعتُ مكانها"

مثل النص السابق ،يعد حيلة
فنية أن يأتي النص القصصي
على هيئة خطاب ،من مرسل
إلى (م ُرسَل إليها) وهي الحبيبة،
فيه من تدفق الشعور
والأحاسيس وتداعي المعاني ما
ًّ
يقيمه ًّ
سرديا يتوسل باللغة
نصا
من أجل تقديم إطار حكائي،
وإن بدا ضعيفا.
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[ ]32محسنة راشد

 -72قلوب معلقة

 .900مؤجل لموعد آخر( ..ص )18 -117

هو ذلك الموعد الذي لا ينهيه وقت .ولا يأتي نص شديد التكثيف ،ذاتي
بعده يوم ٌ آخر ..يوم من مجموعة أيام متواصلة لا يستفيد الشعر فيه من طاقات
السرد.
تنتهي ..أنت وأنا فقط...

 -72قلوب معلقة

[ ]32محسنة راشد

 -72قلوب معلقة

 .901علمتني الحياة( ..ص) 121-119
 .902ليبق غدٌ بعيدا( ..ص )125-123

يفتتح النص بعدد من الدروس التي تعلمتها تقترب هذه القصة أو تقف ما
الساردة ،والتي اتخذتها منطلقات للتعامل مع من بين القصة والخاطرة؛ لأنها
تحب ،مع إقرارها بحبه ،وحديثها معها في كل حافظت على الإطار السردي
والتعامل مع اللغة بطر يقة
شيء.
حكائية ،وشحنها بطاقات سردية.

لم ينته ِّ اليوم بعد ..فما زال القمر جميلا ُ بعادته ..يدور النص حول الغد البعيد
منتظرا بسلام عودة الشمس ..فلم يمل أبدا ..فلم وانتظار الساردة له ،خواطر لا
رابط بينها ،مع تكثيف شديد.
ينته الليل بعد ..مترقبا كل اللحظات..

[ ]32محسنة راشد
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 -72قلوب معلقة

[ ]32محسنة راشد

 -72قلوب معلقة

 .903هل بقي لي عنده شيء؟ (ص)129 -127
 .904لينته كل شيء هنا( ..ص )133 -131

"هل انتهينا..؟؟ هل مزاجي على ما يرام يقدم النص مجموعة تساؤلات
اليوم..؟؟ أم أنا أبالغ !..هنالك شيء بداخلي حول ابتعاد الآخر وانقطاع ما
بين الساردة وبينه ،ليست
يجعلني حزينة ..حزينة جدا من كل شيء."..
قصة.

[ ]32محسنة راشد

"ليبتعد ذلك الظلام الذي يسبق النور ..ففي كل
ظلمة بقعة ضوء ..تمسك بها جيدا ولا تفقد
الأمل .حتى لو كانت الخيار الضئيل ..اس َع وراء
السعادة ..تجنب الألم ..لتكن أحلامك هنيئة..
لتكن ذكر ياتك جميلة".
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يقدم النص عددا من الصيغ
الطلبية عبر الأمر والنهي ،التي
تدور حول المبادئ التي يجب
اتباعها للتعامل مع الآخر ،فهو
خواطر وليست قصة

 -72قلوب معلقة

[ ]32محسنة راشد

 -72قلوب معلقة

 .905الحالة الاجتماعية :عزباء!! (ص )138-135
 .906لا أستطيع!! (ص )141-139

قررت الساردة أن تقوم للصلاة ليلا؛ لأدعو الله.
أمنية واحدة .فأنا سأبلغ الثلاثين ولا زلت
عزباء .كم تشتاق لأيام الطفولة ،حيث البوح
والعفو ية وحماية الأب .تزوجت إحدى
صديقاتها ،وامتل كت حياة خاصة بعيدة عنها.
كثيرا ما تلجأ إلى الصمت عندما تكون بين
صديقاتها .فهي تستطيع أن تملك شيئا كبيرا من
الحلم ،في حين أن أحلامهن كانت منحصرة؛ من
ثم تقارن بين وضعها وبينهن ،مؤكدة تفوقها.

كما يدور العنوان فالنص يعالج
إشكالية العنوسة .كاد يقترب
من القصة في بدايته ،ل كن
اتخذ منحى تحليليا.

[ ]32محسنة راشد

"أعلم بأنك تحبينني أكثر من أي فتاة أحبتني .عبر تكرار جملة العنوان ،تأكد
وأعلم بأنك بذلك الحب لي سوف تسعدينني .الكاتبة عجزها عن حب ذلك
السعادة الأبدية ..ل كن لا أستطيع ..أعلم بأن الذي يحبها ،خواطر في شكل
مناجاة.
حبك شيء جميل ،وبأنك ستحبينني." ....
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 -73أبدا لم تكن هي

[ ]32محسنة راشد

 -72قلوب معلقة

 .907سأعود قريبا( )20( ..ص )-143
 .908إبراء ذمة (ص )13-7

عبر حوار يدور بينها وبينه تؤكد لهفتها عليه ،وتقدم حوار دون تحديد أي من
الأبعاد السردية الأخرى.
وصيتها له بآخرة ،التي تتكون من مجموعة نواه ٍ.

[ ]33محمد حسن ال كواري

يترقب الوالد الم ُ ْقع َد الذي فقد النطق والحركة
مجيء ابنته ،متمنيا ألا تأتي .تدخل الابنة وتحييه
بابتسامة وتقبل رأسه ،ثم تساعده على تناول
الدواء ،وهو يحاول الهروب من عينيها .نظر إليهما
نظرة خجل وندم؛ حيث تذكر قسوته معها
وإجبارها على الزواج من رجل خمسيني سكير
عربيد .تقوم الابنة بتنظيف والدها بدلا من
الممرضة ،وهو يتألم من سموها معه ويتمنى أن
يمنعها مما تفعل .يتذكر ليلة زفافها وكيف قسا
عليها .تواصل الفتاة عنايتها به ،وهو يتساءل عن
سر سموها معه .تنصرف فيتذكر ليلة أن أعادها
زوجها بقسوة ،شاكيا من أنه ليس في حياتها إلا
الصمت والظلام .ينام الأب و تعود الابنة في
الصباح لتعلم خبر وفاته ،تذرف دمعة وترفع يديها
وبصرها إلى السماء وتدعو له بالمغفرة ،وفي اليوم
التالي تبتاع مساحة إعلانية في الجريدة اليومية،
ناشرة إبراء ذمة والدها المتوفى.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
"قسوة الأب على ابنته من
خلال إجبارها على الزواج غير
المناسب ،وفي المقابل تسمو
الابنة مع والدها في أثناء
مرضه ،وعقب وفاته تعلن
إبراءها لذمته تجاه ما كان منه.
يأتي البناء مشتملا على تقاطع
الحدث الآني مع الاسترجاع،
وينحصر المكان في "غرفة الوالد
تكرر
مع
بالمستشفى"،
الاسترجاع.

( )20بعد هذه النصوص ،ثمة نصوص أخرى ،ال تعد قصة قصيرة ،وهذه النصوص تحمل عناوين :إليك يا وطني املسافر،..
قلوب منسية ،..لست كما تظنون ،..أين أنت..؟!ُ ،
لست بقمة الغباء حتى أحب ،!..حلم ،..ليت كل يوم مثل اليوم!! ،أنت أنا،..
ُ
تعبت أال أراك ،..هل ُح ْرم الخوف؟! ،تركتك ،..أنا بشرية ،..كم من سؤال بداخلي!
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[ ]33محمد حسن ال كواري

 -73أبدا لم تكن هي

 .909آخر أبناء الشيخ (ص )23-15
 .910المسافر (ص )39-25

[ ]33محمد حسن ال كواري

يخرج الشاب /الابن من بيت قديم مطل على
الشاطئ ،ويتجه إلى الشيخ /الأب الجالس فوق
صخرة تصطدم بها الأمواج .ثم يدور بينهما حوار
طو يل ،حول علاقة الأب بالبحر ،فهو يرى
البحر كائنا بشر يا سويا يشاركه إشكاليته .يناقش
الابن أباه حول بيع بيتهم القديم ،ل كن الأب
يرفض ،فيقرر الابن الرحيل مثل أخوته ،و يحاول
الأب إقناعه بالبقاء وبيان خطر هذا الرحيل،
ل كن الابن يصمم .عندئذ يرضخ الأب لرغبة
أبنائه في بيع البيت المطل على البحر ،ل كن يطلب
من ابنه أن يضمه ،وعينا الشيخ تفيض من
الدمع وهو ينظر إلى البحر إلى أن فاضت روحه.
يرصد السارد تجربته الأولى مع السفر عندما بلغ
سنة السابعة عشرة ،سافر للأردن بتشجيع من
والده ،وخوف من أمه .قضى أيام الرحلة في
التنقل بين نواحي البلاد ،ثم استقر بالعاصمة.
حاول العودة جوا ،ل كن لم يستطع السفر إلا عن
طر يق الحافلة مع قلة المال لديه .انطلقت
السيارة ،واشترى السارد طعاما بسيطا ،ولم يبق
معه إلا ر يال واحد .وفي أثناء الرحلة رفض أن
يأخذ  100ر يال سقط من أحدهم ،ثم فقد
شطيرة الج بن الأخيرة .وصلت الحافلة إلى محطتها
النهائية وتكرم سائقها ينقله إلى الطر يق الدولية،
حيث نقلته سيارة تحمل عمالا إلى مركز الحدود.
وبقى به إلى أن جاءت سيارة المعبر ونقلته إلى
داخل الدوحة ،وعبر سيارة تنقل أغناما وصل
قريبا من حيه ،ونقله شباب إلى منزله ،الذي
دخله ،فأكل ونام في المطبخ ،حتى أيقظته أمه.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير غائب ،معالجة إشكالية
التحول إلى المدينة وما ينتج
عنها من تخلي الأبناء عن
الجذور ،التي يتمسك بها الآباء؛
ثم يأتي الصراع بين الجيلين،
وهو ما ينتهي نهاية درامية
بالموت .يأتي البناء حواريا،
وينحصر الفضاء المكاني في
"شاطئ البحر" ،مع توظيف
الاسترجاعات
تقنيتي
والاستباقات الزمنية.
هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تسجل
تجربة السفر التي مر بها السارد،
ويبدو من تسجيله لها غلبة
الطابع الواقعي التسجيلي؛ بحيث
تكاد أن تكون حادثة حياتية
مر بها الكاتب بالفعل .يأتي
البناء تقليديا ،مع امتداد
الأحداث واتساعها؛ من ثم
يتنوع الفضاء المكاني و يأتي
الزمان مسلسلا مع كثرة
النقلات.

 -73أبدا لم تكن هي

[ ]33محمد حسن ال كواري

 -73أبدا لم تكن هي

 .911أبدا لم تكن هي (ص )49-41
 .912عبد الله الجابر (ص )64-51

[ ]33محمد حسن ال كواري

جلست الزوجة المتهمة بقتل زوجها أمام المحقق،
الذي أخذ يتأملها استعدادا للتحقيق معها ،حيث
نفت التهمة رغم كثرة الدوافع التي تؤكد إمكانية
قيامها بذلك ،فقد كان زوجها القتيل سيئ
المعاملة لها جدا .ورغم محاولة المحقق معرفة
حقيقة الجاني فإنه لم يستطع إلا الإفراج عنها.
وفي نهاية التحقق سألها :هل ستتزوجين فأكدت
ذلك ،وأخبرته أن زوجها القادم بعد انتهاء العدة
"شهران وعشرة أيام" هو حارسه الشخصي "عبد
التواب" ،فاستغرب لذلك ،وسأل الحارس .وبعد
ثلاثة أشهر كان التحقيق معها في قتل زوجها
عبد التواب ،وهو ما لم يتمكن المحقق من إثباته
عليها ،بل عبر في نهاية التحقيق عن ارتياحه إليها
وإشفاقه عليها ورغبته في رؤيتها ثانية.
يرصد السارد حياة عبد الله الجابر منذ أن أتى
ليسكن في بنايتهم الصغيرة رغم كونه أعزب.
كان السارد حر يصا على التعرف على عبدالله،
الذي رآه غريب الأطوار .عرف السارد جوانب
من حياة عبد الله وعاداته في العمل والاهتمام
بالمنزل القراءة وقضاء وقت الفراغ وإعداد
الطعام .فعزم السارد على كسب هذا الرجل
زوجا لابنته ال كبرى "مروة" ،رغم رفض عبد
الله لتكرار الزواج .دعا السارد عبد الله إلى بيته،
حتى يتمكن من لفت نظره إلى ابنته ال كبرى
المدرسة كثيرة الاهتمام بالأدب قراءة وتأليفا.
وبعد هذا اللقاء بأيام ،فوجئ السارد بطلب عبد
الله الزواج من ابنته ،وهو ما تم بعد ثلاثة أشهر،
وعند سؤال الوالد لابنته عن أحوال زوجها
أكدت له روعته في كل شيء :المعاملة ،النظافة،
العمل ،الطعام ،طقوس يوم الجمعة ،لدرجة
المثالية.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
إشكالية "سوء معاملة الزوج
لزوجته" وما ينتج عن ذلك من
إقدامها إلى إيذائه أشد الإيذاء،
ومع تحليل عميق للواقعة ثمة
وجهة نظر ترى أنه "أبدا لم
تكن هي" الجانية بل ما دفعها
إلى ذلك .يأتي البناء السردي
حواريا ،وينحصر المكان في
"غرفة المحقق" مع توظيف
الاسترجاع.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تدور حول
"عبد الله الجابر"؛ من ثم هي
قصة شخصية .ل كن تأتي هذه
الشخصية على درجة كبيرة من
المثالية المفتقدة ،فضلا على بنية
الصراع غير قو ية .يأتي البناء
تقليديا ،وينحصر المكان في
"شقة عبدالله ،وشقة السارد"،
الاسترجاع
استخدام
مع
والاستباق.
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 -73أبدا لم تكن هي

َّ .913
الدين (ص )70-65
 .914المختز َل (ص )74-71

[ ]33محمد حسن ال كواري

مضى على زواجه عام كامل رآه أجمل أيامه،
ورأى في زوجته "هند" أروع النساء ،أما هي
فكانت شديدة التعلق به .لاحظ أن أمه وعمته
تجتمعان ،وتتناجيان خفية بطر يقة أقلقته .أخبرته
أمه أنهما سمعا من امرأة أن زوجته لم تكن
سيرتها نقية فيما مضى ...فقاطعهما ،ونادي
زوجته بصوت هادئ مسموع ،فأقبلت متهللة
كعادتها ،وإصر على أن تعيدت المرأتان ما قيل.
بكت زوجته ،بينما أكد الزوج أنه لن يلتفت إلى
ما قيل ،وينظر فقط إلى واقعه السعيد الآن،
وحذر المرأتين من مغبة ما فعلتا .استوقفته
الزوجة ،وأصرت أن تعبر عما بداخلها ولو بجملة
واحدة ،قائلة :لقد أشفقت على أمك وعمتك من
أن تحملا دينا لا تستطيعان سداده ..ول كنك
حملتني هذا الدين.
أصابت الح يرة أمير البلدة الصغيرة المنعزلة عما
حولها؛ بسبب كثرة السرقة وتوالي السرقات،
رغم قلة سكان البلدة ومحدودية بيوتها وعدم
وجود أثر لغريب فيها؛ مما يعني أنه لا أثر لسارق
أتى من الخارج .جمع الأمير كبار البلدة ،وقرر أنه
سيذهب للقاء رئيس المركز؛ كي يستعين به في
حل هذه المشكلة .خرج مع أربعة فتية من
القر ية ،يتربصون بالسارق ،الذي لم يظهر إلا في
الليلة الثانية ،فأحاطوا به وكان ملثما ،وعندما
كشفوا وجهه وقعت المفاجأة على الناس ،فقد
كان السارق هو الداعية الشيخ سالم ،صعق أهل
القر ية بعد أن اكتشفوا حقيقة الشيخ ،فارتدوا
عن الإسلام ،ورجعوا يعبدون الأصنام.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية الأقاو يل والشائعات
وتأثيرها في الحياة الزوجية،
ل كن مع الموقف المتزن للزوج
يتجاوز البناء الأسري مثل هذه
الإشكالية ،على جانب آخر
تقدم القصة رؤ ية خاصة لمفهوم
ًّ
تقليديا مع
"الدين" .يأتي البناء
انحصار الفضاء المكاني في
"منزل الزوج" ،واستخدام تقنية
الاسترجاع.

هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية دينية ،هي "إساءة
بعض رجال الدين إلى
الإسلام" من خلال التناقض
الشديد بين القول والفعل
لديهم .وقد كانت المبالغة في
نهاية القصة نقدا لاذعأ لهذه
الفئة .يأتي البناء موظفا عنصر
المفاجأة ،وينحصر الفضاء
المكاني في "البلدة" ،بينما يأتي
الزمان مسلسلا.

[ ]33محمد حسن ال كواري

 -73أبدا لم تكن هي

 .915عسل ....عسل (ص )83-75

عاد "محمود" حزينا منكسرا إلى دكان "المعلم
رضوان" تاجر العسل الذي يعمل لديه ،بعدما
كُسرت جرة العسل التي أخذها منه هذا
الصباح ،رغم كثرة حديث الناس عن مهارته في
بيع العسل .احتار محمود ماذا يفعل إزاء هذه
المصيبة .اقترب من دكان المعلم رضوان ،فلاحظ
صياح المعلم من داخله ،ووجده شديد الغضب
من بائع َينِّ لقلة ما باعاه اليوم .كف المعلم رضوان
عن الصراخ عندما رأى محمودا ،وأخذ يمدح
مهارته و يؤنب البائعين .جاء المعلم فرج ،وأخذ
يهدأ من صديقه رضوان ،وأقنعه أن سبب قلة
بيع عماله هو وجود محمود بينهم ،وإحباطهم من
نشاطه دونهم ،ونصحه أن الحل هو التخلي عن
محمود ،اقتنع المعلم رضوان بذلك ،وطلب من
محمود أن يذهب مع المعلم فرج ،الذي أخبره أنه
من اليوم صار يعمل لديه ،وأن ثمن الجرة التي
أخذها من المعلم رضوان هدية له.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
حادثة حياتية بسيطة ،ل كن عبر
بناء سردي يعتمد على توظيف
عنصر المفاجأة؛ مما يقدم حل
غير اعتيادي لههذ المشكلة.
ورغم بساطة الفكرة فإن المعالجة
السردية أعطتها دلالة أكثر
عمقا؛ مما قد يشير إلى دور
القدر في التغلب على بعض
توظيف
ثمة
الصعاب.
للاستباق.

 -73أبدا لم تكن هي
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 -73أبدا لم تكن هي

 .916وجه ٌ في الظلام (ص )99-85
 .917طر يق الورد الأبيض (ص )104-101

[ ]33محمد حسن ال كواري

دخلت الأسرة في وقت متأخر أحد المطاعم،
مختارة ركنا مظلما ومعهم فتاة تحرص على إخفاء
وجهها ،وهو ما دفع ثمة رجل يجلس للتساؤل
عن سر ذلك ،وهو أن وجه الفتاة كان مشوها
مفزعا .تعرف الرجل على والد الفتى ،وعلم
حقيقة الطفح الجلدي الذي أصاب وجهها،
وعجز الأطباء عنه علاجه؛ فأحال حياتها موتا.
أخبرهم الرجل أنه ابن عطار ،وقد سبق له علاج
حالات مشابهة ،ووعدم بعلاج ابنتهم ،الذي
يحتاج إلى وقت طو يل يحتم إقامته معهم وتوفير
مساعد له .فواقفوا واتفق معهم على ألا يأخذ
أجرا إلا بعد النجاح في علاجها ،وإذا نجح نفذوا
له طلبا واحدا .وبالفعل نجح في شفاء الفتاة
تماما .وعندما جاء الرجل ليأخذ أجره ،رفض ما
عرضته الأسرة رغم علو قميته وطلب فقط أن
تعد له هذه السيدة فطيرة تفاح كبيرة ،كما كانت
تصنعها والدته .دهشت الأم وأصرت على
إعطائه مكافأة غالية ،ل كنه أصر على طلبه ،الذي
لم ينفذ
دخلت الابنة على والدها ،ذلك الشيخ المستبشر
دائما وهو يتلو القرآن ،وجلست بجواره؛ لتسأذنه
في مقابلة "علي" ،الذي عقد قرانه بها ،ل كن
أخاها يرفض ذلك ،بينما وافق الشيخ على أن
تعلمه قبلها ،و يكون هذا في مكان عام دون
خلوة .خرجت فرحة؛ فهي ستتعرف إلى شر يك
حياتها قبل الزواج ،وليس بعده .وبالفعل قابلته
أكثر من مرة بعد استئذان والدها وإخباره بكل
ما تم عندما تعود .ل كن علم أخوها ،فترصد لها،
وأعادها قسرا إلى البيت ،وتربص لعلي أيضا،
ل كنه لم يذهب؛ لأن أخاها جمع الور يقات التي
كانت تضعها في طر يقها؛ عندئذ علم الشاب أن
ثمة أمرا ،فعاد إليها ومر أمام نافذتها فطمأنها.
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هذه القصة مرو ية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
أحداثا يتسم بعضها بالغرابة،
وهي قيام أحد الأشخاص
بعلاج وجه فتاة عجز الأطباء
عن علاجه ،ونجاحه في ذلك،
ثم اكتفاؤه بطلب إعداد فطيرة
تفاحة مثل التي كانت تعدها
والدته .يأتي البناء تقليديا،
وينحصر المكان في "المطعم،
منزل الأسرة" ،مع تعدد
الاسترجاعات.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية الفتاة ومعاناتها من
التضييق عليها؛ نتيجة الرؤ ية
المتشددة لبعضهم ،التي ترى
ضرورة إحكام السيطرة على
الفتاة ما لم تتزوج .ل كن مثل
هذه الرؤ ية لا تنجح في مسعاها.
ثمة توظيف عنصر التشو يق ،مع
تنوع المكان في "منزل الفتاة،
مكان عمل علي ،حدائق عامة"
ومجيء الزمان مسلسلا.
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 .918المتشفى (ص )108-105
 .919الطارق الأول (ص )114-109

[ ]33محمد حسن ال كواري

كان أول القافزين من السفينة إلى تلك البلدة
الساحلية ،ليس معه إلا همومه وصرة ثيابه ،يبحث
عن أحلام لم يرها في بلاده .انطلق في المدينة،
حتى وصل إلى المسجد ،وبعد الصلاة اتخذ من
الغرفة المهجورة بجواره المسجد سكنا له بعد
استئذان الإمام في مقابل خدمة المسجد وأهله،
متخذا سمة شديد الأدب مع الجميع ،حتى إذا
استأنسوا به علموه كل العلوم التي يرغب في
تعلمها .بعد عشر سنين استقل تلك السفينة راجعا
لبلاده ،ل كن بغير الهيئة التي ذهب بها ،رجلا
وجيها يتسابق الجميع لخدمته ،وعندما سأله أهل
بلدته عن تلك البلدة التي عاش فيها وعاد بهذا
الخ ير الوفير ،تجاهل كل شيء وقال :رأيت يوما
امرأة من بلادهم قد رحلت إلى بلدة مجاورة،
خرجت محتشمة وحلت سافرة.
تجلس الأم العجوز في بيتها الفسيح بالحي القديم
تشرب القهوة وتنظر إلى بناتها الثلاث ،وهن
يشاهدن التلفاز برتابة كما يفعلن كل يوم ،ترتشف
القهوة بصوت مسموع ،وهي تفكر :هل يكون
لدي ثلاث عوانس؟ تنظر للابنة الصغرى "خلود"
الجميلة الجامعية التي تنتظر تعيينها في إحدى
الوزارات .تأتي جارتهم العجوز ،وتنزوي مع
الأم في الغرفة المقابلة ،وتحدثها في أمر الشاب
الذي يريد التقدم لخلود .في اليوم التالي أعدت
الأم وجبة دسمة لخال البنات؛ كي تفاتحه في
الأمر ،فوافق .جاء الشاب وقابل الخال ،وبعد
مغادرته تشاورت الأسرة ،بين موافقة الأم
ورفض الأخت ال كبرى وتردد خلود ،التي
أخذت تفكر وتنظر إلى حال أختيها ،فأعلنت
موافقتها .بعد عدة شهور تجلس الأم جلستها
السابقة وهي تنظر إلى بناتها الثلاث ،ل كن ليس
لديها اليوم ثلاث عوانس ،بل عانسان ومطلقة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية العمالة الوافدة دون
تصريح وعبر رصد فيه تعميم،
وكيف يقع من تلك العمالة
إنكار معروف الآخرين .يتسم
البناء السردي في هذه القصة
بشدة التكثيف على غير ما
جاءت عليه القصص السابقة.
ويتنوع المكان بين "البلدتين"،
بينما يأتي مسلسلا.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج
إشكالية اجتماعية ،تتمثل في
"تأخر زواج البنات" ،وما ينتج
عنه من الموافقة على زوج غير
مناسب ،فينتهي الأمر إلى
إشكالية أخرى ،هي الطلاق.
يتسم البناء بتكرار الحدث مع
الاعتماد الفني على الإشارة
دون التفصيل .ينحصر المكان في
"منزل الأسرة" ،و يأتي الزمان
مسلسلا.

 -74عاشقة النار

 .921الحالة الأولى (لهذا قتلتها) (ص )22-13

يقر الابن أولا أنه على استعداد للاعتراف
بارتكابه جريمة القتل ،ل كن ما يمنعه هو خالتاه،
ثم يفسر كيف ارتكب الجريمة .كان شديد
الحب لأمه ،وخلال عودتهم الأخيرة للهند
كانت سعادته بالغة ،وهناك استمع إلى حديث
أمه مع جدته حول معاناتها من ضعف أبيه
الجنسي ،وهو حديث صدمه ،وعقب عودتهم
للخليج تغيرت نظرته إلى أمه ،حيث كرهها
وتوجس من اهتمامها الزائدة بإظهار فتنتها .بدأ
يشعر بأن هناك أمرا غير طبيعي في كثرة خروجها
بلا ٍ
داع ،وهو ما ازداد بعد شراء والده سيارة لها
عقب إلحاحها ،ثم كان استقبالها لرجل غريب
في البيت مع إبعاد الخالتين للابن ،الذي فاجأ
الأم وهي بين يدي الرجل .انهار الابن وندمت
الأم ووعدته بعدم حدوث ذلك ثانية ،وهو ما
كان بالفعل ،وتحقق شيء من الاستقرار للبيت،
ل كن الأمر تكرر ،ومن ثم تعمد الابن قتلها.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
وجهة نظر أحد شخصيات
القصة ،وهو الابن ،وهو
الصوت المتحدث هنا -الذي
بين دوافعه التي كانت وراء
ارتكاب جريمة القتل .والقصة
ترصد "خيانة الأم /الزوجة".
رغم تقليدية البناء فثمة توظيف
لتقنية تعدد الأصوات .ينحصر
المكان في "المنزل" وثمة استرجاع
زمني ممتد.

[ ]34موزة عبد الله المال كي

 -74عاشقة النار

 .920الحالة الأولى (يا ما في السجن مظاليم!!) (ص )12-9

ترصد هذه الحالة جريمة قتل ارتكبت ضد زوجة
ضُبطت متلبسة بالزنا ،وكان المتهم بهذه الجريمة
شقيقتين من جنسية آسيو ية ،ل كن لم يكن لديهما
أي دوافع للقتل ،وهذا هو المستغرب في هذه
الجريمة ،ومع جلسات العلاج النفسي استطاعت
الكاتبة معرفة الحقيقة ،وهي أن القاتل الفعلي إنما
هو الابن البالغ من العمر سبعة عشر عاما ،وقد
دفعه إلى ارتكاب مثل هذا الجريمة أنه عندما
دخل على الأم مع عشيقها ،دفعته إلى إطلاق
النار عليها ،بعدما فر العشيق ،وحينما دخلت
الشقيقتان اتفقتا مع الولد على تحملهما الجريمة؛
من أجل إنقاذ الابن الذي ما زال في مقتبل
العمر من حبل المشنقة.

تروى هذه القصة  -أو هي في
الحقيقة مقدمة لتفاصيل القصة
 من خلال ضمير الغائب ،وهيتقدم تلخيصا أو تمهيدا لما
سيأتي بعد من تفاصيل الحادثة
أو القصة .وفي هذا التمهيد يتم
تحديد الشخصيات ،والحادثة
التي تتسم بالغرابة؛ مما يدفع
القارئ لىمتابعة ما سيأتي بعد.
يتسم البناء بشدة واقعية الحدث
وكأنه حادثة حقيقية ،والمكان
والزمان
"السجن"،
هو
استرجاعي.

[ ]34موزة عبد الله المال كي
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[ ]34موزة عبد الله المال كي

 -74عاشقة النار

 .922الحالة الأولى (ليبقى سالم سالما) (ص )42-23
 .923الحالة الثانية (ذئاب في صورة بشر) (ص )46-43

[ ]34موزة عبد الله المال كي

كان الأمر غريبا وغير قابل للتصديق ،حيث
أصرت الفتاتان على الاعتراف ،وح ُكم عليهما
بالسجن ،وعندما اقترب خروجهما سعت
المعالجة النفسية إلى معرفة الحقيقة .تؤكد الفتاتان
شدة علاقتهما بهذا البلد وإحساسهما أنه بلدهما لا
الهند .اتفقتا مع المعالجة على اختيار اسمين لهما:
زينب وعائشة ،وتسمية القتيلة جميلة .أوضحتا
كيف تم زواج جميلة من الثري "محسن" الذي
يكبرها بعشرين عاما؛ نتيجة فقر عائلتهما وكبر
حجمها ورغبة جميلة نفسها في الثراء السر يع.
اقترحت جميلة على زوجها استقدام أختيها،
اللذين تعلق بهما الابن سالم؛ لانشغال الأب
وفراغ الأم ،التي انطلقت خارج البيت.
اكتشفت الفتاتان انحراف جميلة ،ل كنهما اضطرا
للسكوت لأسباب كثيرة ،ومع تمادي جميلة في
سلوكها السيئ ثم مجيء عشيقها للبيت كان
اكتشاف الابن للأمر ،ثم قتله لها ،عندئذ
اسرعت الخالتان إلى إلصاق التهمة بهما؛ إنقاذا
للفتى وإعلاء من شرف الأسرة.
يمثل هذا الجزء افتتاحية يقدم تقريرا واقعيا يبين
مصدر اقتباس الكاتبة لقصة الحالة الثانية ،والفترة
الزمنية التي عاصرت خلالها هذه الحادثة ،التي
تدور حول اغتصاب أب لابنتيه؛ حيث استغل
الأب المر يض نفسيا مرض الأم ،وكان يعتدي
على الفتاتين منذ أن كانتا في السابعة والتاسعة من
عمرهما ،كما توضح تلك المقدمة الاختصار ية كيف
توجهت الفتاتان للعلاج ،ومسار هذا العلاج
وجلساته ،التي وصلت إلى ما يطلق عليه في
الطب النفسي "الليلة الخامسة" ،التي تتناولها
الكاتبة بعد ُ ،وتعد أصعب مراحل العلاج
وأقساها ،حيث يتعامل البرنامج بشيء من البرود
مع الحالة الكائنة.
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تروى القصة هنا من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
الساردة القصة نفسها من
خلال رؤ ية الأختين أو
الخالتين ،وما كان من أحداث
عاصرتهما ،ورؤيتهما الخاصة
للأحداث التي سبق ذكرها؛ مما
يزيد إضاءة الإشكالية نفسها.
يتسم البناء بغلبة الحوار ،وينحصر
المكان في "السجن ،المنزل ،أما
البنية الزمنية فيشملها زمني
استرجاع ممتد.

يستمر البناء القصصي كما سبق
في الحالة الأولى ،حيث تبدأ
السادرة الحالة الثانية بهذه
المقدمة ،التي توضح مصدرها في
معرفة الحادثة تلك ،وأهم
شخوصها وملابس الحادثة
وإشكاليتها الأساسية ،وهي
"اغتصاب أب لابنتيه" ،مع
استخدام ضمير الغائب ،يحتوي
البناء على حدث واقعي ،المكان
غير واضح التحديد ،والبنية
الزمنية مشهدية.

 -74عاشقة النار

[ ]34موزة عبد الله المال كي

 -74عاشقة النار

 .924الحالة الثانية (الليلة الخامسة) (ص )66-47
 .925الحالة الثالثة (مرضى الإيدز) (ص )74-67

[ ]34موزة عبد الله المال كي

عقب مقدمة تتسم بشيء من الاتساع تعبر المعالجة
عن حزنها واضطرابها بشدة ،وتستعيد حوارا
كثيرا ما دار بينها وبين أبيها ،بل تحاول أن تعتذر
لمشرفها عن مواصلة جلسات علاج الفتاتين،
وخاصة حضور الجلسة الأخيرة أو "الليلة
الخامسة" كما يطلقون عليها؛ حيث تكون المواجهة
بينهما وبين أبيهما ،ل كن المشرف ينصحها
بالاستمرار من أجل الفتاتين ومن أجل دراستها،
وهو ما تستجيب له .وتواصل الجلسات؛ كي
تعرف تفاصيل الحادث والظروف المؤدية له.
مرضت الأم وكان ذلك سببا في معاناة الأب
الذي أدمن الخمر ،وعلى جانب آخر تعلق الفتاتان
به بشدة ،ثم تتابعت الأحداث المؤدية لاعتدائه
عليهما ،ومع تتابع الجلسات عرفت المعالجة كيف
وقع الاعتداء للمرة الأولى ،وكيف برر الأب
ذلك لابنتيه.
تقدم المعالجة تقريرا في لغة علمية حول تعاملها مع
مرضي الإيدز بوصفهم إحدى الفئات الواقفة
على حافة الموت ،وتحليل نفسيتهم ،خاصة عندما
يكونون من بيئيات عربية ،ثم تقدم خلاصة
تجربتها مع هؤلاء المرضى ،وأكثر القصص التي
واجهتها إثارة ،ومنها قصتان :الأولى قرر صاحبها
اعتزال أسرتها والمجتمع عندما اكتشف إصابته،
والأخرى لشخص عزم على الانتقام من المجتمع
بالعمل على نشر هذا المرض عبر العلاقة غير
الشرعية .توضح الساردة دورها عندئذ بوصفها
معالجة نفسية في إعادة التوازن لكل منهما ،ثم
تبين إشكالية التعامل مع هذا النوع من المرضى،
وما يتطلبه الأمر ،خاصة في ظل خوف بعض
الناس من انتشار الأمر لو تحدث عنه خلال
العلاج النفسي.
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تروى هذه الحلقة من القصة أو
الحالة من خلال ضمير الغائب،
وعقب مقدمة تتسم بشيء من
الاتساع ،تعبر فيها المعالجة عن
شدة تأثرها بتجربة الفتاتين
"كاترين" و"ناتاشا"؛ مما دفعها
إلى تقييم الحياة في تلك الدولة
الأجنبية التي تقيم فيها ل كي
تحصل على درجة الماجستير،
وتقارنها بمجتمعها حيث حرص
ال كثيرون عن البعد عن مثل
هذه المحارم .يغلب على البناء
الطابع الحواري ،وينحصر المكان
في "المنزل ،حجرة الجلسات،
وثمة استرجاع ممتد.
تروى هذه المقدمة من خلال
ضمير المتكلم ،الذي يعبر عن
صوت الساردة ،حيث تقدم في
مقدمتها تلك تقرير عن مرضى
لطبيعتهم
وتحليل
الإيدز
النفسية ،وما اختارته من
قصصهم لتسرده بعد؛ مما يعني
أن الإشكالية التي تعالجها هذه
المقدمة ،هي "مرض الإيدز".
يأتي البناء على هيئة تقرير علمي؛
من ثم لا يتم تحديد البنية
المكانية أو الزمنية.

 -74عاشقة النار

[ ]34موزة عبد الله المال كي

 -74عاشقة النار

 .926الحالة الثالثة (لا أستحق الحياة) (ص )84-75
 .927الحالة الرابعة (الانتحار) (ص )88-85

[ ]34موزة عبد الله المال كي

يعلن المر يض بالإيدز شدة خوفه من التسبب في
إصابة آخرين؛ من ثم تحاول المعالجة طمأنته وفتح
باب الحوار معه؛ فيخبرها أنه نشأ في أسرة
متوازنة بين والد شديد الحرص على أخلاقيات
أبنائه ،وأم متفانية في رعاية أسرتها .يلتقي
المر يض /السادر بابنة خالته ،فتنمو عاطفة الحب
لديه بقوة ،وتزداد مع تتابع اللقاءات عبر ز يارات
الأسرتين .كانت إشكاليته في مفاتحة والده
بالأمر؛ حيث إن الوالد رافض للتواصل مع
أسرة الفتاة .يتقدم ابن عم الفتاة لخطبتها؛ يفشل
السارد في إتمام زوجه بها لرفض أبيه أولا ،ثم
رفض والد الفتاة وأمها .يتزوج السارد من أخرى
دون روح ،ثم يسافر في بعثة لإكمال دراسته،
وهناك يتعرف على فتاة ،تتطور علاقتهما ،حتى
تفاجئه الفتاة بحملها ،وأنها مصابة بالإيدز؛ يصدم
السارد ويسارع بالعودة لبلده ،حيث يتحاشي
الاختلاط بأسرته وأهله خوفا عليهم ،و يعتزلهم.
تقدم المعالجة تقريرا وتلخيصا للحالة ،حيث تبين
توقيت مواجهته لها ،وموجز إشكاليته ،التي تتمثل
في أنه رجل هندي أعلنت الشركة التي يعمل بها
إفلاسها؛ من ثم فُصل من العمل؛ مما أدى إلى
تدمير حياته ،حيث كان يمثل لأسرته "دفتر
شيكات" يرسل واحدا منها كل فترة لأسرته حتى
تحيا حياة كريمة ويتوفر لأبنائه تعليما مناسبا .ومع
فصله من العمل انتفت أسباب الوجود بانتفاء
العمل ،وشعر بأن الوشيجة التي تربطه بأسرته قد
انقطعت لعجزه عن الوفاء باحتياجاتها؛ ومن ثم
تزايدت معدلات الرغبة في الموت على عوامل
البقاء؛ فأقدم على الانتحار بعد أن ترك رسالة
لمعالجته النفسية التي حاولت مساعدته أكثر من
مرة.

591

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،الذي يعبر عن
صوت الحالة الأولى المضابة
بالإيدز ،حيث ترصد ما أدى
بها إلى تلك الإشكالية ،بداية
من الفشل في الارتباط بمن
يحب ،ثم سفره للخارج من
أجل الدراسة ،واندفاعه في
علاقة غير شرعية تودي به.
يأتي البناء تقليديا ،وينحصر
المكان في "المنزل ،شقته في
الخارج" ،أما الزمان فمسلسل
مع نقلات.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعالج
إشكالية الإقدام على الموت عبر
الانتحار نتيجة عزله من العمل،
وخوفه من أن يعود إلى بلاده
صفر اليدين ،إضافة إلى
الانطوائية الشديدة وفقدان
الحب والانتماء .يأتي البناء في
شكل تقرير علمي ،مع عدم
تحديد الفضاء المكان والبنية
الزمنية ،مع غلبة اللغة العلمية.

 -74عاشقة النار

[ ]34موزة عبد الله المال كي

 -74عاشقة النار

 .928الحالة الرابعة (دبيب الموت) (ص )111-89
 .929الحالة الخامسة (الحالة مؤثرة) (ص )116-113

[ ]34موزة عبد الله المال كي

ترى المعالجة أشباح الموت في عين المر يض،
الذي يبرر انتحاره بأنه هروب من واقع وحشي،
حيث حاول الانتحار أكثر من مرة ،ل كن تم
إنقاذه .وذلك لأنه ليس ثمة ما يعيش من أجله.
حاولت المعالجة العمل على وتر الدين ،ل كنه كان
وترا مقطوعا .في الجلسة التالية قرر المر يض
للمعالجة بساطة أحلامه ومعاناته في تحقيقها،
وتردده على مكاتب العمل في بلده من أجل
السفر ،ثم جاءت فرصته التي فرح بها كثيرا،
وانطلق في أحلامه .انهمك في العمل ،ثم تطور
عمله للأحسن ،وسارت أموره على ما يرام ،ل كن
فجأة أفلست الشركة ،وطرد من العمل ،فسقط
مغشيا عليه .جاءوا به إلى مستشفى الأمراض
النفسية بعد محاولته الانتحار ،ورغم سعي المعالجة
إبعاد فكرة الانتحار عنه ،فإنه أقدم عليه تاركا
رسالة لها.
تمهد الكاتبة للقصتين التاليتين ،بأنها تعدهما من
أشد الحالة تأثيرا فيها خلال إقامتها في أمريكا،
وقد كانت تلك الحالة لطالبة تشكو من أعراض
قلق وخوف دائمين ،حيث عملت مربية لطفلة
بعض الوقت مع مشاركتها لأخر يات في هذا
العمل؛ وذلك لأن أم الطفلة كانت كثيرا ما
تبتعد عن ابنتها ل كثرة مشاغلها .اكتشفت الطالبة
أن جسد الطفلة به آثار حروق متعمدة ،تبين أنها
قامت بها إحدى المربيات نتيجة معاناة تلك
المربية من اضطراب نفسي ،جعلها تطفأ أعقاب
السجائر في جسد الطفلة ،وأخيرا تقرر المعالجة أن
تلك الحالة هي مصدر قصتيها" :عاشقة النار"
و"أعيدوا إلي طفلتي".
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تروى القصة هنا من من خلال
ضمير المتكلم ،الذي يعبر عن
صوت الساردة ،وحوارها مع
الحالة التي أقدمت على الانتحار؛
لمعرفة دوافعها وراء ذلك،
حيث آماله وأحلامه تحطمت،
والحياة التي وعد نفسه بأن
يعيشها و يؤمنها لأمه وأولاده
وزوجته تبخرت .يأتي البناء
تقليديا ،ويتعدد المكان ،أما
الزمان فيأتي متسلسلا مع
نقلات.

تمثل هذه الحلقة مقدمة تمهيدية
حيث
التاليتين،
للقصتين
تستخدم الساردة ضمير المتكلم،
في رصد شدة تأثرها بهذه الحالة
التي تعالج إشكالية نفسية ،وهي
قيام مربية بإيذاء طفلة صغيرة.
يأتي البناء على هيئة تقرير علمي؛
من ثم لا يتم تحديد الفضاء
المكان أو البنية الزمنية بوضوح.

 -74عاشقة النار

[ ]34موزة عبد الله المال كي

 -74عاشقة النار

 .930الحالة الخامسة (عاشقة النار) (ص )123-117
 .931الحالة الخامسة (أعيدوا لي طفلتي) (ص )134-125

[ ]34موزة عبد الله المال كي

تسرد المر يضة /المربية التي حرقت الطفلة بأعقاب
السجائر تلك الظروف التي أدت بها إلى هذه
الجريمة .كانت هذه السيدة شديدة الإعجاب
والسعادة بجمال تلك الطفلة ورعاياتها ،ورغم أن
بكاءها كان قليلا وغير مزعج للآخرين فإن المربية
كانت تنزعج بشدة بهذا البكاء ،حيث يعيدها إلى
ذكر ياتها الأليمة إزاء تعذيب أمها لها بالضرب
القاسي والحرق الشديد ،وكان وراءه هجران
زوجها لها ،وهو ما أصابها بأزمة نفسية جعلت
النار بالنسبة لها أقصر طرق الانتقام التي تمارسها
الأم ضد ابنتها؛ من ثم تلازمت النار مع هذه
المربية منذ الصغر ،وأصبحت مقتنعة تماما بالتلذذ
بممارسة الحروق مع كثيرين منهم هذه الطفلة
البرئية؛ لأنها تحس أنها تنتقم لطفولتها.
تسرد أم الطفلة ما حدث من وجهة نظرها،
ملقية مزيدا من الضوء على ملابسات الحادثة.
فقد تخلي والد طفلتها عنها ،وفضل أن يعيش
دون التزامات أسر ية ،رغم ترددها في علاقتها
به ،حيث كانت متألمة من علاقة عاطفية انتهت
بالفشل ،خاصة أن طفولتها كانت مشكلة أيضا
انتهت بها إلى الحياة في ملجأ .أصرت الأم على
رعاية ابنتها ،ل كن تطلب هذا عملها بالإضافة إلى
دراستها؛ من ثم لجأت إلى المريبات ،وقد انتهى
الأمر إلى حروق في جسد ابنتها ،اكتشفت
حقيقتها عن طر يق صديق إحدى المربيات الذي
يعمل طبيبا ،وتم تقصي الأمر الذي انتهى إلى
إيداع الابنة ملجأ ،وهو ما زاد من معاناة الأم.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
الساردة من خلال حوارها من
الحالة المرضية تفاصيل تجرة تلم
المر يضة مع "إيذاء طفلة
صغيرة" ،وما كان من ظروف
تنشئتها التي أدت إلى إصابتها
بهذا المرض النفسي .يأتي البناء
وتعدد
تقليديا،
السردي
الفضاءات المكانية وإن تتمثل في
مكان ثبات ،هو "المستشفى"،
ثم أمكنة مستدعاة .يأتي الزمن
مسلسلا مع نقلات.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تقدم
الحادثة نفسها وجهة نظر أخرى
للحادثة نفسها "حرق الطفلة"،
ووجهة النظر هنا خاصة بأم
الطفلة ،حيث توضح دوافعها
إلى اللجوء للمربيات ،وكيف
كانت معاناتها هي في طفولتها.
يأتي البناء السردي على شكل
دائري ،وتتعد الفضاءات
المكانية مع مركز ية الاسترجاع.

 -75أسيرة الوجدان

[ ]35أحمد الحمادي

 -75أسيرة الوجدان

 .932أسيرة الوجدان (ص )22-11
 .933الصبر مفتاح الفرج (ص )36-23

[ ]35أحمد الحمادي

كانت الحياة شاقة على الآنسة "نيلة" ،ضمن أسرة
تنفرد بقيادة وحيدة ،لها الكلمة وعلى الجميع
الانصياع ،لذا قرر الأب زواجها من ابن عمها
وهي التي لا ترغب في الزواج منه؛ من ثم كانت
حياتها رتيبة في ظل زوج أناني ،حاولت تحقيق
الحب بينهما ،ل كنها فشلت ،خاصة أن الزوج ذو
تعليم عال ،وهي دون ذلك .حاولت الحفاظ على
كيانها الأسري ،ل كن الزوج ابتعد ،حتى انفصلا
تاركا لها تربية الأولاد ،واجهت صعوبات
كثيرة ،لا سيما مع تخلي أسرتها عنها ،بل محاربة
أختها "ظبية" لها .عاقب الله ظبية بأن صار
أبناؤها منحرفي السلوك ،بينما تفوق أبناء نيلة،
وساعدوا أمهم .تنتهي القصة بدمار حياة ظبية،
ومكافأة نيلة على صبرها.
عقب مقدمة طو يلة حول فوائد الزواج يأتي
الحوار بين رشود الموظف البسيط وزميله في
العمل حول الزواج بوصفه مشكلة حياتية
عو يصة؛ نتيجة لمبالغة أولياء الأمور في المهور؛ لذا
يعاني رشود في اتخاذ قرار الزاوج .يواصل الزميل
رصد أسباب هذه المشكلة ،ويتوقع رشود لجوء
الشباب إلى الزواج العرفي ،ويتساءل :ما الحل؟
الذي يراه الزميل في اتباع نهج الإسلام القويم
وطر يقه الصحيح في هذا الأمر ،عبر النظر إلى
حسن الأخلاق في المقام الأول ،مع استقامة
الدين ،مع ذكر الأمثلة من التاريخ الإسلامي
وواقع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يؤكد
وجهات النظر تلك.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم درسا
خلقيا ،يتمثل في مكافأة المحسن
ومعاقبة المسيئ .ل كن يأتي البناء
ضعيفا جدا ،حيث تمتد
رواية
وكأنها
الأحداث
مختصرة ،مع تدخل الكاتب
بالتعليق والتحليل ،إضافة ل كثرة
نبرة
وعلو
الاستطرادات
الوعظ .يتنوع الفضاء المكاني،
وتمتد البنية الزمنية؛ من ثم تكثر
الاختصارات والنقلات.
هذه القصة مرو ية بضمير
الغائب ،حيث تناقش مشكلة
الزواج في الوقت الراهن ،ل كن
عبر خطابية شديدة ،وجمل
حوار ية ممتدة ،مع بروز صوت
المؤلف نفسه في بداية القصة،
وعدم تمييزه بين لغة الحوار ولغة
السرد ،التي تتكرر بها بعض
الجمل بلا فنية؛ مما جعل القصة
حوارا بلا صراع ،وكأن المؤلف
وزع أقواله على لسان طرفي
الحوار.

 -75أسيرة الوجدان

[ ]35أحمد الحمادي

 -75أسيرة الوجدان

 .934ز يارات متبادلة (ص )46-37
 .935ظلم المجتمع (ص )54-47

[ ]35أحمد الحمادي

عقب مقدمة مقالية حول عنصر ية النظر للآخر،
ووضع معايير عدة لتصنيف الأفراد وفق البناء
العائلي والنظرة القبلية .يذكر المؤلف قصته التي
تؤكد تلك المقدمة ،فأم خالد زوجة رجل
الأعمال أبو خالد ،وهما من عائلة ثر ية؛ لذا يظهر
التفر يق بين الأفراد وفقا لذلك ،حتى فيما يتعلق
بلعب الأطفال ،والمشاركة في الإفراح والأتراح
أو علاقات الزواج بين العائلات أو الز يارات
المتبادلة .وهنا يتحول البناء السردي إلى تحقيق
صحفي ،يعمل على ذكر آراء الأفراد المختلفين في
هذ القضية ،ومن هؤلاء الأشخاص يأتي :محمود
ابن رجل الأعمال أبو خالد ،وشقيقته ،ثم
صابرين ،وهي سيدة متوسطة الحال ومتزوجة من
شاب غني .ثم تأخذ الأقوال "حول أثر العائلة في
الواقع الخليجي".
عقب مقدمة طو يلة حول مرارة العيش وكيفية
التعامل معه من خلال النور المبين الذي أعطاه
الله لنا -وجد نايف الذي بلغ من العمر  28عاما
نفسه يعبر جسر العزوبة غير آبه بفكرة الزواج.
صبر وثابر حتى تخرج في قسم الشؤون القانونية،
وكان مجتهدا في عمله ،رافضا للاستهتار والتجاوز
الأخلاقي؛ فاتخذ أسلوب المناصحة والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ،ل كن ذلك أغضب
زملاءه فكادوا له؛ حتى أجبر على التقاعد المبكر.
وبعدما ضاف من البقاء في المنزل ،سافر وأكمل
تعليمه وحصل على الدكتوراه ،وعاد عازما على
الزواج ،ل كن فشل بسبب إشاعة السوء التي
خرج بسببها من العمل ،ل كن لم يقنط من رحمة
الله وصابر حتى عين مديرا عاما للقوى العاملة
الوطنية.

595

يأتي هذا النص بعيدا عن البناء
السردي للقصة القصيرة ،بل
أقرب لتحقيق صحفي ،يتم فيه
استطلاع آراء أفراد المجتمع
حول القضية ،التي يبلورها
المؤلف في بداية نصه .مع علو
صوت هذا المؤلف ليس فقط
بالنقد والتحليل ،بل بالحضور
الضمائري له ،مع نبرة الوعظ
والتوجيه المجتمعي.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تدور كما
يصرح عنوانها حول "ظلم
المجتمع" للشخصية الرئيسة عبر
بعض الأفراد غير الأسو ياء،
ل كن هذه الشخصية تثابر حتى
تنجح في نهاية الأمر .يأتي البناء
السردي تقليديا ،بل ضعيفا
نتيجة الوعظية والمباشرة في
الرصد والتحليل ،مع علو صوت
المؤلف ،وكثرة الاستطردات
الدينية غير السردية.

 -75أسيرة الوجدان

[ ]35أحمد الحمادي

 -75أسيرة الوجدان

 .936لكل جائر ظالم داهية (ص )62-55
 .937من عاب ابتلي (ص )70-63

[ ]35أحمد الحمادي

"عبود" شاب صايع لم يقم للإنسانية وزنا ،ولم
يحسب أن هناك آخرة ،تزوج والده ال كبير في
السن من سيدة مصر ية؛ ل كي تعينه على تلقي
العلاج ،وجلبها من مصر ،وأسكنها بجانب بيت
أم عبود .صار الابن يفكر كيف يتخلص من هذا
الحمل الثقيل؛ فعمل على إتعابها بشدة ،ل كنها
صبرت ،بل ضربها في أثناء حملها؛ محاولا إسقاط
جنينها الأول .تعرف عبود على شلة فاسدة
خلال سفره في شرق آسيا ،دفعوه إلى إدمان
المخدرات ،ثم المتاجرة فيها ،حتى سقط في أيدي
الشرطة ،وحكم عليه بعشر سنوات .تمر الأيام
و يكبر أبناء عطيات ويتخرجون في أفضل
الكليات ،ويتقلدون أفضل المناصب .حيث
يعطفون على أخيهم عبود ويساعدونه.
"نصور" شاب عمره  30عاما متزوج ،ولديه ولد،
ل كن طبيعته هي السخر ية من الناس والاستهزاء
بالقوانين ،لديه ابن عمته "عادل" عمره  14سنة
قليل الذكاء غير منضبط السلوك؛ لذا كثيرا ما
يسخر منه نصور و يضحك أقاربهم على تصرفاته.
زاد الأمر على عادل وهو يكبت في صدره،
و يطلب من الله أن يهدي نصور وير يحه من
ن منغولي
شروره .تمر السنون ويرزق نصور بابن ثا ٍ
ومعاق ذهانيا .يكافح ل كي يعالجه ،ل كنه يفشل،
و يغرق نصور في الهم بعدما ابتلاه ربه بهذا الابن
المعاق .وخلال سفر "خالد" ابن نصور ال كبير
لأمريكيا من أجل الدراسة يقتل؛ فيبكي نصور
و يصرخ ،مؤكدا أن ما وقع له كان جراء سخريته
وظلمه للآخرين.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تناقش كما
يدل عنوانها عاقبة الظلم ،وأن
صاحبه يعاقب بما فعل .ل كن
يأتي البناء السردي ضعيفا؛
حيث يفتتح الكاتب قصته
بمقدمة خطابية دينية ،كما يعلو
صوته بالنقد والتعليق ،كذا
تصوير الأشخاص يأخذ المنحى
التصنيفي للبشر :أشرار وخيرين،
أخيرا تأتي القصة وكأنها رواية
مختصرة.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تناقش كما
يدل عنوانها الحكمي عاقبة
الظلم ،وأن صاحبه يعاقب بما
فعل .ل كن يأتي البناء السردي
ضعيفا؛ حيث يفتتح الكاتب
قصته بمقدمة خطابية تلخص
المغزى الأخلاقي ،كما يعلو
صوته بالنقد والتعليق ،كذا تمتد
الأحداث ،يستخدم الكاتب
العامية في السرد "وهي تتحدث
[أي القصة] عن نصور اللي
يعيب على ولد عمته" ،ص.65

 -76في زمن الحرب

[ ]35أحمد الحمادي

 -75أسيرة الوجدان

 .938من سار على الدرب وصل (ص )78-71
 .939الشوارع الأخرى

[ ]36سهيلة آل سعد

محمود شاب مجتهد في عمله ،ل كن لظروفه المالية
القاهرة لم يتمكن من الالتحاق بالجامعة .ل كنه
شاب طموح وقدير في تنفيذ كل ما يسند إليه.
خلال شهرين ارتقى في عمله ،ل كن زملاء العمل
وهم في الغالب جامعيين يكيدون له ،و يلصقون
به التهم التي ينجيه الله منها .حاول محمود الوصول
إلى وزيره؛ حتى يحصل على منحة لاستكمال
دراسته الجامعية ،ل كن يمنعه المسؤولون الذين
يرغبون احتكار البعثات والمنح لأبنائهم .في ليلة
خميس كان يعمل بالمؤسسة مساء ،وفجأة أعلمه
رجل الأمن أن الوزير قادم مع وفد بر يطاني
لتفقد المؤسسة ،وقد حاول رجل الأمن الاتصال
بالمسؤولين ،ل كن دون جدوى .ينجح محمود في
تدبير استقبال رائع لوفد الوزير ،الذي يعجب
منه ،وينقله إلى مكتبه ،و يوافق على منحة
الدراسة ،ويشكل لجنة لمعاقبة المسؤولين
المقصرين.
كان الوقت ضحى ،وضعت المرأة فنجانها متحدثة
لأم الساردة حول خطف الفتاة وتفصيل ذلك
الخطف وما ترتب عنه من اختفاء تلك الفتاة.
تستعيد الساردة عبر استرجاع ممتد علاقتها
بصديقتها "هند" ،وما كان من لعبهما معا في
الشارع الواسع على حبات الرمل الناعمة .كم
كانت تحب "هند" حبا شديدا .تذكرت مرحهما
تحت حبات المطر ،وغناءهما أغاني َ خاصة وقتئذ.
منعت الأم الساردة من اللعب مع هند ،وضربتها
لأول مرة نتيجة اتساخ ملابسها بسبب هذا
اللعب .أخذت الأم تصطحب الساردة في
ز يارات مملة لنساء الفريج من دون أن يكون هنا
أطفال تلعب معهم .مر عشرون عاما على اختفاء
هند ،ومنذ حادثة اختفائها أصبح الناس يمنعون
أولادهم من اللعب في الشارع ،مرددين بأن
الدنيا ما عاد بها أمان.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم درسا
أخلاقيا ،هو حسن عاقبة
المجتهد ،وحتمية وصوله إلى
هدفه .وهذا ما يعلن عنه
العنوان الرئيس ،ويبلوره
صراحة الكاتب في مقدمته.
يأتي البناء السردي ضعيفا؛
نتيجة ل كثرة الاستطرادات غير
منطقية
وعدم
الفنية،
الأحداث ،كما تأتي اللغة
ضعيفة بل عامية أحيانا.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
الساردة جانبا من عالم الطفولة
الذي عاشته ،وما كان فيه من
براءة وعلاقة خاصة مع إحدى
صديقاتها "هند" ،ثم ما طرأ على
هذا العالم عبر تقادم الزمن.
كان البناء تقليديا .وانحصر
المكان في "منزل الساردة" ،ثم
شوارع الحي الذي كانت
تسكن فيه ،وجاء الزمان
مسلسلا مع نقلات زمنية غير
محددة ،ثم نقلة كبيرة "عشرين
عاما".

 -76في زمن الحرب

[ ]36سهيلة آل سعد

 -76في زمن الحرب

 .940تحت الشمس
 .941ز يارات الضحى

[ ]36سهيلة آل سعد

"أنهينا الصف الخامس أنا وهند بنجاح واشترى
لها والدها دراجة تلعب بها في الشارع ،وبكيت
فاشترى لي والدي مثلها" .وذات يوم عرضت
عليها هند أن ينطلقا للعب في الشوارع الواسعة،
ل كن كانت الساردة تخاف أولاد الشوارع
ال كبيرة ،فطمأنتها هند مؤكدة .ذهبا بالفعل،
واستغرقا في اللعب ،وعندما عادا أخذا "علقتين
مح ترمتين" لن ينساهما أبدا" .مرت السنون وكبرنا
أنا وهند وتغيرت أشكال الشوارع وتغير الناس،
وتغير الأطفال وصارت لديهم أنواع عديدة من
المتعة والتسلية تفوق آلاف المرات ما كان لدينا
أنا وهند ،إلا أنهم حرموا لذة التسكع في الشوارع
على دراجاتهم الهوائية تعلو رؤوسهم شمس مشرقة
ساطعة.
عندما كانت الساردة صغيرة أخذتها جدتها معها
ذات ضحى ،لز يارة إحدى الجارات ،وهناك أربع
سيدات مثل الجدة ملتفعات مبرقعات .تشعب
بهن الحديث ،وشربن ال كثير من القهوة .كان
منظرهن مخيفا للساردة .اعتادت جدتها على أن
تأخذها معها كل ضحى ،وكانت تجلس بقرب
جدتها تستمع إلى أحاديث النساء .خاصة مع
وقوع حادث طارئ على الفريخ ،حيث يتناقلن
خبر هذا الخ بر ،ومع ز يادات تجعل معظمه في
نهاية الأمر تلفيقا .ومنه حادث خاص ب "عووش
بنت بو أحمد" ،الذي بثته "أم علي" حول علاقتها
بأحد الشباب .مر شهران على هذا الخ بر ،ثم كان
زواج "عووش" برجل غريب عن الفريج ،أخذت
"أم علي" تحاول معرفة أصل هذا الرجل من دون
فائدة ،ل كنها في النهاية ساعدت في العرس،
ورقصت وامتدحت المعرس وأهله.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
الساردة جانبا من حياة الطفولة
ولهوها ،الذي تمثل في انطلاقها
مع صديقتها "هند" بدراجتيهما
تحت الشمس المشرقة ،ثم تغير
الحياة بافتقاد الأطفال مثل
تلك المتعة رغم تعدد أشكال
التسلية .كان البناء تقليديا
مكثفا .انحصر المكان في
الزمان
وجاء
"الشوارع"،
متدرجا مع نقلات ممتدة.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تواصل
الساردة تقديمها جوانب من
عالم طفولتها ،ل كنه هنا متصل
بعالم الكبار "عجائز الحي :جدتها
وصديقاتها" ،وما كان منهن من
تناقل لأخبار الآخرين وانتقاد
لهم ،ثم إخفاء ذلك وقت
التواصل مع هؤلاء الآخرين.
كان البناء تقليديا .انحصر
المكان في الحي :الشوارع،
وبيوت الج يران ،وجاء الزمان
مسلسلا مع نقلات.

[ ]36سهيلة آل سعد

 -76في زمن الحرب

 .942محل بو أحمد

[ ]36سهيلة آل سعد

 -76في زمن الحرب

 .943شجرة التوت

تبدأ القصة بوصف مباشر تفصيلي لإحداثيات
المكان ،الذي يتمثل في شارع تجاري يجمع بين
نوعين من المحلات :قديم وحديث .كان محل
"بوأحمد" أحد المحال القديمة التي تبيع
المفروشات ،وتلك مهنة لم تكن من اختياره ،بل
ورثها من أبيه .كان ماضي المحل مزدهرا وحركة
البيع متسعة والربح وفيرا؛ من ثم كان نشاط "بو
أحمد" جما وقتئذٍ .أما الآن فلم يعد "بو أحمد"
قادرا على العمل ،ولم تعد حركة المحل كما كانت،
وقل الدخل كثيرا عن ذي قبل؛ من تجدد
عرض "بو علي" لشراء المحل ،وهو ما سبق أن
رفضه والد "بو أحمد" ،ورغم تجدد العرض ثانية.
تكرر الرفض ،ف "بو أحمد" يصر على ترك المحل
لأولاده مع أنهم لا يحبون العمل فيه لقدمه.
وأخيرا ت َردد اعتزام الحكومة إزالة المحل والمحلات
المجاورة وبناء عمارة حديثة مكانها.
بدأت الساردة قصتها بوصف المكان :منزلهم ،مع
تسليط عدسة الوصف على الجانب النباتي منه،
وهو وصف نوعية ثلاثة من الأشجار :شجرة
(السدرة) وأشجار التوت والتين ،وعلاقة الساردة
وأخوتها بتلك الأشجار الثلاثة .وما كان من
وجود موقف سيارة والدهم بالقرب منها؛ لذا
استغل أطفال الحي السقيفة الخشبية لهذا الموقف
من أجل الحصول على ثمار التوت ،وهو ما انتهى
بسقوط السقيفة وثورة الأب ،واعتزامه عدم
تجديدها .تجذرت علاقة الساردة بالمكان ،خاصة
مع طبيعة الأصوات فيه :صوت المذياع ،وصوت
الغسالة ،وصوت العصافير .بعد تغير تلك العلاقة
مع ذهاب الساردة إلى المدرسة ،التي كانت
تحسد أخوتها عليها ،ل كنها وجدت أن هذا
الذهاب أضاع عليها متعتها بهذا المكان ،تلك
العلاقة التي انتهت مع تقدم الزمن وكبر الساردة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،وهي تعرض
إشكالية "بو أحمد" ،التي تتمثل في
تغير الأحوال وترديها في محله
الخاص ببيع المفروشات ،وما
كان ترتب على ذلك من توقف
حركة البيه فيه؛ ومن ثم تفكير
البعض في شرائه ،ثم رغبة
الحكومة في إزالته تماما .كان
البناء دائريا .وانحصر المكان في
الشارع التجاري الذي يقع به
محل "بو أحمد" ،مع توظيف
الزمان بنية الاسترجاع.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تستمر
الساردة في تسجيل جانبا مع
عالم طفولتها عبر علاقتها بالمكان،
لا سيما مكونات خاصة فيه،
وهي الأشجار ،التي ساعدتها على
الارتباط به ارتباطا شديد
الخصوصية .كان البناء تقليديا
قائما على الاسترجاع الممتدة،
وصولا إلى الحاضر .انحصر
المكان في المنزل ،وجاء الزمان
مسلسلا مع امتداد الاسترجاع.

 -76في زمن الحرب

[ ]36سهيلة آل سعد

 -76في زمن الحرب

 .944وغادرت في صمت
 .945هدية

[ ]36سهيلة آل سعد

"كنا قد غادرنا شاطئ "الرويس" عند شروق
الشمس ،أتوا بقارب صغير ،وركبنا فيه أنا وأمي
وجدي وجدتي وصاحب المركب مع بعض
الأشخاص .وضعت أمي صرة ملابسها عند
قدميها ،جلست في المؤخرة ،وجلستُ إلى
جوارها .تحرك القارب ،وضربت المجاديف
المياه؛ فأصدرت صوتا حزينا .نظرت إلى أمي...
وكان وجهها أصفر كالليمونة عندما رفعت جانبا
من (الغشوة) التي تغطي بها وجهها .نظرتُ إلى
السماء وكانت واسعة مخيفة ،ونظرت إلى البحر
وبدا بلا نهاية موحشا ...أغمضت عيني..
واستيقظت على حركة ارتطام المركب بالشاطئ..
التفت إلى أمي فوجدتها ضئيلة جدا وكأن رحلتنا
استغرقت سنوات لا ساعات ..ذهبت أمي مع
أناس .مرت خمسة أعوام مذ رأيت أمي .دأب
جدي وجدتي على إخباري بأنها بخ ير وأنها الآن
في السماء.
حينما ركبت الباص لأول مرة لم أجد مكانا...
صاحت الفراشة السمراء السمينة جدا :تعالي
اجلسي إلى جانبي .لبيت الطلب رهبة لا رغبة..
فلم يكن ثم مكان .مر عشرون عاما على ذلك
اليوم ،لا زالت "هدية تعمل فراشة باص في
المدرسة التي أعمل بها ،كم أحببت هذه المرأة
طيلة الست سنوات التي قضيتها في المرحلة
الابتدائية ...كانت لي حاضنة وأما بديلة .كانت
"هدية" هدية قدر ية لي .أصبحت الآن ثقيلة
الحركة ،ل كن لم تتغير روح النكتة لديها ،عرضوا
عليها التقاعد ورفضت" .كثيرا ما كانت تحكي
للساردة جانبا من أيام شبابها .في يوم تأخر باص
هدية" ..السائق منهار ويبكي؟ لماذا؟ ..ذهب
لاصطحاب هدية فأخبروه أنها توفيت البارحة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
الساردة حادثة مرت بها ،وهي
ذهاب أمها إلى "البحرين" عبر
البحر من أجل العلاج ،ل كن
لم تعد .كان البناء السردي بعين
السارد الطفل ،وغلب عليه
إضفاء الجانب الشعوري على
البيئة المحيطة .انحصر المكان في
"المركب -البحر" مع رؤ ية
المكان عبر عين الإحساس،
وجاء الزمان تقليديا مسلسلا
مع نقلة استغرقت "خمس
سنوات".

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
الساردة شخصية التقت بها
عندما كانت صغيرة منذ يومها
الأول في المدرسة الابتدائية،
وهي "هدية" فراشة الباص،
وكيف كانت علاقتها بها
شديدة الخصوصية قائمة على
الحب الشديد .كان البناء
تقليديا مع تكثيف السرد
الحدثي على الشخصية .انحصر
المكان في المدرسة ،وجاء
الزمان مسلسلا مع نقلة كبيرة.

 -76في زمن الحرب
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 .946القصاص
 .947غابت الشمس

[ ]36سهيلة آل سعد

الجو غائم يوحي بسقوط المطر .الذي بدأت حباته
بالتساقط ..ما أروع المطر .يقبع منزل أبو علي في
آخر "الدعوس .نزل المطر غزيرا موجعا على "علي"
المربوط إلى شجرة السدر الشامخة بوسط الحوش.
ربما بكى بحرقة واختلطت دموعه بحبات المطر
ال كبيرة .تلين كل القلوب إلا قلب (أبو علي) .لم
تكن استرحامات الزوجة إلا ملحا يذر على
جروح داخل (أبو علي) فتزيد اشتعالا .ازداد
همل السماء ..بدأ الرعد يدوي .صوت السماء
يقول له توقف .ول كن أصوات الغضب بداخله
أعلى صراخا .حاولت الأم استعطافه ورجته أن
يتجاوز عن عقابه لابنه لأنه دخن الشيشة .كاد
أن يعقابها هي .انزوت باكية تحت المطر،
ودعت" :يا رب اعتق ابني منه" .سقط البرق
على (أبو علي) .فكت بيدين مرتجفتين وثاق علي.
وقع جثة إلى جانب جثة والده ،ول كنه كان
يتنفس.
"كانت الشمس سر علاقتي بوالدي .كم زهلت
للشبه ال كبير بينهما .أحببتهما معا ولم أتخيل أنني
سأستغني عن أحدهما يوميا .كانت الشمس أن
تغيب ..ربما لم تطلع الشمس اليوم .بلادهم
ليست بها شمس يومية .شمسنا هكذا غنوج
متدللة .أحب شمس بلادي فيها رائحة عرق
والدي ولفعة جدني ومشموم أمي .لقد افتقدت
شمسنا مذ أتيت إلى هذا المكان ال كئيب البارد.
لقد غابت الشمس أو غاب النهار ..الآن ستأتي
الممرضة لترطن بكلامها الغامض وتضع بعض
الأكياس .وما هذا ال كيس الأزرق؟ أهو الذي
جردني من شعري هكذا؟" .استعاد السارد جمال
شعره في الصغر ،وأخذ يقارن بين الحياة في
البلاد التي يعالج بها وحياته في بلاده .ثم أخذ
يفكر في السماء ،التي يأمل أن يخ ترقها عائدا إلى
موطنه.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تسجل
حادثة عقاب (أبو علي) لابنه
علي لتدخينه الشيشة ،وكيف
كان هذا العقاب شديدا،
حيث ربطه بشجرة السدرة
تحت المطر الشديد ،واستمر في
عقابه ،حتى دعت الأم الله
ينقذ ابنها منه ،فأصاب الأب
صاعقة أماتته .كان البناء
تقليديا معتمدا على المصادفة.
انحصر المكان في "المنزل" ،وجاء
الزمان مشهديا.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
مشاعر السارد في أثناء تلقيه
العلاج ،في بلاد أوروبية تغيب
عنها الشمس كثيرا ،و يأخذ في
المقارنة بين ماضيه وحاضره،
حياته في بلاده وحياته الآن،
متوقفا أمام جزئيات كثيرة.
كان البناء قائما على التداعي
والمقارنة .ثم مكان حالي هو
ومكان
المستشفى،
غرفة
مستدعى هو بلاده ،وجاء
الزمان متنوعا بين الآن
والماضي.

 -76في زمن الحرب
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 .948بعد الغروب
 .949أن تصوغ إيمانك
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حينما كان والدي يوقف سيارة النقل ال كبيرة
الخاصة بعمله أمام منزلنا كل يوم بعد غروب
الشمس عندما يعود بعد يوم طو يل من العمل
كنت أسمع هدير محركها كما يسمعه الحي
بأكمله ...كنت بكل حواسي أنتظر سماع صوت
المحرك الهادر ..وأفتح باب الشارع ،وألقي بنفسي
في أحضان والدي ،وأدخل رأسي في صدره
لأشم رائحة ملابسه المبتلة بالعرق البارد...
وحينما يتأخر أحيانا تبدأ رائحة جسمه بالتسرب
إلى أنفي ..حينما كنت في الثامنة كان "فر يجنا"
يتألف من عدة صفوف من المنازل ،وكان منزلنا
في آخر هذه الصفوف ..ما عاد لنا ذلك المنزل،
وما عدت أنتظر أبي لأمرغ وجهي في عرقه
وترابه ..بل ما عاد أبي موجودا.
عبر تكرار السارد جملة "هل جربت أن تصوغ
إيمانك من جديد" يستعيد جوانب من حياته
السابقة في منزله عندما سليما ،و يقارن بين
جزئيات تلك الحياة الماضية وحياته الحالية في
المستشفى التي يعالج بها ،مثل طبيعة الحركة
والحديثين في هذين المكانين :منزله وغرفته في
المستشفى ..ففي منزله كان يضحك كثيرا ،وكانت
دموعه تسيل من كثرة الضحك ..وشقيقه الصغير
المصاب بالربو كان يسعل بشدة إذا ضحك ،هنا
يسعلون بلا ضحك .يستعيد السارد علاقته بفتى
هندي ،تعرف عليه في أثناء دراسته الجامعية ،ثم
سافر لز يارته في الهند مع أمه ،التي مرضت هنا،
وأدخلت العناية المركز مع والد الفتى ،التي كان
شديد الهدوء والتسيلم بالقدر ..يواصل الكاتب
استعادته لحياة ،إلى أن يصل إلى لحظة فقدانه
الحياة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تستعيد
الساردة جانب من طفولتها،
وهو علاقتها الحميمة بوالدها
وشدة ارتباطها بها ،خاصة
لحظة عودته من عمله وإسراعها
إليه ،ل كنه ما عاد موجودا
الآن .فالقصة أقرب إلى رثاء
هذا الأب .كان البناء مكثفا
حول شخصية واحدة هي الأب.
انحصر المكان في "المنزل"،
تقنية
الزمان
ووظف
الاسترجاع.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث يسجل
السادر تداعياته خلال وجوده
بمستشفى للعلاج في إحدى
البلدان الأجنبية ،وتدور تلك
التداعيات حول مقارنته بين
حياته الآنية والأخرى الماضية.
كان البناء متمثلا في تيار
الوعي مع توظيف المفارقة.
وتعدد المكان بين آني :غرفته
بالمستشفى وماضي مستدعى،
وكثر توظيف الزمان لتقنية
الاسترجاع.

 -76في زمن الحرب
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[ ]36سهيلة آل سعد

تبدأ الساردة هذه القصة بمقدمة تؤكد فيها أنها
حكاية "من نسج الخيال" ،مؤكدة ذلك عبر حديثه
إلى مخاطَبة غير محددة .وعقب هذه المقدمة تسرد
حكايتها ..حيث كان الوقت ظهرا ،الشمس
حارقة .وهناك سيارات كثيرة تسير على هذا
الطر يق ..ليس هناك ازدحام .إنه طر يق سفر
بري .تعود لتؤكد أنها حكاية خيالية ..هذا الطر يق
لا ينتمي لأي مكان ،لا ينتمي لأي زمان .على
هذا الطر يق سيارة زرقاء .تحمل أسرة كاملة.
إحدى الفتيات تضع رأسها على كتف الأخرى،
وواحدة أخرى تناول فتاة رابعة ربما هي أختها
كوب ماء ....ها هي تشربه ..إنها تعيده الآن
وتنظر في عيني أختها وتبتسم .ابتسمت الأخرى
أيضا ..كأنهما أدركتا أنها ابتسامتهما الأخيرة.
تعود الساردة لترى رأي مخاطبتها في هذه القصة.
تستهل الساردة قصتها عبر حوار مع والدها
والخادم كومار حول احتمال قيام الحرب في
بلدها" .طلبت إلي أمي الذهاب إلى العمل ،لم
تستطع أن تستوعب أننا في زمن حرب ،وأن
العراق قد حددت هذا اليوم موعدا لضرب
الخليج بال كيماوي ،وأنه علي الجميع التزام بيوتهم".
تستعيد الساردة ما فعله والدها أمس تحسبا
لذلك .مع إلحاح والدتها على ذهابها للعمل وروح
الساردة المغامرة ..ذهبت الأخيرة للعمل .كان
عدد السيارات قليلا .أدارت الراديو ..فكانت
إذاعة ال كويت يردد مذيعها" :هنا ال كويت"
و يكررها تأكيدا أنه ما زالت هناك دولة تسمى
ال كويت .انتشرت مظاهر الحرب والخوف منها،
ثم انتهى الأمر عبر تدخل القوى الأمريكية،
ل كن ظل بمنزل الساردة بعض علامات مخاوفهم
من تلك الحرب.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم مع استخدام ضمير
الخطاب موجها إلى قارئة،
حيث تقدم الساردة حكاية
مكثفة ،تفتقد كثيرا إلى عناصر
القصة المكتملة ،قاصدا معنى
رمزيا من وراء ذلك .خرج
البناء السردي عن تقليديته
المعتادة في قصص الكاتبة عبر
كون الحكاية غير مكتملة مع
الحديث عن جانب من فنياتها.
تمثل المكان في طر يق سفر بري
داخل سيارة ،وجاء الزمان
مشهدي.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
الساردة جانب من الحياة في
بلدها "قطر" في أثناء حرب
الخليج ،وهذا ما تعلنه عقب
عنوان القصة ،بقوله" :عن
حرب الخليج الثانية عام
 ."1990كان البناء تقليديا
جامعا بين أشكال السرد
المختلفة .تنوع المكان ما بين
"المنزل" و"الشارع" ،وجاء
الزمان مسلسلا مع نقلات.

[ ]36سهيلة آل سعد

 -76في زمن الحرب

 .952الإذاعة

"كانت الشمس تدخل بهدوء من نافذة الحجرة،
وكانت جدتي في هذا الوقت من الصباح تلازم
المذياع "..طوال أفعال الساردة من أجل
الذهاب إلى المدرسة ،بداية من الاستيقاظ حتى
الخروج .ثم تسلط الضوء على علاقتها بجدتها ،وما
كان تقوم به من الاستيقاظ في الليل ،والذهاب
إلى غرفة تلك الجدة ،لتندس في فراشها الدافئ
فتمد لها يدها الضعيفة لتتوسدها ،فتختلط
أنفاسهما" .كم كنت أحب أنفاسها قبل أن أكبر
قليلا ،وأنفر من التسلل إلى حجرتها ومن اختلاط
الأنفاس ..حين أمر الآن أمام ذلك المنزل الذي
احتضن طفولتي "...وتحكي لأبنائها عن ذلك..
عندئذ تصيح ابنتها مذكرة أنها تمنعهم من النوم
لدى جدتهم ..فلا تجد الساردة ما تقوله سوى:
حتى تتعلمي كيف تستقلي وتعتمدي على نفسك.
لأنها لا تستطيع أن تخ برها بكرهها للإذاعة التي
تعمل بها الآن.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
السارد جانب من طفولتها
ومفارقة هذا الجانب لحياتها
الآن .وذلك عبر علاقتها
ب "الإذاعة" ،التي كانت تكرهها
صغيرة ،رغم شدة تعلق الجدة
بها ،بينما تعمل بهذه الإذاعة
الآن .كان البناء موظفا تقنية
المفارقة .تنوع الفضاء المكاني
بين "المنزل" في الماضي
و"السيارة" الآن ،وجاء الزمان
موظفا تقنية الاسترجاع.

 -76في زمن الحرب
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 .954العصفور الأزرق ..والحر ية

[ ]36سهيلة آل سعد

خشيت الساردة أن تعلم زميلتها الجديدة في
المدرسة أنها معجبة بها ،فسارعت بالتكشير في
وجهها ،بينما لم يبدر من الأخرى علامات تدل
على شعورها بوجود الساردة ،التي ظلت على هذا
المنوال أياما عدة ،وظلت الأخرى على عدم
إحساسها بها .كانت "هنادي" طالبة مستجدة،
انضمت إلى المدرسة منتصف العام الدراسي،
وكانت الساردة بلا صديقة محددة .لذا حين
انضمت هنادي شعرت الساردة بأن ثمة أشياء
كثيرة مشتركة بينهما؛ من ثم تمنت أن يصيرا
صديقتين .ل كن هنادي لم تنتبه والساردة منعتها
كرامتها من بعرض الصداقة عليها .مرضت
الساردة ولزمت الفراش مدة طو يلة ،عدت
بعدها إلى المدرسة ،ولديها شعور أن ثمة تغييرات
كثيرة حدثت .عزمت على مصارحة هنادي
برغبتها في الصداقة ،واتجهت إليها بالفعل،
فوجئت بتحركها مع "شيخة" بعيدا عنها.
"كان لدينا عصفورات في قفص ذهبي ،أحدهما
أبيض والآخر أزرق .وكان الأزرق مشاكا يتحين
الفرص للخروج من القفص ،وكان يجد له منفذا
في فتحتي الطعام والماء؛ فربطتهما بالحبال،
فأصبح يحرك باب القفص رافعا له؛ حتى تمكن
من الخروج ...وربطنا باب القفص أيضا.
فأصبح يحاول يومه الطو يل جاهدا فك عقدة
الحبل؛ ليتحرر من سجنه حتى تمكن من ذلك..
فزدنا عدد الحبال والعقد؛ فزادت محاولته عنادا
وإصرارا إلى أن تمكن من حل بعض العقد..
ل كنه كان يموت اختناقا ...ورغم أني فككت له
بعض العقد فإن ثمة شيئا انكسر داخله ...مرت
الأيام دون أي اقتراب منه من منافذ الهرب...
ثم فوجئت بالقفص خاليا من العصفورين
الأزرق والأبيض.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
الساردة تجربة مرة بها في أثناء
دراستها ،وهي تعرفها على زميلة
جديدة انضمت إلى المدرسة
وتأخرها في عقد صداقة معها،
حتى ضياع هذه الفرصة عليها.
كان البناء السردي تقليديا.
وانحصر الفضاء المكاني في
الزمان
وجاء
"المدرسة"،
مسلسلا مع نقلات زمنية.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
حادثة قد تبدو عادية ،تتمثل في
كثرة محاولات عصفور للهرب
من القفص الذهبي الذي وضع
فيه ،تلك المحاولات التي تنتهي
بانكسار رغبته في التحرر ،ثم
اختفائه بالهرب التام أو الموت.
كان البناء تقليديا وإن اكتست
القصة بطابع رمزي .انحصر
المكان في القفص ،وجاء
الزمان مسلسلا مع نقلات.
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 .955المشاغبة
 .956أنور

[ ]36سهيلة آل سعد

بعد تردد كبير أرسلت (سند) تلك الرسالة عبر
الإيميل إلى ذلك الشخص الذي استطاع كسب
عواطفها ،فقد تعرفت عليه في أحد المنتديات،
حيث اختارت اسما مستعارا هو (مشاغبة) ،فغير
اسمه إلى (مشاغب) .تطورت العلاقة بينهما من
مكان إلى آخر في المنتدى ،حتى صارا يتراسلان
عبر المنتدى العام والخاص .بعد عام من التواصل
قرر مراسلتها من خلال إيمليها الخاص ،مبديا
رغبته في التعرف عليها عن قرب .توقفت عن
مراسلته مترددة ،ل كن بعد تأخره في رحلته
الأخيرة حاولت الاطمئنان عليه ،وبعد شهر من
التردد حول إرسال الإيميل أرسلته ل كن لم يأت
منه رد أبدا ،ولم تعرف ما وقع له.
"أنور المجرم كان يعلم أنني أدخل المنتدى من
أجله فقط ..ول كنه ظل متخفيا عني وعن
الجميع ..ما الذي يجذبني لأنور؟! ..وضع رابط
مدونته الخاصة ..سارعت بالدخول إليها لأعرف
عوالمه ...لم أجد سوى السواد؛ بدءا من لون
الصفحات حتى قناعات الروح .يتناقض اسمه
تناقضا فجا مع ما يرسمه و يؤمن به" .كذا كانت
علاقة الساردة ب "أنور" ،ثم حاولت إخراجه من
عالمه السوداوي هذا ،ل كن لم تفرج ،وتمسك هو
بقناعات ورؤ ية المظلمة .انقطعت الساردة عن
المنتدى فترة ،ل كنها لم تستطع الانقطاع عن
ز يارة مدونته ..حاولت إحدى صديقاتها صرفها
عن هذا التعلق ،ونصحتها بالبعد عنه ،والانطلاق
في حياة التسوق ،رغم هذا ظلت متعلقة به،
وعندما عادت وجدت أن منتداه قد أغلق.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
الساردة تجربته في التعرف على
أحد الشباب من خلال منتدى
إل كتروني ،وتطور العلاقة
بينهما ،وصولا إلى شدة تعلقها
به ،ثم اختفاؤه تماما .كان البناء
تقليديا معالجا إحدى إشكاليات
التواصل عبر الإنترنت .انحصر
المكان في العالم الافتراضي
"النت" ،وجاء الزمان دائريا.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل جانبا
مع العلاقات التي تنشأ بين
الأفراد عبر الإنترنت ،وخاصة
من خلال المنتديات ،وكيف
لا تكتمل تلك العلاقة؛ نتيجة
توقف التواصل رغم شدة تعلق
أحد طرفيها بالآخر .كان البناء
تقليديا .انحصر الفضاء المكاني
في عالم الافتراضي "الإنترنت"،
وجاء الزمان موظفا تقنية
الاسترجاع.

 -76في زمن الحرب

[ ]36سهيلة آل سعد

 -76في زمن الحرب

 .957متمردة
 .958حريتي

[ ]36سهيلة آل سعد

أتت خيوط الشمس ..زحفت على وجه سارة
معلنة حربها الصباحية الضروس ،تململت في
فراشها ...تمثلت إشكاليتها في طبيعتها المتمردة،
تلك التي دفعتها إلى تغيير وظيفتها من معلمة إلى
وظيفة أخرى في وزارة العمل ،ل كنها لم تحقق ما
كانت تتمناه من نقلة نوعية .عندما كانت صغيرة
اعتزمت أن تقود بمفردها سيارة فورو يل رغم
شدة اعتراض أسرتها التي ترى ذلك خروجا على
تقاليد المجتمع وأعرافه .وعندما حققت ذلك
الآن رأته شيئا غير ذي بال ،حيث إن النساء
فعلنه ..حان دورها لتذهب إلى عملها الجديد،
أحبت أن تسميه في البداية "لا مدرسة"؛ انتفاضا
على قيود قديمة بداخلها ،أين هي هذه القيود
الآن؟ تتحسس في كل مكان فلا تجدها ،لا تجد
ما تتمرد عليه ..ما تحارب لأجله.
"حين انتزعت حريتي التي أردتها منه شعرت
بطعم غريب ليس كطعم السعادة أو النشوة،
كان مذاقا حزينا واجما ....قضيت الأيام والليالي
في المطالبة بها ..قضيت الشهور الأخيرة أذكره
بتفاني في خدمته وتربية أبنائه "كالعبدة" ،كنت
أحاول إذلاله عبر إذلال نفسي ...لا أملك وقتا
لنفسي" .بسبب انشغالها بمطالب الأولاد ومطالبه،
قضت الشهور الأخيرة في إعادة هذا الموال؛ حتى
ضاق منها ومنحها حقها في السفر دون الأولاد،
ل كن عندما توجهت لهذا السفر لم تشعر
بالسعادة ،بل سيطر عليها شعور جارف بفقد
زوجها وأبنائها ،وعندما ارتفعت الطائرة في
السماء رأت المنازل بعيدة ،وأخذت تصغر أكثر
وأكثر ...لذا شعرت بأنه أحيانا يقيس لنا البعد
درجة القرب ..فكم اقتربت حين بعد.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تحلل
إشكالية الشخصية الرئيسة
المتمثلة في التمرد ،وهذا ما يظهر
واضحة من عنوان القصة
"متمردة" ،ولا تقتصر أزمتها في
التمرد ،بل في فقد ما تتمرد عليه
الآن .كان البناء أقرب إلى
تحليل الشخصية مع الاستعانة
بالسرد الحدثي .تنوع المكان ما
بين "المنزل -الشارع -المكتب"،
وجاء الزمان مسلسلا.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل أزمة
الساردة المتمثلة في ضيقها
بحياتها الأسر ية نتيجة كثرة
المهام الملقاة على عاتقها مع
شدة إهمالها لنفسه؛ من ثم
سعت إلى التخلص من ذلك
والانطلاق بمفردها ..ل كنها لا
تشعر بأية سعادة عندما تحقق
ما تريد .كان البناء قائما على
التحليل السردي .وانحصر
المكان بين المنزل والمطار ،وجاء
الزمان دائريا.

 -76في زمن الحرب

[ ]36سهيلة آل سعد

 -76في زمن الحرب

 .959حيث نعود
 .960بعد الرحيل (يوميات امرأة في العدة)

[ ]36سهيلة آل سعد

أهوى الطرق البعيدة؛ فهي تتيح المجال لآلامي
كي تتقاطر قطرة قطرة عبر ثواني مشوارها
الممتد ..لو خيروني ما بين وظيفة على بعد خمس
دقائق من مقر سكني أو خمسين دقيقة لاخترت
الخمسين بنفس راضية؛ إذ تدرك نفسي أن لديها
متسعا من الوقت لإسقاط كسرات حزنها
الصغيرة وال كبيرة شذرات على امتداد الطر يق...
كذلك هي أحزاننا ..تعود لتدفن نفسها في
أرواحنا التي انبعثت منها ...ثم نعود نحن أيضا
بعد امتداد طرق كل منا على طولها أو قصرها
ليدفن بعضنا بعضا في باطن الأرض التي تشكلنا
وخلقنا من طينتها ،هي الطبيعة حيث يعود كل
شيء إلى من حيث خرج.
على شكل يوميات تأتي القصة التي يحمل عنوانها
هذا الدال "بعد الرحيل (يوميات امرأة في
العدة)" ..في اليوم العشرين- ..أمتأكدة أنه
مات؟ ربما واحد غيره- .ليتني غير متأكدة- .
أريد أبي"- .أنا أيضا"- .أريد أن يحضنني- .أنا
أيضا" .... .في اليوم الثلاثين -...تمسكين
الصنارة هكذا ،ثم تربطين الخيط وتدخلينه من
هنا ..سيساعدك العمل اليدوي على النسيان ..في
اليوم الأربعين- ..لا يبدو مطرا في السماء- .لا
تنظري من النافذة- .ماذا؟- .لا تنظري من
النافذة- .لماذا؟ -هنا رجل ...في اليوم الخمسين..
تلك ..تلك ..تلك- .من؟ - .women -أخليهنوسآتي .في اليوم الستين- ..أمي أتذكرين؟ كان
ينام هنا- .كان يقول لي" :أمي ..وين أمي"..
يسكن الهواء .لا نسيم ..لا بروق ..ينزل مطر
غزير.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تنحو بقوة
نحو التحليل ..تحليل طبيعة
السادرة ،التي تتسم برغبتها في
الخروج والانطلاق بعيدا عن
المنزل؛ محاولة في التخلص من
الأحزان وسقوطها عبر الحركة
في المكان المفتوح .كان البناء
أقرب إلى التحليل منه إلى
السرد .اتسم المكان بالتماهي،
وكذا كان الزمان.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل كما
يدل العنوان إشكالية امرأة توفي
زوجها وهي في فترة العدة ،وما
يحيط بها من أزمات نفسية
نابعة منها ومن صغيرها أو
صغيرتها .جاء البناء السردي
على هيئة يومية ،مكتفية
حوار ية
مقاطع
بتسجيل
قصيرة .انحصر المكان في
المنزل ،وجاء الزمان مشهديا.

 -76في زمن الحرب

[ ]36سهيلة آل سعد

 -76في زمن الحرب

 .961بنة
 .962الحب المؤلم

[ ]36سهيلة آل سعد

قرقع البيك أب المحمل بعفش (بنة) البري ،إنه
نوفمبر حيث اعتادت أن تنصب خيامها إلى
جانب خيام أخيها علي ،هما في الواقع خيمتان
واحدة لمنامها هي والخادمة والأخرى تستقبل فيها
زائراتها القليلات من نساء أشقائها و(فر يجها).
يفصل السرد جوانب معاناتها .وهو ما يوجز في
عبارة "كم هي الحياة قاسية دون أم وأب..
وزوج" .تستعيد ذكر ياتها مع أمها وأبيها ،وخاصة
حزنه لوفاة جارهم حسن بوجابر بعد اصطدامه
بناقة سار ية على الطر يق .كانت المرة الأولى التي
ترى فيها والدها يبكي .تتوالى ذكر يات طفولتها،
وما كان من أحداث على هذا الطر يق ،حيث لم
تكن الحياة كحالها الآن .ها قد وصلت وأخذت
في نصب خيامها وإعداد القهوة التي حمصتها
خصيصا لأخيها.
انتبذت من غرفتها مكانا شرقيا ،واتكأت على
منضدتها سارحة الفكر ..كانت هذه غرفتها وهي
فتاة مراهقة ..ها قد عادت إليها من جديد،
ول كنها عادت امرأة كاملة النضجًّ ..أما
ومطلقة ...أخذت تستعيد علاقتها بجارهم عيسى
وإعجابها به ،رغم تغيره نتيجة وفاة أمه؛ ومن ثم
نزح إلى عزبته واعتزل بها الحياة العامة ،هو يريد
الهرب إليها من عالم ما عاد فيه من يحبه و يحنو
عليه ويهتم بشؤونه .وحده عيسى لفت انتباهها
حين كانت فتاة في المرحلة الثانو ية ،وسعت إلى
الاقتراب منه ،ل كن بعد انتقالهم المؤقت إلى
منزل شقيقها كان زواج ،ثم انخراطها في هذا
الزواج فطلاقها ..الحب مؤلم ...والعواطف
الخائبة يرسلها أصحابها حمائم سلام بيضاء ول كنها
ترتد إلى خصورهم خناجر مسنة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تسجل
جانب من حياة بنة وأزمتها التي
تتمثل في الوحدة؛ نتيجة افتقاد
الأب والأم وعدم وجود
الزوج ،هذا مع تغيير معالم
الحياة الآن عما كانت عليه
وقت صغرها .كان البناء
تقليديا .وانحصر المكان بين
الطر يق والمنزل ،وكثر توظيف
الزمان لبنية الاسترجاع.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تجسد
إشكالية الشخصية الرئيسة في
الحب بمن لم تستطع الزواج
منه ،ثم زواجها بمن لم تحب،
وانتهاء حياتها الزوجية تلك
بالطلاق ،وعدم تمكنها من
الاقتران ثانية بمن أحبت .كان
البناء تقليديا .وانحصر المكان في
المنزل ،مع كثرة توظيف
الزمان لتقنية الاسترجاع.

 -76في زمن الحرب

[ ]36سهيلة آل سعد

 -76في زمن الحرب

 .963لن يحصل
 .964زهرتا القرنفل

[ ]36سهيلة آل سعد

تفتتح القصة بحوار بين "جاسم" و"مشاعل" حول
رغبته في الزواج منها ،ورفضها ذلك لأنها تكبره
ب  10سنوات ،فضلا عن كونها مطلقة وأما.
كانت تريد أن تقطع خيط الأمل الذي بدأ
ينسج خيوطه لديه منذ أن رأى ابنها أحمد يلعب
في الشارع أمام منزل والدها الواقع مقابل منزله،
وتجاذب معه أطراف حديث عابر قبل أن تخرج
مشاعل باحثة عنه ..حيث بدت رائعة الجمال..
دأب أياما وليالي بعدها يبحث لدى شقيقاته عن
أخبارها .استطاع التواصل معهم عبر الإنترنت،
ل كن كان موقفها ثابتا ،وهو رفض مثل هذا
الزواج لأسباب كثيرة ،بينما حاول هو إقناعها..
انتهت إلى قطع التواصل معه.
كان حوش بيتهم مستطيلا من الأمام ومن
الخلف مع ممرين ضيقين على جانبي المنزل.
ينشغل السرد بوصف كثرة الزروع والنباتات
وتوزعها .كانت الساردة تذهب عصرا لز يارة
مريم واللعب معها ،وإن كانت والدتها تعتقد
أنهما يقضيان الوقت في المذاكرة .كانت الساردة
تعود قرب غروب الشمس حاملة زهرتي قرنفل
صفراء وبرتقالية أو زهرتي فل وفي أسوأ الأحوال
قطفة مشموم ..تحملها بعناية فائقة طول الطر يق
وتضعها في كأس ما حالما تدخل المنزل .كانت
ترى أنها محظوظة اليوم؛ لأنها حملت زهرتي
قرنفل ،عزمت على العناية بها .ذهب إلى
المدرسة ،وأسرعت بالوقوف أمام مدخل
الإدارة؛ كي تقدم الزهرتين لأبلة نعيمة قبل
دخولها إليها .أخذتهما بالفعل ،ل كن بعد طابور
الصباح رأت الأبلة نعيمة وفي يديها فقط وردتان
جوريتان.

610

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث يسجل
أزمة قيام الحب بين امرأة
مطلقة وفتى يصغرها ب 10
سنوات ،وهو الأمر الذي
ينتهي إلى قطعها التواصل معه؛
لشدة قناعتها بعدم صلاحية
هذا الحب .كان البناء تقليديا.
وانحصر المكان في "المنزل ،مع
لتقنية
الزمان
توظيف
الاسترجاع.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
الساردة تجربة قد تتسم بالبساطة
ل كنها ذات عمق عبر وقوعها
ضمن عالم الطفولة بسماته
الخاصة ،تتمثل هذه التجربة في
علاقة الساردة بالقرنفل،
ورغبتها في إهداء أبلتها زهرتين.
كان البناء تقليديا مع التميز
بالسارد الطفل .انحصر المكان
في "المنزل -المدرسة" ،وجاء
الزمان مسلسلا.

 -76في زمن الحرب

[ ]36سهيلة آل سعد

 -76في زمن الحرب

 .965ال كوس
 .966ز يارات العصاري

[ ]36سهيلة آل سعد

بدأ هبوب ال كوس قبل قليل ،بدأ جبين أم
السادرة أبيض ناصعا تحت الشمس بين
سوادين ..سواد البرقع من تحته ..وسواد شعرها.
ثم يتتابع السرد في ذكر تفاصيل الوصف المنصب
على مشهد هذه الأم خلال مصاحبة الساردة
لأمها في أثناء ز يارتهم لجارتهم جميلة ،تلك التي
توثقت علاقة الأم بها .تمتعت الساردة بالاستماع
لأحاديث الأم والجارة؛ ومن ثم استطاعت أن
تعرف كل ما ينبغي وما لا ينبغي أن أعرفه عن
نساء ورجال الفريج وعن حياة البشر .ل كن ذات
يوم لم تأت إليهم جميلة ،بل ذهبا لز يارتها ..مرت
ثلاثة أشهر مذ هذه الز يارة ،وأخبرتها الأم أن
جميلة لم تعد في البيت ،بل سافرت للعلاج
بالخارج .ثم علمت أنها ماتت.
إنها ال كوس تعود من جديد دافئة حاملة عبق
الصيف القادم ،ومنذ طفولتي ربطت ما بين
ال كوس وما بين عبق عطور أمي المخلوطة بعضها
ببعض والطاغي عليها العود والعنبر ."...اعتادت
الأم أن تقوم بز يارات دور ية في أيام خاصة من
الأسبوع ،ل كن أخذت هذه الز يارات في
التوقف نتيجة ابتعاد الأشخاص المزورين؛ إما
بالوفاة أو السفر .ومع الوقت بدأت تشغر حياة
الأم من الاهتمام؛ نتيجة انشغال الجميع عنها،
حتى الساردة التي أخذتها الحياة الجامعية .لم تنتبه
إلا بعد مرور شهور ومشاهدة الحزن والفراغ
باديين على ملامح الأم .دار الحوار بينهما ،حيث
الأم على الساردة شدة انشغالها عنها .وهو ما
استعادته الساردة عندما كانت تدرس للصغيرات
في المدرسة.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
الساردة جانبا من طفولتها ،التي
تتمثل في علاقة الأم بإحدى
الجارات "جميلة" ،وكيف
كانت تلك العلاقة شديدة
القوة ،ثم انتهت بوفاة تلك
علاجها
خلال
الجارة،
بالخارج .كان البناء تقليديا
منصبا على الشخصية .وينحصر
المكان في الحي ،وجاء الزمان
مسلسلا مع نقلات.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تستعيد
الساردة جانبا من طفولتها،
حيث كانت علاقتها شديدة
الارتباط بالأم ،خاصة عبر
ز يارات الأم وقت العصاري
لعديد من الأقارب ،وهو ما
توقف لأسباب عدة ،وأخيرا
تحزن الساردة لافتقادها هذا
الجانب الإنساني بعدما تقدم بها
العمر .كان البناء تقليديا.
وتنوع المكان بين بيوت عدة
الزمان
وجاء
والمدرسة،
مسلسلا مع نقلات.

 -76في زمن الحرب

[ ]36سهيلة آل سعد

 -76في زمن الحرب

 .967هل آلمك
 .968كطائر سيبيري

[ ]36سهيلة آل سعد

كانت أشجار اللوز تظل ذلك الجزء من الحوش
حيث اعتاد سالم الجلوس يوميا إلى طاولته يعاقر
ترمس الشاي والسيجارة تلو الأخرى ،مقلبا
إذاعات الراديو بلا اهتداء حتى يحل الظلام.
كانت هيا تذرف دموعا كثيرة؛ لأنه تزوج
أخرى .ظنها سالم ستتألم لفترة ثم تنسى ،ستزعل
لفترة ثم ترضي .ل كن الأمر لم ل كن كذلك،
حاول إقناعها ل كن من دون فائدة .مر عام
ونصف مذ طلبت خلعها في المحكمة ،تنازلت له
عن كل شيء .آلمه كلامها في المحكمة ،لم يرفع
عينيه لتلتقي بعينيها كي لا ترى ضعفه وانكساره.
رحلت آخذة أبناءها فقط ،حاول إعادتها ،ل كنه
فشل ،ثم صُدم عندما علم أنها تزوجت ،وعندما
سألها عبر رسالة" :لم فعلت ذلك" جاءه الرد" :هل
آلمك؟".
تدور القصة حول طبيعة زوج الساردة "ناصر"،
وحبه الشديدة لهواية الصيد البري ،ومطاردته
لنوع معين من الطيور ينطلق وراءه إلى
"سيبير يا" ،وهو ما يشغله عن زوجته رغم كونه
حاملا ،وقد اقترب موعد ولادتها .تمر الساردة
بتجربة الوضع ،وتأخذ في التساؤل عن زوجها،
ل كن تعلم أنه أصيب في حادث ..وتنتهي القصة
بمشهد "ناصر" الصغير الذي يبدو عبر الزجاج
المبلل يسير في نفس الممر المسفلت الذي سارت
فيه الساردة ووالده ذات يوم ،يتدرب على الخطو
تمسك بيديه أمها والمربية.

612

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
الساردة إشكالية زواج زوجها
بأخرى ،وموقفها إزاء ذلك؛
حيث أصرت على الانفصال
عبر الخلع ،وعندما تزوجت هي
بعد ُ استنكر زوجها ،فكان ردها:
"هل آلمك" .كان البناء تقليديا.
وانحصر المكان في المنزل
والمحكمة ،وجاء الزمان مسلسلا
مع نقلات ممتدة.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
تجربة الساردة حول الفقد
ومجيء البديل ،وذلك عبر
فقدها لزوجها المولع بالصيد
البري ،ثم مجيء ابنها .كان
البناء قائما على التداعي مع
توظيف النبوءة .تنوع المكان
بين المنزل والمستشفى ،وجاء
الزمان مشهدي مع نقلات.

[ ]36سهيلة آل سعد

 -76في زمن الحرب

 .969أحلامهن

 -76في زمن الحرب

[ ]36سهيلة آل سعد

 -76في زمن الحرب

 .970من رحم الخوف
 .971المديرة

[ ]36سهيلة آل سعد

تسجل هذه القصة مدى التباين بين عالمي الطفولة
والنضج ،حيث يأتي القسم الأول الممتد ليسجل
جانبا مع حياة الساردة وأخواتها الصغار اللائي
ينطلقن في لهوهن البريء ،وهو ما ينتهي بلعبة
طر يفة ،هي أن تقوم كل منهن بكتابة أحلامها في
ورقة صغيرة ،ثم تتم تخبئتها عشرين عاما ،وتفتح
بعد ذلك لنرى ما استطعنا الحصول عليه .انسابت
أحلامهن كالماء العذب .وبعد مرور العشرين
عاما فتحت الساردة الدرج بتؤدة ،فكان الأمر
شديد الاختلاف.
"تبادلنا النظرات الخائفة الزائغة ...سكونها وعدم
هروبها يشي بإدراكها بأنها في أرضها ومكانها.
ولهاثي ونظراتي الزائغة يشيان بالعكس من ذلك
تمام وبإدراكي أنني المعتدية الغاصبة .ظللنا أنا
و"أم سليمون" يحدق بعضنا في البعض دقائق
كالدهور خلف "الدرام الصدئ "...في هذا
المكان شديد الضيق للساردة ،وهو ما انتهى بها
إلى الصراخ ،فاجتمع عليها ال كثيرون محاولين
إخراجها .وقد وابخها الوالد؛ لأنها كادت تقتل
نفسها ،رغم ذلك رأت أنها افتقدت مثل هذا
المرح فيما بعد.
كانت المديرة دائمة الصراخ في الطالبات
المتأخرات عن الدوام المدرسي؛ لذا بدا للساردة
أن الوقت غير ملائم عبر اتجاه مكتب المديرة وإن
كان هو الاتجاه الوحيد المؤدي إلى الصف حيث
تبدأ حصتها .حاولت المرور ،ل كن لاحقتها عبارة
المديرة ،ثم كان تحقيقها معها حول ملابسها التي
رأت المديرة غير ملائمة لقصر بسيط في كم
القميص ،وعدم إغلاق الياقة .مر السنون تلاقت
الساردة مع المديرة في المدرسة نفسها التي يدرس
بها ابناهما ،وهناك كان ثناء المديرة على أسلوب
إحدى المدرسات التربوي والتعليمي رغم
التجاوز الشديد في ملابسها.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
إشكالية التباين الشديد بين الحلم
والواقع ،وذلك من خلال
تجربة تسجيل الحلم ،ثم النظر
بعد مدة ممتدة في هذا الحلم
ومدى تحققه .كان البناء
تقليديا .انحصر المكان في
المنزل ،وجاء الزمان مشهديا مع
نقلات.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
الساردة تجربة طر يفة مرت بها
في الصغر ،وهي مطاردتها ل "أم
سليمون" ،وما ترتب على ذلك
من حشرها في مكان شديد
الضيق كاد يؤذيها .كان البناء
قائما على الغموض .انحصر
المكان في نطق واحد ضيق،
وجاء الزمان مشهديا.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعرض
الساردة تجربة تدل على تناقض
مواقف البشر نتيجة لامتلاك
السلطة وفقدانها .كان البناء
موظفا تقنية المفارقة .وانحصر
المكان في "المدرسة" ،وجاء
الزمان مهشديا مع نقلة.

[ ]36سهيلة آل سعد

 -76في زمن الحرب

 .972اندفاع

 -76في زمن الحرب

[ ]36سهيلة آل سعد

 -76في زمن الحرب

 .973أبلة منيرة
 .974كالخيال

[ ]36سهيلة آل سعد

علا صوت المسجلة صادحا بكلمات أغنية محمد
حمد ،بينما أخذت سرعة العداد تعلو أكثر
وأكثر .أخذ فهود على عاتقه مهمة إحماء صديقه
حسون وتحفيزه للقيادة بسرعة أكبر عبر رفع
صوت المسجلة ،وعبر حثه على ز يادة السرعة.
وهو ما كان حيث اندفع حسون بالسيارة دون
الانتباه إلى سيارة نقل علف الماشية التي كان
يقودها سائق ما زال حديث العقد بالقيادة.
انتهى الأمر بانقلاب السيارة ،واعتراف فهود
وحسنون بخطأهما.
تدور القصة حول علاقة "منيرة" بمهنة التعليم،
وحبها الشديدة لممارسة هذه المهنة منذ الصغر،
وهو ما كانت تقوم به مع أطفال الحي .كانت
ترى التدريس رسالة سامية ،ول كن تدرس اللغة
العربية الفصحى رسالة مقدسة؛ لذا كانت
تحرص على أن يتحدث التلاميذ باللغة العربية
الفصحى رغم صعوبة ذلك .ومع عملها
بالتدريس أخذ حماسها يتضاءل مع ما رأته من
محاباة التلاميذ الأغنياء وعدم دفعهم إلى
الالتزام .وهو ما انتهى بها إلى ترك مهنة
التدريس ،وانتقالها للعمل بوزارة العدل مدخلة
بيانات ،ل كن لم تنس حرصها على اللغة؛ فكانت
تصوب ما تقع عليه من أخطاء.
تعرض هذه القصة تجربة مرت بها الساردة،
وهي تأثرها الشديد بالموسيقى المصاحب للغناء في
حفل خاص لإحدى صديقاتها ،وما كان من
تأثير ذلك عليها ،حيث بدا العالم ساحرا خياليا
جعلها وريم يعتليان المسرح مع بداية ترقرق
الموسيقى العذبة .ثم انطلقا في الرقص المتنوع
الجامع بين أشكال مختلفة ،ومن قوة التأثر وجمال
الحركة كان تصفيق الحاضرين شديدا ،ل كن
عقب ذلك عدا إلى العالم الواقع ،وفيه بدت
السيدات كسائر البشر.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
خطر القيادة بتهور واندفاع؛
وهو ما يترتب عليه حوادث
الطرق التي يأتي ضررها شديدا.
كان البناء تقليديا .وانحصر
الفضاء المكاني في الطر يق،
وجاء الزمان مشهديا.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تسجل
أزمة التعليم وما يؤدي إليه عدم
الجدية فيه وخطر المحاباة .كان
البناء تقليديا .وتعدد المكان بين
المنزل والمدرسة ووزارة العمل،
وجاء الزمان مسلسلا مع
نقلات ممتدة.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،وفيها تعرض
الساردة لتجربة "رقص" قامت
بها مع صديقتها "ريم" في حفل
خاص بإحدى الصديقات،
وما كان من قوة التأثر
بالموسيقى وجمال الحركة .كان
البناء تقليديا .وانحصر المكان في
قاعة الحفل ،وجاء الزمان
مشهديا.

[ ]36سهيلة آل سعد

 -76في زمن الحرب

 .975كسرات الحلم

 -77عندما ترتشف القهوة في المساء

[ ]36سهيلة آل سعد

 -76في زمن الحرب

 .976ولادة
 .977الخيل والهبل (ص )21-19

[ ]37فاطمة عبد العزيز بلال

تسجل القصة تجربة الحلم الذي تقع فيها الساردة
حول مسألة الزواج ،وما يكون من تحقق
جوانب من هذا الحلم في البدء ،عبر مراسم
الزواج وما يكون فيها من مظاهر الفرح ،التي
تخيلتها الساردة ،ل كن مع بدء حضور الزواج،
وتوالي مراسم ما بعد الفرح تأخذ أجزاء الحلم في
التكسر .وبدأت بقية القطع بالسقوط قطعة
قطعة ..دوي وقع تهشمها في أرجاء ال كون..
ل كنه لم يسمع هذا الدوي ولم يدر به.
صرخاتهن تأتي من آخر الممر الأصم فيردها إليهن
سكاكين مرتدة إلى صدور مرسليها ،الحجرات
مفتوحة عن اليمين وعن اليسار حيث الأرجل
معلقة أو بانتظار التعليق ..تتوالي جزئيات السرد
في توصيف جوانب تجربة "الولادة" ،التي تنتهي
بأن "برز وجه الطفلة الصغير من الملاءة البيضاء
الملفوفة على جسد بالغ الصغر مسبوقا بضربات
متتابعة على كتفي" ..مبروك استيقظي ..بنت
مثل القمر" ..وبدأوا يخيطون الجرح".
يمتطي خيله في كبر ياء تعدد مظاهره ،في يده
الأخرى "دلة قهوة ،بينما أكتافه تهتز مع حركة
الخيل .يلتف إليه مجموعة من الأفراد مبهورين،
فقال لهم" :اشلونكم"؟ ثم انطلق .هيئته تعطي
شعار "أنا قدها" ،هو ما يؤكد صوته شديد
الارتفاع .يصل ابن الأشاوس إلى أحد المجالس،
ترجل مفاخرا من حوله بما يمل كه ،يقف الجميع
احتراما له .ينطلق في الحديث عن الإدارة
القويمة ،و يطنب في الحديث عن التواضع .يتوعد
أحدهم ،الذي كثرت مخالفاته الإدار ية بأشد
العقاب .يعود إلى بيته ،فإذا بأحدهم يأتي إليه؛
فيحسن استقبال الضيف ،الذي يطلب منه
مسامحة ذلك الذي كثرت مخالفاته الإدار ية،
فيقابل ابن الأشاوس وساطة الآخر "ولد الحمولة".
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
الساردة إشكاليتها في توالي
سقوط أجزاء حلمها التي
اعتقدت في البدء تحققه .كان
البناء السردي متتابعا من وعي
الشخصية .انحصر المكان في
قاعة الحفل ،ثم غرفة الفندق،
وجاء الزمان مشهديا.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
جزيئات عديدة من تجربة
"ولادة" قيصير ية ،منذ بدايتها
وكيف تنتهي .كان البناء
تقليديا .وانحصر المكان في
المستشفى ،وجاء الزمان مشهديا
مع نقلات.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تصور
البطولات
صور
إحدى
الكاذبة ،عبر تباهي الشخصية
الرئيسة بمكانته وحسن إدراكه
الإدار ية
العملية
لجوانب
القويمة ،ل كن في نهاية الأمر
يقبل يتجاوز عن مخالفة أحدهم
لتوسط بعضهم له .يأتي البناء
السردي قائما على المبالغة في
الوصف الساخر .ينحصر الفضاء
المكاني في "مجلس-بيت" ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتسلسل.

 -77عندما ترتشف القهوة في المساء

[ ]37فاطمة عبد العزيز بلال

 -77عندما ترتشف القهوة في المساء

 .978كتاب على الرف (ص )24-22
 .979في المصعد (ص )28-25

[ ]37فاطمة عبد العزيز بلال

على ذلك الرف يقف ساكنا ..يستمع إلى
أحاديثهم ..هماستهم ..لقد جرحت الحروف
جوانبه ،وعلى هوامش ور يقاته ذبلت بعض الجمل
بمرور الزمن .مرت سنوات على بقائه ساكنا
صامدا .هائجة بعض الجمل .كرائحة القهوة هي
الكتابة .يجلس ذلك الكاتب في المقهى كل صباح
يقلب الور يقات الصغيرة ،يعابث فنجان القهوة،
مندمجا فيما سيكتب .يرتشف قليلا من قهوته بعد
كتابة أسطر قليلة ،يحاول إنعاش ذاكرته وأفكاره
المتواضعة .يسمع ذلك الكاتب بعض العصافير
وهي تغرد خارج السرب ،يتأمل لوحات معلقة
على جدران المقهى .ثمة أجواء يترجمها الكاتب
إلى عالم كتابي مترع بشخبطات القلم وسيلان
الحروف ،إلى أن تتحد وتصبح في صورة كتاب
يسكن على ذلك الرف.
وقفت الساردة في تمام الساعة السادسة والنصف
صباحا عند ذلك المصعد الصغير ،تنتظر قدومه.
ظلت تتأمل أرقام المصعد الحمراء وهي تضيء من
وقت لآخر .فُتح باب المصعد الصغير ،دخلت
الساردة وبه ثلاثة أشخاص متفاوتي الهمم .ظلت
تتأمل بعض الوجوه المختلفة تقف وسط هذا
المصعد :أحدهم موظف غير منتج ،وثمة عامل
يقف بجانبها قلبه ينبض خوفا من المسؤول،
الذي يعاني من تسلطه؛ عندئذ تناجيه الساردة؛
محاولة التخفيف من تلك المعاناة .أخيرا بقيت في
ذلك المصعد برفقة إحداهن ،وهي تنظر إليها نظرة
غضب؛ فتستعيد الساردة سبب ذلك الغضب،
أخيرا حان دورها للنزول من المصعدن فتوجهت
إلى مكتبها التي تفرقت فوقه الأشياء.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج جانبا
من عملية الكتابة الإبداعية،
ومعاناة الكاتب خلالها ،وما قد
تنتهي إليه من مجرد كتاب به
جمل ،جميعها توضع على الرف.
يأتي البناء السردي تقليديا ،مع
ضعف الجانب الحدثي والتركيز
على الجانب التحليلي .وينحصر
الفضاء المكاني في "المقهى"،
بينما تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعرض
الساردة موقفا يوميا لها ،وهو
ركوبها مصعد المؤسسة التي
تعمل بها ،عارضة عددا من
النماذج البشر ية ،التي تعرض
الساردة رؤيتها لها .يأتي البناء
السردي عبر وعي الساردة،
وينحصر الفضاء المكاني في
"المصعد -المكتب" ،بينما تتسم
البنية الزمنية بتوظيف بنية
الاسترجاع.

 -77عندما ترتشف القهوة في المساء

[ ]37فاطمة عبد العزيز بلال

 -77عندما ترتشف القهوة في المساء

 .980كاتب في مهب الريح (ص )31-29
 .981النافذة السر ية (ص )34-33

[ ]37فاطمة عبد العزيز بلال

كان يغالبه النعاس ،ففرك عينيه مرارا محاولا
كبح جماح النوم والاستسلام لكتابة مقال .يحك
شعر رأسه؛ عله يخرج بفكرة مبتكرة؛ لتصفق له
الدنيا ،حتى يؤكد شعوره بأنه "الكاتب الفذ".
تأخذ الساردة في وصفه ،إلى أن تصفه بأنه في
حقيقة الأمر علبة فارغة .يتصارع لإخراج فكرة
ما مرددا" :أنا الكاتب الفذ" .تظل هيئته دالة على
البلاهة .يشعل سيجارة ،و يظل يتساءل :ماذا
أكتب أيتها الأنا العظمى؟ لم يجد أي إجابة.
فخبط طاولته بيده قائلا" :أنا الكاتب المشهور
الفذ؛ لذا قررت كتابة يومياتي" .عندئذ تعم
الدهشة الأشياء من حوله :قلمه ،دفتره ،شاشة
اللاب توب .انفجر الجميع في الضحك ،وانتقده
القلم قاسيا .فبهت الكاتب ،وركبه الغضب
فتشابك مع قلمه حتى صرعه.
غربة روح لم تجد لها مأوى كي يطل صاحبها من
نافذته السر ية ،ظل يتأمل من تلك النافذة وجوه
المارة ،حيث لم يجد سوى ذلك علاجا لغربته.
أحدهم تناول نظارته الطبية؛ محاولا رؤ ية ما
يدور حوله بوضوح ،ل كن ينطلق في حديث
الذات الذي يدفعه إلى الفساد .أحدهم لديه
مكتب ،ملأت رفوفه مجموعة متنوعة من
ال كتب ..فينتقل من كتاب لآخر مندمجا في كل
سطر يقرؤه .يقرر السرد أن ثمة بشرا لا يقرءون،
وإذا قرأوا فإنهم لا يفقهون .يعاد حديث السارد
حول صعوبات تحقيق النجاح ،ومعادة البشر لمن
يسعى إلى ذلك.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
نموذج الكاتب الضحل ،الذي
يرى نفسه فذا لا مثيل له؛ من
ثم تثور ضده الأشياء ،التي
يستعين بها في الكتابة ،خاصة
القلم ،الذي يدور بينهما صراعا.
يأتي البناء السردي متضمنا
أحداثا غرائبية .وينحصر الفضاء
المكاني في "المقهى" ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتساسل.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
معاناة الذات نتيجة إحساسها
بغربة الروح ،وعدم وجود
سبيل للخلاص من هذه الغربة،
التي تتكاشف مع تعدد أوجه
المعاناة الأخرى .يأتي البناء
السردي معتمدا على التحليل
أكثر من اعىماده على البناء
الحدثي .ينحصر الفضاء المكاني
في "النافذة ،بينما تتسم البنية
الزمنية بتوظيف الاسترجاع.

 -77عندما ترتشف القهوة في المساء

[ ]37فاطمة عبد العزيز بلال

 -77عندما ترتشف القهوة في المساء

 .982المرايا (ص )37-35
 .983أفكار مشوشة (ص )41-38

[ ]37فاطمة عبد العزيز بلال

ثلاثة مرايا متراصة تزين حوافها نقوش ذات
خشب محروق .الهدوء ثم الحزن يصفع شبابيك
السكوت ،فيترجم خلجات أفراد ثلاثة متقابلين
لمراياهم المتراصة .المرآة الأولى :رجل وجهه
مبعثر كليل من شدة الحزن ،أيامه سوداء ،فلا
توجد سوى شمعة صغيرة يلمح بها وجهه المتعب
أمام المرآة .سنوات مرت ..يمارس بها معنى
اللؤم والخداع .لم يرق قلبه يوما على فقير .ها هو
ينظر لنفسه الأمارة بالسوء ،فضاقت عليه
الأرض بما رحبت .المرآة الثانية :وجه باسم
هش .متهلل ينظر بتمعن إلى ملامحه السمجة،
ماسكا زجاجا مكسورا قطع راحة يديه فتقاطر
دمه على الأرض ..رابط الجأش فهو صبور.
المرأة الثالثة :لبس هندامه الجديد ،يرى نفسه
بغرور في مرآته المستندة بشموخ ،يستمع لنفسه
فقط ،يحاورها بلطف ،وظالم في حكمه على
الآخرين.
تفتح الساردة شاشة الكمبيوتر الخاص بها .صفحة
جديدة؛ لتكتب كلمات قليلة ،عل حروفها تجتمع
لتصبح مقالا .سرعان ما تتتلاشى الأفكار من
مخيلتها؛ فتحذف ما كتبت .تحتسي فنجانا من
القهوة؛ ومن ثم تعاود الكتابة على لوحة المفاتيح.
سطر يُكتب وبعدها يلقى مصرعه مسحا .إنها
أفكار مشوشة ،وهذا حال كل كاتب .تحلل
الساردة تعب الكاتب ومعاناته في الكتابة ،مبينة
حقيقة الكتابة ،منتهية إلى أن "الكلمات تح يرك..
وتشوشك الأفكار ،وأحيانا لا تجد ما تكتبه؛
فتعجز عن التعبير ..وفي لحظة تهطل الحروف
عليك من السماء .تقرر أنها أحيانا تعيد قراءة
مقالاتها القديمة ،وتصعق من بعضها .وعندما تجد
نفسها بأفكار مشوشة تبحث فقط عن الهدوء.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم عددا
من النماذج البشر ية ،عبر أداة
هذه
مصورة
المرآة،
الشخصيات ،وكاشفة عن
دواخلها وطبيعتها النفسية
الخاصة .يأتي البناء السردي
مقسما إلى مقاطع معنونة ،مع
الاعتماد على التحليل الوصفي
لا الحدث .يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي وعدم التحديد.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تسجل
الكاتبة جانبا مع معاناة الكتابة،
عبر تشويش الأفكار ،وسعيها
إلى ترتيب أفكارها؛ من أجل
كتابة مقال .كما تسترهل في
تحليل حقيقة هذا الموقف
المتعب .يأتي البناء السردي
أقرب إلى تيار الوعي .ينحصر
الفضاء المكاني في "المقهى"،
بينما تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

 -77عندما ترتشف القهوة في المساء

[ ]37فاطمة عبد العزيز بلال

 -77عندما ترتشف القهوة في المساء

 .984فنجان قهوة في باريس (ص )44-42
 .985فما حيلتي يا رب؟ (ص )47-45

[ ]37فاطمة عبد العزيز بلال

في مقهى "لو دوفيل" بباريس جلس ذلك الرجل
الذي بانت على وجهه تجاعيد السنين ،وحيدا
على تلك الطاولة .ظل وحيدا على تلك الطاولة،
التي طالما دعا إليها ال كثيرون من أصدقائه .على
تلك الطاولة قهوة فرنسية بنكهة البندق ،ورائحتها
الذكية .تمنى أن يعود به الزمن إلى تلك الأيام
ل كي يميز بين الخبيث والطيب ،و يصحح أخطاء
قد ارتكبها نتيجة نفاق وكذب حاشيته .ظل
يتأمل فنجان القهوة ،فيرى فيه انعكاس تلك
الوجوه الغابرة التي مرت به .بينما هو يتأمل
فنجان القهوة عادت إليه ملفات قديمة من
ذكر يات ال كرسي .هنا لا ينفع الندم ،ولن يعود به
الزمن إلى الوراء .مجرد ملفات قديمة لأحد
المسؤولين السابقين فُتحت.
عبر نص أقرب إلى المناجاة تقرر الساردة طبيعتها
قائلة" :حياتي تسابقها تلك الخطوات ..أبحث عني
في طرق مجهولة .أتأمل وجوه المارة ،علي أجد
روحا تشبهني في غموضي ...أراني أحيانا بين
أدراج الر ياح ،وأحيانا في كهوف الألم ...فما
حيلتي يا رب؟! مكدودة أحط قدمي في نزاعات
الحياة ..أحدهم يجهش بالبكاء أمامي ولا أملك
سوى الاستماع إليه وأوراقي أبيض من الحزن...
ظللت أسير وتتبعني صناديق الحزن ،فهي تخاويني
منذ زمن بعيد ،ترافقني أينما رحلت ..انتعلت
الأرصفة الرمادية ووجهي كليل ..أبحث بإغراق
عن ضالتي إلى أن وصلت إلى سور صرح العدل؛
لأسأل عن العدالة ،علي أجدها عرَضا في
مكان ..فوجدتها مجندلة و يجلس عندها أحدهم
محاولا ترميم ساقها المبتور؟! فما حيلتي يا رب.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعالج جانبا
من فساد أحد المسؤولين ،الذي
يستمع إلى حاشيته المضلة ،وهو
ما يندم عليه ،ل كن في وقت لا
ينفع ،حيث يفقد كرسي
السلطة .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا معتمدا على التحليل.
ينحصر الفضاء المكاني في
"المقهى" ،بينما تتسم البنية
الزمنية بتوظيف الاسترجاع.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير المتكلم ،حيث تعبر عن
معاناة الساردة في الحياة ،تلك
المعاناة التي تعدد وجوهها،
بداية من اغتراب إلى الذات
إلى افتقاد العدالة ،تلك التي
تبحث عنها ،ل كنها تجدها عليلة.
يأتي البناء السردي أقرب إلى
تيار الوعي ،حيث يختفي
الجانب الحدثي .يأتي الفضاء
المكاني عاما غير محدد ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتماهي.

 -77عندما ترتشف القهوة في المساء

[ ]37فاطمة عبد العزيز بلال

 -77عندما ترتشف القهوة في المساء

 .986فاطمة وهنادي (ص )50-48
 .987ذات صمت (ص )55-53

[ ]37فاطمة عبد العزيز بلال

"صار لنا حادث ..أمي وخالتي ما يتكلمون"!
كانت هذه كلمات نُثرت من شفاه الصغيرة "بنة"
ابنة هنادي ،وهي تتحدث بالهاتف مع أبيها تبلغه
بما حدث .كانت فاطمة وهنادي و"بنة" في تلك
السيارة المستأجرة بدبي ،خلال ز يارة عائلية
قصيرة؛ لعيادة خالتهن المر يضة .فقد كان موعدا
مع الموت راحت ضحيته فاطمة وهنادي ليلا.
سكون مخيف رواد الليل ،وهدوء رتيب بعد
الحادثة ،فلم يتبق في السيارة سوى "بنة" لم يحدث
لها شيء ،ل كنها بقيت في حالة روع ،تترقب أن
تسمع صوت والدتها وخالتها .لا تزال بنة ترسم
ملامح وجه أمها وخالتها وهما تفيقان من نومهما
الأبدي ،وتراودها بعض الأسئلة الحزينة .وإلى
الآن بنة تجلس عند باب المنزل ،تنتظر عودتهما.
جلست على ذلك ال كرسي ،لا تسمع سوى
ْ
أصوات خطوات المارة ،تشعر بحبور حولها ،وفي
داخلها تعاني من الكمد .تتراود ذلك المكان
نظرات تلك المرأة التي تجلس على كرسي
مسكون بالوحدة ،خطوط مجعدة ومرتسمة تحت
عينيها ،لقد أضناها الوصب! ترتدي ملابس
مهلهلة .أخرجت صورة رميمة الأطراف ،دمعة
ذرفت برقة متناهية ،فانتثرت على وجه ابنها
الصغير .الوحدة تجلس بجوارها ،تتأملان معا
وجوه رواد المجمع ،لا تملك الحق في أن تروي
همها لأحد المارة ،لن يصغي لها بإمعان سواها،
فهي وحيدة ،ابنها الوحيد ينتظرها في مستقر ما.
تركت آلامها جانبا لوهلة ،فقررت الاستغفار،
وباحت بما يختلجها من ابتئاس وشجون ،فأمطر
فؤادها بالسكينة بعد أن كان فارغا.

620

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تصور
حادثة أليمة ،وهي فقد الابنة
الصغيرة "بنة" لوالدتها وخالتها
عبر حادث سيارة؛ دون أن
تدرك هذه الفتاة حقيقة ما
حدث؛ لذا تفتتح القصة بجملة
ترددها الصغيرة كثيرا ،معبرة
عن فزعها .يأتي البناء السردي
ًّ
تقليديا أميل إلى التحليل.
ينحصر الفضاء المكاني في
"السيارة -المنزل" ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتسلسل.
تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تقدم
توصيفا تحليلا شاملا لامرأة
شملتها الوحدة والمعاناة ،ولم تجد
أحدا يشاركها آلامها؛ من ثم
تلجأ إلى الله مستغفرة إياه،
فتجد ما تطلبه من سكينة .يأتي
ًّ
تقليديا يكثر فيه
البناء السردي
تحليل دواخل الشخصية .ينحصر
الفضاء المكاني في "المجمع"،
بينما تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

 -77عندما ترتشف القهوة في المساء

[ ]37فاطمة عبد العزيز بلال

 -77عندما ترتشف القهوة في المساء

 .988سعادة الوزير (ص )66-64
 .989لم يعد يسمعها أحد (ص )76-74

[ ]37فاطمة عبد العزيز بلال*

دخل سعادة الوزير الجديد في ثياب أبهى ما
تكون ،مكث سعادته بعضا من الوقت وبيده
مسبحة غالية ،ظل يفركها منتظرا دوره ليؤدي
القسم ،الذي تكسوه كلمات الأمانة والوطنية.
كانت بطانة الوزير تنتظره متأهبة لنفاقه ،وثمة
موظفون تعالت دعواتهم أن يكون الوزير الجديد
عادلا وحر يصا على الصالح العام ،وتتعدد مواقف
أولئك الموظفين الذين يأملون الخ ير والعدل على
يد الوزير الجديد .هي هي رجلاه تقفان على
"درجة الوزارة" ،وقد وقف حشد من الناس
عند الباب ،يسعى بعضهم للنفاق ،وآخرون
يترقبون الإصلاح ،وهناك من يتاجر بالدين من
أجل مصالحه الشخصية .ومن ناحية مختلفة يقف
أشخاص محايدون قد اكتفوا بالمشاهدة ،إلى أن
دخل سعادته مكتبه العامر ،ومن هنا ستبدأ
القصة ،ولن نعرف نهايتها إلا بعد زمن طو يل.
في هذه اللحظة جميعهم حولها يجلسون ،يتبادلون
الأحاديث ،إلا هي؛ فقد آثرت السكوت! تحاول
أن تتمالك حزنها وسطهم ،غير أن دموعها كانت
تسقط بين حين وآخر .كانت تناجي ربها ،تشعر
وكأنها في طر يق يخلو من البشر .رفعت رأسها
بعد فترة من السرحان ،أفواههم تتحرك ،قصص
مفتعلة ،بجانبها طاولة وضع عليها المصحف
الشر يف بهيبة مقدسة ،ظلت تتأمله وكأنها
تخاطبه" :أحتاج إليك" .جميع من حولها سينسون
حزنهم ،أما هي فلن تنسى ما حيت .ر ُفع آذان
العشاء ،والمعزون هموا للصلاة .أما هي فقد
دخلت غرفته ترافقها الهواجس ،انهمرت
دموعها وهي تصلي .تسمع المعزين خارج غرفتها،
همت بالخروج .تستعيد شر يط الذكر يات ،الآن
هم رحلوا بأجسادهم ،ل كن أثر أرواحهم باق.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تصور
اعتلاء أحد المسؤولين كرسي
الوزارة ،وما يكون من مواقف
المحيطين به إزاء ذلك ،تلك
المواقف التي تتنوع ما بين
بالدين،
والمتاجرة
النفاق
والحرص على الصالح العام.
يأتي البناء السردي تقليديا.
ينحصر الفضاء المكاني في
"الديون المل كي-الوزارة" ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالتسلسل.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
إشكالية الشخصية الرئيسة ،التي
تشتد معاناتها خلال تعز ية
الآخرين لها ،فهي تشعر بوحدتها
رغم كثرة من حولها؛ من ثم
تجد سكينتها في البكاء بين يدي
ًّ
تقليديا
الله .يأتي البناء السردي
يعتمد على تحليل باطن
الشخصية .ينحصر الفضاء
المكاني في "المنزل" ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتسلسل.

[ ]37فاطمة عبد العزيز بلال

 -77عندما ترتشف القهوة في المساء

 .990على باب الوزير (ص )113-111

(انتظار أول) يقف أحدهم وبيده ورقة صغيرة،
ل كنها مليئة بالهموم والأكدار ،ينتظر دوره
للدخو ل على سعادة الوزير .محتاج وأبوه فقير
ولديه مشكلة .ما زال منتظرا والوزير مشغول،
ينظر إلى هؤلاء الذين يدخلون دون مرور على
شباك المواعيد .وما زال الفقير ينتظر( .انتظار
ثان) يقف ذلك المسؤول ينظر إلى باب سعادة
الوزير ،محاولا أن يكسب قلب سعادته؛ من ثم
يعرض عليه دلائل أمانته الكاذبة( .انتظار ثالث)
على أول كرسي يجلس الملفق ال كذاب ،يحاول
الدخول على سعادة الوزير؛ كي يختلق
الأكاذيب؛ فيؤذي الأبر ياء( .انتظار رابع) على
باب الوزير ينتظر أحد الموظين المتفانين؛ ليعرض
إنجازاته في العمل ،ومدى إخلاصه( .انتظار
خامس) يمثله أحد المادحين كذبا ،ينتظره
دوره .والآن فتح باب الوزير ،فلننتظر ما الذي
سيحدث.
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،مصورة كثرة
المنتظرين على باب المسؤولين
(الوزير هنا) ،وتنوع غاياتهم من
ذلك الانتظار ،ناقدة كثيرا من
مظاهر النفاق وال كذب فيمن
يحيطون بالوزير .يأتي البناء
السردي مقطعيا معنونا عبر
مفردات متشابهة .ينحصر
الفضاء المكاني في "باب
الوزير" ،الذي يمثل مركز ية
خاصة ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالمشهدية.

 -77عندما ترتشف القهوة في المساء

[ ]37فاطمة عبد العزيز بلال

 -77عندما ترتشف القهوة في المساء

 .991الطاولة المستديرة (ص )143-140
 .992في قاعة المحكمة (ص )146-144

[ ]37فاطمة عبد العزيز بلال

تتعالى الهمهمات والأحاديث الجانبية في غرفة
الاجتماعات ،بحضور كبيرهم الحكيم الفصيح،
الجالس على عرشه الفخم .ثمة اجتماع مغلق
تسوده الكآبة والتوتر والغيظ من كلمات أحدهم
التي نشرت في صحيفة ،حيث يكتب بعفو ية دون
إساءة لاسم معين .عدد من أكابر القوم
بالاجتماع ،وقد وصل التذمر إلى السقف .ينظر
ال كبير إليهم ساكتا ،أحدهم غير مشغول سوى
بالتهام بسكويتات والشاي ،يعلق دائما بالإ يجاب.
يرى ال كبير ضرورة إسداء النصح لكاتب المقال
فحسب ،فتتعالى الأصوات بالرفض ،ومن بينهم
امرأة تهدد بقدرتها على إيقافه عند حده .الكاتب
ممد على السرير الدافئ يحاول النوم ،يأتيه اتصال
محذر ،فلا يعبأ .تأتي رسالة ل "ال كبير" تؤكد
موقف الكاتب .يخرج ال كبير ،وخرجت معه
الطاولة ،بعدما نفضت ما عليها من أكواب على
الحاضرين.
جلس المحامي المحنك في قاعة المحكمة ،ملتفا برداء
المحاماة الأسود ،يبدو عليه القلق" .محكمة"! ومعها
وصل القاضي شديد التجهم ،ومعه بدأ المحامي
مرافعته بوصف متسع فصيح للعدالة وأهميتها،
خالصا إلى "أن موكله قد وقع عليه الظلم ..وإن
هذه القضية واضحة وسهلة وبسيطة" .يستطرد
المحامي كثيرا دون تناول تفاصيل القضية ،مكررا
جملته الأخيرة أربع مرات؛ مما جعل القاضي يرد
بامتعاض" :لو قلت مرة تانية إن هذه القضية
واضحة وسهلة وبسيطة أنا حسجنك" فأكمل
المحامي" :إن هذه القضية صعبة ومعقدة ومتنيلة
بستين نيلة" .ثم يعود إلى استطراداته منتهية بجملته
الأخيرة" :إن هذه القضية صعبة ومعقدة ومتنيلة
بستين نيلة ..كما يرغب حضرة القاضي".
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تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعرض
صورة من صور رفض الفئة
الفاسدة أي شكل من أشكال
الانتقاد يوجه ضدها ،وثورتها
إزاء ذلك ،بينما الكاتب الناقد
لا يعبأ بثورتهم تلك .يأتي البناء
السردي محتويا على بعض
الأحداث الغرائبية .ينحصر
الفضاء المكاني في "غرفة
الاجتماعات-غرفة الكاتب"،
بينما تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث تسجل
موقفا ساخرا يتمثل في محا ٍم غير
مدرك لأبعاد القضية التي يدافع
عنها؛ من ثم يلجأ إلى البلاغة
غير المفيدة والاستطرادات
البعيدة عن صلب القضية .يأتي
البناء السردي معتمدا على
المفارقة الساخرة .ينحصر الفضاء
المكاني في "قاعة المحكمة" ،بينما
تتسم البنية الزمنية بالمشهدية.

[ ]37فاطمة عبدالعزيز بلال

 -77عندما ترتشف القهوة في المساء

 .993على ضفاف التغافل(( )21ص )158-156

لم يعد يكترث ،ولم يعد يدير بالا للمهاترات التي
تتمايل حوله كالأفعى! ول كنه فضل أن يضع
داخل أذنيه شاشا قطنيا يحول دون أن يسمع ما
يحدث حوله أو كلمات التحذير وأبيات العتاب
المملة .على ضفاف التغافل قرر أن يكمل ما تبقى
من عمره .يمرر قلمه على دفتره فيسمع صريره
صارخا ،لم يكترث يوما لمصلحته بقدر الاستماع
إلى آلام الآخرين والشعور بأنينهم في صدره
الشجي .غالبا ما يعود إلى منزله أو يسير وسط
المباني وعينيه تدر دموعا كثيفة .هكذا كانت
حياته .ومع ذلك يرونه المخطئ المدان المذنب
الأثيم .لذا قرر أن يعيش على ضفاف التغافل.
قد يؤلف كتابا يوما ما ،ولربما يعود مرة أخرى
مرتديا رداء المقاتل.

تروى هذه القصة من خلال
ضمير الغائب ،حيث ترصد
إشكالية الكاتب في مواجهة
الواقع ،الذي يدفعه إلى ركوب
تيار التغافل إزاء ما يحدث،
ل كن يعاني في ذلك بحثه السلبي
عن الراحة ،فيعاود التفكير من
أجل مواصلة رسالته .يأتي البناء
السردي معتمدا على التحليل
غالبا .كما يأتي الفضاء المكاني
عاما ،بينما تتسم البنية الزمنية
بالتماهي.

ً
نصوصا يصعب تصنيفها على أنها قصص قصيرة؛ فهي تنتمي إلى جنس املقال كما صرحت الكاتبة في ختام بعضها ،وهذه
( )21تضم املجموعة
النصوص هي( :وجوه مختلفة)( ،سهام في سماء الحرية)( ،وللصبر حكاية أخرى)( ،...لحظة من فضلك يا سعادة الوزير)( ،عطاء)( ،خيال مريض)،
(مفيش فايدة يا صفية)( ،ليتهم يعلمون!)( ،إلى ذلك الضمير)( ،بو وجهين)( ،رأي+تعبير=حرية)( ،كلمات)( ،كالقابض على الجمر)( ،إن حبتك عيني
ّ
ما ضامك الدهر -الجزء األول)( ،إن حبتك عيني ما ضامك الدهر -الجزء الثاني)( ،مسألة وقت)( ،كل مسؤول وأنتم بخير)( ،كرس ي حالق)( ،إلى
َ َ
جحوركم)( ،نأسف على اإلزعاج) ،وزير الغالي)( ،تم إجراء الالزم)( ،أوراق ما قبل الغروب)( ،غريب يا ابن آدم)( ،ثرثرة نفسية)َ ( ،آم ُنتم ِب ِه ق ْب َل أن
َ َُ
آذ َن لك ْم؟)( ،السير في طريق األمل).
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)ب) قصص كتب المختارات

رقم الكاتب واسمه

رقم المجموعة وعنوانها

رقم القصة وعنوانها

توصيف وتلخيص

[ ]38إدارة الثقافة والفنون

 -78سبعة أصوات في القصة القطر ية الحديثة

 .994ليلى :وداد عبد اللطيف ال كواري (ص )27 :15

[ ]38إدارة الثقافة والفنون

 -78سبعة أصوات في القصة القطر ية الحديثة

انظر القصة رقم ""550

 .995وبدأ حديث آخر :حصة يوسف
( .996ص )40 :29

انظر القصة رقم ""180
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ملاحظات تحليلية

[ ]38إدارة الثقافة والفنون

 -78سبعة أصوات في القصة القطر ية الحديثة

 .997بداية الطر يق :مريم محمد عبد الله (ص )56 :41

في الغرفة المظلمة ،وفي ركنها الأشد إظلاما،
تجلس "ليلى" القرفصاء حزينة ،تفكر في صمت
من دون أن تصل إلى هدف ،تفكر بدموع
اغرورقت بها عيناها .وخلال الباب الخشبي
للغرفة تسللت أصوات مهللة فرحة وأنغام
موسيقية عذبة .يصل من بينها حديث بين
والدتها وابن خالها حول زواج ليلى ،حيث
يتبادلان التهنئة .كانت هذه الكلمات شديدة
الوقع على ليلى؛ فهي لا تحب ابن خالها ،ولا
ترغب فيه .فتحت أمها الباب ،فجهشت ليلى
بالبكاء؛ فيدور بينهما حوار ممتد إلى نهاية
القصة ،حول رفض ليلى هذا الزواج،
وتمسكها بحقها في أن تختار من تحب ،بينما
الأم تعمل على إقناعها بضرورة الرضوخ
للأسرة والعادات والتقاليد ،حتى تقتنع الأم
برغبة ابنتها ،وطلبها إقناع أبيها.
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هذه القصة مرو ية من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج إشكالية
إجبار الفتاة على الزواج
من قريب لها رغم
رفضها هذا الأمر؛
وحرص الأم على
انصياع ابنتها للعادات
والتقاليد ،ومحاولة الابنة
في
حقها
تأكيد
الاختيار .أتى البناء
تقليديا احتل فيه الحوار
مساحة واسعة جدا ،مع
اتسامه بعلو اللغة ،وعدم
تمايز الشخصيات من
خلاله .ينحصر المكان في
المنزل ،ويتسم الزمان
بالمشهدية.

[ ]38إدارة الثقافة والفنون

 -78سبعة أصوات في القصة القطر ية الحديثة

 .998ورحلت في هدوء :زهرة يوسف الماكي (ص )64 :57

تبلور الساردة التي تدرس طب الأطفال
مدى قسوة المرض عند إصابته تلك الطفولة
البريئة ،فكلما عانقت عيناها طفلا يتألم
أحست بالدموع كالأشواك؛ فتحاول
الهرب .في طر يقها اليومي نحو قاعة الدرس
في مستشفى الكلية كانت ترى "أم محمود"
بائعة الجرائد والمجلات بابتسامتها المحببة ،التي
تعكس ر يعان الشباب رغم قسوة الحياة.
توطدت علاقتها بها ،ومع بداية موسم
الامتحانات كانت الساردة تشتري منها
المجلات مجاملة؛ لعدم وجود وقت لقراءتها.
تنس أن
َ
سافرت الساردة في إجازة ،ولم
تشتري لأم محمود ساعة يد؛ لتحقق لها أمنية
قديمة .بدأ العام الجديد ،ل كن لم تر الساردة
أم محمود في مكانها ،وعندما سألت بعد فترة
عنها علمت أنها رحلت ،وأوصت من يرى
الساردة أن يخ برها أنها نجحت ،ولم تعد في
حاجة إلى الهدية.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
الخاص بالساردة التي
تبلور علاقتها ب "أم
محمود" ،ذلك النموذج
الإنساني الذي يعبر عن
معنى الإنسانية الحقة
رغم الفقر والحاجة
الشديدة ،وهو ما يقابل
بالرضا وبساطة الحياة.
يأتي البناء تقليديا وإن
جاءت المقدمة إنشائية
ضعيفة الصلة بموضوع
القصة ،يتنوع المكان بين
أشكال عدة ،وتمتد البنية
الزمنية في تدرج زمني.

[ ]38إدارة الثقافة والفنون

 -78سبعة أصوات في القصة القطر ية الحديثة

 .999صفاء للروح :ناصر صالح الفضال (ص )75 :65

[ ]38إدارة الثقافة والفنون

 -78سبعة أصوات في القصة القطر ية الحديثة

 .1000الهوة :نورة آل سعد (ص )86 :77

جففت "صفاء" دموعها ،وودعت السارد
بحزن عميق ،مذكرة إياه ألا ينساها في
رحلته إلى لندن؛ من أجل استكمال تعليمه،
وحصوله على شهادة عليا في الطب .أكد
السارد عدم نسيانه لها وشدة حبه ،وانتقل
من دفء قطر وحنانها في الشتاء إلى برودة
لندن ،حمل حقيبته واتجه إلى الجامعة ليبدأ
دراسته ،عاقدا العزم على التفوق .لم يلحظ
اهتمام "جانيت" به رغم جمالها الشديد .ظل
يخفف وحدته بقراءة خطابات صفاء ،وفي
يوم أصابه مرض شديد ،أقعده الفراش،
جاءت جانيت ،وظلت بجواره حتى شفي؛
عندئذ توطدت علاقته بها ،وأخذ في نسيان
صفاء؛ من ثم قرر الزواج من جانيت ،ل كن
علم أنها كانت على علاقة غير شرعية مع
آخر .وفي المطار أعلمها أنه عاد لوطنه؛ ليعلن
زواجه من صفاء لا منها كما كان اتفاقهما.
كان صباحا مضجرا ،كذا أحست "نوال"،
مع شعورها أنه يوم مختلف .اجتازت نوال
ساحة الكلية ،ثم توجهت إلى المحاضرات،
وبقاعتها توافدت صو يحباتها .تعجب
إحداهن من صمتها ،فأرادت نوال أن
تحدثهن عن حلم الأمس ،ل كنها أحجمت،
فأحبت أن تختلي بنفسها ،ل كن رأت "منى"
قادمة نحوها .تحدثا حول فكرة مسرحية
تدور أحداثها فوق المريخ .ناقشتها نادية في
مسرحيتها الأخيرة .وحول تفاصيل يومية
أخرى لم تضف جديدا لهذا اليوم.

628

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تسجل رحلة
السارد إلى لندن ،وتعلقه
بفتاة أجنبية ،وقراره
الزواج منها ونسيان
خطيبته القطر ية ،ل كنه
عدل عن ذلك عندما
سلوك
علم حقيقة
الأخرى غير المتوافق مع
إلى
فعاد
تنشئته؛
خطيبته .كان البناء
تقليديا ،ولم يخرج في
أحداثه عن المعتاد.
المكان متنوع والزمان
مسلسل.
تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث ترصد إشكالية قد
لا تبدو واضحة ،وإن
كانت تتمثل في شعور
الذات بعزلتها عما حولها،
ورغبتها في تغيير واقع
يومي يتكرر دون جديد؛
من ثم يكون ضيقها
البناء
يأتي
بذلك.
السردي مبلورا الإطار
الداخلي للشخصية ،مع
قلة حوارها ،ينحصر
المكان في "الكلية"،
و يأتي الزمان مسلسلا.

[ ]38إدارة الثقافة والفنون

 -78سبعة أصوات في القصة القطر ية الحديثة

 .1001خواطر فتاة صغيرة :أمينة إسماعيل الأنصاري (ص )104 :87

ترصد القصة ثورة "نورة" الفتاة المراهقة إزاء
العادات والتقاليد ،حيث سئمت تلك
الكلمة ،وملت سماعها؛ من ثم تتمنى لو أنها
ولدت في مكان آخر .تعلن ثورتها وضيقها
بتلك التقاليد ،التي تراها منبع معاناة الجميع:
أبيها وأمها ،وأختها المسكينة التي تجاوزت
الثلاثين دون زواج ،وابنة عمتها العبقر ية
التي حرمت من إكمال تعليمها بالخارج؛ لذا
تصمم على تجاوز ذلك كله ،ونيل ما تراه
حقها وحريتها .تعددت علاقاتها مع أكثر
من شاب ،وتتوالى المواقف الذي تعلن فيها
رفضها وثورتها ،ثم تأتي مواقف أخرى تبين
لها خطأها ،خاصة حديثها مع قريبها محمد،
الذي يستطيع نصحها وتوجيهها ،والتأثير في
سلوكها.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث ترصد موقفا ثوريا
ضد العادات والتقاليد،
ل كن رصد هذا الموقف
يأتي بطر يقة وعظية،
تبين خطأه؛ ومن ثم
عودة صاحبته إلى جادة
الصواب ،كأن القصة
تنصح بضرورة التمسك
بالتقاليد وفهمها على
الوجه الصحيح .يتنوع
الفضاء المكاني بين "بيت
نورة ،وبيت قريبها،
مع
المدرسة"،
استرجاعات زمنية.

[ ]39المجلس الأعلى لرعاية الشباب

 -79الموسم الثقافي :نماذج من إنتاج الشباب في القصة والشعر 1985 -1405

 .1002آلام في الذاكرة :د .زهرة يوسف المال كي (ص )20 :11

[ ]39المجلس الأعلى لرعاية الشباب

 -79الموسم الثقافي :نماذج من إنتاج الشباب
في القصة والشعر 1985 -1405

 .1003لم يزهر الربيع :مريم حسين محمد (ص )28 :21

في جو من الطبيعة الجميلة توجهت الساردة
إلى كليتها "كلية الطب" متأثرة بهذا الجمال،
ل كن تنتابها مشاعر من الألم والحزن نتيجة
أجواء دراستها تلك ،خاصة التعامل مع
الحالة المرضية بلا شفقة؛ من ثم ترفض
قسوة ما تراه ،متذكرة تجارب تشريح
الضفادع وألم ذلك عليها .قويت علاقة
الساردة بالمر يضة "سكنية" ،وتألمت لما تتسم
به من معاني إنسانية جميلة ،مع غفلتها عن
حقيقة مرضها ،الذي انتهى بوفاتها .تزداد
مع عملها في قسم الأطفال ،وما تراه من
كثرة الوفيات به .ترفض استكمال تخصصها
في الطب النفسي؛ لتأثرها الشديد بآلام
الآخرين ،وأخيرا تأتي تجربتها الخاصة مع
الألم عبر إجراء عملية استئصال الزائدة
الدودية.

قصة فتاة فقدت أسرتها نتيجة الحرب
الإسرائيلية ،ولم يبق لها إلا والدها .أصيبت
وتطلبت إصابتها إجراء عملية جراحية مع
نقل دم ،تبرع به فتى رفض ذكر اسمه ،أو
معلومات عنه .بعد خروجها من المستشفى
عاشت مع أبيها في القر ية ،و بحثت عن عمل
إلى أن عثرت عليه رغم تعليمها المتوسط،
وهناك في البنك الذي عملت به أعجب بها
"خالد" ،وتقدم للزواج منها ،ل كن سعادتها
بالزواج لم تطل؛ فقد سافر خالد ،وظلت في
انتظاره بلهفة وشوق شديدين .كانت
صدمتها شديدة عندما علمت بوفاته نتيجة
طائرته التي سقطت .هكذا عاشت تمشي في
دروب الضياع.
630

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تسجل مشاعر
الساردة تجاه دراستها في
كلية الطب ،وآلامها
نتيجة شعورها بافتقاد
ال كثيرين حولها للجانب
الإنساني خلال تعاملهم
في هذا الإطار .يأتي
البناء السردي أقرب إلى
التداعي ،مع كثرة
الاستطرادات الفلسفية
والتحليلة ،عبر لغة بيانية
ممتدة .يتعدد الفضاء
المكاني في "المنزل،
الكلية ،المستشفى" ،بينما
توظف البنية الزمنية
الاسترجاع.
تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل جانبا من
حياة فتاة كثرت آلامها.
و يأتي البناء السردي
فيه
تكثر
تقليديا
الاستطرادات العاطفية
مع بيانية اللغة .يتعدد
الفضاء المكاني ،بينما
تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.
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كان يفترش الأرض ،والمساء يفتل خيوط
سواده بامتداد الحزن الذي يسكنه ،استغفر
الله كثيرا ،فهو لا يرجو الخلاص من هذه
القضبان ،ل كن يرجو العفو والمغفرة
وحدهما .تكوم في الأرض الباردة ،ورأسه
يتوسد ركبتيه ،تداعت عليه الأفكار حول
أسرته وآلامها نتيجة ما حل به :بداية من ابنه
الذي تركه وهو لم يتجاوز الشهور العشرة بعد
سنته الأولى له ،وأمه التي شقيت لتجعل
منه إنسانا صالحا ،وأبيه الذي خاب ظنه
فيه ،وغامر باسمه وماله من أجل إنقاذه،
ل كن لم يستطع ،ثم زوجته التي اختارته من
بين جميع الرجال؛ ليكون الزوج المناسب
لها .تتوالى الأحداث ،حتى يَم ْث ُل أمام مأمور
السجن ،ويسأله عن طلبه الأخير؛ فكان
كوب ماء وأوراقا وقلما؛ ليهدي حكايته
هذه لطفله.

631

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تسجل مشاعر
السارد في ليلته الأخيرة
بالسجن قبل تنفيذ حكم
الإعدام به ،وما يتوالى
عليه من أفكار تجاه
أسرته :ابنه ،أمه ،أبيه،
وأخيرا زوجته ،ثم يجيء
طلبه الأخير .يأتي البناء
السردي أقرب إلى تيار
الوعي ،وينحصر الفضاء
المكاني في "الزنزانة"،
بينما يكثر توظيف البنية
الزمنية الاسترجاع.
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أبو سالم رجل ثري لديه :سالم شاب
جامعي ،وفاطمة شابة جامعية .تقدمت
جارتهم "أم محمد" لخطبة فاطمة إلى ابنها
محمد ،الذي كانت تتمناه فاطمة زوجا لها؛
فقبلت سر يعا .بعد أسبوع تم الزواج،
وانتقلت فاطمة إلى بيت محمد ،الذي ورث
أموال أبيه ،التي حفظتها والدته له بعد وفاة
الأب .مرت الشهور ،وسعد الجميع بحمل
فاطمة ،ل كن أم محمد توفيت وسط سعادتها
بهذا الخ بر .حاول محمد التغلب على آلامه
نتيجة وفاة أمه بالعمل ليل نهار ،ل كنه نسي
زوجته ،التي أعلنت رفضها لهذا الوضع؛
فكان محمد يعدها بالاهتمام بها ،ثم يعود
لانشغاله ،معتقدا أن المال هو أهم شيء.
استمر انشغاله حتى فسد ابنه خالد ،وفصل
من المدرسة ،بل فقد القدرة على المشي
نتيجة تعرضه لحادث.

632

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل إشكالية
انشغال الأب بأعماله؛
مما يؤدي إلى إهمال
زوجته وابنه؛ معتقدا أن
المال أهم شيء يمكن أن
يوفره لهما؛ من ثم يفسد
الابن أخلاقيا ودراسيا،
بل يتعرض لحادث.
يأتي البناء السردي
تقليديا شديد الامتداد
كأنه رواية مختصرة.
يتعدد الفضاء المكاني،
وتتسم البنية الزمنية
وكثرة
بالتسلسل
النقلات.
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الزمن غير الزمن ..المكان ليس بذاك
المكان ..الفرق بينهما خمسة عشر عاما من
عمر الزمن ..والهو ية طفلة وفتاة .وسط
ذلك ثمة مشاعر مضطربة تحيط بالفتاة
"نور" ،فبعد أيام تكمل سن النضوج 21
عاما ،وبعد أسابيع يأتي يوم التخرج في
الجامعة .تستعيد حادثة أليمة مرت بها حينما
كانت في السادسة ،نموذجا للبراءة ،تحظى
بحب الجميع .اعتادت أن تلعب مع
صغيرات الج يران .ثمة ابن للجيران له نظرات
غريبة ،غير مفهومة لها ،وحينما كانت
تختبئ عن الأنظار خلال لعبها اعتدى عليها.
لم تفهم ما حدث ،ل كنه كان بشعا؛ فأخفت
الأمر على الجميع .تفوقت في دراستها ،حتى
قرب تخرجها ،ثم زواجها من أحمد ،الذي
صارحته بعد تردد بما حدث ،فكان تقبله
للأمر وسط دموعها.
كان "وحيد" وحيد الأبوين ،تعهدته أمه
بالرعاية طوال ستة عشر عاما عقب وفاة
والده ،حتى التحق بالجامعة ،رافضة
الزواج ،حيث تفانت في رعاية أملاك
زوجها ،وكشفت لابنها عن قاتل أبيه ،وهو
عمه "محمود" ،الذي هرب من القر ية عقب
جريمته ،ولم يعاقب لتوسط الوجهاء في هذا
الأمر .أخذت الأم تنمِّي قيمة "الثأر" في
وحيدها ،ل كن عندما كبر أكد له أهل
القر ية أن عمه قتل أباه خطأ ،وأنه ترك
القر ية لعدم قدرته على العيش فيها بعد وفاة
أخيه .عانى وحيد من هذه الازدواجية،
وحاول مصارحة أمه ،ل كنها توفيت،
فذهب إلى عمه في المدينة ،لمعرفة الحقيقة،
وهناك زال كل ما لديه من شك ،لا سيما
مع حبه لابنة عمه "نبيلة".
633

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
آثار
تسجل
حيث
حادث الاعتداء على
الطفلة "نور" من ق ِّبل
ابن الج يران عندما
كانت صغيرة ،وتأثير
ذلك في حياتها وقتئذ ثم
فيما بعد .وما كان من
ُّ
تفهم خطيبها "أحمد" لهذا
الموقف وتقبله .يأتي
البناء السردي موظفا
المقابلة الحادة مع عنصر
التشو يق .ينحصر الفضاء
المكاني في "المنزل" ،بينما
تتسم البنية الزمنية
بمركز ية الاسترجاع.
تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج قضية الثأر
كما يدل عنوانها الرئيسي
صراحة ،وكيف تسعى
الشخصية الرئيسة إلى
معرفة الحقيقة .يأتي
البناء السردي تقليديا
مع امتداد الأحداث
كأنها رواية مختصرة.
يتعدد الفضاء المكاني،
بينما تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.
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وسط براءة الطفولة تنتقل "سارة" من بيتها
إلى بيت خالها "محمد" زوجة لابنه ،دون أن
تدرك شيئا عن حقيقة الزواج ومهامه؛ من
ثم تعاني أشد ما تكون المعاناة من "عمتها /أم
زوجها" ،ورغم ذلك تعلمت القيام بشؤون
البيت ال كثيرة بسرعة ،وإن كان العمل
شاقا ،خاصة مع قسوة عمتها و بخلها .صبرت
سارة رغم ز يادة المتاعب والمشاكل مع
زواج أخي زوجها ،وما اتسمت به زوجته
ل وقوة شخصية انصاع لها الجميع .ومع
من تعا ٍ
بخل والدي زوجها فكر في الخروج من
البيت ،بل طرده أبوه بالفعل ،ل كن عمتها
أعادتهم لتواصل سارة عملها خادمة بلا
أجر .حتى استلم زوجها ورقة البيت الجديد.

634

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تسجل الساردة
تجربتها الممتدة مع
المعاناة عبر الانتقال من
إلى
الطفولة
طور
الزواج ،بلا تمهيد،
فضلا عن قسوة الحياة
في بيت أهل زوجها،
إلى أن تخلصت من
ذلك في بيتها الخاص.
يأتي البناء السردي
تقليديا شديد الامتداد،
فهو ملخص رواية.
يتعدد الفضاء المكاني،
بينما تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.
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ثمة حديقة رائعة الجمال ،تدل على بذخ
أصحابها ،تطل عليها غرفة "أسماء" حيث
جلست رائعة الجمال ،تضع زينتها ،محاولة أن
تظهر في أتم هيئة ،انشغلت كثيرا بذلك،
حتى استعجلتها أختها الصغيرة "حصة" ،ثم
أمها لتأخرها على الضيوف ،الذين ينتظرون
منذ ساعة .أسرعت أسماء بإنهاء الأمر،
ودخلت على الحضور في خيلاء ،فأخذت
عمتها تثني على جمالها وسط شعورها بالخجل.
كثر الشجار الطفولي بين أسماء وأختها
المشاغبة حصة .دار النقاش بين أسماء
وصديقتها سلمى حول رؤ ية أسماء للحياة ،التي
تتسم بالترفع والتمسك الشديد بالمادة دون
القيم؛ مما أثر في علاقتها بخطيبها "خالد" .لم
تقتنع أسماء بأخطائها ،فاستمرت في سلوكها؛
فما كان من خالد سوى أن أرسل لها خطابا
يعلمها برفض الزواج منها.

635

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تصور وقوع بعض
الأفراد في وهم المادة
من خلال الاعتقاد بقوة
جدواها وأهميتها المطلقة
قياسا بقيم الحياة .يأتي
البناء السردي تقليديا
مع إعطاء مساحة أوسع
الجانبية،
للأحداث
فضلا عن شدة فصاحة
جمل الحوار وامتدادها
التحليلي
وميلها
والفلسفي ،مع توظيف
"الرسالة" .ينحصر الفضاء
المكاني في "المنزل" ،بينما
تتسم البنية الزمنية
بالمشهدية.
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هناك في تل المرح ،وعلى مرج الطفولة،
هناك في مدينة قالوا عنها بيت الشباب،
مدينة يحوم فيها سرب السلام ،فيه يعيش
الناس على الورود والطل والندى .كان
"طارق" يحوم بين روائع الطبيعة شديد
السعادة .أخذ يعدو إلى أن وصل إلى
حدود البلاد ،حيث شم رائحة بارود غريبة
أزعجته؛ فقرر العودة إلى البيت ،وعندما
أخبر أصدقاءه انطلقوا لمعرفة الأمر ،عندئذ
انطلق سحاب من الأرض إلى السماء،
وطاردتهم النيران ،التي قضت على أحدهم
وأصابت الآخرين .وعندما حاول طارق
إخبار الأمن قُبض عليه .وبعد أيام كان
القصف الإسرائيلي لبيروت سببا في دمارها
وفقْد طارق لوالديه ،وفراره إلى المخيمات،
ثم فقده أخوته.

636

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تصور العدوان
الإسرائيلي على بيروت،
وما تسبب فيه من دمار
للمكان والبشر؛ مما كان
سببا في غربة الشخصية
الرئيسة وسط وطنها.
يأتي البناء السردي
معتمدا على المفارقة في
تصوير المكان ،الذي
يلعب دورا مهما ،بينما
تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.
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انطلقت مراسم زفاف "حياة" ابنة السادسة
عشر ربيعا من "خالد" سليل المجد والمال في
عقده الثالث من العمر .كانت مضطربة؛
فهذه الرحلة إلى المجهول .الكل يبارك أنها
حظيت بمثل هذا الزواج المكتنز ببر يق المال
والنسب والجاه .تتعجب من غياب أمها،
وتستعيد طفولتها وما أحاط بها من براءة
وشقاء وقسوة؛ نتيجة كثرة خلافات والديها،
التي انتهت بانفصالهما ،ثم زواج كل منهما
من آخر؛ عندئذ كانت حياتها وسط
عذابات الإهمال .رغم ذلك تفوقت في
دراستها ،ومع نضجها كان زواجها غير
المتكافئ ،وفيه استمرت معاناتها مع زوجها
السكير ،الذي يضربها كثيرا .صبرت من
أجل ألا يكون مصير أبنائها الأربعة مثلها،
ل كن المرض اغتالها؛ فكان عتابها لكل من
قسا عليها وهي على فراش الموت.
وسط أجواء من المطر والشمس والغيوم
أخذت "ليلى" تتساءل "من أنا؟ وماذا
أريد؟" .ومع كثرة الأسئلة تهرب إلى
صفحات كتاب تحاول قراءته ،فتبحث في
دولاب ملابسها عن هذا الكتاب؛ مما يثير
سخر ية أختها "سارة" .تشعر أنها دائما وحدها،
تقفز من النافذة وتسرع إلى أشجار الحديقة،
وتتجه ببصرها إلى عصفور؛ مما يثير سخر ية
أختها مرة ثانية .تواصل عزلتها وتأملها رغم
خروجها مع أهلها إلى الشاطئ ،إلى أن تعلم
أن "خالدا" حبيبها قدم استقالته من العمل،
وسيسافر إلى أمريكا؛ ليقيم هناك و يواصل
دراسته العليا .فكان أن دخلت في
اضطراب شديد.

637

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل جانبا من
السلبيات الناتجة عن
طلاق الوالدين ،وما
تعانيه الابنة جراء ذلك،
إضافة إلى زواجها غير
الموفق؛ وهو ما ينتهي به
إلى المرض الذي يقضي
البناء
يأتي
عليها.
السردي تقليديا ممتدا
كأنه تلخيص رواية.
ينحصر الفضاء المكاني في
المستشفى"،
"المنزل-
بينما تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل والنقلات.
تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تسجل ليلى
إشكاليتها التي تشعر
خلالها بالوحدة والحزن
والاضطراب؛ مما يدفعها
إلى الانغلاق على ذاتها،
وهو ما يتكشف سببه
بعد ُ في ابتعاد حبيبها
"خالد" .يأتي البناء
السردي أقرب إلى تيار
الوعي .ينحصر الفضاء
المكاني في "المنزل-
الشاطئ" ،بينما توظف
البنية الزمنية الاستباق
والاسترجاع.

[ ]40المجلس الأعلى لرعاية الشباب
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 .1013الحصاد المر :علياء عبد الله (ص )66 :59

ن الثانية ُ ليلا ،وأهل الحي قد غطوا في
الزم ُ
نومهم ،وثمة ضحكات في أحد المنازل
انطلقت ،حيث اجتمع عدد من الأصدقاء
متسترين بظلمة الليل ،يجلسون في نصف
حلقة حول جهاز الفيديو؛ لمتابعة أحد
الأفلام ،التي كانوا يتسابقون لشرائها .وفي
ليلة بهرهم إعلان عن فيلم بعنوان "اللعبة
القذرة"؛ فأسرعوا إلى شرائه رغم عدم
امتلاكهم المال اللازم ،حيث تكفل بذلك
عبد الرحمن "دلوعة والدته" ،الذي ألح عليها
حتى أعطته .شاهدوا الفيلم ،وكان حول
عصابة تجمع معلومات عن الناس ،وتستغلها
في الحصول على أموالهم .أعجبتهم الفكرة؛
فنفذوا على أهالي الحي؛ من أجل السخر ية
بهم ،ل كن انتهى الأمر بوفاة "أبي مرزوق"،
وعندما شاهدوا ذلك انطلقوا بسيارتهم ،التي
انحفرت وتهشمت ،وتناثرت جثثهم حول
جثة أبي مرزوق.

638

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تصور ظاهرة
اجتماعية ،هي شدة
انشغال الشباب بأفلام
الفيديو في هذا الوقت؛
مما تنتج عنه أضرار بالغة
لهم ولمن حولهم .يأتي
البناء السردي تقليديا،
ل كن الرغبة في الوعظ
دفعت إلى افتعال
أحداث غير منطقية.
يتعدد الفضاء المكاني،
بينما تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

[ ]40المجلس الأعلى لرعاية الشباب

 -80الموسم الثقافي :نماذج من إنتاج الشباب في القصة والشعر 1986 -1406

 .1014القسوة والربيع :علياء علي عبد الله (ص )75 :67

في حجرتها الصغيرة بعيدا عن صخب أخواتها
الصغار ومشاكلهم سرحت الساردة عبر
خيالها الواسع ،حتى أخرجها رنين الهاتف،
فإذا بصديقتها عائشة التي انقطعت أخبارها
عنها ،ل كنها لم تنسها .بدأت عائشة حديثها
عبر الهاتف بآهة حارة تدل على معاناتها ،ثم
انطلقت في الحديث ،الذي حرمت منه
كثيرا .ربيت عائشة في بيت العائلة ،الذي
كان يضم أسرتها وأسرة عمها ،وكان الجميع
يتحدثون بأن عائشة وأحمد ابن عمها سوف
يتزوجان لا محالة .تقرر ذلك بالفعل ،دون
استشارة أي منهما ،وكان الرفض واضحا في
عيني أحمد ،الذي أخذ يأجل الأمر
بالمرض ،ثم الدراسة بالخارج ،إلى أن عاد
متزوجا من أخرى؛ فكان صدمة شديدة
لعائشة.

639

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
الخاص بالساردة التي
أخرى
عن
تحكي
"عائشة" ،تلك التي
ُّأجريت على الزواج من
ابن عمها دون رغبة
منهما ،فما كان منه إلا
أن هرب من ذلك
بالزواج من أخرى قابلها
بالخارج حيث كان
يدرس .يأتي البناء
السردي متضمنا سردا
داخل السرد .ينحصر
الفضاء المكاني في
"المنزل" ،بينما تتسم
البنية الزمنية بمركز ية
الاسترجاع.

[ ]40المجلس الأعلى لرعاية الشباب

 -80الموسم الثقافي :نماذج من إنتاج الشباب في القصة والشعر 1986 -1406

 .1015سنوات ضائعة :أسماء الأنصاري (ص )84 :77

كانت أوراق شجرة السدرة تتمايل ظلالها على
ساحة البيت ال كبيرة حيث افترشت
الحصيرة الحديثة سيدة في الأربعينيات وأم
زوجها .جاءت الفتاتان مريم وزينب من
المدرسة والفرحة تسبقهما لنجاحهما في
الابتدائية وإمكانية التحاقهما بالإعدادية،
ل كن رفضت الجدة ذلك؛ مما أحزن
الفتاتين؛ لا سيما أن ذلك ما سار على فتيات
العائلة قبلُ .وفي المساء ثارت مريم في وجه
جدها؛ مما عرضها لعقاب والدها الشديد.
انقضت العطلة الصيفية وبقيت الفتاتان في
البيت رغم حلمهما باستكمال الدراسة،
أعلنت كل منهما رفضها بطر يقتها :مريم
بالبكاء والشكوى ،وزينب انكبت على
القراءة واعتزال الأسرة ،طوال أربع
سنوات فشلت كل المحاولات لتحقيق
حلمهما .وأخيرا استجاب الأب لرجائهما،
بل سمح لفاطمة أختهما ال كبرى بالدراسة
المسائية ،وانطلقت الفتاتان في الدراسة،
حتى عينت مريم في مدرسة إعدادية،
وعملت زينب في الجامعة.

640

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل إشكالية
خضوع الأسرة للتقاليد
القديمة التي ترفض تعليم
الفتاة ،فضلا عن
مواصلة ذلك التعليم.
ل كن مع قوة الإصرار
واقتناع الأب أخيرا
تنجح الفتاة في تحقيق
حلم التعليم .يأتي البناء
السردي تقليديا شديد
الامتداد كأنه رواية
مختصرة .ينحصر الفضاء
المكاني في "المنزل" ،بينما
تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

[ ]41الهيئة العامة للشباب والر ياضة (القسم الثقافي)
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 .1016وعاد للحياة :لطيفة عبد العزيز المغيصيب (ص )20 :9

تناول "أحمد" المخدر وقد شعر بسعادة بالغة،
التفت إلى عمه "عبد الله" ،ل كنه وجده
ميتا .فزع أحمد ،وبعد ُّ
تردد اتصل بالشرطة،
ثم أغمي عليه .استيقظ في المستشفى شاعرا
بدوا ٍر وضعف شديدين .دار بينه وبين
الطبيب المعالج حوار حول الإدمان
وأخطاره ،وضرورة العلاج رغم صعوبته،
بادئا بالاعتراف ،مبينا كيف سقط في هذا
الطر يق بعد وفاة أبيه وغواية عمه له .طمأنه
الطبيب ،ومع بدء العلاج كانت آلام أحمد
شديدة؛ فأعطاه الطبيب مهدئا .دخلت
أخته "نوال" ،وتذكرت كيف وصل أحمد
لهذا ،ثم شجعت أخاها على الاستمرار في
العلاج ،متعاونة مع الطبيب .وذات يوم
دخلت نوال على أخيها فإذا به منكب على
القرآن ودموعه تنهمر ،فحمدت الله.

641

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل حالة من
حالات الوقوع في خطر
الإدمان عبر غواية أحد
الأقارب "العم" ،ثم
رحلة العلاج التي انتهت
رغم متاعبها وآلامها
للطر يق
بالعودة
الصواب .يأتي البناء
السردي تقليديا مع
الاستطرادات
كثرة
الحوار
لغة
وعلو
ينحصر
وخطابيتها.
الفضاء المكاني في
المستشفى"،
"المنزل-
بينما توظف البنية
الزمنية الاسترجاع.

[ ]41الهيئة العامة للشباب والر ياضة (القسم الثقافي)
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 .1017الدروب الشائكة :مريم راشد الخاطر (ص )35 :21

بعد وفاة الأم ثم الأب واجه الأبناء الثلاثة:
"أحمد ،وماجد ،ومنى" مصاعب الحياة
القاسية .منى حبيسة البيت وسط ال كتب،
بينما حصل الأخوان على عمل لدى التاجر
ال كبير "مبارك" .توالت الأيام وسار كل أخ
في سبيله :أحمد أخذ يهدر الأموال في ملذاته
وسقط في الإدمان ،وماجد صار أشد
حرصا على المال؛ ليتزوج بمن يريد؛ وأهمل
الاثنان أختهما .بل سرق أحمد جزءا من
مالها ،بينما اكتشفت هي إدمانه .ثم أجبراها
على الزواج من التاجر ال كبير؛ لحاجة أحمد
للمخدر وحاجة ماجد للمال .وسار كل في
طر يق :ازداد أحمد إدمانا ،وتزوج ماجد
بمن يحب ،وعانت منى من زوجها التاجر
أشد المعاناة ،حتى اكتشفت أنه تاجر
مخدرات ،ثم سقط الجميع.

642

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل إحدى
أضرار الإدمان على
الشخصي
المستو يين
فالأخ
والاجتماعي،
يندفع إلى الإضرار
سبيل
في
بأخو يه
الحصول على المخدر؛
ومن ثم تأتي نهايته
بالموت .يأتي البناء
السردي ضعيفا؛ حيث
التفاصيل
تكثر
وتضطرب أحيانا مع
شدة الوعظ .يتعدد
الفضاء المكاني ،بينما
تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

[ ]41الهيئة العامة للشباب والر ياضة (القسم الثقافي)

 10 -81أصوات شابة :القصص الفائزة
في مسابقة القصة القصيرة 1994
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 .1018الزحف فوق رمال تلتهب :مريم سبت بوجسوم (ص  .1019 )44 :37رانيا ما تزال في مخيلتي :أمينة أحمد العلي (ص )51 :45

جدران المنزل تكاد يثقبها الصمت ،و"أم
محمد" تغطي ابنها الذي أفاق مذعورا في
الليل الحالك ،تستعيد ذكر ياتها حول تربية
أولادها الثلاثة بينما أبوهم منغمس في
حياة المخدرات .سمعت صرير الباب؛
فجر َْت حتى لا يراه الأولاد وهو في هذه
الحال ،حاولت مناقشته ،ل كن لم يستمع لها.
وفي إحدى الأيام صعقت عندما أخبرها
ابنها بإدمان والده ،وكيف يعيره الناس
بذلك ،وقد ابتعدوا عنه .بعد عدة أيام
لاحظت تغير محمد ،وعندما أخبرت والده لم
يهتم ،وبعد عدة أيام ذهب الأب إلى غرفة
ابنه واثقا من سلامته ،ل كن رأى الابن
منزويا في أحد الأركان ،وهو يتناول جرعة
المسحوق الأبيض؛ انتقاما من هذا الأب
الذي سرق منه السعادة.
كانت "رانيا" فتاة لطيفة رقيقة جدا ذات
ابتسامة طفولية :هادئة يحبها الجميع ،وكانت
الساردة تشعر بأنها قريبة منها كأختها .عاشا
معا فترة طفولة بريئة جدا مع ذكر يات
سعيدة ،ل كن فوجئت بها في الأسابيع
الأخيرة تذبل ،وفي أحد الأيام اتصلت بها
رانيا ،وأخبرتها أنها خائفة جدا كأن وحشا
يلاحقها ،ثم طلبت مقابلتها سرا ،وعندئذ
أخبرتها بأنها تتعاطى نوعا من المخدرات،
وأوضحت كيف وقعت في ذلك والآثار
المدمرة التي تعاني منها ،حيث كان هذا عن
طر يق أخيها الذي يدمنها أيضا ،وسرقت من
جيبه تلك الحبوب ،ثم صارت تدفع له ثمنها
الباهظ .لم ت َ ْدرِّ الساردة ماذا تفعل سوى
نصحها ،وفي اليوم التالي لافتراقهما علمت
خبر وفاة رانيا في حادث سيارة.
643

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل أحد
أضرار المخدرات ،الذي
يتمثل في ضياع الأبناء،
بل انغماسهم فيما سقط
الأب فيه ،الذي ظن
أن ما يفعله خاص به،
ولا تأثير له في أبنائه.
يأتي البناء السردي
تقليديا ،مع وعظية
النهاية .ينحصر الفضاء
المكاني في "المنزل" ،بينما
توظف البنية الزمنية
تقنية الاسترجاع.
تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم
الخاص بالساردة ،التي
تحكي عن شخصية
أخرى ،هي صديقتها
"رانيا" ،تلك التي أدمنت
المخدرات نتيجة انحراف
أخيها ،الذي ساعدها
على ذلك ،ثم انتهت
في
بالموت
حياتها
حادث .يأتي البناء
السردي تقليديا .ينحصر
الفضاء المكاني في
"المنزل ،حديقة عامة"،
بينما توظف البنية
الزمنية تقنية الاسترجاع.

[ ]41الهيئة العامة للشباب والر ياضة (القسم الثقافي)
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 .1020العلاج القاتل :خالد زايد المطوع (ص )57 :53

تقلب خالد في فراشه وهو يحس ألما وضعفا
شديدين جراء الإبرة السحر ية التي أشار عليه
بها صديقه "غانم" .فزعت والدة خالد من
الاضطراب الذي يبدو جليا عليه؛ خاصة
مع تأخره على المدرسة .انطلق بالسيارة
وكان يرى الطر يق بصعوبة ،لم يذهب إلى
المدرسة ،بل إلى منزل غانم ،وعندما لم
يجده ذهب إلى مدرسة غانم ،طالبا الإبرة
المخدرة .اتجه الاثنان إلى صديقهما "سعود"،
الذي أخذهما إلى منزله في أطراف المدينة،
وقدم لهما مسحوقا أبيض ،استنشقاه ،ثم
أحسا باسترخاء .عاد خالد لبيته ،وانطلق
إلى غرفته ليسرح في عالم من الخيال ،ل كنه
أحس بخمود؛ فتوجه إلى السرير ،وأطلق
تنهيدة عميقة ،وراح في نوم عميق لم يستيقظ
منه أبدا.

644

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تصور جانبا من
الدمار الذي يتسبب فيه
الإدمان لصاحبه ،من
موت عقب متعة غير
حقيقة ،وكيف يكون
دور الأصدقاء في
الاندفاع إلى هذه النهاية
المأساو ية .يأتي البناء
السردي تقليديا وإن
كان محكم التكثيف.
ينحصر الفضاء المكاني في
"المنزل ،المدرسة" ،بينما
تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

[ ]41الهيئة العامة للشباب والر ياضة (القسم الثقافي)

 10 -81أصوات شابة :القصص الفائزة في مسابقة القصة القصيرة 1994

 .1021نهاية البداية :غادة سيف ال كواري (ص )71 :59

أمضى جاسم فترة العلاج من الإدمان،
الذي عانى منه كثيرا ،ل كن لقوة عزيمته
استطاع التغلب عليه .وفي يوم خروجه من
المصحة التقى به طبيبه المعالج "إبراهيم"،
وحاول تنبيهه إلى إشكالية التأقلم مع المجتمع؛
نتيجة صعوبة تقبل المجتمع له ثانية ،وهو ما
لم يتوقعه جاسم .وبالفعل عانى منذ خروجه،
حيث طرده أبوه من البيت ،وابتعد عنه
أصدقاؤه المقربون ،ونفر منه الناس ،حتى
كادوا يطلبون له الشرطة ،فلجأ إلى أصدقاء
السوء ،الذين حاولوا إغوائه ثانية ،ل كنه
ل أن يعمل نادلا .تمادى الناس
تمسك ،وقَب ِّ َ
في الإساءة إليه ،حتى أخوه رفضه .ل كن
بمساعدة الطبيب إبراهيم ،عاد لاستكمال
جر ِّيَ معه حوار
ُّفأ ْ
دراسته وتفوق؛
تليفز يوني ،رجع بعده إلى بيته وأهله سعيدا.

645

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج جانبا من
إشكالية الإدمان ،التي
لا تتمثل في المدمن
نفسه ،بل في المجتمع،
الذي لا يقبل عودة
المدمن بعد شفائه ،بل
يستمر في الإساءة إليه؛
مما قد يدفعه إلى
السقوط ثانية .يأتي البناء
السردي معتمدا على
تصوير
في
المبالغة
موقف
سوداو ية
المجتمع ،فضلا عن شدة
مثالية النهاية .يتعدد
الفضاء المكاني ،بينما
تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

[ ]41الهيئة العامة للشباب والر ياضة (القسم الثقافي)

 10 -81أصوات شابة :القصص الفائزة
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 .1022ر ياح الدمار :هدى عامر ال كثيري (ص )80 :73

[ ]41الهيئة العامة للشباب والر ياضة (القسم الثقافي)

 10 -81أصوات شابة :القصص الفائزة
في مسابقة القصة القصيرة 1994

 .1023ملامح ميتة :موزة يعقوب حسين (ص )85 :81

لاحظت الساردة اكتئاب أمها ،وعلمت أن
السبب هو تغير أحوال أخيها بشدة؛ نتيجة
إدمانه المخدرات؛ وقعت الساردة في أفكار
متلاطمة ،وتعجبت من سقوط أخيها المثالي
في هذا الدمار ،وعلمت أن السبب هو
أصحاب السوء .حاولت مناقشة أخيها
وإقناعه بالتوقف ،فوعدها كاذبا بذلك.
ازداد سقوطه وازدادت حالة الأم سوءا،
وذات مرة دخلت عليه غرفته فوجدته في
حالة يرثى لها من إثر المخدر ،وبعد أيام ثار
في وجهها هي وأمها طالبا المال ،واعتدى
عليهما وعلى كل شيء ،ثم انطلق هاربا إلى
الشارع .جاءهما اتصال من الشرطة ،يعلمهما
أن أخاها توفي في حادث سيارة؛ نتيجة
سرعته غير المعقولة .تنطلق الساردة في
أفكارها بعد هذه النهاية المأساو ية.
أخذت "أم سالم" تفكر في ابنها سالم من
زوجها الأول ،ومعاناة ذلك الابن بعد
انفصال والديه ،وحياته القاسية في ظل زوجة
أبيه .كانا قد اتفقا من زمن هي وأبو سالم على
ز يارة الابن لها ،والآن بعد أن بلغ العشرين
أصبح يزورها كل يوم ،ل كن اليوم ألمت به
وعكة صحية؛ فعجز عن المجيء إليها .ذهبت
إليه لتطمئن عليه ،فوجدته مريضا حزينا؛ لأن
أباه يريد تزو يجه من شيخة ابنة عمه رغما عنه،
وعندما لاحظت ضعفه واضطرابه نصحته
بالذهاب للمستشفى ،فأخبرها بأن صديقه
سيأتي له بالعلاج الشافي .تزوج سالم من
شيخة ،وسعد بقرب مجيء ابنه ،ل كن هذا
الابن قتلته أمه عندما علمت أنه يحمل طاعون
العصر من أبيه المدمن؛ نتيجة حقنة مخدرات
ملوثة .حزن سالم وهرب من البيت.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم
الخاص بالساردة ،التي
تصور سقوط أخيها في
براثن الإدمان ودماره
الشديد ،بعدما كان
إنسانا مثاليا ،وأثر ذلك
على أسرته وعليه ،حيث
تأتي نهايته بالموت في
حادث سيارة .يأتي
البناء السردي تقليديا.
وينحصر الفضاء المكاني
في "المنزل" ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتسلسل
مع قفزات زمنية.
تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل جانبا من
ُّ
إلى
التوجه
دوافع
المخدرات ،التي تتمثل هنا
في انفصال الوالدين وسوء
معاملة الأب لابنه؛ وما
ينتج عن ذلك الإدمان
من آثار مدمرة للمدمن
وابنه الذي يصاب
بالإيدز .يأتي البناء
السردي تقليديا ،وينحصر
في
المكاني
الفضاء
"المنزل" ،بينما توظف
البنية الزمنية الاسترجاع.

[ ]41الهيئة العامة للشباب والر ياضة (القسم الثقافي)

 10 -81أصوات شابة :القصص الفائزة
في مسابقة القصة القصيرة 1994

[ ]41الهيئة العامة للشباب والر ياضة (القسم الثقافي)

 10 -81أصوات شابة :القصص الفائزة في مسابقة القصة القصيرة 1994

 .1024هل تجرب الموت؟ :ميثا خميس المنصوري (ص  .1025 )98 :87أضرار تعاطي المخدرات :فاطمة يوسف الدرويش (ص )106 :99

لحظات وتعلن نتيجة الثانو ية العامة ،وقلب
ناصر شديد الاضطراب .ينجح ناصر،
و يحصل على المركز الرابع؛ فتكون سعادته
وأسرته غامرة ،و يقرر دراسة الطب والسفر
لأمريكا من أجل تحقيق ذلك .يسافر رغم
قلق أبيه وخوفه من سلبيات ذلك المجتمع؛
فيعده ناصر بالالتزام والتفوق ،وهو ما
يحققه في البدء .ل كن صديقه "طارق" الذي
يكره ناصر لتفوقه يعمل على إيقاعه في غواية
المخدرات؛ مما يدمر حياة ناصر الدراسية
والمادية والصحية .يشعر الأب بتغير ابنه؛
فيهرع للسفر إليه ،وهنا يكتشف الحقيقة؛
فيعود به إلى بلده لعلاجه في مصحة خاصة.
يعاني ناصر ،ل كن مع وجود والده بجواره
يستطيع الشفاء والعودة للحياة مرة أخرى.
نهض الأب للذهاب إلى صلاة الجمعة،
فتمسك ابنه عبد الله بأن يذهب معه.
اصطحب أبو عبد الله ابنه ،وأخذ يوضح له
بعض جوانب صلاة الجمعة ،داعيا لابنه
كثيرا .تغيرت السنون ،ودخل عبد الله
المدرسة ،وتعرف على أصدقاء منهم حسن
وثامر وسعد .ومع التقدم في الدراسة تفرق
الأصدقاء ،ل كن ظل حسن وعبد الله
صديقين .تغيرت أحوال حسن نتيجة تناوله
الحبوب المخدرة .سافر والدا عبد الله ،الذي
اختار أن يبقى لدى حسن ،ل كن الأخير
شجعه على تناول الحبوب المخدرة ،وهو ما
لاحظ أبو عبد الله آثاره على ابنه عند
عودته ،فأسرع لعلاجه .فجأة استيقظ عبد
الله من النوم ،وأدرك أنه كان في كابوس.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل كيف
يدمر الإدمان الشباب
المتفوق ،الساعي إلى
العلم في الخارج ،ودور
أصدقاء السوء الحاقدين
في هذا الدمار ،ثم دور
الأسرة في إنقاذ الابن
مما وقع فيه .يأتي البناء
السردي تقليديا ممتدا
وكأنه رواية مختصرة.
يتعدد الفضاء المكاني،
بينما تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.
تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل جانبا من
المخدرات،
أضرار
وآثارها على جيل
الشباب ،وشدة خوف
الآباء عليهم ،فضلا عن
دور الأصدقاء في الوقوع
في شركها .يأتي البناء
السردي تقليديا ل كن
ثمة توظيفا غير متقن
لتقنية الحلم ،كما يلاحظ
مباشر العنوان وخلوه
من الشعر ية .ينحصر
الفضاء المكاني في
"المسجد ،المنزل" ،بينما
تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

[ ]42نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي

 -82إبداعات قطر ية

 .1026انتظار ما لا يأتي ،راشد الشيب (ص )219

مسكينة هي ..واقفة أمام الباب ..كلما
دخل إنسان تتبعه ..وعندما يلمحها يقطب
و يأمرها بالخروج رغم نظرات توسلها .تبلل
قطرات المطر جسدها النحيل ،ولا تبالي،
فقط تريد الدخول .جلست أمام الباب
تنظر إلى الداخل والخارج في تردد
وخوف؛ لعلمها أنهم سيطردونها مرة
أخرى ،تتعجب لماذا يفعلون بها هكذا ،وهي
لم ترتكب خطأ .وعندما تلمح أقداما آتية..
تتنفس الصعداء ،وت ُردد" :لقد ابتسم لي
الأمل ..هذا أحدهم قادم تبدو عليه ملامح
الطيبة ..أعرفه ..إنه أفضلهم وأكرمهم ..لا
بد أنه سيساعدني للدخول" .وعندما دخل.
جرت خلفه ،فتنبه لها وقال" :اخرجي".
خرجت مترددة ،وتساءلت" :ماذا جرى له؟
لماذا يعاملني هكذا؟ أين توسلاته لي عندما
كان يريد استئجار غرفة في بيتي ..ل كني
سأنتظر القادم ..قد يأتي اليوم أو غدا أو
بعد غد".

[ ]42نادي الجسرة الثقافي
الاجتماعي

 -82إبداعات قطر ية

 .1027الدمية ،ناصر الهلابي
(ص )221 :220

انظر القصة رقم " " 293
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تسجل معاناة
الساردة نتيجة بقائها في
الخارج تحت المطر،
واستمرار ذلك مع
تجاهل الآخرين لها ،بل
ُّ
تنكرهم لما كانت تسديه
لهم من أفضال ،ل كنها
لا تفقد الأمل رغم
صعوبته .يأتي البناء
السردي شديد التكثيف
مركزا على الحدث،
وينحصر الفضاء المكاني
في "الخارج" ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالمشهدية.

[ ]42نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي

 -82إبداعات قطر ية

 .1028الشرنقة ،جمال فايز (ص )251

انظر القصة رقم ""133

[ ]42نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي

 -82إبداعات قطر ية

 .1029العباءة السوداء ،ناصر الهلابي
(ص )254 :253

انظر القصة رقم " " 302

[ ]42نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي

 -82إبداعات قطر ية

 .1030الركض في الوحل ،جمال فايز
(ص )263

انظر القصة رقم ""134
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[ ]42نادي الجسرة الثقافي
الاجتماعي
[ ]42نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي
[ ]43الهيئة العامة للشباب والر ياضة
(القسم الثقافي)

 -82إبداعات قطر ية
 -82إبداعات قطر ية

 .1033فئران وحجارة ،جمال فايز
(ص )72 :70

انظر القصة رقم " "140

 -83نماذج من الإبداع الشبابي في
قطر

 .1031التوقيع ،ناصر الهلابي
(ص )266 :265
 .1032المطارد ،راشد الشيب
(ص )267

غريب مع نفسه ،لا يعرف ما يفعله ،محاصر
من كل جانب رغم أنه يمتلك كل شيء
وال كثير من أدوات التسالي ،ل كنه حزين.
يحاول الخروج ولا يستطيع .حدث نفسه" :لم
أرتكب جرما ..غير أني قلت ما رأيت،
وعندما التهبت السياط فوق ظهري رفضت
تز يف أقوالي" .إني أحتاج إلى الهروب
والنفاذ من بين الجدران أكثر من أي وقت
مضى .بعد محاولات جهيدة ..تسلق الجدران
متسللا إلى الشارع وهو يردد :أنا الآن حر.
واتجهت الأنظار إليه ،وهمت بالمطاردة..
والتساؤل مرسوم على وجوه المارة .وبينما هو
مطارد صرخت طفلة صغيرة .طار جسده في
الهواء وسقط على الأرض جثة هامدة،
وتداخلت أعضاؤه ،وامتلأ الشارع دما والجميع
ينظرون إليه ،ويمرون في صمت .ولم يحركوا
ساكنا.

انظر القصة رقم " " 299
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تدور حول أزمة
الشخصية الرئيسة التي
تتمثل في حزنه رغم
امتلاكه ال كثير ،ل كنه
يشعر بالعجز عن تحقيق
السعادة ،وعندما يحاول
البحث عنها ينتهي الأمر
بالفشل .يأتي البناء
السردي محتويا على
أحداث غرائبية .ينحصر
الفضاء المكاني في
"المنزل -الشارع" ،بينما
تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

[ ]43الهيئة العامة للشباب
والر ياضة (القسم الثقافي)

 -83نماذج من الإبداع الشبابي في
قطر

 .1034الشرنقة ،جمال فايز
(ص )73

انظر القصة رقم ""133

[ ]43الهيئة العامة للشباب والر ياضة
(القسم الثقافي)

 -83نماذج من الإبداع الشبابي في قطر

 .1035الركض في الوحل ،جمال فايز
(ص )74

انظر القصة رقم ""134

[ ]43الهيئة العامة للشباب والر ياضة
(القسم الثقافي)

 -83نماذج من الإبداع الشبابي في قطر

 .1036تابوت من لحم ،جمال فايز
(ص )75

انظر القصة رقم ""131
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[ ]43الهيئة العامة للشباب والر ياضة (القسم الثقافي)

 -83نماذج من الإبداع الشبابي في قطر

 .1037فحيح العاصفة ،جمال فايز
(ص )77 :76

[ ]43الهيئة العامة للشباب والر ياضة (القسم الثقافي)

 -83نماذج من الإبداع الشبابي في قطر

 .1038الوسط الممنوع ،راشد الشيب (ص )79

انظر القصة رقم ""130

خرج من خيمته ،ومشي بين الخيام ،حتى
وصل إلى آخر المخيم .تتبلور أزمته في أنه منذ
مدة وهو هنا في الوسط ،إذا تحرك إلى أي
اتجاه قالوا له ممنوع؛ خطواته أصبحت
محدودة .أصحابه يقولون له سوف تفرج
قريبا ،وهو ما يتعجب منه نافيا إياه" :كيف
تفرج ودارنا اقتحمه الغرباء" .يتذكر عندما
ذهب إلى الشمال استقبلوه ،وأخبروا أن
هذا ممنوع ،وأنه يجب أن يرجع من حيث
أتى .رجع آملا أنهم سيسمحون له في المرة
القادمة ،وباءت محاولاته بالفشل .قالوا
قديما "خير الأمور أوسطها" ،وها هو ذا
يقف في الوسط منذ مدة ،وسوف يظل في
الوسط ،ولا يعلم إلى متى .هو خائف أن
يقولوا في المرة التالية( ..ممنوع في الوسط).
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تبلور أزمة السارد
وحيرته؛ نتيجة فقدانه
وطنه ،فضلا عن
حصاره في مكان ما،
ومنعه من التوجه إلى
سواه ،مشيرا إلى أزمة
الذات العربية ،عبر
ضعفها الكامن وراء
ضياع حقوقها .يأتي
البناء السردي شديد
التكثيف مقسما إلى
مقاطع مرقمة .ينحصر
الفضاء المكاني في
"الوسط" ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتسلسل.

[ ]43الهيئة العامة للشباب والر ياضة (القسم الثقافي)

 -83نماذج من الإبداع الشبابي في قطر

 .1039جنة الصحراء ،راشد الشيب (ص )81 :80

أشرقت الشمس على مكان قاحل ..فيه
ال كثير من النساء والأطفال :بعضهم في
خيام بالية ،وآخرون في الهواء الطلق ،من
بينهم تجلس امرأة مع صغيرها ذي
السنوات الست ،الذي يطلب منها الطعام.
احتارت الأم بماذا تجيب ،ولم تجد إلا أن
تخ بر الصغير بأنها سوف تعد الطعام ،ل كن
عليه أن ينام حتى يصبح الطعام مجهزا .نام
الطفل ودمعت عين الأم ،واحتارت بماذا
تجيبه عندما يستيقظ .تحسست جسده
فوجدته باردا ،تعجبت ثم غلبها النعاس.
رأت ابنها ينطلق إلى وادٍ تملؤه الخضرة
والطيور والحيوانات .عانت الأم لتصل إليه،
ل كنها عجزت .نظرت صوب الصوت البعيد.
شعرت بيد الابن الباردة ترفعها ل كي
تنهض .شعرت ببرودة تسري بجسدها ،وأنها
خفيفة .ل كن صوت الديك في الخلاء
أيقظها؛ فوجدت نفسها قابضة على عمود
الخيمة.

[ ]43الهيئة العامة للشباب والر ياضة (القسم الثقافي)

 -83نماذج من الإبداع الشبابي في قطر

 .1040المطاردة ،راشد الشيب (ص )82

انظر كتاب "  -81إبداعات قطر ية "
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعرض صورة
تجسد أزمة إنسانية تتمثل
في فقدان طائفة من
البشر لمأواهم؛ من ثم
كان سكنهم الخلاء،
فضلا عما يعانونه من
فقر وعوز ،بحيث لا
حاجاتهم
يجدون
الأساسية؛ وهو ما يؤدي
إلى فقدانهم الحياة
البناء
يأتي
نفسها.
السردي موظفا الحدث
الحلمي .ينحصر الفضاء
المكاني في "الخلاء"،
بينما تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

[ ]43الهيئة العامة للشباب والر ياضة (القسم الثقافي)

 -83نماذج من الإبداع الشبابي في قطر

 .1041الحصار في الدائرة المغلقة ،راشد الشيب (ص )85 :83

نهض أحمد من نومه وبعد أن غسل وجهه
طلب من موسى تاجر الخضار أن يعد له
بعض أنواع الفاكهة ،ذهب إلى الحمام
وحلق ذقنه ووضع ال كريم والروائح الطيبة،
وخلال ذلك رن جرس الهاتف ،وعندما
أجاب أغلق الخط في وجهه .جهز كل
شيء وجلس ينتظر وهو يقول" :الليلة عيد
الليلة" .مرت عليه ثلاث ساعات ،وهو
مندهش من هذا التأخير .وبعد فترة اقتحم
خذ َ
مجموعة رجال يرتدون الزي الرسمي ،و ُّأ ِّ
في سيارة شرطة ،للتحقيق معه .فكان اتهامه
بالاشتراك في جريمة قتل تمت بالأمس،
واعترف عليه أصدقاؤه بأنه هو المدبر للأمر.
ينتهي التحقيق بأخذه للمحاكمة رغم تأكيده
أنه مظلوم .ثم رن جرس الهاتف ..ورفع
أحمد السماعة ،فأغلقوا الخط في وجهه.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل عددا من
الأحداث الواقعية ل كن
تفتقد الرابط المنطقي:
إعداد لحفلة ،ثم القبض
على الشخصية الرئيسة،
ثم عودة لحدث انتظار
يدفع
مما
الحفلة؛
لمنحى
بالأحداث
رمزي .يأتي البناء
طابع
ذا
السردي
رمزي .ينحصر الفضاء
المكاني في "المنزل -غرفة
التحقيق" ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالمشهدية
مع نقلات زمنية.

[ ]43الهيئة العامة للشباب والر ياضة (القسم الثقافي)

 -83نماذج من الإبداع الشبابي في قطر

 .1042الانزلاق ،راشد الشيب (ص )86

"آه لقد انتهيت من عملي ..لم يبق إلا أنت..
لماذا لا تبتعدين .إنك تشوهين منظر المكان".
يحاول إبعادها ولا يستطيع ..يداه المرتعشتان
لا تقوى على حملها ..لا تحمل سوى اللقمة،
وتظل مرتعشة ..نظر إليها ..يريد الوقوف..
ولا يستطيع ..شبح الخوف يقعده ..تعب
من محاولاته ..كلما تمسك بالحائط ..تنزلق
يداه ..كل شيء ينزلق من يده ..حتى
اللقمة .وقف ..وقفة أسد هصور ..دارت
به الأرض ..حاول الإمساك بشيء ليثبت
نفسه ..لم يجد .تعثرت قدمه فسقط على
الأرض ..طلب النجدة لا أحد يرد عليه..
الكل ينظر إليه ولا يمد له يد العون .خرجت
أمامه ..مد يده لها ..أمسكتها ..انزلقت..
بكى رعبا ..هوى ..تذكر فعلته وكلامه..
أجهش نادما وظل يهوى على الأرض..
وهي تنظر إليه.

[ ]43الهيئة العامة للشباب والر ياضة (القسم
الثقافي)

 -83نماذج من الإبداع الشبابي في قطر

 .1043أسرار منتحر ،محسن الهاجري
(ص )103 :102

انظر القصة رقم ""257
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تسجل حدثا يتسم
بقدر من الغموض؛
نتيجة افتقاده للخلفية
الحدثية ،ل كنه يدور
حول معنى مفردة
الرئيس
العنوان
"الانزلاق" ،وما يحيط
به من عجز وافتقاد
المساعدة .يأتي البناء
السردي شديد التكثيف
لإعطاء معنى مفرد
خاص .يتسم الفضاء
المكاني بعدم التحديد،
وتأتي البنية الزمنية
مشهدية.

[ ]43الهيئة العامة للشباب
والر ياضة (القسم الثقافي)

 -83نماذج من الإبداع
الشبابي في قطر

 .1044أنثى ،محسن الهاجري
(ص )105 :104

انظر القصة رقم ""255

[ ]43الهيئة العامة للشباب
والر ياضة (القسم الثقافي)

 -83نماذج من الإبداع
الشبابي في قطر

 .1046العروس ،محسن الهاجري
(ص )113 :112

انظر القصة رقم " "260

[ ]43الهيئة العامة للشباب والر ياضة
(القسم الثقافي)

 -83نماذج من الإبداع الشبابي في قطر

 .1045البلاغ ،محسن الهاجري
(ص )111 :106

انظر القصة رقم ""254
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[ ]43الهيئة العامة للشباب
والر ياضة (القسم الثقافي)

 -83نماذج من الإبداع
الشبابي في قطر

 .1047المجنونة ،محسن الهاجري
(ص )116 :114

انظر القصة رقم " "250

[ ]43الهيئة العامة للشباب والر ياضة
(القسم الثقافي)

 -83نماذج من الإبداع
الشبابي في قطر

 .1048الدمية ،ناصر الهلابي
(ص )119 :118

انظر القصة رقم " " 293

[ ]43الهيئة العامة للشباب والر ياضة
(القسم الثقافي)

[ ]43الهيئة العامة للشباب
والر ياضة (القسم الثقافي)

 -83نماذج من الإبداع الشبابي
في قطر

 .1050آفاق ،ناصر الهلابي
(ص )123 :122

انظر القصة رقم " " 290

 -83نماذج من الإبداع
الشبابي في قطر

 .1049الهاتف يرن ،ناصر الهلابي
(ص )121 :120

انظر القصة رقم " " 292
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 -83نماذج من الإبداع الشبابي في قطر

 -83نماذج من الإبداع الشبابي في قطر

انظر القصة رقم " "2

[ ]43الهيئة العامة للشباب والر ياضة (القسم [ ]43الهيئة العامة للشباب والر ياضة (القسم [ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد الرحمن
مبروك
الثقافي)
الثقافي)

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة القصيرة
في قطر

 .1051دهاليز ،ناصر الهلابي
(ص )125 :124

 .1052المقود الثقيل ،ناصر الهلابي
(ص )127 :126

انظر القصة رقم " " 294

 .1053رجل الخ ير ،يوسف عبد الله نعمة
(ص )129 :125

انظر القصة رقم " " 289
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 .1056ضمير كاتب ،إبراهيم صقر المر يخي
(ص )140 :139

انظر القصة رقم " " 43

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد الرحمن [ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد الرحمن [ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد الرحمن
مبروك
مبروك
مبروك

 -84جدلية العجز والفعل في القصة القصيرة
في قطر

 .1055حب وجنون ،إبراهيم صقر المر يخي
(ص )138 :136

انظر القصة رقم " " 42

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة القصيرة  -84جدلية العجز والفعل في القصة القصيرة
في قطر
في قطر

 .1054الحنين ،إبراهيم صقر المر يخي
(ص )135 :133

انظر القصة رقم ""39
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[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد
الرحمن مبروك

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة
القصيرة في قطر

 .1057كنارة أم عزوز ،حسن رشيد
(ص )145 :143

انظر القصة رقم " "222

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد
الرحمن مبروك

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد الرحمن
مبروك

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة
القصيرة في قطر

 .1059الموتى لا يرتادون القبور ،حسن رشيد
(ص )152 :150

انظر القصة رقم " "225

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة القصيرة
في قطر

 .1058الرسالة الأخيرة ،حسن رشيد
(ص )149 :146

انظر القصة رقم " "223
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[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد الرحمن مبروك

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة القصيرة في قطر

 .1060وينبت الصبار ،أم أكثم (ص )159 :155

يأتي الحوار بينهما ،فهو يراها متغيرة ،غاضبة
أو حزينة ،يتساءل لم هي صامتة .يذكرها أنه
لم يبق على سفره إلا أيام معدودة ،ويذكرها
أنه صارحها بحقيقة موقفه ،الذي يمنعه من
الزواج بها؛ ل كونه من عائلة كبيرة ،يُع ُِّّده
والده لاستكمال خطاه السياسية .يذهبان إلى
المطعم ،وتتوالى الأحداث التي تذكرها
بجانب من مأساتها ،حيث سافرت تاركة
أمها رغم توسلاتها ،ثم خطاباتها لها من أجل
العودة .يسألها عن خططها المستقبلية،
فتخبره أنه بقي لها عام وتُنْهِّ ي دراستها،
وستظل تعمل مترجمة للمرضى العرب.
ينصحها بالعودة ،تستعيد جوانب أزمتها ،ثم
تقرر الهجرة إلى كندا للعمل والدراسة
هناك ،فقد انتهت الإجراءات ،وسترحل
هذا المساء.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
الذي يظهر في السرد بين
الجمل الحوار ية ،حيث
تجسد القصة إحدى
الحب،
إشكاليات
المتمثلة في ضعف
شخصية الرجل عن اتخاذ
قرار الزواج؛ نتيجة
الفوارق الاجتماعية.
يأتي البناء السردي
حوار يا مع تخلل الجملة
الحوار ية بوصف سردي
واستدعاء .ينحصر الفضاء
المكاني في "المطعم"،
بينما تتسم البنية الزمنية
بمركز ية الاسترجاع.

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد الرحمن مبروك

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة القصيرة في قطر

 .1061الخطوة الأخيرة ،أم أكثم (ص )162 :160

تعاني الساردة من علاقتها به ،فهي ترى أن
عرقه يهطل على منابع الفجر في وجهها،
تقاوم في صمت شقاء مستمرا ،أنفاسه كلسع
الجحيم .أربعون عاما هي الجسر الممدود من
الصلب بينها وبينه .أصابعه المهترئة تطوقها
كأخطبوط .تحجب عنقها المهزوم بعقد من
لآلئه ال كثيرة ،التي تؤلمها .تستقبل ضيوفها،
وتسكب القهوة ،وتضحك كطبل أجوف،
والموت والهزيمة تسكنان دارها .تستعيد
طفولتها مع صديقتها "سارة" ،التي ألقوا بها
كقمامة في حضن شيخ تسنده أكوام من
ذهب .اغتالوا أحلامهما البريئة .كانت ثورة
الساردة وحزنها شديدين .لم ت َ ِّع إلا وهي في
صبيحة اليوم السابع لزواجها .تثور على هذا
الزواج ،وتصر على الطلاق وعدم الاستمرار
رغم قسوة موقف العائلة ،وفي النهاية لم
تملك إلا أن تنكس رأسها وتبكي.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تجسد إشكالية
المرأة عبر زواجها غير
المتكافئ والقائم على
المنفعة المادية فحسب؛
مما يدفعها إلى رفض
هذا الزواج والتخلص
منه ،ل كن تأتي السلطة
الأسر ية عائقا في سبيل
البناء
يأتي
ذلك.
السردي أقرب إلى تيار
الوعي .ينحصر الفضاء
المكاني في "المنزل" ،بينما
توظف البنية الزمنية
الاسترجاع
تقنيتي
والاستباق.

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد الرحمن مبروك

 .1063طقوس للشعوذة والعشق ،كلثم جبر
(ص )171 :169

انظر القصة رقم " "35

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة القصيرة في قطر

 .1062بكائيات متقاطعة ،أم أكثم (ص )166 :163

مجموعة أفكار متنوعة عبر فقرات شديدة
التكثيف والقصر تقدم الساردة جوانب من
معاناتها ،بداية من الافتراق وفقدان عالمها
الرائع ،التي ترى ضياعه كضياع غرناطة.
تحاول التخلص من الجنين :حيث تمددت
على السرير في إحدى العيادات السر ية.
يسألها الأشيب ذو النظرة الرمادية :لماذا
تنوين التخلص من الجنين .تتألم من بعادها
عن أمها ،وتنتقد مكانة جدها المز يفة ،حيث
تنفي عنه كل ما عُر ِّف به من احترام ومهابة
وجلال وعظم .تعاودها آلام فقده؛ من ثم
تصرخ وتبكي ،تسجل انكساره بعد تجربة
الاعتقال ،حيث كان فارسا يمتطي الغمام
ويناطح النجوم قبل أن يدخل المعتقل.
وأخيرا تأتي معاناتها في لندن ،ثم الحزن،
وت ُنهِّ ي حديثها بمخاطبة القراء مبينة طبيعة
كتابتها السابقة.

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد الرحمن
مبروك

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة القصيرة
في قطر
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث ترصد معاناة
الذات ،التي تتنوع عبر
أشكال شتى ومراحل
متعددة
حياتية
ومتداخلة ،يجمعها الألم،
الذي يكثر مصدره .يأتي
البناء السردي مقطعيا
مرقما في شكل أقرب
إلى التداعي .يتسم
الفضاء المكاني بعدم
التحديد والعمومية ،كذا
تأتي البنية الزمنية غير
محددة.

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد الرحمن مبروك

 .1065امرأة أخرى ،كلثم جبر
(ص )179 :177

انظر القصة رقم " "36

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة القصيرة في قطر

 .1064مرثية شوق ،كلثم جبر (ص )175 :172

عبر مناجاة ترصد من خلال ثلاثة مقاطع
معنونة كلها بمفردتي العنوان الرئيس "مرثية
شوق" .في المقطع الأول "حلم" تخ بر
الساردة بأنه" :ربما لأنني مارست شعوذة
الجنون بكل طرقه ..التقطتك يا صديقي
المغترب من مختلف الوجوه ،واتحدت معك
في انفصامية الشعوذة ذاتها .غريبان في
مدينة غريبة .كنت أبحث عن مدنك
المسكونة بهلامية الشوق" .تنطلق في إعلان
اشتياقها لمدينة ما بكل ذكر ياتها ،وتتوالى
تساؤلاتها الح يرة تجاه حياته في تلك المدينة.
في "مرثية شوق ثانية" بعنوان "لقاء" ترصد
انشغال هذا الصديق بأخرى وابتعاده عنها،
وفي "مرثية شوق ثالثة" التي تأتي بعنوان
"نداء" تعبر الساردة عن آلامها نتيجة
افتقادها لذلك الآخر أو الصديق ،وتتوالى
تعبيراتها عن أوجه معاناتها المختلفة.

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد
الرحمن مبروك

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة
القصيرة في قطر
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث ترصد القصة عبر
إشكالية من
بنائها
إشكاليات الحب ،التي
تتمثل في افتقاد الساردة
للآخر؛ نتيجة تغير قناعته
الفكر ية والثقافية عبر
حياته في تلك المدينة
الغريبة؛ وهو ما يدفع
الساردة إلى تقديم
مرثيتها .يأتي البناء
السردي مقطعيا معنونا
تتكرر فيه الدوال .ينحصر
الفضاء المكاني في تلك
"المدينة الغريبة" ،بينما
تتسم البنية الزمنية
بمركز ية الاسترجاع.

 -84جدلية العجز و الفعل في
القصة القصيرة في قطر

 .1068في البدء كان السقوط ،نورة السعد
(ص )191 :189

انظر القصة رقم " "115

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة القصيرة
في قطر

 .1067الشتاء ،نورة السعد
(ص )188 :187

انظر القصة رقم " "116

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد [ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد [ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد الرحمن
مبروك
عبد الرحمن مبروك
عبد الرحمن مبروك

 -84جدلية العجز و الفعل في
القصة القصيرة في قطر

 .1066المومياء ،نورة السعد
(ص )186 :183

انظر القصة رقم " "114
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[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد الرحمن مبروك

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة القصيرة في قطر

 .1069أوراق الخر يف ،زهرة المال كي (ص )196 :195

ترقد وحيدة في غرفتها بالمستشفى ،منتظرة
مجيء موعد الز يارة ،وعندها يدخل "خالد"
ومعه زوجته وطفله ،لم تطل الز يارة ل كنها
أشعلت في داخلها نيرانا لا تخمد ،وتتساءل
عن دوافعها :هل هو الاطمئنان أم تشفي
خالد الذي رفضته فيها؟ تستثير هذه الز يارة
أفكارها ال كثيرة ،التي تعبر عن حقيقة
أزمتها؛ من ثم تتمنى عدم مجيئه ،ل كنها تتحسر
على ما فاتها ،خاصة مع رؤيتها طفلا صغيرا
أشعل فيها موجات الندم ،تحاول كثيرا
إسكات أفكارها؛ فتعجز خاصة مع الصوت
المفزع الذي يقول لها ساخرا :لقد اخترت
الخر يف ،وأصبح قدرك الذي تعيشين به..
ودموعك الآن لن تستطيع أن تبعث الحياة
في أوراق الخر يف الذابلة.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج إشكالية
الندم على رفض الحب،
لا سيما مع سقوط
الذات فيما تراه خر يف
العمر ،وشعورها بانقضاء
فرصة الحياة ثانية؛ من
ثم يزداد الندم عمقا.
يأتي البناء السردي
تقليديا مع التركيز على
وعي الشخصية الرئيسة.
ينحصر الفضاء المكاني في
بينما
"المستشفى"،
توظف البنية الزمنية
الاسترجاع.

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد الرحمن مبروك

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة القصيرة في قطر

 .1070القدر ،زهرة المال كي (ص )198 :197

أسرع "حسام" في سعادة غامرة نحو الشقة
المتواضعة ،التي يقيم فيها مع والده ،ورغم
إحساسه بالمرارة فإنه في هذه اللحظة شعر
بجمال كل ما حوله؛ فمن اليوم سينسى
الأشياء القديمة ،وسيبحث عن أخرى
جديدة .أخذ يفكر كيف سيخبر والده
بنجاحه الباهر في الامتحانات؛ خاصة مع
معاناة الوالد من أجل مساعدة حسام؛ ل كي
يكمل تعليمه .ل كنه وجد أباه متوفى .مرت
الأيام دون أن يستطيع حسام التقدم
للجامعة؛ لعدم امتلاكه المال الكافي .فكر في
سرقة العجوز "فاطمة" ،التي لديها ال كثير من
المال ،وليس لها أقارب ،ذهب لشراء
مسدس ،ل كن في اليوم التالي سمعت
العجوز خبر العثور على جثة حسام في ساعة
متأخرة من الليل و بحوزته مسدس.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج إشكالية
الفقر ،الذي يدفع
الشخصية إلى التفكير في
الجريمة بوصفها وسيلة
للحصول على المال ،ل كن
تلك
يمنع
القدر
الشخصية من تحقيق ما
البناء
يأتي
تريد.
السردي موظفا مقدمة
ح ْ
كمية تلخص مغزى
ِّ
القصة ،مع استخدام
عنصر المفاجأة .ينحصر
الفضاء المكاني في
"المنزل ،الشارع" ،بينما
توظف البنية الزمنية
الاسترجاع
تقنيتي
والاستباق.

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد الرحمن مبروك

 .1072دعاء أم ،حصة يوسف العوضي
(ص )204 :203

انظر القصة رقم " "546

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة القصيرة في قطر

 .1071نهاية حلم ،زهرة المال كي (ص )199

تعج قاعة الانتظار بالمسافرين حيث يعلوهم
الملل الثقيل ،ومن بينهم يتجه نظر "أحمد" إلى
أحد المسؤولين الذي يعلن تأخر الرحلة
ساعتين .ينطلق أحمد في ذكر ياته رغم
محاولاته الهروب منها .تذكر صباحا مشرقا
وقف خلاله برهة في شرفة الحديقة ،اتجه
إلى من يحب ،ل كن صدم عندما علم
بخطبتها إلى ابن خالتها .سافر إلى أيام
دراسته ،حيث عشق الفن منذ الصغر،
وسعى إلى الالتحاق بمعهد الموسيقى ،ورغم
بدايته الجادة فيه فإنه انحرف عن سواء
السبيل عبر جماعة من الأصدقاء ،انتزعوا
من عقله كل المبادئ التي يؤمن بها ،وكانت
النتيجة هي السقوط والفشل .رنت ضحكة
أحمد بلا شعور؛ مما لفت نظر المسافرين .ثم
جاء الصوت يعلن انطلاق رحلة الطيران
إلى الدوحة.

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد الرحمن
مبروك

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة القصيرة
في قطر
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم ثم
الغائب ،حيث تسجل
تجربة الفشل في تحقيق
الحلم ،الذي تطور من
الارتباط بمن يحب ،ثم
الانطلاق في عالم
الموسيقى ،ل كن كان
الانحراف عبر جماعة
الأصدقاء غير الأسو ياء.
يأتي البناء السردي
موظفا عنصر التشو يق.
ينحصر الفضاء المكاني في
"المطار" ،بينما تتسم
البنية الزمنية بمركز ية
الاسترجاع.

 .1074لعبة الأرقام ،حصة يوسف العوضي
(ص )209 :208

انظر القصة رقم " "547

 .1075الرحلة الأخيرة ،وداد عبد اللطيف
(ص )220 :213

انظر القصة رقم ""171

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد الرحمن [ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد الرحمن [ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد الرحمن
مبروك
مبروك
مبروك

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة القصيرة  -84جدلية العجز و الفعل في القصة القصيرة  -84جدلية العجز و الفعل في القصة القصيرة
في قطر
في قطر
في قطر

 .1073حسنا فعلوا ،حصة يوسف العوضي
(ص )207 :205

انظر القصة رقم " "545
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 -84جدلية العجز و الفعل في القصة
القصيرة في قطر

 .1078أشياء ،هدى النعيمي
(ص )237 :233

انظر القصة رقم " " 444

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد
الرحمن مبروك

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة
القصيرة في قطر

 .1077ال كرباج ،وداد عبد اللطيف
(ص )229 :224

انظر القصة رقم ""173

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد الرحمن [ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد
الرحمن مبروك
مبروك

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة القصيرة
في قطر

 .1076ليست إلا ذبابة ،وداد عبد اللطيف
(ص )223 :221

انظر القصة رقم ""172
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[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد
الرحمن مبروك

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة
القصيرة في قطر

 .1079اللحن المكسور ،هدى النعيمي
(ص )240 :238

انظر القصة رقم " " 451

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد
الرحمن مبروك

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة
القصيرة في قطر

 .1081يوم العيد ،جمال فايز
(ص )247

انظر القصة رقم " "143

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد
الرحمن مبروك

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة
القصيرة في قطر

 .1080الشرخ ،هدى النعيمي
(ص )243 :241

انظر القصة رقم " " 456
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[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد
الرحمن مبروك

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة
القصيرة في قطر

 .1082ظل النخيل ،جمال فايز
(ص )248

انظر القصة رقم " ( " 153تحت عنوان:
تحت ظل النخيل)

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد
الرحمن مبروك

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد
الرحمن مبروك

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة القصيرة
في قطر

 .1084أمام القضبان ،محسن الهاجري
(ص )254 :253

انظر القصة رقم " " 262

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة
القصيرة في قطر

 .1083نتوءات الباب الخشبي ،جمال فايز
(ص )249

انظر القصة رقم " " 142
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[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد
الرحمن مبروك

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة
القصيرة في قطر

 .1085نقطة تفتيش ،محسن الهاجري
(ص )257 :255

انظر القصة رقم " " 270

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد
الرحمن مبروك

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد
الرحمن مبروك

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة
القصيرة في قطر

 .1087الخيال المحال ،ناصر الهلابي
(ص )264 :263

انظر القصة رقم " " 312

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة
القصيرة في قطر

 .1086وغاب الراعي ،محسن الهاجري
(ص )259 :258

انظر القصة رقم " " 271
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[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد
الرحمن مبروك

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد
الرحمن مبروك

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة
القصيرة في قطر

 .1089القر ية الرمادية ،ناصر الهلابي
(ص )269 :267

انظر القصة رقم " " 311

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة
القصيرة في قطر

 .1088زمن الموج ،ناصر الهلابي
(ص )266 :265

انظر القصة رقم " " 310
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 -84جدلية العجز و الفعل في القصة
القصيرة في قطر

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد الرحمن مبروك

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة القصيرة في قطر

 .1090في انتظار الحافلة ،راشد الشيب (ص )274 :273
 .1091السهم ،راشد الشيب (ص )275

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد
الرحمن مبروك

الضباب كثيف هذا الصباح ..والهدوء
يسكن في كل مكان ..حتى وصل السارد
إلى مكان انتظار الحافلة .أتى شاب أشعث
أغبر مضطرب الهيئة ،وجلس على الرصيف.
ثم جاء أب مع ابنه ..الابن يمشي والأب
يلاحقه بصفعاته .ومن بعيد أتى رجل وهو
يجري و يصرخ :ساعدوني؛ الرجل مصاب..
صدمته سيارة ،وسيارة الشرطة تلاحقه،
ل كن اشتعلت سيارة الشرطة بعد اصطدامها
بعامود كهرباء ،فقال الشاب الجالس على
الرصيف :إنهم مجانين ..اصطادوا العامود
وتركوا المجرم يهرب .ثم حاول إشعال
سيجارة ،ل كن أشعلها بالمقلوب .صاح
الرجل المستغيث :لقد نسينا الرجل المصاب،
وحاول دفع الناس إلى إنقاذه ،ل كن الجميع
لم يهتموا ،بل توقفت الحافلة وركب الجميع،
وتحركت الحافلة والرجل واقف وعلامات
التعجب والاستفهام تخرج من عينيه.
عبر مقاطع أربع ترصد القصة انجذاب
الأنظار في المقهى إليه ،وملاحظتها له هو
يرسل نظراته إليها ،ثم كان التواصل بينهما
بالنظرات ،وأخيرا تأتي نتيجة المعركة التي
دارت في المقهى.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث ترصد موقفا يتمثل
في توقف عدد من
لانتظار
الشخصيات
الحافلة ،يقع حادث
ومطاردة من الشرطة
للجاني ،ل كن جميع
الشخصيات لا يهتمون
بما يحدث ،و يكتفون
بركوب الحافلة .يأتي
البناء السردي تقليديا في
ظاهره .وينحصر الفضاء
المكاني في "محطة انتظار
الحافلة" ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالمشهدية.

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث ترصد عاقبة
متابعة أحد الجالسين على
المقهى لامرأة .يأتي
البناء السردي مقطعيا
مرقما شديد التكثيف.
ينحصر الفضاء المكاني في
"المقهى" ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالمشهدية.

[ ]44حسن عبد الله رشيد ،مراد عبد الرحمن
مبروك

 -84جدلية العجز و الفعل في القصة القصيرة في
قطر

 .1092الغريب ،راشد الشيب (ص )276

ترصد القصة مشهدا يسجل ثورة "خالد" ضد تروى هذه القصة من
اعتداء "الغريب" الذي اقتحم دارا لآخرين ،خلال ضمير الغائب،
واستولى عليها ،بل ضرب صاحبها .ل كن حيث تسجل ثورة بلا
قيمة ضد معتدٍ .يأتي
تنتهي ثورة خالد بلا فعل.
البناء السردي مكثفا مع
غلبة الحوار .ينحصر
الفضاء المكاني في
"المكتب" ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالمشهدية
مع توظيف الاستر
جاع.

[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في قطر

[ ]45حسن رشيد

 .1094الحصار :كلثم جبر
(ص )35 :27

 -85أصوات من القصة القصيرة
في قطر

 .1093المستهترة :إبراهيم صقر المر يخي
(ص )23 :19

انظر " 41

انظر القصة رقم " " 29
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[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة
في قطر
[ ]45حسن رشيد

 .1096الصندوق الخامس :كلثم جبر
(ص )58 :51

انظر القصة رقم " " 27

 -85أصوات من القصة القصيرة في قطر

 .1095الصهد والرحيل :كلثم جبر
(ص )50 :37

انظر القصة رقم " " 25
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[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في قطر

 .1097المصعد :سارة
(ص )64 :61

تدور القصة حول مشاعر الساردة خلال
لحظة خاصة ،جمعتها وإياه داخل جدران
المصعد ،حيث كان يسبقها بخطوة؛ ليفتح
باب المصعد .وعندئذ تمرق من تحت
ذراعه ،مشعلا لديها مشاعر قو ية .تستند
الساردة على جدار المصعد ،يستند هو على
الجدار الآخر ،ثم يأتي بينهما حوار قصير،
بينما يغلب على السرد حديث الذات
الخاص بالساردة ،التي تبلور شدة تأثرها
بوجودها معه في المصعد .يفتح الباب
مستندا إليه ،تعبر بينما حشرجة المصعد
ال كسول يعلو صوتها .تختبئ الساردة في
شالها الصوفي؛ لتعبر دون أن تبتل أو
تح ترق .ينشق قلب المصعد ،تخرج الساردة
ومشاعرها تزداد اشتعالا ،يقول لها:
تصبحين على خير ،فترد :وأنت.

678

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تبلور الساردة
مشاعرها خلال لحظة
خاصة ،وتجربة ذات
تأثير قوي فيها ،وذلك
حينما جمعتها الصدفة
معه داخل المصعد .يأتي
البناء أقرب إلى تيار
الوعي ،حيث كثافة
السرد حول بلورة
مشاعر الساردة ،مع قلة
رصد الحدث .ينحصر
المكان في "المصعد"،
ويتسم المكان بالمشهدية،
مع بيانية اللغة.

[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في قطر

 .1098الحائط :سارة
(ص )68 :65

تتناول القصة مقاطع خاصة من طفولة
الساردة ،فعندما يأتي المساء يسندون السلم
الخشبي إلى الحائط ،و يصعدون إلى سطح
الدار ،ليشاهدوا على حائط النادي المتواضع
قيس وليلى ،ويبكوهما حتى الفجر .وحين
تغمر "النهاية" الحائط ،تورق الساردة شجنا
مكتوما وخوفا .يأتي الصيف عندئذ تجلس
الجدة في فناء الدار ،بجوارها أدوات صنع
عصير الليمون المثلج ،و يظل الصيف جاثما
طالما ظلت الجدة تفعل ذلك ،ويهرب حين
تعبق رائحة الزنجبيل في حجرتها .تواصل
الساردة استعادة جوانب من طفولتها،
حيث تقطع الطر يق الترابي إلى مدرستها
متسربلة بالعباءة والنقاب ،تقاوم يتمها المبكر،
وهجرة أبيها إلى الهند .كان المطر يهطل
عندما عادت من المدرسة شاحبة خائفة،
فثمة نهاية مختلفة ،فقد رآك صاحب الدكان
تتسلمين رسالة من ذلك الرجل الغريب.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث ترصد الساردة
جوانب من طفولتها،
وكيف شكلت "السينما"
زوايا متعددة من
خيالاتها وشخصيتها .يأتي
البناء مقطعيا معنونا
بالكلمات الأولى من
ويتنوع
الفقرات،
الفضاء المكاني من فقرة
لأخرى ،ل كنه يدور في
محيط القر ية ،أما البنية
الزمنية فتتماهي في هذه
الفقرات.

[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في قطر

 .1099الصهد :سارة
(ص )71 :69

للخر يف رائحة القلب المهجور ،تطالعها أثوابها
وعطورها المترفة [التي تفيض من وراء
البرقع والعباءة احتجاجا مكتوما] .اليوم
َّ
تتعد الأربعين .كانت
صارت جدة ولم
ترعى الإبل عندما رآها تاجر اللؤلؤ القادم
من المدينة ،تزوجها وعاد بها ليستشري
المرض في جسدها .تنوعت سبل العلاج ما
بين القرآن والأحجية ،ثم السفر أخيرا
لبيروت .وعندما عادت تجمعت النسوة في
بيتها؛ حيث انفتح لهن شباك يطللن منه على
عالم سحري يتخطى عتبات المدينة الصغيرة.
بعد غياب طو يل عادت وقد أينع الوجه
الذي تحسده النسوة .كانت تداري ملامح
امرأة نزقة تدق بطفولة جدار القلب
الصدئ .خرجت إلى الفناء في طر يقها
للاغتسال ،رأت السائق في طر يقها
فأشاحت ،وبعدما انتهت من الاغتسال
الذي أشعلها استدارات نحو حجرتها ،القلب
يفور ،والصهد ينداح ،وأقدامه تقترب.

680

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب ،مع
تركيزها على داخل
الرئيسة،
الشخصية
حيث ترصد انفتاحها
إلى ما وراء عالمها
المحدود ،وتفجر ينابيع
الأنوثة بها ،بعدما وأدتها
حياتها القاحلة .يأتي
البناء مقطعيا معنونا،
عتبة
ضمن
وتكرار
العناوين الفرعية دال
الرئيس
العنوان
"الصهد" ،يتنوع المكان
بين "القر ية" و"بيروت"،
وثمة استرجاعات.

*[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في قطر

 .1100تلك الليلة ذلك الحزن :سارة
(ص )76 :73

[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في قطر

 .1101ابتسامة طازجة :سارة
(ص )80 :77

تدور القصة حول حدث خاص ،حيث
تجلس امرأة كبيرة السن ،في غرفتها
وحيدة ،يُقْر َع جرس الباب الساعة َ الثانية
بعد منتصف الليل ،وعندما تسأل :من
الطارق؟ تجده شرطيا يؤكد ضرورة ذهابها
إلى قسم الشرطة الآن لا الغد .تمشي خلف
الشرطي المكدودِّ الوجه ِّ خائفة ،وتسمع
تعليقات بعض المارة .توقظها عبارة "وصلنا
يا ست هانم"؛ فتندهش من هذا الوصف
"ست الهانم" .تدخل لمقابلة الضابط ثلجي
الملامح ،الذي يرشف فنجانا من القهوة.
ويدور بينهما حوار ،في بدايته يتحدث هو
وتصمت هي ،حيث يطلب منها ضرورة
عودتها لزوجها ،وأن هذا في مصلحتها .ثم
تتحدث هي وهو صامت ،مبينة أن في ذلك
ظلما لها.
ترى الساردة الشرطي كل يوم في طر يقها
إلى العمل ،ابتسامته الطازجة دائما تثير
قلقها ،يقابل تشنج المارة بابتسامته تلك،
وهو يصد سيل العربات المتدفق ،يقود
طفلا أو شيخا إلى الرصيف المقابل،
حاولت الساردة أن تتحاشى وجهه ،فوجهها
لا يعرف الابتسام ،كما حاولت أن تنتزعه
من ذاكرة مشوارها اليومي .ما أثار قلقها
أكثر أن ابتسامته صارت المرفأ والحصن
والبشارة دون أن تدري .ما إن تقترب منه
حتى تتمهل في القيادة ،تلقي التحية؛ فتشع
ابتسامته على وجهها .قررت الساردة
مكافأته .وضعت حفنة من النقود في ظرف
مغلق في طر يقها إليه .مدت يدها،
والابتسامة تسأل .ابتسامته التي تخصب
الفصول في اليوم التالي أجدبت.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث ترصد معاناة
امرأة عبر إجبارها على
ضرورة العودة لزوجها
رغم رفضها ذلك .يأتي
البناء مقطعيا معنونا
بأجزاء العنوان الرئيس،
مع تكرار تلك العناوين
الداخلية .ثمة بناء خاص
لهذه القصة ،حيث
يحدد في بدايتها أبعادها
السردية :الوقت ،المكان،
ويتسع
الشخصية،
الحوار بها ،ل كنه حوار
من طرف واحد دائما.
تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تقدم معنى إنسانيا
يتمثل في "شرطي المرور"،
الذي يعمل على مساعدة
الآخرين مع حفاظه على
ابتسامته الدائمة رغم
عمله الشاق ،ل كن
هذه
مثل
تختفي
الابتسامة عندما تقدر
بالمال .يعتمد البناء
السردي على عنصر
المفارقة ،وينحصر الفضاء
المكاني في "الشارع" ،مع
مشهدية البنية الزمنية.

[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في قطر

 .1102امرأة في رسالة :سارة
(ص )88 :81

تروي الساردة تجربتها الخاصة في الحب عبر
رسالتها إلى من تحب ،حيث تستعيد ما
دفعها إلى كتابة هذه الرسالة ،وهو أنها
كانت تتجول على رصيف الشارع المطل على
خطوات تقترب منها،
ٍ
البحر ،فسمعت
وعندما التفتت وجدت أحد مذيعي التلفاز
المشهورين؛ مما ذكرها بمن تحب قبل أن يترك
مهنته السابقة ،ويبتعد عن الشاشة،
واستعادت حوارها الأول ،الذي طال
بينهما في ذكاء شديد .ما زالت كلمات تلك
الأمسية مطبوعة في مخيلتها حرفا حرفا.
صارت منذ تلك الليلة متعلقة به ،وشعرت
أنه هو الذي يخاطبها في برنامجه ،بل أخذ
يتصل بها ،و يطلب منها الحديث .ل كن في
النهاية قررت الانسحاب؛ رفضا أن تكون
المرأة الأخرى.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث ترصد الساردة
إشكاليتها في حب من لا
تستطيع الزواج منه،
وقرارها الاختفاء ،هربا
من أن تكون المرأة
الأخرى ،التي يرفضها
المجتمع .يأتي البناء
السردي في شكل
رسالة ،ومعه يتنوع
الآني
بين
المكان
والماضوي ،كذا يأخذ
الزمان طابعا مشهديا على
مستوى كتابة الرسالة،
فضلا عن مركز ية
الاسترجاع.

[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في قطر

 .1103بيت العنكبوت :نورة آل سعد
(ص )98 :89

كان الظلام يغشى صالة المسرح ،ولم يكن
للحضور وجوه ،وكان الصمت مستبدا .ثمة
زوجان يدخلان ،و يصلان إلى مقعدين .بدأ
العرض المسرحي ،وتركزت أنظار الزوجة
على الممثلة :صوتها الرقيق ،جسمها النحيل،
ثيابها ،هيئة شعرها .تتوالى مشاهد
المسرحية ،ومعها التصقت الزوجة بزوجها،
راغبة في العودة ،ل كن ثار الزوج مؤكدا أن
وجودهما هنا كان بناء على رغبتها .ومع
طرقات أحد المشاهد ،انتفضت الزوجة
بقوة ،أمسكت ساعد زوجها بحركة لا
شعور ية .ودت لو تدفع رأسها في صدره
وتختبئ .ومع توالي أحداث المسرحية انفجر
كل شيء أمام شيخة .إنها تتذكر ما حدث
في ذلك العصر ال كئيب منذ أربع سنوات.
ينتهي العرض ،ومعه يتذكر الزوجان دور
جاراتهم في نشوب المشاكل بينهما.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج إحدى
الحياة
إشكاليات
الزوجية ،وما يحيط بها
من خلافات نتيجة
ُّ
تدخل الآخرين ،خاصة
من يسعى منهم إلى
الوقيعة بين الزوجين.
يتميز البناء السردي
الحدث
بتوظيف
الداخلي ،الذي يأتي
أيضا
أدبيا
عملا
"مسرحية" ،يتنوع المكان
بين "المسرح والمنزل"،
استرجاعات
وثمة
لإضاءة الأزمة.

[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في قطر

 .1104تلك الليلة :مايسة الخليفي
(ص )108 :99

تصف الساردة ما يحيط بها من اضطراب
وفوضى وضبابية إزاء ما حولها من أصوات،
فلم تفلح ساعات الراحة في أن تستعيد
توازنها .الضجة خارج غرفتها تزداد عنفا.
ترى أنهم يسلبونها حقها الطبيعي في
الاعتراف بأبسط ممتلكاتها وأغلاها .أمها
تناديها أن تفتح باب حجرتها أمام أعصابهم
الثائرة .ثمة جمهرة محتشدة أمام غرفتها :خالها
المستبد ،وأبوها الطيب المسلوب الإرادة.
ثمة ضجيج يعلو بالخارج ،يأتي صوت أمها
والإعياء يأكل أعصاب الساردة ،التي تتوقع
جدالا بينها وبينهم ،من أجل أن تعود إلى
بيتها وزوجها ،الذي تستعيد معاناتها معه
طوال ثلاث سنوات من الزواج ،عبر قسوته
عندما ولدت بنتا ،فضلا عن زواجها وهي
ابنة أربعة عشر عاما؛ من ثم تؤكد أن صبرها
قد نفد.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تسجل الساردة/
الزوجة معاناتها في ظل
زواجها صغيرة ،وسيطرة
أسرتها على إرادتها،
فضلا عن قسوة الزوج
في التعامل معها .يغلب
على البناء السردي
تسجل رؤ ية الشخصية
للأحداث؛ ومن ثم
يسيطر المونولوج .ينحصر
المكان في "غرفتها" ،مع
الاسترجاعات
توالي
وتداخلها .ثمة مفردة
"ال كتور"
بيئية
ص.106

[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في قطر

 .1105الجنازة :وداد عبد اللطيف
(ص )118 :109

ع ُيِّنت الساردة بعد تخرجها م ُدرِّسة في
إحدى المدارس الإعدادية ،وهنا لفتت
نظرها "لولوة" الفتاة الصغيرة الحزينة اليائسة.
ورغم محاولات الساردة عدم الالتفات
لهذه الفتاة فإنها لم تستطع .لاحظت ذكاء
الفتاة الحاد ،ل كن دون عناية حقيقة
بالتحصيل .وعندما بحثت علمت أن لولوة
ترعى أمها المر يضة وأخوتها؛ مما جعلها تبذل
جهدا جبارا لمطاردة النعاس في إحدى
الحصص ،وكان السبب سهرها لمرض
أخيها .انشغلت المدرسة بلولوة؛ فقد رأت
فيها طفولتها اليتيمة وإحساسها بالوحدة
والإهمال .ذات يوم رأتها تلتقط الورق
والزجاجات الفارغة من الفناء ،فغضبت
ونادت عليها ،وعندما علمت أنها فعلت ذلك
بناء على أمر من إحدى المدرسات
تشاجرت مع تلك المدرسة .وعندما سألت
لولوة عن والدها علمت أنها متوفى.

[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في قطر

 .1106هكذا كانت النهاية :حصة العوضي
(ص )142 :119

انظر القصة رقم " " 553
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تعرض نموذجا
لفتاة تعاني في دراستها
بسبب
وحياتها؛
الأسر ية
أوضاعها
المضطربة :فالأم مريضة
والأب متوفى ،وثمة
أخوة يحتاجون للرعاية.
يأتي البناء تقليديا شاملا
أنماط السرد المختلفة،
من حدث وحوار
ووصف .ينحصر الفضاء
المكاني في المدرسة،
وتحتوي البنية الزمنية
على استرجاعات حوار ية
توضيحية.

[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في قطر

 .1107القر ية الصغيرة تخلع ثوب الحداد :حصة العوضي
(ص )154 :143

انظر القصة رقم " " 542

[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في
قطر

[ ]45حسن رشيد

 .1109الغربة :حسن رشيد
(ص )176 :167

انظر القصة رقم " " 239

 -85أصوات من القصة القصيرة في
قطر

 .1108الط ُعم :حسن رشيد
(ص )165 :155

انظر القصة رقم " " 242
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[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في قطر

 .1110صاحب الدراجة :هدى النعيمي
(ص )188 :179

انظر القصة رقم " " 462

[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في قطر

 .1111دائرة الانكسار :مبارك عمر سعيد
(ص )191

مواطن عربي مقيم في قطر

[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في قطر

 .1112قرص الذاكرة مبارك عمر سعيد
(ص )195

مواطن عربي مقيم في قطر
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[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة
في قطر

 .1113الباب الخشبي :جمال فايز
(ص )202 :201

انظر القصة رقم " [ " 142تحت اسم "
دويبات الباب الخشبي"]

[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة
في قطر

 .1115شمسنا شرقية عليها وقار شمسهم غربية جلاها سفور
سنيوريتا بونيتا (ناصر الهلابي) (ص )214 :205

انظر القصة رقم "[ "307مع تقديم بيت
الشعر الذي استهل به الكاتب قصته قبل
عتبة العنوان الرئيس "سنيوريتا بونيتا"

[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في قطر

 .1114يوم العيد :جمال فايز
(ص )204 :203

انظر القصة رقم " " 143
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[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في قطر

[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في
قطر

 .1116النقش في عيون الصمت :راشد الشيب
(ص )217
 .1117ساعة واحدة :راشد الشيب
(ص )219

يعبر السارد عن معاناته في ظل السكون
الذي يجعل المكان موحشا ،ويتساءل عن
حقيقة موقف تلك الذات الأنثو ية التي
يناجيها .ظلت هي تقرض أظافرها ..غير
مهتمة ،بينما قد شملته الح يرة والتعب عندما
حاول وصفها .نظرت إليه بابتسامة تحدٍ؛
من ثم يثور في مكانه ،تخنقه العبرة ،تظلم
الدنيا في وجهه .رغم ذلك نهضت من
مكانها ..وتركته مع السكوت الموحش.

تروى هذه اللمحة
القصصية من خلال
ضمير المتكلم ،معبرة عن
معاناة المحب نتيجة سوء
موقف الآخر .يعتمد
البناء على المناجاة،
وتتماهي البنيتان المكانية
والزمنية ،ويتميز السرد
بالتكثيف الشديد.

تعبر القصة عن معاناة الساردة /أو
الشخصية الرئيسة المروي عنها في وحدتها
داخل غرفتها ،حيث تلمست بنظراتها كل
شيء .تعبر عن رغبتها في النوم ولو ساعة؛
حيث إنها لم تنم منذ يومين .تقرر أنها ستنظر
من الشباك؛ لتطمئن لرحيل من تخافهم.
ورغم أنها تحمد الله؛ لأنه لا يوجد أحد؛ لذا
تمددت على الفراش قليلا.

تروى هذه اللمحة
القصصية من خلال
ضمير الغائب ،حيث تعبر
عن معاناة الشخصية
الرئيسة من خوف
المجهول .يعتمد البناء على
المناجاة ،وتتماهى البنيتان
المكانية والزمنية ،ويتميز
السرد بالتكثيف الشديد.
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[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في قطر

 .1118آهات الذات :راشد الشيب
(ص )222 :221

تتلفت حول نفسها كلما سمعت صوتا،
خائفة مرتبكة ،تسمع أصوات ناس يكلمونها
في خفاء .جلست على ال كرسي والفتيات
من حولها واقفات وقد لبسن ملابس
سوداء ،وعندما أتى وقعت الأعين ببعضها.
دخل مبتسما ،كأنه أسد جوعان ،ول كنه
هز يل لا يقوى على الصيد .نظرت فيما
حولها رأت بعضهم يضحك ،وآخرون
يهمسون ،فتوجعت صامتة نتيجة ضياع
حقوقها الإنسانية .عاودت النظر إليه وهو
وسط المعمعة يمشي .نهضت وتجولت في
غرفتها ،قلمت أظافرها والعرق يتصبب منها،
ثم صرخت بصوت عال ،معبرة عن عدم
خوفها من أحد .دخلت أمها قائلة :ما بك؟
لم هذا الصراخ؟ هيا استبدلي ملابسك
وتجهزي سيصل خطيبك بعد قليل.

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعبر عن معاناة
الساردة نتيجة علاقتها
بالآخر /خطيبها ،وذلك
ما تجسده من خلال
خيالاتها التي تتوالى عليها
قبيل مجيئه ،كأنها
تستشرف المستقبل عبر
تلك الخيالات ،التي تعبر
عن أزمتها في الوقت
نفسه .ينحصر المكان في
يشغل
"الغرفة"،
الاستباق مساحة مركز ية
في البنية الزمنية.

[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في قطر

 .1119بياض وسواد :راشد الشيب
(ص )225 :223

شمس الصباح محرقة ،تسللت ولسعت
"سناء" في مقلتها ،انقلبت وأيقظت أختها
"سعاد"؛ لأنهما تأخرا عن الجامعة .ل كن
سعاد تريد أن تواصل النوم ،لا سيما مع
الحلم الجميل بالقادم على فرس أبيض .عندئذ
تحذرها سناء من الاستغراق في هذه
الأحلام ،حتى لا تعاقب مثلها .وعندما
تتساءل سعاد عن منبع هذا العقاب ،تجيب
سناء بأنه التعجرف والتفكير الحجري.
أخذت الفتاتان يرددان مقاطع من قصيدة
"أنشودة المطر" ،وتتابع ضحكاتهما .تدخل
الأم عليهما فجأة وتصرخ فيهما :ما هذا؟!
لقد تأخرتما عن الجامعة .يسدل الصمت
ستاره ،تاركا خلفه الخوف على وجه سعاد،
وعلامة التمرد في عيون سناء.

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تبلور معاناة الفتاة
العربية في ظل القيود
المجتمعية ،التي تضيق
الخناق حول عاطفة
الحب لديها .يأتي البناء
السردي حواريا في
معظمه ،مع توظيف
نص
مع
التناص
شعري ،هو قصيدة
"أنشودة المطر" ،ينحصر
المكان في "غرفة"
الفتاتين ،وثمة استرجاع
واستباق.
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[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في قطر

 .1120أقفل المحضر :راشد الشيب
(ص )227

[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في قطر

 .1121هيهات ...هيهات :راشد الشيب
(ص )229

عبر فقرات موجزة تعبر الساردة عن معاناتها
في ظل معاملته ،فعقارب الساعة تدق
الواحدة بعد منتصف الليل ،وقلبها يدق
معها؛ حيث تهتم بحضوره ،ول كنه لا يبالي.
تطلب منه أن يخرجا للتنزه قليلا ،ل كن
يعتذر بانشغاله .ترى أنه يتفنن في تعذيبها،
رغم أنها فقدت عملها ومصدر رزقها.
اشتكت ،لم يهتم بها حين حكت .انفجر
البركان داخلها ،تراه كالغراب ،تكرهه.
سألت لم تجد الجواب .المحقق :أقفل المحضر
وانتظري الجواب.
يرصد السارد إشكاليته في النقاش معها،
هكذا هما دائما ،يتبارزان بسيف النظر،
و يتراشقان بمناجيق الكلام .نهضت
وبصقت في وجهه ،لم يتمالك نفسه صفعها؛
فتناثر الكلام من شفتيها ،جلست تلملم ما
تبقى منه .فيناجي راجيا أن تضع نفسها
مكانه ،وتعيش ما يعيش للحظات .كلما
سل كوا طر يقا تخرج منه إلى آخر .رغم
ذلك يراها في مكانة سامقة ،وحاول بشتى
الطرق أن يصل إليها ،ل كن هيهات..
هيهات أن يصل ..أصبحت كالسراب ..لا
يوجد لها مستقر .قرأها حرفا حرفا ،لم يجد
شيئا يعيشان به باقي حياتهما دون أن تظلم
شمسهما .التفت إليها فلم يجدها.
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تروى هذه المناجاة
بضمير المتكلم ،حيث
تعبر عن معاناة الساردة
من زوجها وعدم سماع
أحد لها .يأتي البناء عبر
مقاطع مرقمة ،شديدة
تقتبس
التكثيف،
الساردة من معاناتها ما
تريد التعبير عنه .يتماهى
الزمان والمكان؛ ومن ثم
لا يظهرا بوضوح.
تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم ،مع
استخدام الخطاب في
الحديث مع الاخر .وهي
تعبر عن أوجه معاناة
السارد في التعامل معها
دون جدوى ،سوى
الاختفاء بآخرة ٍ .يعتمد
البناء على المناجاة،
وتتماهى البنيتان المكانية
والزمنية ،ويتميز السرد
بالتكثيف الشديد.

[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في قطر

 .1122الطوفان الأزرق :محمد سالم الفردي
(ص )236 :233

[ ]45حسن رشيد

 -85أصوات من القصة القصيرة في قطر

 .1123موعد مع الزمن :محمد سالم الفردي
(ص )238 :237

عشقه للبحر يجعله حر يصا دائما على ز يارته،
في ليلة صافية هادئة يصطحب أسرته
لشاطئه ،يرى أنه يعيب البحر التصاق صفة
الغدر به ،والغموض وكثرة الأسرار .يلمح
أمواجا كالجبال تتجه نحوه ،لا يصدق عينيه،
التفت إلى زوجته؛ فقد يكون ما يراه
خيالا .تأكد مما يرى عبر فزع عينيه .تنادي
على أبنائها ،ويهب هو يساعدها .ما كادا
يشرعان في الفرار إلا وتلطمه الموجة الأولى.
غمرت المياه كل شيء .تدفعه موجة إلى
أغصان شجرة ويتشبث .يجوب ببصره الأفق
فلا يرى سوى الماء وقد غمر كل شيء.
البحر بدأ بالسفن الراسية على الشاطئ،
فابتلعها قبل أن يطرق باب المدينة .لا يزال
يرتفع بنفسه ولا يزال الموج يلحق به.
"إما القمة وإلا فلا" ذلك ما توصل إليه وهو
ق برأسه على وسادة وثيرة ،مرتديا أجمل
مل ٍ
ثيابه؛ استعدادا لموعد هو الأهم في حياته،
موعدا طالما انتظره وسعى من أجله .فلديه
شعور بأن الزمان سوف يغير قسوته معه
آت .يطالع ساعة الحائط بين الح ين
فيما هو ٍ
والآخر ،يستحثها على الإسراع ،وراح يسبح
بمخيلته إلى ما سيئول إليه حاله إذا نجح في
اجتياز هذا اللقاء ،وأخذ يتخيل السينار يو
المتوقع .مضى وقت طو يل وهو غارق في
أحلامه المستقبلية دون أن يطالع الساعة،
فلما وقع نظره عليها صعق ،فقد فات موعده
منذ ساعة ،فهب مذعورا .أدرك أنه باق في
هذه الغرفة ال كئيبة مدة أطول مما كان
يأمل.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل حدثا أشبه
بطوفان نوح ،عندما
يندفع الموج فجأة غامرا
الشخصية
الأب/
الرئيسة وأسرته من قبله،
رغم عظم عشقه
الشديد له .يأتي البناء
تقليديا ،وإن كان ثمة
تركيز على تسجيل
رؤ ية
عبر
الحدث
الرئيسة.
الشخصية
ينحصر المكان في "البحر"،
ويتسم الزمان بالتسلسل.
تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث ترصد أحلام
الشخصية الرئيسة في
الثراء وتغير الحال عقب
لقاء هو في انتظاره .يأتي
البناء معتمدا على التوقع
الاستباقي ،مع توظيف
المفارقة في نهاية السرد.
ينحصر الفضاء المكاني في
الشخصية
"غرفة"
و يحتل
الرئيسة،
الاستباق مكانة مركز ية
بين بنية السرد.

[ ]46عبد الله إبراهيم

-86أصوات قطر ية في القصة القصيرة

 .1124العهد :حصة القحطاني
(ص )25 :15

يعاني "سعد" من وحدته واغترابه ،خاصة في
ظل مشاعر الخوف؛ ومن ثم يصع ُب النوم
عليه .ندم على سفره ومجاراة أصدقاء السوء،
تذكر نصح أبيه له بعدم الاستماع إليه
ومجاراتهم .وتذكر الحكم الصادر ضده
بالسجن ثلاثة أعوام كاملة؛ عندئذ يستعيد
تلك الجريمة ،التي اشترك فيها دون أن يدرك
حقيقة الأمر ،حيث استدرجه أصحاب
السوء لذلك ،وفروا فوقع الحكم عليه نتيجة
الاتهام بالاعتداء على شاب .تذكر ما كان
في المحاكمة من بكاء أمه ومحاولة أبيه
تشجيعه .وفي السجن تعددت أوجه معاناته،
وإن وجد ضالته في أحد السجناء .حرم
سعد من ز يارة أهله ،إلى أن تحققت بعد
معاناة ،فكان لقاء مؤلما ،ل كن لم يعد شخصا
خائفا ،يؤرقه الظلام ،بل صار له مطلب
بسيط هو أن يرى أسرته.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث ترصد معاناة
"سعد" نتيجة تجربة
السجن الذي يدخله بلا
قصد ،و يعاني خلاله
أشد المعاناة ،لا سيما مع
عدم ز يارة أسرته له مدة
طو يلة ،وعقب تحقق
تلك الز يارة تخف
معاناته بدرجة كبيرة.
يأتي البناء تقليديا ل كن
فيه استطراد ،وينحصر
المكان في "السجن"،
وثمة استرجاع توضيحي.

[ ]46عبد الله إبراهيم

-86أصوات قطر ية في القصة القصيرة

 .1125مشاهد الحياة :عائشة يوسف النصف
(ص )45 :27

عقب مقدمة عن طبيعة الحياة الإنسانية،
وما تتسم به من كونها مجموعة من المشاهد.
تسلط كاميرا السرد عدستها حول مشاهد
عائلة "أبي راشد" ،الذي يرفض زواج أخته
"آمنة" من كثير ممن تقدم لها ،نتيجة مبالغته
في المهر؛ ومن ثم ترغم آمنة على العيش في
ظل أسرته :راشد الابن الأكبر ،الموظف
البسيط ،الأكثر حبا وعطفا على أخوته من
أبيهم .يعزف عن الزوج رغم محاولات عمته
آمنة .تنجح خلود في الثانو ية العامة بتفوق،
ل كن والدها يرفض استكمالها التعليم بالخارج
أو الداخل ،يعجب راشد ب "ضوى" ابنة
جارتهم ،و يتم زواجهما .ل كن الأب يرفض
زواج أخته راو ية من صديق راشد لأنه غير
مواطن .بعد مجيء الحفيد الأول ل "أبي
راشد" ،وتسميته باسمه "عبد الله" يشعر
بتأنيب الضمير ،فيبدأ في تغيير معاملته
لأسرته تماما.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث ترصد طبيعة
الحياة البشر ية ،ومدى
معاناة أفرادها نتيجة
قسوة الآخرين ضدهم،
ثم تحول تلك الحياة إلى
الأفضل ،نتيجة تخلي
هؤلاء عن تلك القسوة.
يأتي البناء تقليديا،
ويتسم بالعشوائية غير
الفنية والاستطرادات.
يتنوع المكان وإن انحصر
غالبا في بيت أسرة "أبي
راشد" ،ويمتد الزمان
كأن القصة رواية
مختصرة.

[ ]46عبد الله إبراهيم

-86أصوات قطر ية في القصة القصيرة

 .1126الإرادة الصادقة :شروق الحميدي
(ص )56 :47

كان "نضال" يشعر بجمال ال كون حوله ،وقتها
دخلت أخته "رغد" لتجلس معه؛ حتى يقرأ
لها قصة من قصصه الرائعة .دار الحديث
بينهما حول "أشواق" التي يحبها نضال،
وتعجب في الوقت نفسه بكتاباته دون أن
تعرف حقيقته .في اليوم التالي ذهب نضال
مع والده لتلقي جلسة العلاج؛ حيث إنه
يسير علي كرسي متحرك .جاءت أشواق
لز يارة رغد ،وهناك تعرفت على نضال،
وعلمت أنه صاحب الكتابات التي تفضلها.
يستعيد نضال أزمته منذ بدايتها ،حين فقد
الحركة ،و يأس من الحياة ،وكيف ساعدته
أسرته على مواصلة النجاح عبر الكتابة
الإبداعية ،وهو ما بلغ فيه درجات كبيرة
من النجاح على مستوى الجوائز والإذاعة؛
جعله يقيم حفلا بهذه المناسبة ،ممتنا لأسرته
التي كان لها دور كبير.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تدور كما يعلن
عنوانها الرئيس حول
"الإرادة الصادقة" التي
تساعد صاحبها من أجل
التغلب على الصعاب،
النجاحات
وتحقق
المتعددة رغم قوة
المعوقات ،وذلك مع
مساعدة الآخرين له.
يأتي البناء تقليديا،
ينحصر الفضاء المكاني في
"المنزل" ،يمتد الزمان
وإن شغل الاسترجاع
مساحة نصية كبيرة.

[ ]46عبد الله إبراهيم

-86أصوات قطر ية في القصة القصيرة

 .1127حلم لم يتحقق :سارة علي ميرزا
(ص )75 :57

انتظرت "حياة" زوجها أحمد ،ل كن لم يأت
على العشاء كما وعدها ،أخذت تكيف نفسها
على هذا الوضع غير المستقر ،بما أنها ارتضت
الارتباط برجل متزوج هربا من شبح
العنوسة ،الذي بدأ يلاحقها بعدما وصلت
إلى سن الخامسة والثلاثين دون زواج رغم
جمالها وتعليمها .وافقت من أجل تحقيق
حلم الأمومة رغم عدم موافقة والدها .ل كن
عقب الزواج قرر أحمد تأجيل الإنجاب،
بحجة انتظار الوقت المناسب .انتهى نقاشهما
بأن عبرت حياة صراحة عن معاناتها .ل كن
في اليوم التالي خرجت مع والدتها للتسوق،
وهناك شاهدت أحمد وزوجته الحامل في
شهورها الأخيرة .عندئذ ثارت ،وبعد نقاش
وتفكير انتهى الأمر بطلبها الطلاق في
هدوء ،ولتكن ذكرى زواجهما ذكرى جميلة
لا تنسى.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث ترصد إشكالية
الزواج
سن
تأخر
"العنوسة" ،وما يترتب
عليه من قبول المرأة
الارتباط برجل متزوج؛
وما ينتج عن ذلك من
للطرفين:
إشكاليات
المرأة والزوج .يأتي البناء
تقليديا مع توظيف
"الصدفة"
عنصر
المنطقية .يتنوع المكان
بين "البيت ،المول" ،وثمة
استرجاعات توضيحية.

[ ]46عبد الله إبراهيم

-86أصوات قطر ية في القصة القصيرة

 .1128سلمى :مها محمد الخليفي
(ص )86 :77

[ ]46عبد الله إبراهيم

-86أصوات قطر ية في القصة القصيرة

 .1129الغرفة الميتة :منى خالد
(ص )96 :87

تسجل الساردة "طبيبة نفسية" تجربته مع
سلمى تلك الحالة الإنسانية المتميزة ،فهي ابنة
بائسة لأب أقرب للآلة منه للإنسان ،حيث
قضى حياته في التجارة ،ليس هذا فحسب،
بل إن والدتها امرأة آسيو ية تزوجها والدها
لأن زوجته الأولى لم تنجب .نشأت سلمى
دون أن يتكفل أحد بتربيتها دون
العاملات؛ مما أضعف لديها الوازع الديني،
وهو ما ظهر لدى أخوتها أيضا .مما دفع
أخاها "سعد" إلى أصحاب السوء ،وهو ما
انتهى به إلى بيع كل ممتلكات أبيه سوى
المنزل .لجأت سلمى إلى هوايتها "الرسم"،
بينما تزوجت أختها "سلوى" من رجل
بسيط ،وصارت امرأة ناضجة .تعرفت
الساردة على "عبد الرحمن" ،وتم زواجهما،
ومرت أيامها بسعادة إلى أن ابتعث زوجها
في رحلة عمل عاد منها فجأة بعدما افتقدوه.
عاد أحمد لبيته في بلاد الغربة والثلج ،وتذكر
أن اليوم هو ليلة العيد ال كبير ،فالتفت إلى
الغرفة الميتة – كما يسميها -حيث لا يدخلها
إلا نادرا .دخلها وأخذ يتأمل الثر يا التي
رسمت على الحائط ،والتي تشعره أحيانا
بالوحدة والغربة .يوضح السرد سر إطلاق
أحمد على غرفته هذا الاسم ،وعلاقتها
ب "الثر يا" ،التي أحبها ل كن لم يستطع الزواج
منها .رن الهاتف ،التفت أحمد إلى دفتر
مغلق بقفل نسي مفتاحه؛ فلم يفتحه ،ل كن
يتذكر كل ما فيه .اتصل أحمد بأهله،
وصديقه سعيد ،الذي علم منه أن الثر يا
سوف تأتي مدينته لندن للعلاج ،فطلب منه
أحمد أن يرسل له موعد الرحلة واسم
الفندق .وعندما حاول الذهاب إليها
بالمستشفى كانت قد فارقت الحياة.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تدور حول
شخصية "سلمى" ،تلك
الفتاة التي تعاني في
حياتها؛ نتيجة غياب
المتماسكة؛
الأسرة
لافتقاد الأم بهربها،
وانشغال الأب بعمله.
يأتي البناء تقليديا عبر
السارد الذي تؤهله مهنته
"العلاج النفسي" إلى
استماع قصص الآخرين.
ينحصر المكان بين "بيت
الأب ،وبيت الزوج"،
ويمتد الزمان مع مركز ية
الاسترجاع.
تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل تجربة
حب لم تكتمل ،حيث
افترق طرفاها :أحمد
والثر يا ،وعندما حاول
أحمد رؤ ية فتاته لم
يستطع؛ حيث حال
بينهما الموت .يأتي البناء
تقليديا ،يتنوع الفضاء
المكاني بين "الغرفة
الفندق،
الميتة،
المستشفى" ،تمتد البنية
الزمنية لتشمل مساحة
كبيرة ،خاصة مع توالىي
الاسترجاعات بها.

[ ]46عبد الله إبراهيم

-86أصوات قطر ية في القصة القصيرة

 .1130فتاة مراهقة :أسماء المضيحكي
(ص )109 :97

تعيش الساردة في منزل ظاهره الترابط،
ل كن عوامل التفكك تشمله ،فالوالد مشغول
بجمع المال ،لم يؤثر فيه عتاب الساردة
ورغبتها في أن يوليهم بالرعاية الواجبة ،والأم
كذلك لاهية بال كثير من الأشياء بعيدا عن
أبنائها ،ولا تلتفت إلى نقاش الابنة حول
ذلك .وعندما سمعت الساردة لأول مرة
عن "التفكك الأسري" ،وسألت عن حقيقة
معناه وجدته متحققا تماما في أسرتها.
شكت يوما لصديقتها "مها" ضيقها بالملل،
فوجهتها إلى التسلي بالإنترنت ،الذي وفره
الأب لهم؛ لاعتقاده أنهم سيستخدمونه في
المعرفة .ل كن تنطلق الساردة عبر هذا العالم،
مكونة صداقات مع آخرين ،تنتهي بها إلى
أن تفقد أغلى ما تمل كه كل فتاة شر يفة.
وعندما تعلم الأسرة تثور الأم ،ويسقط
الأب مغشيا عليه ،ثم يتوفي.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تعبر الساردة عن
إشكالية مرحلة المراهقة
بالنسبة إليها ،ومع ما
يترتب عليها من وقوعها
في مخاطر جمة؛ نتيجة
فقدان الرعاية الأسر ية
الحقيقية .يأتي البناء
السردي تقليديا ،وإن لم
يتجاوز رصد المعتاد في
الحياة ،وينحصر المكان
في "المنزل ،عام" ،تتسم
البنية الزمنية بالتسلسل.

[ ]46عبد الله إبراهيم

-86أصوات قطر ية في القصة القصيرة

 .1131رحلة إلى الهند :نور قطامي
(ص )117 :111

بعد انتهاء "صالح" من حفظ القرآن ال كريم
وتلقي تعليمه الأولي قرر والده اصطحابه في
رحلة تجار ية ،ليستفيد منها فوائد شتى .فرح
صالح بذلك فرحا شديدا ،ومع انطلاق
الرحلة كان ملازما لأبيه ،ومقلدا لحركاته
أحيانا ،وبدأ في الاشتراك ضمن العاملين على
المركب ،الذي كان يعج بحركة البحارة .بعد
أسبوعين خرجوا من منطقة الخليج العربي،
ومع توالي السفر قُسِّمت المهام على الجميع.
كان من أجمل لحظات صالح عندما يستلقي
على المركب قبل النوم ويتأمل السماء.
أخيرا وصل المركب إلى "كيرلا" ،التي رآها
صالح منطقة خيالية يصعب وصفها .وبعد
انطلاقه مع والده في الأسواق ،حيث
تعددت مشاهده كانت عودته إلى المركب،
وانطلاقه إلى بلدته .غيرت هذه الرحلة كثيرا
من صالح ،الذي أصبح من كبار رجال
الأعمال في الخليج.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث ترصد تجربة مر
وهي
السارد،
بها
الانطلاق مع والده في
رحلة إلى بلاد الهند،
وكيف استفاد من هذه
الرحلة ،التي أثرت في
شخصيته ،وساعدته فيما
بعد أن يصبح من كبار
رجال الأعمال .يأتي
البناء تقليديا أقرب إلى
أدب الرحلة الموجز،
ويتنوع المكان "القر ية،
السفينة ،الهند" ،والزمان
مسلسل.

[ ]46عبد الله إبراهيم

-86أصوات قطر ية في القصة القصيرة

 .1132حديث المجالس :عائشة مبارك ال كواري
(ص )123 :119

يعد أبو خالد "حديث المجالس"؛ حيث
يجلس متفاخرا بفتحه بيتين ،وتمكنه من
تحقيق العدل والانضباط فيهما .يدخل أبو
خالد بيته الثاني نافخا صدره لإعجاب
ال كثيرين به .يمر على غرفة الابن الأكبر،
الذي اشتدت ثقته به؛ فلا يقبل أي انتقاد
طرِّد من المدرسة،
تجاه ،رغم أن هذا الابن ُ
ومنكب على الإنترنت .لم يرد الوالد أن يزعج
ابنته "دلال" ،لاعتقاده؛ أنها تتحدث في
الهاتف مع صديقة لها لا مع شاب ،وأخيرا
ذهبت أم خالد في حفل زفاف ابنة أخت
زوجة ابن عم أم مسعود جارتها .يدخل أبو
خالد بيته الأول على أم البنات كما يسميها
ثائرا لقبولها شابا تقدم لخطبة ابنتها ال كبرى؛
رغم صلاحه ،بينما أبو خالد لا يراه أهلا
لها ،وفي الوقت نفسه يغفل عن بنتيه
الأخر يين وسلوكياتهما غير المنضبطة.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث ترصد انخداع
الذات بظاهر أمرها،
الذي تأتي حقيقته غير
ذلك ،فالأب يعتقد أنه
أحكم سيطرته على
أسرتيه ،ونجح في
رعايتهما ،ل كن حقيقة
الأمر مختلفة .يأتي البناء
عبر مشاهد مسرودة
كأنها عمل مسرحي
ملخص .يتنوع المكان
بين "مجلس أبي خالد،
بيته الثاني ،بيته الأول"،
والزمان مسلسل.

[ ]46عبد الله إبراهيم

-86أصوات قطر ية في القصة القصيرة

 .1133الفتاة الحالمة :نور خميس القعاطري
(ص )131 :125

تقرر الساردة أنها دائما ما كانت ترى "نوال"
حزينة جالسة بعيدة ،فقررت أن تعرف ما
السبب .ذهبت إليها وأخذت تشجعها على
الحديث؛ لتساعدها على التغلب على حزنها
بصفتها "معالجة نفسية" .فأوضحت نوال أن
سبب حزنها يرجع إلى زواج صديقتها
"سماح" ممن كانت تحلم به ،ثم تستطرد في
بيان كيف تم ذلك .كانت نوال تركب
باص المدرسة مع "سماح" ،وعندما توقف
الباص أمام منزل صديقتها رأت نوال شابا
يحمل في يده كرة قدم كأنه ذاهب ليلعب أو
يتدرب .أعجبت نوال بهذا الشاب ،وأخذت
تحلم بالزواج منه .ل كن جاءتها سماح،
وأخبرتها أن هذا الشاب قريبها قد تقدم
لخطبتها .أخذت الساردة تهدئ من روعها،
واستطاعت أن تعيد البسمة إليها.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تساعد مهنة
الساردة "معالج نفسية"
على الاستماع لقصص
الآخرين .التي تتمثل هنا
في تجربة حب المراهقة،
انتهت بالفشل لا كما
تلك
تتخيل
كانت
المراهقة؛ ومن ثم كان
البناء
يأتي
حزنها.
متضمنا السرد داخل
السرد ،ويتنوع المكان
المنزل،
"الشاطئ،
المدرسة" ،وتتسم البنية
بمركز ية
الزمنية
الاسترجاع.

[ ]46عبد الله إبراهيم

-86أصوات قطر ية في القصة القصيرة

 .1134رسائل من دموع :أمل محمد محمودي
(ص )145 :133

في ليلة ظلماء انطلقت الر ياح والأمواج،
جلست تلك العجوز وحيدة في كوخها شبه
الفارغ ،تتناول سمكة واحدة ،هي ما لديها.
طرقت الباب جارتها الوحيدة "أم أحمد"،
عندئذ تمددت تلك العجوز ،مؤكدة لجارتها
أنها على وشك الرحيل ،وأوصتها أن تبحث
عن أبنائها الثلاثة ،وتسلمهم رسالة لكل
منهم .نفذت "أم أحمد" وصية العجوز،
وجلس الأبناء يقرءون رسائل الأم .فكان
عتابها للابن الأكبر الطبيب المعروف في
أرقى مستشفيات أمريكا على تركه لها،
ل
وإصراره على العمل بالخارج دون سؤا ٍ
عنها .وفي الرسالة الثانية كانت شكواها من
ابنها الثاني؛ لأنه مصدر متاعبها هي ووالده
بسلوكياته المنحرفة .وأخيرا ذكرت الابنة في
رسالتها الثالثة بمراحلها العمر ية ،وكيف
تبدل حالها .ندم الأبناء أشد ما يكون الندم
على تقصيرهم في حق تلك الأم.

702

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث ترصد شكلا من
أشكال إهمال الأبناء
للأم رغم كفاحها من
أجلهم ،مبينة دوافع
شتى لهذا الإهمال ،الذي
اختلف من ابن لآخر.
يأتي البناء تقليديا مع
توظيف شكل الرسالة،
وإن كان ثمة مبالغة في
وصف الأحداث ،كذا
كانت بيانية الرسالة لا
تتناسب مع صاحبتها.
في
المكان
ينحصر
"ال كوخ" ،مع مركز ية
الاسترجاع.

[ ]46عبد الله إبراهيم

-86أصوات قطر ية في القصة القصيرة

 .1135أمل معوق :فاطمة محمد ال كعبي
(ص )155 :147

[ ]46عبد الله إبراهيم

-86أصوات قطر ية في القصة القصيرة

 .1136لكل ظلام فجر جديد :الوشاح ال كبيسي
(ص )172 :157

عقب مقدمة بلورت دافع السارد إلى البوح
من خلال مفكرته ،مسجلا تجربته الأليمة،
التي بدأت مع ولادته الحزينة لأبو يه طفلا
معوقا؛ من ثم كانت رغبتهما في التخلي عنه،
ل كن عوضه الله بجدته التي رعته وشجعته
على التفوق الدراسي .كان عالمه منحصرا في
المدرسة والمنزل دون صداقات ،وعقب
نجاحه في الثانو ية فضل أن يتوقف ،ل كن
جدته لم تقبل ذلك ،واتفقا على الانتساب
لإحدى الجامعات الخارجية ،والسفر فقط
لأداء الامتحانات ،وهو ما دفعه لمغادرة
بلدته أول مرة مع أحد أصدقائه .وعقب
الامتحانات شجعه صاحب السوء على السير
في طر يق المحرمات والمخدرات ،وهو ما
استمر بعد عودته ،بل دفعه إلى التعدي على
جدته ،التي ماتت جراء ذلك.
حاولت الزوجة منع زوجها من الانصراف
وتركها مع معاناتها ،ل كنها بقيت وحيدة مع
ابنتها "أحلام" ومنزلها التي تعمل على العناية
به .بدأت بغرفة ابنتها التي تعيدها إلى عالم
خاص يمنحها السعادة المفتقدة ،رغم توالي
الأسئلة الح يرى عليها .ظلت مستغرقة في
عملها ،حتى شعرت بأنفاسه الحارة على
عنقها ،ل كنه لم يكن موجودا .حضرت
الأخصائية الاجتماعية للأم ،توضح لها عدم
سواء سلوك ابنتها في الفصل ،وضرورة
التعاون من أجل ذلك .جاء وقت الغداء،
وعندما جلست الأم وابنتها أمام المائدة،
دخل الأب وسط دهشة الاثنين .وجلس
معهما ،فارتمت الابنة في حضنه .وبعد
عتاب صامت على ما وصلا إليه من قطيعة
جلسا ليستعيدا حياتهما مع آذان الفجر،
ويتعاهدا على بداية جديدة.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث ترصد عددا من
الإشكاليات
الاجتماعية ،بداية مع
سوء معاملة الأسرة
للابن المعاق ،إلى
انحراف هذا الابن نتيجة
أصحاب السوء ،وتعديه
على جدته التي قامت
بتربيته بعد تخلي أبو يه
عنه .يأتي البناء السردي
على هيئة مذكرات،
ويتنوع المكان بين
"المنزل ،البلد الأجنبي"،
مع مركز ية الاسترجاع.
تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث ترصد إشكالية
الزوجية،
الخلافات
وأثرها في أفراد الأسرة،
خاصة الأم التي تعاني
في ظل ذلك ،والابنة
التي يؤثر ذلك في
الدراسي
سلوكها
وعلاقتها بوالدها .يأتي
البناء تقليديا مع توظيف
الحدث المتخيل ،وإن
كان ثمة استطرادات.
في
المكان
ينحصر
مع
"المنزل"،
استرجاعات زمنية.

[ ]46عبد الله إبراهيم

-86أصوات قطر ية في القصة القصيرة

 .1137مفترق الطرق :فاطمة الشكري
(ص )177 :173

اقتربت الامتحانات ،وكانت "أمل" فتاة
مجتهدة تحرص على نيل العلامات النهائية؛
لذا بدأت تستعد للامتحانات بطر يقة مختلفة؛
فهذه هي الثانو ية العامة ،الباب المغلق الذي
يفتح الطر يق لما وراءه .كثفت دراستها،
وانكبت على ال كتب .بدأت الامتحانات،
وأخذت أمل تسهر الليالي ،عادت من
الامتحان الأخير متعبة .وعند إعلان النتيجة
جلست بجوار المذياع لمعرفتها ،كانت
طموحاتها كبيرة؛ لذا استغرقت في أعماق
التخيلات ،التي تنوعت ما بين :طبيبة،
مهندسة ،مدرسة ،مذيعة ..إلخ .فجأة أيقظتها
أمها وهي تزغرد ،وقد حصلت على مجموع
 .% 95في اليوم التالي ظلت حائرة ماذا
تختار ،وأخيرا دخلت أمل الجامعة،
وتخصصت في الإعلام ،وأصبحت كاتبة
وأديبة مشهورة ،رغم أنها لم تتخيل ذلك.

704

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث ترصد سعي
إحدى الطالبات "أمل"
إلى التفوق في الثانو ية
العامة ،والتخصص فيما
تحب مع النجاح في
ذلك التخصص والعمل
به .يأتي البناء تقليديا
يعتمدا بآخرة على
تلخيص الأحداث ،التي
لم تخرج عن المعتاد.
ينحصر الفضاء المكاني في
"المنزل" ،وتأتي البنية
الزمنية مسلسلة.

[ ]46عبد الله إبراهيم

-86أصوات قطر ية في القصة القصيرة

 .1138بداية نملة ونهاية طفل :سحيم سعيد المري
(ص )184 :179

في يوم هادئ مشمس ،خافت نملة من
الخروج؛ لئلا يأكلها عصفور متربص .ل كنها
خرجت لئلا يطردها النمل ل كسلها ..أخذت
تساعد أصحابها بنشاط لم تحسه من قبل.
فانقض عليها العصفور؛ لأنها سمينة ورفاقها
ناحلون .ندم العصفور على رفضه توسل
النملة .نفسه سمع مواء عدوه القط ،فخاف
منه؛ لذا طار مبتعدا في البستان ،ل كن
القط تح ين الفرصة وانقض عليه وأكله.
ظل القط فرحا متلذذا بأكل العصفور،
وجلس بالقرب من باب منزل الطفل
الفلسطيني باسل ،الذي أغلق الباب على
ذيل العصفور ،فانطلق متألما؛ عندئذ دهسته
عربة مسرعة .كان باسل فرحا بنجاحه،
وظل يتخيل نفسه طبيبا يعالج جرحى
الانتفاضة .خرج باسل لشراء شيء ،فأطلق
عليه جندي إسرائيلي النار ،فقتل باسل،
وقتل القط ،وقتل العصفور ،وقتل النملة،
وقتل البراءة في فلسطين ،وقتل هذه القصة
بهذه النهاية المذبوحة.

705

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث ترصد بشاعة
الإسرائيلي
الاحتلال
لفسلطين ،وما يترتب
عليه من قتل مظاهر
الحياة المتعددة .يأتي
البناء مقطعيا معنونا،
وكأن القصة عبارة عن
مجموعة قصص متداخلة
الأحداث .و يظهر تعليق
المؤلف بآخرة على تلك
الأحداث .يتنوع المكان
داخل مدينة قليقلة،
وتتسم البنية الزمانية
بالتسلسل.

[ ]46عبد الله إبراهيم

-86أصوات قطر ية في القصة القصيرة

 .1139حكمة الأقدار :نوف عبد الحكيم ناصر
(ص )189 :185

كانت هناك بلدة صغيرة تعيش في رفاهية،
يحكمها ملك ذو قوة لا نظير لها ،ل كنه
سر يع الغضب ،وكان يساعده وزيره .ذهب
الملك إلى السوق ليطمئن على رعيته ،وتطلع
إلى صانع السيوف فوجد سيفا لا نظير له
السيف
ُ
لديه ،حاول اختباره ،ل كن جر َح
إصب َع الملك ،ورغم المحاولات ال كثيرة
لعلاج الملك قرر الأطباء ضرورة قطع
الإصبع .حزن الملك ،وظل لا يكلم أحدا،
وفي يوم اشتكى لوزيره فقال له :إن الله لا
يقدر شيئا إلا وكان في باطنه خير ونفعة.
غضب الملك بشدة ،وأمر بسجن وزيره.
ذهب الملك يوما للصيد ،فأسره رجال
قبيلة ،وقدموه لزعيمهم ،الذي قرر ذبحه
قربا للآلهة .وكاد ذلك يحدث لولا أنهم
رأوا إصبع الملك المقطوع ،فقرروا تركه لأنه
لا يصلح قربانا .أدرك الملك صدق وزيره،
فأطلق سراحه واعتذر له.

706

تروى هذه القصة –
التي سبقت شاعت في
التراث الشعبي عامة -
من خلال ضمير المتكلم،
معبرة عن مغزاها في
افتتاحية ،حيث تقدم
درسا أخلاقيا يتلخص
كما عبر عنوانها في "حكمة
الأقدار" ،التي قد تخفى
على بعض الأفراد .يأتي
البناء السردي موظفا
طر يقة السرد الشعبي
وألفاظه ،عبر الحكي
داخل السرد ،ويتنوع
المكان بين "القصر،
السوق ،أرض القبيلة"،
يأتي الزمان متسلسلا.

[ ]46عبد الله إبراهيم

-86أصوات قطر ية في القصة القصيرة

 .1140القلب الأحمر :خالد حمدان
(ص )195 :191

[ ]46عبد الله إبراهيم

-86أصوات قطر ية في القصة القصيرة

 .1141هند والمربية :سعيد مبارك المري
(ص )200 :197

هي جالسة أمامه تقرأ كتابا ،وهو يسترق
النظر إليها ،يحركه الفضول لمعرفة ما يشغل
بالها .أخيرا استطاع أن يلمح عنوان الكتاب
"القلب الأحمر" .هو لا يعرفها البتة ،ل كن له
معها ال كثير من الذكر يات ،ل كنها ذكر يات
من نوع خاص ،ذكر يات باعتبار ما
سيكون .هو يعيش معها بفكره ،بينما هي
موجودة هناك بمزاياها وعيوبها .اختار معها
عش الزوجية ،الذي سيكون ،واستغرق في
تفاصيل حياتهما خلال ذلك العش .وفي
خلال ذلك لم يلحظ أنه هناك من كان
يقترب منها .رفعت رأسها للقادم وابتسمت،
حملت حقيبتها من فوق ال كرسي المجاور لها،
وجلس القادم إلى جوارها .أما الجالس
فقد توارى عن الأنظار ،ولم يعد هناك
مجددا.
في ظل الحياة العصر ية كان على الوالدين أن
ينطلقا إلى العمل كل صباح؛ ومن ثم لا بد
من مربية ترعى الابنة "هند" .في ليلة
ارتكبت المربية خطأ فادحا؛ فاستحقت
توبيخا من أم هند ،التي نسيت هذا الأمر،
تنس .حيث قررت الانتقام
ل كن المربية لم َ
من ذلك بإيذاء الطفلة البريئة ،فكانت كل
يوم تضع في فتحتي أنفها دودا كونته من
قطعة لحم نتينة .أمست هند أكثر خمولا،
وليس لديها أي رغبة في اللعب أو
الضحك ،دون أن تعرف الأم السبب.
بالمصادفة اكتشفت الأمر ،فأسرعت
بسيارتها إلى المستشفى ،وعندما أجرى
الطبيب الفحص والأشعة على الابنة هالة ما
رآها ،وقرر أنه لا فائدة .بعد يوم ماتت
هند.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تقدم لمحة قصصية
أو مشهدا مفردا ،يعبر
عن انطلاق الذات في
أحلام الحب ،ل كن
كل تلك الأحلام لا
تتحقق لابتعاد الواقع
عنها .يأتي البناء السردي
عبر مخيلة الشخصية
الرئيسة ومن وجهة نظر
واحدة فحسب ،ينحصر
الفضاء المكاني في
"المقهى" ،وتتسم البنية
بمركز ية
الزمنية
الاستباق.
تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث ترصد إحدى
الاستعانة
سلبيات
بالخادمة ،وما قد يترتب
على ذلك من مضار
تصل إلى وفاة الأولاد.
يأتي البناء تقليديا يعتمد
على تصوير بشاعة الأمر؛
من أجل التنفير منه.
ينحصر المكان السردي
في "المنزل ،المستشفى"،
وتتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

[ ]47مجموعة مؤلفين

 -87إبداعات خليجية في القصة القصيرة

[ ]48سعاد ال كواري -محمد عصفور

 .1143رأيت في المنام :محسن الهاجري
(ص )98 :97

انظر القصة رقم " " 278

 -88الملتقى الثاني لكتاب القصة القصيرة
بدول مجلس التعاون الخليجي

 .1142البقايا :وداد علي حسن بوجسوم
(ص )28 :17

أخذت تفكر وهي ترتمي بجسدها المنهك على
كرسي الطائرة ،تنفست الصعداء عندما
تحركت الطائرة ،وتمنت لو أسرعت،
وتذكرت عندما هبطت بها وسعادتها وقتئذ،
وأحلامها بالراحة والمال .تستعيد تفاصيل
مجيئها إلى هذا البلد ،وكيف استقبلها
ال كفيل ،ووضعها بسيارته مثل المتاع ،ثم
أوصلها إلى الأسرة التي عملت لديها خادمة،
ومنذ اللحظة الأولى توالت الأوامر ،التي
انصاعت إليها؛ نتيجة النصيحة التي حُملت بها
من بلدها بضرورة ذلك .ومع عملها خادمة
توالت أوجه معاناتها ،التي دفعتها إلى جرائم
عدة ،حتى ضُبطت بين أحضان السائق؛
فكان طردها .تتوالى أفكارها ،التي ترى أنها
ليست مجرمة ،بل كل من حولها هم
المجرمون ،وأنها صارت بقايا إنسان.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تجسد معاناة
َت من بلدها
خادمة قَدِّم ْ
لتعمل لدى أسرة
خليجية ،وما تواجهه
المعاناة
صور
من
الجسدية والإنسانية ،ثم
نهايتها بالطرد والعودة
إلى بلدها .يأتي البناء
السردي دائريا مع
الدمج بين الحدثين الآني
والمستعاد .ينحصر الفضاء
المكاني في "المنزل-
الطائرة" ،بينما تتسم
البنية الزمنية بمركز ية
الاسترجاع مع استباق.

[ ]48سعاد ال كواري -محمد عصفور

[ ]48سعاد ال كواري -محمد عصفور

 .1145أمام القضبان :محسن الهاجري
(ص )103 :102

انظر القصة رقم " "262

 -88الملتقى الثاني لكتاب القصة القصيرة  -88الملتقى الثاني لكتاب القصة القصيرة
بدول مجلس التعاون الخليجي
بدول مجلس التعاون الخليجي

 .1144بنات إبليس :محسن الهاجري
(ص )101 :99

انظر القصة رقم " "267
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[ ]48سعاد ال كواري -محمد عصفور

 -88الملتقى الثاني لكتاب القصة القصيرة بدول مجلس التعاون الخليجي

 .1146ارتباك وسط الزحام الحفلة التنكر ية ..رجل ي ََّدعي البراءة :هند السويدي
(ص )125 :124

في قاعة أنيقة تعج بالنساء المتزينة برز وجه
نسائي غير مألوف يطل من خلال فتحة
مستطيلة ناتئة الخيوط بعينين ملطختين
بكحل أربك النظر .نسي الحضور ذلك
الوجه ،وبعد فترة اقتربت منها إحدى
قريبات العروس ،وقدمت لها قطع حلوى،
ارتبكت الضيفة على غير العادة .عملت على
إخفاء نزعات الشعر ال كثيف حول ساقيها
وحنجرتها الخشنة ،وحركت قليلا من نهديها
المتأرجحين .اشتهت أن تجلس أكثر ،وأن
تتغزل بعينيها الجاحظتين في فتيات الحفل
وفتنته .دخل العريس وثلة معه .انتفضت؛
فلم تكن تتوقع أن تجد أخاها وأباها بينهم.
دعي الحضور للعشاء؛ فكانت حر يصة ألا
تسقط عنها عباءتها وينكشف المستور ،ل كن
داست إحداهن على طرف ثوبها في غفلة؛
فسقطت وطارت عنها عباءتها ونقابها؛
عندئذ برزت نقاط ذائبة للحية مشفرة
وشارب أسود مكتئب.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل حادثة
تتسم بالطرفة ،تتمثل في
محاولة رجل دخول
القاعة الخاصة بالنساء في
إحداهن،
زفاف
حرْص ذلك الرجل
و ِّ
ثم
التخفي،
على
اكتشاف أمره في
البناء
يأتي
النهاية.
السردي موظفا عنصر
والمفاجأة.
التشو يق
ينحصر الفضاء المكاني في
"قاعة العرس" ،بينما
تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

[ ]48سعاد ال كواري -محمد عصفور

 -88الملتقى الثاني لكتاب القصة القصيرة بدول مجلس التعاون الخليجي

 .1147درجة م َُّلوثة :هند السويدي
(ص )128 :126

الدرجة العلمية الرفيعة تتحدر والشرف الرفيع
يتلوث ..لا مجال أمامها سوى أن تقرر
الزواج من ابن عمها ،الذي كرر طلب
يدها ،ولم يكن ثمة سبب واضح للرفض،
رغم كونها الابنة الوحيدة لأبيها .خاضت
معترك الجامعة ،واشتهرت بأز يائها الصارخة
وقصة حب عنيف مع أحد الباحثين انتهت
باعتدائه عليها؛ نتيجة اندفاعها وعدم حذرها؛
من ثم لجأت إلى الدراسة بالخارج هربا من
الفضيحة ومحاولة لاستعادة الذات .اثنتا
عشرة سنة كللتها بالحصول على أعلى
الدرجات والتمكن من حفظ الذات رغم
اتساع فرص الغواية .عادت لبلدها ،ل كن
وجدت ابن عمها أبا لأربعة أطفال .دُعِّيت
إلى الجامعة لإلقاء محاضرة ،وهناك رأت
الذئب في صورة الحمل الوديع ،بل تعجبت
من ابنته التي كانت غاية في الاحترام عندما
قدمها لها.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث ترصد جانبا من
إشكاليات اندفاع المرأة
في علاقتها بالرجل،
حيث ينتهي الأمر
باعتدائه عليها ،ثم محاولة
استعادة ذاتها بالدراسة
والدرجة العلمية الرفيعة
رغم تلوث ذاتها .يأتي
البناء السردي تقليديا
مع اختصار شديد
لأحداث .يتعدد الفضاء
المكاني بصورة كبيرة،
بينما تتسم البنية الزمنية
وكثرة
بالتسلسل
الاختصارات والقفزات
الزمنية.

[ ]48سعاد ال كواري -محمد عصفور

 -88الملتقى الثاني لكتاب القصة القصيرة بدول مجلس التعاون الخليجي

 .1148أهداب التغيير :فاطمة ال كواري
(ص )130 :129

في ما يشبه الهذيان ،تخاطب الساردة آخر
معلنة أنها تمنحه فرصة أخيرة! ول كن نراها
تغرق في دوامة بين الوعي واللاوعي ،حيث
الح يرة ،تطرق بكلتا يديها صلابة مشاعره.
رنين الهاتف يشد انتباه الوحدة فيها،
وتغتسل بمياه الصمت .تبدو الأشياء مذهولة
بعاصفة العاطفة .تسبح في عين الذكر يات
خطوات خجلى .كانت تراه الدفء عندما
تتعرى العلاقة بالآخرين .وبه يعود الضحك،
يدغدغ حنايا الجفاء ،يزهر على الشفاه
العابسة ألوانا متناغمة .تقفز الأسئلة على
سطح التوقع معها؛ لتخرج الفراشات الملونة
من صيغة الاشتياق ،المتراكم على حافة
التأهب للمفاجآت .يخرج الانتظار من
طاقته ،يجرح شموخ احتياجها إليه .وتغدو
الأشياء شبحا يهيم في صقيع الحيوات
البعيدة واللحظات التي تخ تزل عذابات
الذات.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
الذي يختفي كثيرا
مفسحا مساحة الحكي
لضمير الغائب؛ من
أجل إضفاء قدر كبير
من عمومية السرد،
حيث ترصد القصة
جوانب من معاناة
الذات الساردة ،ل كن
عبر لغة شديدة المجاز،
فضلا عن اقتراب البناء
السردي من تيار الوعي.
يتسم الفضاء المكاني
بالعمومية ،وتأتي البنية
الزمنية متماهية غير
محددة.

[ ]48سعاد ال كواري -محمد عصفور

 -88الملتقى الثاني لكتاب القصة القصيرة بدول مجلس التعاون الخليجي

 .1149هفوات سابقة : ..فاطمة ال كواري
(ص )132 :131

أقلب الورقة ،وأحدق بأسطرها ،المملوءة
الفارغة في ذات الح ين ،ينصبُ الوقت فزعة
في قاع عيني ،أغمضها ..أفتحها ،أكرر
المحاولة ،حتى تتلاشى الحروف ...أركن
حدسي المتشائم في آخر المطاف ،ما زال
خوفي يغتسل خارجا تحت مطر شديد
الهطول ،ألملم جميع أوراقك .يأتي صوتك
معاتبا .تطل حواف الورقة ،أحرفها تخرج
تباعا ،أشعر بها تفتعل الضجيج .تفرقني
تفاصيل المشاحنات في شبر ماء .تتشكل
جملا حادة ليست مستساغة تخرج عن
مسارها المفترض ،وتؤرق حواسي .يجيء
صوتك من مطارات الغياب ،يقتحم خلوة
هدوئي .ألمح شخصا ما لم أعره انتباهي يزيح
الستائر القاتمة .أغلقت أجندتي وأخفيها
لتدوين آخر ،ووقفت أتأمل نهارا جديدا
ومختلفا حتما عما تعودته سابقا.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث ترصد إشكالية
الذات الساردة في
علاقتها بالآخر ،تلك
الإشكالية التي يبدو عليها
الغموض ،وهو ما يتبلور
عبر تداعي الأفكار وبناء
الجمل ،الذي يتسم
بالانفصال وعدم الترابط
المنطقي .يأتي البناء
السردي أقرب إلى تيار
الوعي .يتسم الفضاء
المكاني بعدم التحديد،
وكذا تأتي البنية الزمنية
متماهية.

[ ]48سعاد ال كواري -محمد عصفور

 -88الملتقى الثاني لكتاب القصة القصيرة بدول مجلس التعاون الخليجي

ل متشابهات :فاطمة ال كواري
 .1150ليا ٍ
(ص )134 :133

يفتح نافذة وعي ،يرمي ببعض مقاطع من
كلمات لم يطبق على هذيانها ،عندما خرجت
ن منفرة لا ترقى إلى ذائقته ..يستهل
بمعا ٍ
عطشه بجرعة لم يحسب عددها من شهيق
الألم وزفيره ،يسحبها بعناء من رئتيه المتعبتين
وإليها ،يلوذ بصمته ،بخوفه ،باحتياجه
لوجودها في كل لحظة قلق تدق مع قلبه
دونها ..يطل وجه الضيق غير عابئ لرفضه
المتكرر له ..تخرج سحب من الهموم تتشكل
بملامح الوجوه التي عانقت عواطفه ببهجتها
وبكامل ابتسامتها وضيائها .هرع يهز
أحاسيس مكبوتة في صلب ذاته علها
تتساقط حسا من طمأنينة يضيء به دربه..
استرد توازنه ،ثبت قدميه تجاه طر يق به
بصيص من حاجته لها ..مضى يخطو مكبلا
بذنبه وندمه.

714

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث ترصد إشكالية
الذات الخاصة المتمثلة
في تكرار ية الحياة ومن
ثم مللها ،تلك الإشكالية
عليها
يبدو
التي
الغموض ،وهو ما يتبلور
عبر تداعي الأفكار وبناء
الجمل ،الذي يتسم
بالانفصال وعدم الترابط
المنطقي .يأتي البناء
السردي أقرب إلى تيار
الوعي .يتسم الفضاء
المكاني بعدم التحديد،
وكذا تأتي البنية الزمنية
متماهية.

[ ]48سعاد ال كواري -محمد عصفور

 -88الملتقى الثاني لكتاب القصة القصيرة بدول مجلس التعاون الخليجي

 .1151في المقهى :راشد الشيب
(ص )136 :135

[ ]48سعاد ال كواري -محمد عصفور

 -88الملتقى الثاني لكتاب القصة القصيرة بدول مجلس التعاون الخليجي

 .1152هذا جزاء من لا يبالي :راشد الشيب
(ص )139

يسرع الساردإلى المقهى ،حيث ينتظر تلك
السيدة التي غابت منذ أيام بعد حضورها
الأول .ينتظرها بسبب تلك الابتسامة التي
أهدتها له أول مرة ،وملاطفتها له بعد أن
اصطدم بها دون قصد .تركه لقاؤها الأول
مجنونا بها تشتعل داخلَه نار ُ الانتظار .كل
رواد المقهى عرفوا قصته؛ مما جعله يتعرف
على بعضهم ،مثل الكناس الذي يشبه
السارد ،فهو أيضا عاشق ومجنون بعشقه .كما
تعرف على شيخ كبير متقاعد ،يراه
ال كثيرون مجنونا ،عرف قصة ذلك الشيخ،
وكيف عانى في حياته أشد المعاناة .في أثناء
جلوس السارد وانشغاله بالنظر ،مرت عليه
فتاة شمطاء لا تسر ،فحزن لها ،ولمح منها ما
جعله يهتم ،ابتسم وسأل نفسه :هل أنت
صاحبة الابتسامة؟
عبر لغة المقامات يحكي السارد أنه" :رأيت
شخصا غريب الأطوار ،تظهر عليه ملامح
الانكسار ،وفي الواقع يشعر بالافتخار،
و يوزع ابتساماته على الكل باستمرار ،ولا
يبالي لمن ينظر إليه باحتقار ،أو بأننا نراه
دوما ،فهو لا يبالي .يرسل نظراته السحر ية
بلذة ،وابتسامته الترو يحية الفذة ،ويرتب
هندامه لهاتين ،فتساءلنا عن مصيره إلى أين،
فعلمنا أنه لا يبالي" .يستمر السارد عبر لغة
السجع في تسجيل موقف هذا الشخص،
ورؤيته لفتاتين ،حاول معاكستهما ،ل كن
انتهى الأمر بعقابه ،وقول إحدى الفتاتين:
"هذا جزاء من لا يبالي".
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تعرض تجربة
السارد مع امرأة تعلق
قلبه بها؛ لابتسامتها
الجميلة ،وتوددها معه في
الحديث ،ل كنها اختفت
فصار يبحث عنها دون
أن يصل إليها .يأتي البناء
السردي معتمدا على
الغموض والتشو يق ،مع
توظيف تقنية السرد
داخل السرد .ينحصر
الفضاء المكاني في
"المقهى" ،بينما توظف
الزمنية
البنية
الاسترجاع.
تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث يرصد نموذجا
شخصيا يتمثل في ذلك
الفرد الذي لا يبالي
بالآخرين ،و يقدم على
فعل ما يريد دون
اهتمام بتقييم فعله؛ مما
ينتهي به للعقاب؛ نتيجة
عدم مبالاته .يأتي البناء
السردي تقليديا معتمدا
لغة المقامة التي تلتزم
السجع .ينحصر الفضاء
المكاني في "المجمع"،
بينما تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

[ ]48سعاد ال كواري -محمد عصفور

 -88الملتقى الثاني لكتاب القصة القصيرة بدول مجلس التعاون الخليجي

 .1153الجالس :راشد الشيب
(ص )140

جلس على كرسيه وهو يرتعش ،ثم دلق
كأسا جديدا في جوفه ،فظل جالسا وهو
الآمر والناهي ،رأى من حوله الخدم
والأمراء والوزراء والحراس منتشرين في
أرجاء القصر ،صرخ بأعلى صوته مؤكدا
ضرورة الحرب وقدرته عليها وشجاعته
المفرطة لخوضها .عزفوا الموسيقى الحربية،
وقرعوا طبول الحرب ،فخرج عليهم من
شرفة القصر ،وأخذ يخطب في الحاضرين.
توجه إلى جيشه ،ورأى الجميع على أهبة
الاستعداد ،تقدم ليركب حصانه المسرج
بسرج مذهب ووضع رجله في الركاب،
ٍ
واستعد لامتطاء الحصان ،فقفز قفزة فارس
عظيم ..وركب ،أصابه الدوار فسقط على
الأرض ،نهض ليركب مرة أخرى ،وعندما
حاول سقط .حاول مرارا ولم يستطع ..عاد
إلى كرسيه ،وجلس يشرب كأسا أخرى،
وهو يرتعش في مكانه.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث ترصد نموذجا
للسلطة الضعيفة عبر
القائد الذي يدعي
الشجاعة والقدرة على
وخوض
الفروسية
الحروب ،ل كن يفشل
في مجرد الخطوة الأولى
لهذا ،وهي ركوب
الحصان .يأتي البناء
السردي مكثفا شديد
الدلالة على الفكرة.
ينحصر الفضاء المكاني في
"القصر" ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالمشهدية.

(ج) الوصف التحليلي للقصص المفردة (الدور يات -الصحف)

الكاتب

عنوان القصة

موضع النشر

توصيف وتلخيص

ملاحظات تحليلية

أحمد جعفر عبدالملك

 .1ذكرى لن تموت..

مجلة العروبة ،ع23
(ص)17 :16

في زاو ية من زوايا مكتب السارد/
المدرس ،ثمة ركن يدعو إلى السكون
والإهمال ،يوجد فيه دفتر تبدو عليه آثار
الزمن والقِّد َم؛ مما دفع السارد إلى تذكر هذا
الدفتر وما ارتبط به من أحداث .فذات
يوم تناوله بشيء من الجزع ،فتح الصفحة َ
الأولى ،وأخذ يقرأ؛ فأحس بأن شيئا ينهار
داخله .تذكر حين كان يعمل مدرسا ،و يقيم
في غرفة شديدة التواضع ،ورغم ذلك كان
يعشق مهنته للغاية ،ويسهر الليالي يصحح
ال كراسات .ومن بينها وجد دفتر "سمير"
الذي تناول فيه موضوعا مبهجا عبر رؤ ية
شديدة المأساو ية .وفي المدرسة تقرب من
هذا الصبي ،الذي لاحظ حزنه ،دون معرفة
السبب .ومع انتهاء العام الدراسي ،ثم
الأجازة وعودة السارد -لم يجد سمير ،وعلم
أنه ترك له دفتره وفيه رسالة وداع .علم أن
والد سمير قد توفي منذ عام ،ووالدته
تزوجت ،وسمير لم يعد له ذكر.

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث يسجل السارد
علاقته بصبي شمله
الحزن والكآبة نتيجة
حياته المؤلمة ،التي
دفعته إلى الهرب (أو
الانتحار) ،وهو ما
ترك لدى الكاتب
"ذكرى لن تموت".
يأتي البناء السردي
تقليديا يعتمد على
اللفظية
البلاغة
التصوير ية
والمبالغة
أحيانا .يتعدد الفضاء
المكاني ،بينما تتسم
البنية الزمنية بمركز ية
الاسترجاع.
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إبراهيم صقر المر يخي

 .2الحنين

مجلة العروبة ،ع55
(ص)32

انظر القصة رقم " " 39

إبراهيم صقر المر يخي

هكذا ..تصرف أبي..

مجلة العروبة ،ع61
(ص)40
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أحمد جعفر عبدالملك

.3
لعبة الشيطان

مجلة العروبة ،ع63
(ص)33

وسط جو شديد السوء ظلت الأم تقاسي
آلام الوضع ،بينما الزوج متوتر ،والمطر
يتسرب من شقوق البيت القديم .جاءت
ساعة الفرج ،وانطلقت صرخة الصغيرة،
ومع ميلاد "شهرزاد" عم السرور المنزل،
وازداد الوالد قربا من زوجته .كبرت
الفتاة ،وارتقت في التعليم حتى وصلت إلى
مراحله النهائية .ل كن لم يرق لها بال ،حتى
أوشكت أيام الدراسة على الانتهاء ،وهي
حبيسة غرفتها .انسرب الوقت دون أن
تستعد للامتحانات ،حتى جاء وقتها ،فكان
أداؤها سيئا فيها .دارت أفكارها حول
"عادل" ،الذي تحبه وقد انشغل بالها به ،ثم
تخلى عنها بعد فشله أيضا .تندم بشدة لما وقع
منها مع عادل ،وينتهي العام بفشل كبير،
ل كن تنجح في العام التالي ،وتصبح مدرسة،
بينما مات عادل في حادث سيارة .تنطلق
شهرزاد في حياتها ،حتى تخطب إلى فتى
وسيم.
718

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج فكرة
الانطلاق في الحب
دون وعي ،ينتج عنه
فشل دراسي ،سرعان
ما تتعلم الشخصية
الرئيسة هذا الدرس؛
فتعود إلى جادة
الطر يق .يأتي البناء
السردي تقليديا ،يكثر
فيه تعليق الكاتب
ووعظه .يتنوع الفضاء
المكاني بين "غرفة
شهرزاد-المدرسة-
بيتها" ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتسلسل
مع اتساع النقلات.

موزة عبد الرحمن فخرو

 .4مأساة حب

مجلة العروبة ،ع71
(ص)47

عقب تحليل المأساة ،وفي هذا المناخ الخانق
وجدت نفسها ،ومرت بها السنون ،وأقبل
عليها الصبا الباسم ،ل كن تفتحت عيناها على
حياة خانقة بإطار من التقاليد والعادات
الصارمة .تعاقبت الأيام ،وتفتح قلبها
للأمل .ل كن كيف السبيل إلى تلاقيهما،
وهما يعلمان كثرة العيون المترصدة .تبادلا
الرسائل ،واشتعل الحب بينهما ،ثم فجأة قرر
هو الرحيل ،فتمل كتها حيرة قاتلة ،وقررت
الخروج إليه لتستوضح الأمر .ل كنها وصلت
بعد رحيله بدقائق ،حاولت اللحاق به،
عندئذ دهمتها سيارة مسرعة .تجمع ال كثيرون
حولها ،ومن بينهم والدها الذي أدرك
مأساة ابنته ،التي رفعت رأسها ،وبضعف
شديد ألقت نظرة أخيرة على حبيبها .لم
تمض سوى لحظات قليلة وأسلمت الروح.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج إشكالية
وقوف المجتمع عبر
عاداته وتقاليده أمام
عاطفة الحب ،التي
تظل حبيسة ،وعند
محاولة الخروج ،يحكم
القدر بوفاة أحد
الطرفين .يأتي البناء
السردي تقليديا شديد
الرومانسية معتمدا على
عمومية التحليل ،مع
الصدفة.
استخدام
ينحصر الفضاء المكاني
في "غرفتها -الشارع"،
بينما تتسم البنية
الزمنية بالتسلسل.

أحمد جعفر عبدالملك

 .5شيء في أعماقها

مجلة العروبة ،ع71
(ص)46

رأت "فاطمة" قريبها "صالح" الذي عاد لتوه،
وأخذت نظراتها تغزوه ،فهي فتاة نضجت
واكتملت أنوثتها ،ل كنها حبيسة البيت في
عداد الجواري .كانوا يحتقرونها و يعذبونها
بأقسى الألفاظ .أخذ صالح ينصحها بأن
تتمسك بالأمل ،و يعدها بالمساعدة ،فقد كان
محروما من عطف صديقة وحب عشيرة
وسط معاناته وحيرته .وقف أمامها بعدما
استدعته لأمر عالج ،ل كن الاضطراب
منعها من مصارحته ،بل تركته وحيدا
باكية إلى غرفتها .عاشت في حيرة شديدة؛
حتى هزلت .في كل لقاء ترى بر يقا في
عينيه ،وقد أصبح لقاؤهما همها الوحيد.
توالت الرسالة المجهولة على بابه ،فأخذ
يتجسس لمعرفة صاحبها ،ل كنه فشل .ذهب
إلى منزل فاطمة ،فقابل أختها التي بهرته
بجمالها ،فلم يشعر إلا وهو يقبلها ،عندئذ
دخلت عليهما فاطمة ،وتحطم ما لديها من
حب ،ثم لعنته في ذاتها.

إبراهيم صقر المر يخي

 .6حب وجنون

مجلة العروبة ،ع72
(ص)56

انظر القصة رقم " " 42
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج إشكالية
الفتاة العاجزة عن
التعبير والإفصاح عن
حبها لقريبها ،ومع
تتوالى
تأخرها
الأحداث التي تنتهي
إلى ضياع ذلك الحب
من بين يديها .يأتي
البناء السردي تقليديا
معتمدا على المبالغة في
الجانب
وصف
ينحصر
الشعوري.
الفضاء المكاني في
"المنزل" ،بينما تتسم
الزمنية
البنية
بالتسلسل.

حسن رشيد

 .7الطمع

مجلة العروبة ،ع75
(ص)30

عقب مقدمة متسعة تحليلية صرح الكاتب
في آخرها بمغزى قصته  -يخ بر عن
"إسماعيل" الذي يعمل فراشا في مؤسسة
حكومية ،وقد عُر ِّف بالاجتهاد والأمانة،
وقد نجح في تحقيق هدفه الأول ،وهو
إحضار زوجته وابنتيه :فاطمة وزليخة.
سكن بجوارهما "علي" ،الذي عمل فراشا
أيضا ،واندمج مع أسرة إسماعيل؛ حتى صار
فردا منها .أحب فاطمة وعرض على والدها
الزواج منها ،فوافق إسماعيل ،وعرض عليه
أن يدفع نصف راتبه له لمدة سنتين .ل كن
بعد فترة من التزام علي أخذ إسماعيل يتهرب
منه ،حتى أعلنه بفسخ الاتفاق ،وخطوبة
فاطمة من إبراهيم سائق التاكسي؛ مما دفع
علي إلى ضرب إسماعيل بالرصاص ،فدخل
السجن وعاش إسماعيل بساق واحدة.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج  -كما
صرح الكاتب –
بعض مآسي المجتمع،
من خلال بيان نتيجة
الطمع والجري وراء
المادة بأي طر يق
كانت ،حتى لو
بإخلاف الوعد .يأتي
البناء السردي تقليديا
محتويا على مقدمة
ممتدة .ينحصر الفضاء
المكاني في "المنزل-
السجن" ،بينما تتسم
الزمنية
البنية
بالتسلسل.

ذكر يات علي

 .8عودة السعادة

مجلة العروبة ،ع132
(ص)28

جلست "بدر ية" في غرفتها تفكر فيما شاع
عن زوجها "أحمد" من زواجه ثانية ،كانت
حائرة بين التصديق والتكذيب .جاء أحمد
فسألته عن صحة ما سمع ،فرد بالإ يجاب.
ورغم محاولاته ترضيتها وشرح الأمر لها
فإنها تركته غاضبة .وفي صباح اليوم التالي
صارح أحمد والديه بأمر زواجه؛ مما أغضب
أباه ،وجعله يثور عليه بشدة .حاول إحمد
إقناع والده ،بل طلب منه مساعدته في أمر
زواجه الثاني ،ل كن الوالد تمسك بموقفه
الرافض لما حدث ،وأعلن أن بدر ية
وأطفالها سيظلون في رعايته ،وأنه لن يساعد
ابنه ،الذي لم يقبل أي نصيحة ،ورأى أن
كل من ينصحه إنما يقف ضده .تزوج
ل كن اكتشف خطأ ما فعله؛ فحاول العودة
لزوجته ،التي رفضت ،ثم قبلت بعد توسط
ال كثيرين وتعهدات أحمد.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
ُّ
توجه
حيث تعالج
الزوج إلى أخرى عبر
الزواج منها ،رغم
معارضة ال كثيرين ،ثم
يكتشف في نهاية
الأمر خطأ موقفه
فيندم على فعله ذلك؛
من ثم يعود لزوجته
متعهدا برعايتها .يأتي
البناء السردي تقليديا
مواقف
مقدما
اعتيادية.
نموذجية
ينحصر الفضاء المكاني
في "المنزل -منزل
الأخرى"،
الزوجة
بينما تتسم البنية
الزمنية بالتسلسل.

عبدالله يوسف الحسيني

 .9آسف يا سيدي

مجلة العروبة ،ع139
(ص)35

عبر جمل حوار ية من طرف واحد تأتي هذه
القصة ،فثمة مواطن يذهب إلى إحدى
المؤسسات الحكومية؛ لإنهاء معاملة ما،
ل كن يجد الموظف المسئول غير ملتفت إليه.
يظن في البدء أن هذا الموظف مشغول في
قراءة شيء ما ،يقرؤه بطر يقة خفية حتى لا
يراه المدير .يأخذ المواطن في مخاطبة
الموظف ،دون أن يدر الأخير؛ فيتعجب
المواطن من هذا الصمت الذي يشبه صمت
أبي الهول .يصف المواطن ذلك الموظف
بالذكاء؛ لأنه لا يقبل من أحد معاملات؛
حتى لا تتراكم على مكتبه الأوراق .ل كن
الصمت يستمر؛ فيثور المواطن في وجه
الموظف ،و يصفه بأنه غبي .وفي نهاية الأمر
يكتشف أن الموظف كان نائما؛ فيعتذر
المواطن قائلا" :آسف يا سيدي".
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم
بالشخصية
الخاص
الرئيسة في القصة،
التي تعرض موقفا
يبين تكاسل أحد
الموظفين ،حيث يلجأ
إلى النوم في أثناء
العمل ،ولا ينهي
معاملات المواطنين.
يأتي البناء السردي
متميزا ،فهو بناء
حواري ل كن من
طرف واحد ،بينما
الآخر صامت .ينحصر
الفضاء المكاني في
"المكتب" ،بينما تتسم
الزمنية
البنية
بالمشهدية.

خالد عبد الله نعمة

.10
لحظات ..لم تعش

مجلة العروبة ،ع156
(ص)25 -24

غاب "جاسم" و"عائشة" عبر خط الهاتف
الساخن في حلم يقظة شده خيالهم ،ظنها
أولا نزوة ،ثم تأكد من عمق حبها .كانت
متوجسة من أنها تكبره بعام وعدة شهور.
وهذا ما يمكن أن يجعل جاسما مترددا ،هذا
إن أقنع أهله بذلك .إضافة إلى الفارق في
المستوى التعليمي لا الثقافي  .أفاقت عائشة
على إعلان جاسم رحيله لانتهاء الأجازة.
جاءت صديقتها "موزة" ،التي أخبرتها أن
جاسما وصل ،وقد خطب ابنة خالته .كان
وقع الخ بر عليها شديدا ،فقضت الليل شاردة
في حالة من اللاوعي ،وفي الصباح كلمته،
ففوجئت بردوده الجارحة ،التي تعلن رفضه
لها صراحة للفروق التي بينهما .وقبل أن
يواصل أغلقت السماعة.

خالد عبد الله نعمة

.11
مولد حب

مجلة العروبة ،ع157
(ص)25 -24

كان يزور محلا تجاريا عندما رآها تدخل
ومعها صديقتها ،شعر بدقات قلبه واضطرابه
عندما احمرت وجنتاها .كان بينهما حديث
سر يع ،ثم تفكير طو يل خلال الليل .عادت
إلى المتجر تتعذر بشراء أي شيء ،فوضع
البائع في يدها ورقة بها أرقام جاسم .وفي
المساء حدثته عبر الهاتف .كانت جادة في
حديثها الأول معه ،حيث أكدت أنها في
مرحلة الحكم على عواطفها تجاهه عبر
مساعدة صديقتها .تكررت اللقاءات بينهما،
وحاولت الحفاظ عليه رغم غضبه من
مشاركة صديقتها في الأمر .وبعدما سردت
عليه جانبا من حياتها في البحرين ،وعملها
مدرسة في المنامة صدمها بعزمه على السفر.
قرر الافتراق ،وترك اللقاء للقدر ،وفي
الطائرة تدحرجت دمعتان ساخنتان من
مآقيها.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج إحدى
الحب،
إشكاليات
المتمثلة في فشله؛
نتيجة وجود فروق
بين الطرفين :السن
والتعليم .لا سيما مع
تمسك أحدهما بهذه
الفروق .يأتي البناء
تقليديا.
السردي
ينحصر الفضاء المكاني
في "المنزل" ،بينما
تتسم البنية الزمنية
بتوظيف الاسترجاع
الملخص.
تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل إحدى
صور انتهاء الحب،
نتيجة الافتراق عبر
السفر؛ مما كان له أثر
كبير .يأتي البناء
تقليديا
السردي
معتمدا على تصوير
قوة المشاعر دون
الأحداث
تبرير
منطقية.
بطر يقة
يتنوع الفضاء المكاني
بين "المتجر-المنزل-
الطائرة" ،بينما توظف
الزمنية
البنية
الاسترجاع.

أحمد جعفر عبدالملك

.12
الخطيئة

مجلة العروبة ،ع158
(ص)25 -24

عبدالله يوسف الحسيني

.13
هكذا أراد أبي!

مجلة العروبة ،ع161
(ص)43 -42

بين زحمة المسافرين وجلبة المطار وقفت
"منى" تلاحق بنظراتها "محمد" ،وهو يُنْهِّ ي
إجراءات سفره .استعادت ما وقع قبل
ست سنوات ،حيث كانت تتوسد الرصيف
تحت عمارة قديمة ،وهناك لمحها محمد ،حيث
أشفق عليها وآواها في شقته ،حتى حان
سفره .كان وراء تشردها فقدها لزوجها
وعدم وجود مصدر دخل لها .عندما
ساعدها محمد تأكد من أمانتها ،عندئذ لم تعد
مجرد خادمة ،بل صديقة أغدق عليها المال
ال كثير .ومع انتهاء الصيف عاد محمد إلى
بلده ،فجاءته رسالة منها تخ بره أنها أصبحت
أما .عاد إليها ،وقابل ابنه ،الذي فرح به
كثيرا ،قضى معها وقتا طو يلا ،ل كنه اضطر
إلى السفر .يذهب كل شيء عن بال محمد
إلا الضمير صار يذكره بخطيئته.
تقرر "فوز ية"أنها ليست متعلمة ،وإن كانت
من أسرة متوسطة الغنى .إشكاليتها أنها
البنت الوحيدة بين ثلاثة أخوة ،وعائلتها
محافظة جدا ،ووالدها أكثر محافظة؛ لذا
منعها من الخروج إلى الشارع منذ أن كانت
في السادسة ،ل كنها تعلمت القراءة والكتابة
من كتب أخوتها .أمها ضعيفة ليس لها
كلمة .اقتصرت معلوماتها عن الخارج مما
تسمعه من أخوتها ،وما تقرؤه في كتبهم.
وبعدما نضجت كثرت زائرات أمها ،وطلبن
فوز ية للزواج ،ل كن الأب رفض مصمما
على زواجها من تاجر مثله لا موظف.
بقيت فوز ية حبيسة البيت ،وبعدما يأست
من الزواج تقدم لها صديق أخيها ،ل كن
أصر الأب على رفضه ،وأخيرا تم زفافها
على سعد ابن التاجر المعروف وأصبحت
زوجة ثانية.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل ما يكون
من وقوع بعضٍ في
الخطيئة ،ثم ما يترتب
عليها من ذر ية ،لا
يستطيع الوالد أن يَبْقَى
معه .يأتي البناء
السردي تقليديا غير
منضبط في التشكيل.
ينحصر الفضاء المكاني
في "المطار ،المنزل"،
بينما تتسم البنية
الزمنية بالاسترجاع
غير المنضبط.
تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تعالج إشكالية
الفتاة التي تعاني من
والدها
موقف
المتشدد ،الذي يرفض
وجودها خارج البيت
منذ أن كانت في
السادسة ،مع تصميمه
على زواجها من تاجر
لا موظف .يأتي البناء
تقليديا.
السردي
ينحصر الفضاء المكاني
في "البيت" ،بينما
تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

كلثم جبر

.14
ضياع

مجلة العروبة ،ع164
(ص)34 -32

يقرر السارد أنه يحب الموت بقدر ما يكره
الحياة ،ل كنه عاجز عن الانتحار ،وفي حيرة
إزاءه .كانا طفلين صغيرين ،أبناء عم ،كان
ل عائلة متعصبة ترى أن الفتى
مكبلا بأغلا ٍ
يجب أن يصان كما تصان الفتاة .صارت
حياته روتينا لا يتغير ،بينما هي عكسه
تماما ،كانت تشجعه على بلورة شخصيته.
سافر لاستكمال دراسته بعدأن ُّأل ْب ِّس ردءا
وافيا من النصائح .عندما وصل كان تائها
تتقاذفه ر ياح الضياع والخوف والرغبة،
دخل كلية الطب التي اختيرت له .ل كن
انطلق ونزع عنه رداء النصائح ،وقذف
بنفسه في التيار الصاخب ،وسلم نفسه
لأهواء الغربة .فشل في الدراسة ،ورفضته
أسرته بعد تجاوزاته .عاد إلى الوطن ،فأنكره
الجميع ،وعندما قرع بابها خرج إليه رجل،
أخبره أنه زوجها.

.15
كلثم جبر

نهاية رحلة

مجلة العروبة ،ع204
(ص)43 -42

انظر القصة رقم " ( " 12تحت عنوان :نهاية
الرحلة)
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تعالج إشكالية
تشدد الأسرة تجاه
أبنائها ،حتى الفتيان
منهم ،وما ينتج عن
ذلك من ضعف
شخصية ،ثم انطلاق
بلا ضابط ،يؤدي إلى
السقوط .يأتي البناء
السردي تقليديا مع
الاعتمدا على التحليل
لا السرد .يدور
الفضاء المكاني في
حركة بندولية بين
"الوطن-الغربة-
الوطن" ،بينما تتسم
الزمنية
البنية
بالتسلسل.

أريدك معي

مجلة العروبة ،ع206
(ص)34 -32

انظر القصة رقم ""21

.16
نداء الماضي

مجلة العروبة ،ع205
(ص)22

فتح "مروان" الباب بهدوء ،وألقى نظرة على
السرير الأبيض في الغرفة الساكنة ،دارت
عينه في تفاصيل المكان وجوانبه .اتجه إليها،
حيث كانت "أمينة" مستلقية ،والغطاء عليها.
وجهها باهت ،تطوف به ملامح الألم .ناداها
بصوت هامس ،فتحت عينيها ،فكانت
حلاوة المفاجأة وعمق الألم .مرت لحظات
لم يكن فيها سوى قطرات الدموع ،ولم يشعر
بالممرضة .دار بينهما حوار ،أكدت فيه أنها
سامحته ،وطلبت منه أن يظل معها خلال
لحظاتها الأخيرة .اتصل به الدكتور مساء
هذا اليوم ،يطلب حضوره حالا؛ لأن أمينة
تحتضر ،وترجو رؤيته .لم يدرك كيف
وصل ،ل كنها تهاوت بين يديه .واسى مروان
زوجها "أخاه" ،.تطورت الأحداث ،حتى
استطاع أن يزوج ابنتها بابنه ،وبذا تحقق ما
فشلا في صنعه.

كلثم جبر

.17
كلثم جبر
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تقدم صورة
من صور الحب غير
المكلل بالزواج؛ نتيجة
الخوف
لحاجز
والتردد ،ل كنه يكلل
عبر جيل الأبناء لا
الآباء .يأتي البناء
السردي تقليديا ذا
طابع رومانسي واضح.
ينحصر الفضاء المكاني
"المستشفى-
في
المنزل" ،بينما توظف
البنية الزمنية تقنية
الاسترجاع من أجل
التوضيح.

عبدالله يوسف الحسيني

.18
فتاة وجريح

مجلة العروبة ،ع208
(ص)35- 34

ثمة طرق على الباب في وقت متأخر جعل
الفتاة تضطرب ،وعندما فتحت وجدت
فدائيا مصابا سقط مغشيا عليه .أدخلته
الفتاة بحذر رغم خوفها الشديد من والدها
الذي حذرها أن لا تفتح لأحد .أسرعت
إلى إسعاف الفدائي ،وأخذت تفكر ماذا
تفعل إذا جاء والدها أو جنود الاحتلال.
بينما هي تفكر سمعت أصواتا في الشارع
ففزعت وأخفت الشاب .ثمة طرق على
الباب ،فأسرعت تفتح لوالدها ،الذي كان
تبدو عليه آثار ضرب الجنود له .أخبرته بأمر
الشاب ،فشكرها ،وأكد ضرورة إعلام
أهله ،فذهبت إلى قريته وأخبرتهم .وفي
اليوم التالي داهم الجنود البيت للمرة الرابعة،
باحثين عن الرجل وابنته ،فلم يعثروا لهم
على أثر ،ووجدوا آثار علاج الفدائي ،فقاموا
بتفجير البيت.

إبراهيم صقر المر يخي

.20

إبراهيم صقر المر يخي

الوسادة الناعمة

مجلة العروبة ،ع248
(ص)22

انظر القصة رقم " " 46

.19
ضمير كاتب

مجلة العروبة ،ع236
(ص)37

انظر القصة رقم " " 43
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل جانبا
مع مقاومة جنود
وما
الاحتلال،
يتكبده المواطنون في
سبيل ذلك من إيذاء
وجرح وتدمير .يأتي
البناء السردي تقليديا
ل كنه ذو طابع حماسي
يدخل إلى حيز
الخطابة على مستوى
اللغة ،مع طول الجمل
أحيانا.
الحوار ية
ينحصر الفضاء المكاني
في "المنزل -قر ية
الفدائي" ،بينما تتسم
الزمنية
البنية
بالتسلسل.

إبراهيم صقر المر يخي

.21
أقصوصة

مجلة العروبة ،ع250
(ص)36

عبد الله شاب في الخامسة والثلاثين ،يعمل
في دائرة حكومية ،يعود إلى بيته الهادئ
حيث زوجته الوديعة وأبناؤه الثلاثة :نورة
ومحمد وعلي .وكثيرا ما كان اسم المولود
الجديد المنتظر بعد خمسة شهور موضع جدل
بين أفراد الأسرة .كان علي يذهب مع
صديقه "أحمد" كل صباح إلى المدرسة.
ل كن تأخر ذات يوم؛ فذهب إليه أحمد،
حيث وجده مطرقا لا يتحرك ،وعندما ألح
عليه في السؤال انسكبت دموعه انسكاب
المطر .كان سبب ذلك أن أباه مات،
صدمته سيارة مسرعة .لقد بكى كل من
أحس مرارة اليتم وفقدان رب الأسرة
ومعيلها .ما مصير هذه الأسرة؟ ما مصير
الأبناء الثلاثة والأم المسكينة؟

.22
إبراهيم صقر المر يخي

أخيرا عادت[ ..أقصوصة]

مجلة العروبة ،ع251
(ص)32

لا يعلم لماذا كان شعوره غريبا عندما يرى
هذه الفتاة تمر أمامه .كان في الصف
السادس وكان يعيش مع والده الذي يحبه،
ل كن السارد يشعر أنه يخفي عنه شيئا .كان
يخاف عليه كثيرا ،خاصة عندما يرى هذه
المرأة يمسك بيده و يجره بعيدا عنها ،بل
يحذره منها قائلا إنها ساحرة ولو كلمها
فسوف يموت .خرج ذات يوم فوجدها
واقفة مع صديقه أحمد؛ فدهش وحذر
صديقه منها ،ل كن أحمد لم يخف .تحدث
معها السارد فجذبه حديثها ،بل علم أنها
والدته ،وقد عادت فلم تجده عندما كان
عمره أربع سنوات .لم يكن لها عائل؛ مما
اضطرها إلى أن تعمل خادمة .أخذها إلى
والده وفرح السارد بها؛ لأنها ستوصله إلى
المدرسة كل يوم.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تصور إحدى
الظواهر المجتمعية ذات
الخطر ،وهي إسراع
السيارات وما تتسبب
إزهاق
من
فيه
وتدمير
للأرواح،
للأسر .يأتي البناء
السردي مكثفا ،ل كن
ثمة نبرة خطابية تتخلل
السرد عبر علو صوت
المؤلف .ينحصر الفضاء
المكاني في "المنزل-
المدرسة" ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتسلسل.
تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تعرض إشكالية
السارد في بُعْدِّه عن
والدته خلال عدة
سنوات من صغره،
دون معرفة السبب،
وهو ما لا تكشف
أو
القصة
عنه
حتى
الأقصوصة
نهايتها .يأتي البناء
السردي تقليديا يخلو
من تبرير الحدث
الأهم .ينحصر الفضاء
المكاني في "الشارع"،
بينما توظف البنية
الزمنية الاسترجاع.

عبد الله الحسيني

.23
الحلم

مجلة العهد ،ع20
(ص)23 -22

بعد أن توقف "البوم" هبط راكبوه
يستطلعون المدينة ،التي وصلوها بعد مدة.
كان من بينهم رجل تجاوز الخمسين ،عاش
معظم سنينه مزارعا ،اكتسب مكانة كبيرة
بين أهل قريته ،ل كن بدأ الجفاف يتوالى
على بلاده؛ فذهب الزرع وانتهى كل شيء،
وهجر قريته إلى الدوحة؛ بحثا عن عمل،
وبالفعل وجده ،ل كن سقط من الدور
الثاني بعمارة كان يعمل بها؛ فأصيب في
ساقه .ضعفت فرصه للعمل ،حتى صار
حمالا في سوق الخضار .جمع قدرا من
المالدون أن ينفقه؛ لرغبته في العودة به إلى
قريته متفاخرا .ذهب يوما منقبض القلب
إلى السوق ،فلم يوفق في بدايته ،ل كنه سعد
بعد ما كسبه من مال ،وبينما هو يفكر إذا
بسيارة تنقض عليه ،و يقع صر يعا تحتها،
ويموت الحمال المسكين وهو يحلم بأن يعيش
ابنه عيشة تمناها له.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج إشكالية
الانتقال من القر ية
إلى المدينة؛ سعيا
للبحث عن عمل،
ل كن المدينة تقضي
على حلم الحياة الهنيئة
بقسوتها التي تتمثل في
سيارة مسرعة .يأتي
السردي
البناء
تقليديا .يتنوع الفضاء
المكاني بين "السفينة-
القر ية -المدينة" ،بينما
توظف البنية الزمنية
تقنية الاسترجاع.

شذى المهندي

.24
الجحيم

مجلة العروبة ،ع254
(ص)17

كانت "هدى" جالسة مع زوجها في
سيارتهما الفخمة .اندفعت تستعيد جزءا من
ماضيها .هي شابة ،كانت تعلق آمالا كبيرة
على المستقبل ،ل كن آمالها صارت سرابا،
عندما باعها والدها لزوجها الذي يكبرها
بخمسة وعشرين عاما ،ولديه زوجة وأولاد
يكبرونها ،ولم تستطع أن تعترض على جشع
والدها وجبروته .توقفت ذكر ياتها عندما كاد
السائق الهندي أن يصدم طفلا ،لولا أن
تدارك الأمر .وصلت إلى بيت صديقتها،
التي لم ترها منذ أيام الدراسة .دار بينهما
حوار ،عبرت هدى فيه عن معاناتها مع
صدِّمت عندما علمت أن "أحمد"
زوجهاُ ،
ابن زوجها كاد أن يتقدم لخطبتها أولا.
جاءها صوت زوجها كالزئير ،فصعدت إلى
السيارة ،التي أخذت تشق طر يقها وصوتها
ينسيها الجحيم الذاهبة إليه.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تعرض الساردة
إشكالية تحول حياتها
إلى جحيم؛ نتيجة
زواجها من رجل لا
تحبه ،و يكبرها بخمسة
وعشرين عاما ،ثم
معرفتها أن ابنه كاد
يتقدم لخطبتها .يأتي
البناء السردي معتمدا
على عنصر المفاجأة
التي تعمق الأزمة.
ينحصر الفضاء المكاني
في "السيارة -منزل
بينما
الصديقة"،
توظف البنية الزمنية
الاسترجاع.

عبد الله الحسيني

.25
من القاتل

مجلة العهد ،ع23
(ص)94 ،20

دخل شقته وهو شديد الخوف ،نظر في هلع
إلى الاضطراب الذي شمل الشقة ،رغم
كونه طبيعيا في حياة رجل أعزب ،ل كنه
اليوم كان غريبا ،فقد رأى جثة مجهولة
ممددة على الأعتاب ،راح ينظر هنا وهناك
ولا يدري ماذا يفعل .استعاد شر يط
حياته؛ عله يجد فيه ما يرشده .قفز من
مكانه عندما رأى زجاج الغرفة مهشما ،فزاد
هلعه من اتهامه بارتكاب الجريمة .تذكر
كيف عاش وحيد والديه ،اللذين أفردا له
جناحا خاصا في البيت؛ نتيجة شدة حبهما
له .توالت الأحداث ،التي عمقت شعوره
بالخوف .سمع خطوات قريبة ،ثم رن جرس
الباب ،ففتحه فإذا بسيدة تبكي بشدة ،علم
منها كيف مات هذا القط الذي وجده
عندما كان يطارد فأرا.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل موقفا
طر يفا ،يتمثل في
اكتشاف الشخصية
الرئيسة لجثة في بيته؛
مما يصيبه من هلع
شديد ،ل كنها في
الحقيقة جثة قط كان
يطارد فأرا .يأتي
البناء السردي معتمدا
على المفارقة الساخرة
التي تتعمق بالمبالغة.
ينحصر الفضاء المكاني
في "المنزل" ،بينما
توظف البنية الزمنية
الاسترجاع.

.26
شذى المهندي

وتحطمت آمالي

مجلة العروبة ،ع258
(ص)47 -46

يسجل السارد كيف سهر الليالي يستعيد
أحلامه ،فقد حلم أن يكون صحفيا بارعا.
استطاع في المرحلة الثانو ية أن ينال مجموعا
يؤهله لكلية الإعلام ،ل كن والده أمره بأن
يبحث عن وظيفة ،بل قرر الوالد أن يزوجه
من فتاة غير قطر ية ،ودون مناقشة تم ذلك،
وعاد إلى بلده بزوجته ،التي لا يحبها .حصل
على وظيفة بإحدى الدوائر الحكومية،
وكانت مملة رتيبة لا حياة فيها ،فشل زواجه
وانتهى بالطلاق بعد مضي خمس سنوات
دون حب أو إنجاب .شعر بحريته ثانية،
وأعجب بفتاة رآها مناسبة له ،ورغم اعتراف
والده بخطأه في الز يجة الأولى فإنه قرر
تزو يجه ثانية ،وهو زواج انتهى بالفشل،
ل كن مع وجود طفل.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج إشكالية
تربو ية ،تتمثل في
انتهاج الوالد طر يقة
سلطو ية عبر إجبار
ابنه على العمل لا
مواصلة الدراسة ،ثم
الزواج دون اختيار
من الابن؛ مما ينتج
عنه تحطم الحياة.
يأتي البناء السردي
بالأحداث.
ممتدا
يتعدد الفضاء المكاني،
بينما تتسم البنية
بكثرة
الزمنية
القفزات.

عبد الله الحسيني

.27
الزهرة الأخيرة

مجلة العهد ،ع28
(ص)19 -18

عاش "حمزة حمدي" مع والدته في مخيم
للاجئين بعد فقد والده ،دائما كان يحمل
أثقال النكبة التي حلت ،مال إلى العزلة،
ورغم ذلك اجتهد في دروسه ،وصار الأول
طوال مرحلته الثانو ية ،ل كن في نهايتها
أصيب بحمى شديدة؛ فلم يتمكن من دخول
الامتحانات .مال إلى البحث عن عمل،
وهو ما نجح فيه ،وسافر من أجله إلى
المدينة ،التي وجد بها عملا ،ل كنه ظل على
انطوائه؛ مما دفع زملاءه إلى الاستهزاء به،
وتسميته "الفدائي" على سبيل السخر ية .ومع
نصيحة بعض الزملاء ،وواقعه المتأزم انضم
إلى إحدى المنظمات الفدائية ،وتدرب
واشترك في عمليات فدائية ،ثم أصيب
بإحدى الشظايا؛ فخر صر يعا ،وعلى قبره
غرست أمه زهرة أخيرة جاء بها إليها.

734

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل صورة
من صور ال كفاح
المحتل
ضد
الإسرائيلي ،وكيف
صار "حمزة" واحدا
من الفدائيين ،حيث
انتهت حياته في
إحدى العمليات التي
قام بها .يأتي البناء
السردي تقليديا غير
لبعض
مبرِّر
ينحصر
الأحداث.
الفضاء المكاني في
مؤسسة
"ال كوخ-
العمل" ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتسلسل
والقفزات.

.28
خليفة عيد ال كبيسي

فاطمة ومعركة المصير

مجلة العروبة ،ع263
(ص)46

"أحمد" و"فاطمة" صديقان تعارفا منذ
ملاعب الطفولة ،مرت الأيام وبدت معالم
البلوغ؛ عندئذ أوجبت تعاليم المجتمع عليهما
الانعزال ،فودعا كل شيء .بلغت فاطمة
سن الزواج ،وضاقت أنفاسها في صدرها
وهي حبيسة ،كانت آمالها تتحطم على صخرة
العادات والتقاليد ،التي لا تسمح لها بإبداء
ُّ
تعصب
رغبتها فيمن تحب ،فضلا عن
عائلتها؛ مما دفعها إلى التفكير في الانتحار،
ل كنها لم تفعل .جاء يوم العيد ،وجاء أحمد
مع المهنئين إلى بيتها .اختلست لحظات
أعلمت فيها أحمد برغبتها في أن يتقدم
لخطبتها ،وهو ما كان ،ل كن الألسنة
الجارحة لم تدعها ،حيث أخذت طائفة من
العجائز يهللون و يكبرون لاكتشاف ما كان
بينها وبين أحمد ،فما كان من فاطمة إلا أن
وقفت لهم ،وبينت الفرق بين عصر العلم
الكائن الآن وعصر الجهل الذي يعيش فيه
هؤلاء العجائز.

735

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج إشكالية
المجتمع
عادات
وتقاليده ،التي تقف
حاجزا بين المحبين،
وكيف أن هذه
التقاليد قد تدمر
الحب ،وما يكون من
ضرورة مجابهة ذلك
الجهل الواقع .يأتي
البناء السردي تقليديا
وإن اعتمد في جانب
منه على خطابية
واضحة .ينحصر الفضاء
المكاني في "القر ية"،
بينما تتسم البنية
الزمنية بالتسلسل.

عبد الله الحسيني

.29
قطر ..يا حب

مجلة العهد ،ع31
(ص)31 -30

كاد يقع على الأرض خوفا إثر صرير
السيارة المفزغ الذي انطلق خلفه ،لم يكن
يصدق ما يقرؤه في ال كتب والصحف التي
كانت تصل إليه عما حل في بلده الأصلي،
وكيف تغيرت .يتساءل :هل يمكن أن
ينسى أيام طفولته؟! يتعجب فقد تغير كل
شيء حوله .أعاد إليه صرير السيارة ذاكرته
وما هو فيه من واقع .إنه أخيرا في بلده
الذي تركه غير آسف لعدم وجود ما يمكن
أن يقتات به وقتئذ .ينطلق في استرجاع
ممتد ،حيث يستيعد ذكر ياته ال كثيرة ،وما
كان هنا منه في هذا المكان حيث ما يزال
بيته .لا يصدق التغيرات التي حلت ببلده:
كهرباء ،إذاعة ،تليفاز .راح يحمد الله على
أنه عاد أخيرا.

736

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج جانبا من
ظاهرة "الاغتراب"،
ل كن عبر لحظة
العودة ،وما يلاحظه
المغترب العائد إلى
وطنه من تغييرات
يشعر إزاءه بالدهشة،
ل كن في نهاية الأمر
يسعد بعودته تلك.
يأتي البناء السردي
معتمدا على التقاطع
بين الواقع والماضي.
ينحصر الفضاء المكاني
في "الوطن" ،بينما
تتسم البنية الزمنية
بمركز ية الاسترجاع.

خليفة عيد ال كبيسي

.30
الموظف الخائن

مجلة العروبة ،ع265
(ص)24

عُرٍف "أحمد" أنه موظف حر يص على
مصلحة بلده ومثال للأمانة ،وكانت مهنته
مرتبطة بمصالح الآخرين ،ل كن انحرف
أحمد عن سواء السبيل ،حيث أغراه
ال كثيرون بالرشاوي والهدايا وغيرها ،فما
كان منه إلا أن استسلم وقَب ِّل ما ي ُ َّ
قدم له
بيد مرتجفة .ومع مرور الأيام اتسعت دائرة
الرشاوي حول أحمد ،وصار يأخذ وهو
مغمض العينين ميت الضمير؛ فتحول
المخلص إلى خائن ،ولم يعد يبصر أي شيء
حوله إلا النقود .صارت الطائفة التي ترشوه
تقوده حسبما تريد مصالحها فحسب ،وفي
ذات يوم انفض الناس حوله ،وعلى صوت
الشرطي في غياهب السجون صحا .خرج من
السجن وقد خسر كل شيء ،و يترقبه
عذاب عظيم في يوم عظيم.

إبراهيم صقر المر يخي

.31
زهرة من الشارع

مجلة العروبة ،ع266
(ص)60

انظر القصة رقم " [ " 44تحت اسم زهرة
في الشارع]

737

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج ظاهرة
والموظف
الرشوة
وكيف
الخائن،
يتدرج به الأمر حتى
يقع في ذلك الخطأ،
وما يكون له من نهاية
مأساو ية نتيجة خطأه
ذلك .يأتي البناء
شديد
السردي
التقليدية لا يخرج عن
سرد المعتاد ،بل يبدو
شديد
الوعظ
ينحصر
الوضوح.
الفضاء المكاني في
السجن"،
"العمل-
بينما تتسم البنية
الزمنية بالتسلسل.

خليفة عيد ال كبيسي

.32
السعادة بالعبادة

مجلة العروبة ،ع268
(ص)48

كان "علي" إنسانا لا يصلي ولا يصوم بالرغم
من إيمانه القولي ،كان لا يعرف عبادة الله
بالعمل أبدا ،حياته تسير من ظلم إلى أظلم،
غاب وتاه في ظلمة التفر يط والعصيان .إن
ذاق الحلو نسي ربه ولم يتذكر كلمتي الشكر
والحمد؛ فأنساه الله نفسه وحياته ومسئوليته
تجاه أسرته .توالت عليه المصائب ،وضاعت
أمواله ،ومرض مرضا شديدا أشرف على
الموت .فعندما أراد الله له الفرج أرشده إلى
التفكير والتأمل فيما حدث .عندئذ تاب
إلى الله توبة نصوحا مخلصة .وما كان علي
يستسلم لعبادة ربه مخلصا له حتى تغير كل
شيء فيه وفيما حوله .فطوبى لعلي فقد
حالفه الفوز دنيا ودينا بعمله المستقيم.

738

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعرض بوعظية
شديدة بُعْد الإنسان
ربه
عبادة
عن
وانطلاقه في المعصية،
وما حل عليه من
مصائب ،ثم عودته
إلى ربه وتوبته،
وكيف تغيرت حياته
وفاز بآخرة ٍ .يأتي
البناء السردي تقليديا
يعتمد على الرصد
التحليلي لا الحدثي.
يتسم الفضاء المكاني
بالعمومية ،بينما تتسم
الزمنية
البنية
بالتسلسل.

.33
مريم السعد

ألو ..صباح الخ ير

مجلة العروبة ،ع274
(ص)37

أرجع الزوج السماعة في غضب ،وأقبلت
زوجته مهرولة ،ثم نكست رأسها عندما
رأت حالته الراهنة من الغيظ عندما رفع
السماعة ولم يرد عليه أحد .ثمة اتصال آخر،
فردت الزوجة ،ثم أعادت السماعة ووجهها
كالليمونة ،وأطرافها ترتعد من شدة
الانفعال ،رجعت تُحضر الطعام .كان القلق
ينهش جسدها .قابل الزوج صديقه ،وبعد
تردد أفصح له عن همومه ،التي سببها رنين
التليفون الذي ينقطع دون أن يرد عليه
أحد ،وعندما ترد زوجته يبدو عليها
الاضطراب الشديد ،وقد ازداد الأمر
سوءا .كذا اشتكت الزوجة إلى صديقتها،
وأخبرتها بحقيقة الأمر ،وهو أن ثمة شخصا
يصر على معاكستها رغم رفضها ذلك،
وخوفها الشديد ،عندئذ نصحتها الصديقة
بضرورة مواجهة زوجها بحقيقة الأمر؛
للاشتراك معا من أجل البحث عن حل.

739

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج ظاهرة
وهي
مجتمعية،
معاكسات التليفون،
وما تؤدي إليه من
أسر ية
اضطرابات
للزوج
بالنسبة
وكيفية
والزوجة،
مواجهة ذلك بالسبيل
الصحيحة .يأتي البناء
السردي تقليديا ل كن
مع توز يع الأشكال
ينحصر
السردية.
الفضاء المكاني في
"المنزل" ،بينما توظف
الزمنية
البنية
الاسترجاع.

حسين علي جابر

.34
ساعي البريد

مجلة العروبة ،ع280
(ص)19

كان المطر يهطل شديدا والبرق والرعد
والغيوم متكاثرة ،يأتي ذلك في إطار من
الخوف والحزن .كان السارد يرشف من
فنجان القهوة ،وهو مطل برأسه من الشرفة
يتأمل هذا المنظر الرائع ،والأفكار تتوالى،
التي قطعها قرع على الباب؛ تعجب السارد
من هذا الطارق الغريب في مثل هذه
الساعة ،خاصة أنه لا يعرف أحدا في هذه
المنطقة التي سكنها حديثا .فتح الباب فإذا
أمامه رجل ملابسه سوداء مبتلة .ترجل
من دراجته الهوائية ،ومد إليه بخطاب.
حاول السارد إقناع ساعي البريد بالدخول،
خطابات كثيرة،
ٍ
ل كنه اعتذر بأن لديه
يجب توصيلها لأصحابها؛ لعلهم في حاجة
شديدة إليها .تعجب السارد من هذا الرجل
الذي يستحق كل مساعدة وتقدير.

740

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث يعرض قيام
ساعي البريد بتوصيل
خطاب إلى السارد
رغم الأجواء المناخية
السيئة ،ثم إصراره
على مواصلة العمل في
هذه الأجواء .يأتي
البناء السردي تقليديا
مع افتتاح بوصف
للأجواء المناخية لا
يتوافق نفسيا مع إطار
القصة .ينحصر الفضاء
المكاني في "البيت"،
بينما تتسم البنية
الزمنية بالتسلسل.

.35
فتاة الوطن

لقاء ول كن..

مجلة العروبة ،ع285
(ص)23

الحزن يرسم ألوانا تائهة الظلال ،والموعد
يقترب بخطى كسيرة الخاطر .الساعة
الخامسة والنصف مساء ،نهضت "بثينة"
تختار ملابسها ،والح يرة تصاحبها ،ل كن
سرعان ما حسمت الأمر .خرجت مسرعة
والساعة تقترب من السادسة .الزحام في
المدينة يقطع الأنفاس والناس مسرعون
كأنهم على موعد واحد .وصلت النادي
وعيناها تبحثان عنه وقلبها خفقاته شديدة.
جاء "عادل" .لم يتغير ،وسارا معا إلى طاولة
منزو ية ،وجلست على المقعد وقلبها ما زال
مضطربا .دار بينهما حديثٌ استعادا فيه
إشكالية حبهما ،حيث سافر عادل بعدما
رفض والدها خطوبته لها ،وعندما توفي
الوالد عاد عادل ،ل كن بثينة صارت
متزوجة ،وسوف تسافر غدا مع زوجها.
نهضت بثينة مسرعة ،وانكشف الفجر
ال كئيب عن أنين الحقيقة المبهمة.

741

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعرض صورة
من صور فشل
الحب؛ نتيجة رفض
الوالد ،الذي يتوفي
ل كن لا يتم الزواج؛
حيث تزوجة بثينة
من آخر عندما أراد
عادل إعادة حبهما.
يأتي البناء السردي
معتمدا على عنصر
ينحصر
المفارقة.
الفضاء المكاني في
النادي"،
"المنزل-
بينما توظف البنية
الزمنية الاسترجاع.

فتاة الوطن

.36
التضحية

مجلة العروبة ،ع292
(ص)52

"أحمد" يغطي وجهه بيديه ليخفي الحزن،
ل كن الضعف الإنساني يهز رجولته فيبكي.
يتوجه بحديثه إلى "سلوى" أم بناته وولده
الوحيد ،و يطلب منه أن تسامحه .يستعيد
شر يط الأمس يتذكر أفجع مصيبة تلقاها في
حياته .رن الهاتف في مكتبه ،وجاءه صوت
سلوى شديد الضعف ،تخ بره بأنها أخيرا
أنجبت له الولد الذي يتمناه .كانت سعادته
غامرة؛ لأن ولدا جاءه بعد سبع بنات.
يتذكر معاناة زوجته التي أصرت على
الإنجاب من أجله ،ولم تسمع نصيحة
الأطباء بالتوقف .دلف حجرتها بالمستشفى،
وتاهت عيناه نحو سرير الطفل .وجه سلوى
يعلوه الاصفرار ،وعيناها تحدق في المجهول.
يبذل الطبيب محاولات عدة لإنقاذها،
ل كنها تسلم الروح ،راجية منه أن يعتني
بالصغير.

742

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج إشكالية
حرص الأب على
إنجاب ولد ،وكيف
يكون ذلك سببا في
هلاك الأم؛ نتيجة
كثرة الإنجاب ،وهو
ما يُشع ِّر الزوج بأنه
المسئول عن تلك
المصيبة التي حلت
بالجميع .يأتي البناء
السردي معتمدا على
عنصر المفارقة .ينحصر
الفضاء المكاني في
"المكتب -المستشفى"،
بينما توظف البنية
الزمنية الاسترجاع.

مريم السعد

.37
صديقتي

مجلة العروبة ،ع295
(ص)46

تقرر الساردة أنها منذ زواجها وشبح
صديقتها بينهما ،تذكرها دائما ،وتراها في كل
شيء؛ لذلك أبت إلا أن تكون معهما في
بيتهما الزوجي .كان زوجها يتأفف .حاولت
نسيانها ل كن لم تستطع ،بل أصرت ذات
يوم أن تعرفها على زوجها .بدأ بيتهما يحتل
رونقا جديدا وفقا لمزاج صديقتها وذوقها،
والساردة مغتبطة ،أخذ الأمر يتسلل إلى
خصوصيات زوجها ،ثم استمال غضبه إلى
استكانة حنونة .بدأت تحس بخطورة الأمر
عندما وجدت زوجها يطيل الحديث مع
صديقتها ويمزحان ،بل لاحظت أن صورتها
تتهشم أمامه ،وتتجلى صورة صديقتها ،إلى أن
أخبرها ذات يوم أنه لا داعي لاستمرارهما؛
من ثم كان طلاقهما ،الذي لم يمض عليه
شهور ،حتى جاءتها بطاقة دعوة إلى زفاف
زوجها على صديقتها ،مع نصيحة من الزوج
ألا تكرر خطأها.

743

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتل كم،
حيث تعرض الساردة
خطأ وقعت فيه
تمسكت
عندما
بإدخال صديقتها ضمن
خصوصيات حياتها
الزوجية ،وهو ما
تطور إلى طلاقها
وارتباط زوجها بتلك
الصديقة .يأتي البناء
السردي معتمدا على
المتوقعة.
المفارقة
ينحصر الفضاء المكاني
في "منزل الساردة"،
بينما تتسم البنية
الزمنية بالتسلسل مع
كثرة النقلات.

.38
خليفة عيد ال كبيسي

كذبت الدمعة وصدق القلم

مجلة العهد ،ع65
(ص)40

خرجت الدمعة كالمذعورة ،ثم التفتت ذات
اليمين وذات الشمال ،فلما حسبت نفسها في
أمان من رقابة الآخرين تسللت وانحدرت
فوق صفحة الخد الصغيرة .وفي منتصفها
جثمت حائرة على إثر صرخة من حولها.
فأصغت تسمع للقول الذي جاء من القلم،
حيث اتهمها بالقسوة ،وتعجب كيف تؤلم
هذا الصغير ،وتدفعه إلى البكاء .تدافع
الدمعة عن موقفها ،مؤكدة حسب تحديد
علماء النفس أن لها مهمة وسببا ،يكمنان
وراء صدورها من عين ذلك الصغير .يعتب
عليها القلم أنها لم تَرْعَ براءة ذلك الصغير،
فترد ببيان مهمتها تجاهه ،وهي التخفيف من
آلامه .يستمر بينهما الحديث ،موضحا قصة
هذا الصغير وبكائه ،التي تحرص الدمعة على
إخفائها ،بينما يقرر القلم إعلانها بوصف
ذلك وسيلة لإنهاء أزمته.

744

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج ظاهرة
البكاء ،وما يكمن
وراءها من أسباب،
وذلك عبر تشخيص
كل من الدمعة
والقلم ،اللذين يشتركان
في حوار فانتازي.
يأتي البناء السردي
معتمدا على الحدث
الفانتازي المتمثل في
حديث كل الدمعة
والقلم .يتسم الفضاء
بالعمومية،
المكاني
بينما تأتي البنية
الزمنية مشهدية.

يوسف مسفر ال كعبي

.39
معركة جيلين

مجلة العروبة ،ع308
(ص)35 -34

في الليلة السابقة زارت "عائشة" أمها وناولتها
الماء لتأخذ الدواء ،وفي الصباح ذهبت
عائشة للاطمئنان على أمها ،ل كن وجدتها
جثة هامدة .أسرعت إلى الطابق الأعلى؛
حيث أبوها وزوجته الأخرى وطرقت
الباب بعنف .د ُف ِّنت أم عائشة ،وبعد ذلك
بيومين استمعت عائشة إلى نجاحها في
الشهادة الإعدادية .ل كن والدها رفض أن
تستكمل تعليمها ،وعندما حاولت الالتحاق
بمدرسة التمر يض كان الرفض أيضا ،خاصة
مع موقف زوجة أبيها ،التي اتهمت عائشة
بالفضيحة .مكثت عائشة أشهرا حبيسة
البيت ،تنتظر مصيرها المجهول ،إلى أن تقدم
لأبيها من يطلبها للزواج ،ل كنها لا تفكر في
هذا الأمر الآن؛ فهي لم تنجز في حياتها ما
يستحق لأجله أن تعيش .ل كنها تزوجت
شابا لا تحبه ،ومعه بدأت قصة حياة
زوجية فاشلة.

745

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعرض صورة
من صراع الأجيال
متمثلة في استبدادية
الأب تجاه ابنته ،التي
يحرمها من استكمال
تعليمها ،بل يفرض
عليها زوجا لا تحبه؛
مما ينذر بحياة زوجية
فاشلة .يأتي البناء
تقليديا.
السردي
ينحصر الفضاء المكاني
في "المنزل" ،بينما
تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل .مع عامية
الحوار.

يوسف مسفر ال كعبي

.40
ومن الحب ما قتل

مجلة العروبة ،ع311
(ص)35 -34

خرج "سالم" يوما من بيته المتواضع ،ورغم
أن المسكين ما يزال في شهر العسل فإن
زوجته اتخذت قرارا نهائيا بضرورة أن يجهز
لها بيتا آخر غير حظيرة الحيوانات التي
تعيش فيها .وصل سالم إلى بيته ،فهددته
زوجته ،وأمهلته بضعة أشهر من أجل تنفيذ
ذلك .رد سالم غاضبا :سأسكنك بيتا يليق
بمقامك الرفيع .خاصة أنه يريد أن يحافظ
على ابنه الذي بقي على مجيئه ثلاثة شهور.
انقضت المدة دون أن يفعل سالم شيئا.
واختار الله لسالم أن يدخل السجن عقابا
لتوجهه إلى السرقة حتى يلبي رغبة زوجته.
وبعد خمسة عشر سنة يخرج ،ل كن في حالة
سيئة ،وقد بدا له أن الدنيا قد تغيرت.

كلثم جبر

.41
الز يارة

مجلة الدوحة ،ع4
(ص)

انظر القصة رقم ""19

746

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج إشكالية
الفقر وما ينتج عنه
ُّ
توجه المرء إلى
من
الجريمة ،وذلك عندما
رفضت الزوجة حياتها
في بيت متواضع؛
ودفعت زوجها إلى
السرقة ،التي أودت
به إلى السجن .يأتي
البناء السردي معتمدا
على أحداث غير
َّ
مبررة ،فضلا عن
يتنوع
امتداده.
الفضاء المكاني بشدة،
بينما توظف البنية
الزمنية الاسترجاع.

.42
فتاة الوطن

وتجرعت حديث الثلاثاء

مجلة العروبة ،ع346
(ص)33 -32

تستعيد الساردة إشكاليتها وسط مشاعرها
المضطربة ،فمنذ عشر سنوات كانت تعيش
على وتيرة واحدة ،إلى أن سافر "سالم"
وتركها هي ووالدته؛ عندئذ بدأت تشعر
بلهفتها عليه .وعندما عاد لم تفعل ما كانت
تحلم به من الارتماء بين يديه .مر شهر دون
أن يشعر سالم بمشاعرها ،بينما ظنت أنه
عاشق لها ،وهو بعيد عن ذلك .ذات يوم
كان قلقا شارد الذهن ،وفجأة ابتسم وجلس
مشيرا إليها بالجلوس بقربه ،وبفرحة أسرعت
بجواره .نطق وعلى محياه ألوان شتى من
المشاعر ،ل كن أخبرها أنه معذب ،ولا
يستطيع العيش بعيدا عن "لينا" ابنة عمه.
عندئذ انسحبت لغرفتها تحمل جروحها وتتجرع
حديث الثلاثاء.

747

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تعرض صورة
من صور إشكاليات
الحب ،المتمثلة في
حب الساردة لابن
عمها ،الذي يقع في
حب أخرى ،وهو ما
يخ برها هو به؛ مما يزيد
آلامها .يأتي البناء
السردي معتمدا على
عنصر المفارقة .ينحصر
الفضاء المكاني في
"المنزل" ،بينما تتسم
الزمنية
البنية
بالتسلسل.

.43
فتاة الوطن

حنين إلى الطفولة

مجلة العروبة ،ع354
(ص)21

كان الجو حارا والسماء زرقاء والسكون
حوله يكاد يخنقه .أخذ يسير في ملل ،فقادته
قدماه إلى طر يق يحفظ تعرجاته .سار طو يلا
وفِّك ْر ُه مشغول والح يرة قد استبدت به ،ومع
ذلك فإن تيارا حلوا قد أنعشه لوهلة .وجد
نفسه أمام شاطئ البحر ،فجلس على تلك
الرمال الذهبية ،وأخذ يداعبها بين أصابعه؛
فثارت شجون لذكر يات بدأت تمور في
وجدانه .وفي الأفق البعيد ظهر أمامه طيف
لأنثى جميلة ،فأخذ يحدق في اللاشيء إلا
الخيال الماثل أمامه .ذكر يات حلوة .ومن
البعيد سمع صوت ..صراخ طفل أعاده إلى
الواقع ،فالتفت وراءه ،ولم يتعجب حين
رآها تحمل طفلا على ذراعيها .أعاده هذا
المنظر إلى واقعه ،فنهض مودعا كل ما
حوله ،فغدا سيسافر إلى حياته الجامعية؛
ليكمل آخر سنة بقيت له ،السنة الفاصلة بين
حاضره ومستقبله.

748

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تدور كما يدل
عنوانها الرئيس حول
الشخصية
حنين
الرئيسة إلى سني
طفولته ،وما كان فيها
من انطلاق وحر ية،
لا سيما وهو مقبل
على مرحلة فاصلة في
حياته .يأتي البناء
تقليديا.
السردي
ينحصر الفضاء المكاني
في "شاطئ البحر"،
بينما تتسم البنية
بمركز ية
الزمنية
الاسترجاع.

يوسف عبد الله نعمة

.44
أزمة سكن

مجلة العروبة ،ع370
(ص)47 -44

هبطت الطائرة في مطار الدوحة ،ونزل
"منير" مرهقا ،وأخذ يتلفت باحثا عن
صديقه "عبد العال" ،الذي لم يجده .أخذ
تاكسيا ووصل إلى فندق متواضع في وسط
البلد .شرد بفكره إلى القاهرة ،وتذكر
"أحلام" ولقاءه بها أول مرة ،ثم زواجه بها.
بعدما ارتاح قليلا اتصل بصديقه عبد العال،
وأخبره بوصوله ،ثم ذهب إلى مقر شركته،
وهناك رحب به عبد العال ،وساعد منير في
الحصول على وظيفة ضمن شئون العاملين في
الشركة .مرت الأيام ثم أخذ منير يفكر في
استقدام زوجته؛ وبالفعل استطاع العثور
على مسكن صغير لهما ،ل كن بعد فترة رفع
صاحب البيت الإ يجار؛ مما اضطر منير إلى
إعادة زوجته إلى القاهرة وسط آلامه
الشديدة.

749

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل إشكالية
اجتماعية ،تتمثل في
"منير" الذي قدم إلى
الدوحة من أجل
العمل ،وعندما أراد
أن يساعد زوجته على
المجيء إليه ،لم يستطع
لغلو أسعار الإ يجار.
يأتي البناء السردي
تقليديا .يتعدد الفضاء
المكاني بين "المطار،
المنزل"،
الفندق،
بينما توظف البنية
الزمنية الاسترجاع.

يوسف عبد الله نعمة

.45
الفراش
.46

كلثم جبر

مجلة العروبة ،ع388
(ص)33 -32

حقد امرأة

مجلة العروبة ،ع374
(ص)49 -48

ذهب "علوي" نشيطا إلى المقهى الصغير
القريب من الدائرة ،وطلب تجهيز حاجته
من الشاي ،ثم جلس حيث دارت ذكر ياته
حول عمله المستمر منذ عشر سنوات،
وأطفالِّه الذين يعيشون على ال كفاف .تذكر
كيف جاء لأول مرة إلى الدائرة ،وكيف
اختار وظيفة فراش معتقدا أنها أكبر قيمة.
قدم بالشاي إلى الموظفين ،وانطلقت
أفكارهم تجاه سلوكياتهم معه ،خاصة
"ماجد" المخلص ،و"سعيد" المتكبر الذي
طلب من الفراش شراء علبة دخان له.
أقبل المدير ،فقام له الجميع لتحيته ونفاقه،
وبعد انصرافه أخذوا يتغامزون ،كان "علي"
الفراش يراقب ذلك وهو يبتسم في هدوء
منطلقا في أفكاره .وفجأة انتبه إلى خروج
المدير؛ عندئذ خاطب نفسه قائلا" :هذا
المدير يا علي لا يفعل شيئا سوى الدخول
والخروج".

انظر القصة رقم ""14

750

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تدور حول
جوانب من حياة
"علي" الفراش ،ما
يكتنف تلك الحياة
من إشكاليات على
العمل
مستوى
ثم
والأسرة،
الأمنيات التي يسعى
إلى تحقيقها رغم
شعوره بصعوبة ذلك.
يأتي البناء السردي
تقليديا .ينحصر الفضاء
المكاني في "دائرة
العمل" ،بينما توظف
الزمنية
البنية
الاسترجاع.

كلثم جبر

.47
الحقيقة

مجلة العروبة ،ع392
(ص)32

كانت أحاسيسه في البداية سلبية تجاهها،
فقد اختار صديقتها لتكون رفيقته ،ل كنه هو
الذي أثار كل ال كوامن الشجية بأعماقها.
كانت تتحاشى كل شيء في سبيل رفيقتها،
كانت مترددة في التقاطه ومساعدته .عندما
رأت جفاءه تجاهها منحته كل شيء سلسا
طبيعيا خلال ما يقارب العامين .فجأة تغير
كل شيء ،حاول أن يعيد ما سكب
وتهدم ،ل كن انتهى كل شيء .حيرتها أبدا
لن تهدأ حتى لو عادت إليه ،كل ما
تستطيعه هو أن تبتعد عنه ،ل كنه لم يقتنع.
أخبرته أن من تعيش معه على أنه عمها هو
والد زوجها المتوفى ،ثمرته طفل في الرابعة.
تزوجته حتى يؤويها من تشردات الشارع.
صدم ثم ابتعد ،ومرت الأيام وأفاق على
حقيقة أنها انتهت إلى الأبد.

751

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل إشكالية
الحب المتمثلة في
انتهائه عبر مراحل
عدة :بداية من تجاهله
لها ،وعندما التفت
إليها اكتشف عددا
من الحواجز زادته
وأكدت
بُعدا،
انقضاء الحب .يأتي
البناء السردي قائما
على المنحى التحليلي لا
الحدثي .يأتي الفضاء
المكاني عاما ،بينما
تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

.48
أم أكثم

شتاء الإسكيمو

مجلة الدوحة :ع30
(ص)83 -82

يحل عليها العيد بلا بسمة أو أمل ،حزينة
وحيدة بلا دفء رغم مظاهر الفرح بالعيد
داخل المدينة وخارج حجرتها التي تصلها عبر
النافذة .تغلق الستائر وتطفئ الشمعة اليتيمة،
ثم يتوالى السرد متناوبا بين تأكيد حزنها
ووحدتها وبين استعادة الماضي ،وكيف
صارت هكذا .عرفت بشارا منذ ثلاثة
أعوام ،وكانت سعادتها أسطور ية من عام
فقط ،حيث لقاؤهما الأول ليلة العيد ،الذي
غمرها فيها بحبه ،وحديثه عن مستقبلهم هما
وابنهما الذي سيأتي بعد ستة أشهر ،ثم
كانت الحادثة التي فقدت فيها بشارا
وجنينها .يزداد ألمه وشعورها بالحزن
والوحدة ،حتى لا تشعر بالسيجارة التي
تحرق أصابعها .تلح عليها رغبتها في القيء،
تقيء حتى تغيب عن الوعي.

752

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب
مع استخدام ضمير
المتكلم عبر مونولوجات
الشخصية الرئيسة،
التي تعاني من أزمة
فقد الحبيب /الزوج
بعد عشق بالغ.
يتداخل الحدث الآني
الآخر
مع
الاسترجاعي ،وإن
تمثل الفضاء المكاني
في "حجرة الشخصية
الرئيسة" ،مع حضور
أماكن أخرى عبر
الاسترجاع
تقنيتي
والاستباق .أما لغة
السرد فتتميز بكثافة
التكرار.

زليخة يوسف العبيدلي

 .49الحب ال كبير

مجلة العهد ،ع187
(ص)59 -58

كانت فاطمة تجلس في غرفتها تصارع آلام
الانتظار والتساؤلات ال كثيرة حول حبيبها
"خالد" ،الذي جاءتها رسالته ،حيث يخ برها
باضطراره إلى تركها ،بكت وتساءلت عن
سبب تركه لها .تذكرت ما كان بينهما من
لقاء أول وحب قوي؛ لذا لم تصدق أنه من
الممكن أن يتركها .قررت نسيانه بممارسة
عملها التربوي في المدرسة ،وحاولت أن
تستعيض بحب تلميذاتها عن حبها لخالد.
حاولت أخته "نورة" أن تخ برها أنه تركها
رغما عنه ،فردت فاطمة أنها ستتزوج غدا.
عندما عادت إلى غرفتها وجدت رسالته
التي يبارك فيها زوجها الجديد ،اتصلت به،
وأخبرته بالحقيقة ،فطلب أن تسامحه،
ن جاء خالد وبيده وردة
ففعلت .بعد ثوا ٍ
حمراء ،وعاد الحب بينهما دون أن تسأله عن
دوافع تركه لها أول مرة.

753

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج في
شديدة
رومانسية
افتراق
إشكالية
الحبيبين ،دون توضيح
لأسباب ذلك؛ بسبب
انشغال السرد بالجانب
الوصفي المنصب على
مشاعر الفتاة .يأتي
السردي
البناء
تقليديا ،مع الاعتماد
على المبالغة في وصف
الشعوري.
الجانب
ينحصر الفضاء المكاني
في "الغرفة -المدرسة"،
بينما توظف البنية
الاسترجاع
الزمنية
الزمني.

أم أكثم

 .50مارد بلون الحزن

مجلة الدوحة :ع32
(ص)71 -70

يجلس الشيخ العجوز نحيلا أسمر رث
الثوب ،شديد الح يرة تجاه ُّ
تغير المدينة من
حوله ،حيث تطاولت أبنيتها وتغيرت طبيعتها
النقية ،بينما ظل هو باقيا في كوخه ،يعيش
مع زوجته ال كفيفة ،التي يحسدها لأنها لا
ترى العبث المجنون الذي اجتاح المدينة.
يأتي حوارهما راصدا جانبا من هذا التغير،
حيث ابتعد الناس عنهما حتى ولداهما .يشعر
الرجل بعزلته عن المدينة وعجزه عن التواصل
معها ،حتى على مستوى شراء رغيف خبز
نظيف .يستيقظ هو وزوجته على طرقات
عنيفة ،فهناك ثلاثة رجال يأمرونهما بترك
المنزل؛ لبناء فندق سياحي مكانه،
و يخ برونهما أنهما سيعوضان بمال لم يحلما به.
يشتد حزنهما ،و يعزمان على التمسك ببيتهما
ورفض المغادرة ،يأتي الرجال صباح اليوم
التالي ،ويشتد طرقهما دون استجابة؛
فيقتحمان المنزل غاضبين ،ل كن يجدان
العجوزين قد ماتا.

أم أكثم

 .51وينبت الصبار

مجلة الدوحة :ع33
(ص)

انظر القصة رقم ""
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
وتطرق إلى إشكالية
خاصة ،هي أزمة
تحول الفرد رغما عنه
إلى حياة المدينة
والحداثة ،التي لا
يتوافق معها ،حيث
تتعدى عليه بإزالة ما
يحب .رغم إجادة
اختيار الفكرة فإن
البناء كان تقليديا،
كما كانت النهاية بها
شيء من الافتعال
"الموت غير المبرر".
انحصر المكان في
"المنزل" ،مع توظيف
الاسترجاع.

عتيق محمد السليطي

 .52نهاية غير سعيدة ليوم سعيد

مجلة العهد ،ع190
(ص)61 -59

كان "حمد" يسير شديد الإعجاب بملابسه
شديد العناية بها ،ساعيا إلى لفت نظر
السمراوات الجميلات اللاتي يمررن بجانبه.
إنه يوم الجمعة ،وهو أفضل الأيام بالنسبة
إليه؛ حيث يعتني بنفسه أشد ما تكون
العناية ،و يخرج لتصيد الجميلات .ما زال
حمد يسير ويتجول دونما هدف ،يبدو
الازدحام شديدا وهو ما يضيق به .مرقت
على بعد خطوات منه فتاة ٌ هيفاء رشيقة،
ورمقته بنظرة تحمل ألف معنى ومعنى.
تتوالى المشاهد أمامه؛ مما يثير لديه أفكارا
شتى .بينما هو يسير محاسبا لعيون الحساد،
متعوذا بالرحمن الرحيم ،متجنبا الأوساخ
و بح يرات المياه الراكدة .تناهى إلى سمعه
صوت عراك فلم يهتم .وبينما يهم بعبور
الشارع المليء بحفر المياه الراكدة إذا بسيارة
مسرعة تدوس عجلاتها بركة مياه وسخة؛
فتغرقه المياه.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل موقفا
طر يفا يتمثل في قضاء
حمد يوما سعيدا في
ومعاكسة
التجوال
الفتيات ،ل كن ذلك
اليوم ينتهي باتساخ
حمد وملابسه نتيجة
سيارة مسرعة .يأتي
البناء السردي معتمدا
على المفارقة الساخرة.
ينحصر الفضاء المكاني
في "الشارع" عامة،
بينما تتسم البنية
الزمنية بالتسلسل.

أم أكثم

 .53الخرساء

مجلة الدوحة :ع34
(ص)104 -102

عشرون عاما مرت وهي صامتة وأيامها
متشابهة ،تضمها جدران صماء .بدأ ذلك
منذ أن تركت دراستها وتزوجت دون
اعتراض وهي صغيرة من ابن عمها عبد الله،
المتجهم الصامت العابس دون كلام إلا
ليأمر ،كان تاجرا يقضي وقته بعيدا .برنامج
يومها لا يتغير ،ولم تستجب أمها أو زوجها
لشكايتها من كثرة الأعباء ،خاصة مع توالي
الأبناء ،وكثرة الأوامر دون سماع كلمة
شكر ،أو مساعدة .استغرقتها مهام الحياة
المنزلية ،تجاهلت أنوثتها لعدم وجود من يهتم
بتلك الأنوثة ،عزفت عن الجرائد والمجلات؛
لتهرب من كل ما يوقظ المارد النائم في
قمقمه ،الذي فشل في الاستيقاظ عندما
حاولت اللجوء لأبيها ،فكان الرد صفعة لم
تنسها .بدأ التغير في حياتها عندما تعرفت
على جارتها المقابلة لمنزلها ،وحياتها السعيدة
المليئة بالحب والعمل المتنوع .حزنت
الساردة وعزمت على تغيير حياتها ،ل كن في
الصباح خانتها شجاعتها؛ فلم تستطع
مواجهتهم ،وعندما عادوا كان رفضها
العمل ،ورغبتها في الراحة يوما ،فثار زوجها
وضر بها ،ولم تملك إلا البكاء والصراخ بلا
صوت.
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تروى هذه القصة
بواسطة ضمير الغائب،
حيث تعالج إحدى
إشكاليات المرأة في
المجتمع العربي ،تلك
الإشكالية التي تتمثل
في معاناتها بسبب
حياتها الزوجية التي
تسلب منها إرادتها،
مع فقدها لأي تقدير
أو حسن معاملة .يأتي
بناء القصة على هيئة
دائر ية ،حيث يمثل
مركز ية
الاسترجاع
وينحصر
خاصة،
الفضاء المكاني في
"المنزل"؛ دلالة على
الشخصية
سكونية
وأزمتها عبر ضيق
عالمها ومحدوديته.

زليخة يوسف العبيدلي

 .54زهرة القرنفل

مجلة العهد ،ع191
(ص)57

تفكر بصمت ،تأخذها الذكرى إلى حيث
كانت تسعد بلقاء الحبيب الأول .عرضت
على "حمد" أن يقضيا العطلة الأسبوعية في
مكان بعيد ،و يأخذا ابنة أختها الصغيرة
هدى ،فوافق .هبت واقفة فإذا بها تجلس
في القطار بين فتاتين ورجل ،تنظر في
قسمات وجه الرجل فتظنه حمدا ،لذا
تتساءل أين هو حمد؟ تعود بها الذكرى أيام
كانت تنعم بالسعادة بجوار العزيز حمد .فجأة
جاء إليها وبيده زهرة القرنفل .يرتسم الحزن
على وجهها إذ تذكرت يوم أن جاءها خبر
زواج حمد من إحدى قريباتها .ل كن بعد
فترة عاد والتمس منها أن تسامحه .حيث أراد
أن يودعها قبل السفر .أفاقت على صوت
زوجها يخ برها أنهم قد وصلوا.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج إحدى
الحب،
إشكاليات
وهو فشله وانتهاؤه عبر
ابتعاد الحبيب بزواجه
من أخرى ،ثم سفره
بعد ذلك .يأتي البناء
السردي مقطعيا مع
الاعتماد على التقاطع
بين الماضي والحاضر.
ينحصر الفضاء المكاني
في "القطار -غرفتها"،
بينما تتسم البنية
بمركز ية
الزمنية
الاسترجاع وتعدده.

محمد العبيدلي

 .55رحلات المفقود على المطاف

مجلة العهد ،ع191
(ص)58

يناجيها حيث يسعى إلى تذكيرها بجوانب
عدة من أزمتهما .و يقرر أنهما أحفاد
الازدواجية .في تلك الليلة باتت ذكرى يمر
ل تُنار في شهر رمضان ،حيث
بها على أطلا ٍ
كان يمر أمام بيتهم المصلون ،وهو شديد
الاشتياق إليها .مرت سنتان دون أن يراها،
وبات شوقه غابة من الحزن .تغير المكان.
رمضان أتى والكل فرح ،ل كنه يبحث عن
شوق فقده .أفجعه الخ بر بأن من يبحث عنهم
رحلوا .ارتجف ،ذهب إلى الباب الخلفي
لبيت حبيبته .صوت الأذان شفاء ورحمة.
صفوف المصلين متراصة ،ورهبة ٌ تملأ
القلوب .في أقسى المسجد يلتف جسم حول
نفسه لا تظهر إلا يداه المرفوعتان ونحيبه
يملأ ما حوله ..داعيا" :اللهم اغفر لي..
اللهم امح ما في من شوق ..وزد شوقي
إليك".
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تسجل مشاعر
الرئيسة
الشخصية
لحظة عودته إلى بيت
حبيبته ،التي افترق
عنها ،ل كن عاد بعد
سنتين دون أن
يجدها .وفي ظل
أجواء شهر رمضان
سعى السارد إلى
استبدال شوقه إلى
الله بشوقه لحبيبته.
يأتي البناء السردي
تقليديا .ينحصر الفضاء
المكاني في "المنزل،
المسجد" ،بينما توظف
الزمنية
البنية
الاسترجاع.

مريم الخليفي

 .56إلى سمراء

مجلة العهد ،ع191
(ص)59

تلك الليلة لم يقرأ كعادته منذ سنوات ،فلقد
أصبحت هي أحلى قراءاته .كان حديثها
المنساب باسترخاءٍ لذيذا؛ من ثم أخذ في
مناجاتها" :كنت ضعيفة إلى حد أخافني...
معك زائرتي أعمد أن أثيرك القول حتى
تنفعلي؛ ل كي أراك قو ية .سمرائي :هذا
الضعف لديك أروع ما فيك منذ رأيتك
وأنا أراهن بأن هذه السمراء تحمل في بسمتها
قصة لي ...ل كن حين أقبلت سمرائي ،أقبل
شبابي معها ،تحطمت تلك الأسطورة
وأعظم ما فيها من رفض أن يأكل الناس
بالإضافة إلى الخ بز .لا يخفى عليك بالحب
نحيا ،ول كن المعاناة في حكايتي معك يجب
أن تنتهي .من أجل أن يبقى الحبيب مصانا
مرفوعا في نظر الآخرين".
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تأتي على شكل
مناجاة يتوجه فيها
السارد إلى حبيبته،
راصدا جوانب علاقته
بها ،ونظرته إليها،
ومبعث معاناته إزاء
تجربة حبها .يأتي البناء
السردي معتمدا على
المناجاة ،التي تظهر في
خطاب الآخر مع
الجانب
ضعف
الحدثي .يتسم الفضاء
بالعمومية،
المكاني
بينما تتسم البنية
الزمنية بالتماهي.

سعد بورشيد

 .57الطر يق المظلم

مجلة العهد ،ع191
(ص)60

أصبحت الدنيا كلها ظلاما ..أصبح الابن
لا يرى النور إلا نادرا ..وكم يتمنى أن يرجع
إلى أمه التي افتقدته ..الأيام والسنون تمضي
وهو يعيش حياة زائفة لا تمت إلى الواقع
بصلة .هناك في الأفق البعيد يلمح الابن
الصورة الواضحة لخيال أمه ،التي فارقها
ودمعه يسيل ليل نهار ..خاطبها بلهفة
وشوق ..يريدها أن تنصت لما سيقوله ،يريد
أن يشكو لها كل همومه .ينطلق الحديث
بينهما ،حيث يرصد الابن جوانب من عطايا
الأم له ،ل كنه الآن يعيش مرارة الغربة،
وفي ظل ذلك تتعدد معاناتُه ،خاصة مع عجز
الأم عن فعل شيء ،واستمرار معاناة الابن،
الذي يقرر أن حياته كلها غموض وخوف
وظلام؛ من ثم يتشاءم مقررا أنه لن يلقى
طر يقا يكمل مشواره ،سوى الطر يق المظلم.

760

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث يسجل السارد
معاناته التي تتمثل في
الغربة ،تلك التي
تبعده عن أمه،
وتتعدد فيها جوانب
أزمته من خوف
وظلام ،بل لا يتوقع
مستقبلا أن ثمة سبيلا
للخروج من أزمته
تلك .يأتي البناء
السردي قائما على
تلخيص الأزمة ثم
مجيء الحوار .يأتي
الفضاء المكاني غير
محدد ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتماهي
ثم المشهدية.

أم أكثم

 .58الفاجعة

مجلة الدوحة :ع35
(ص)93 -92

عقب خروج زوجها أخذت تفكر في
معاناتها بعد مرور سبعة أعوام دون أطفال
رغم سعيهما الحثيث إلى عيادات الأطباء.
ألمها يزداد لرؤ ية الأطفال ،وز ياراتُها
عيادات الأطباء تستمر ،ثم كانت صدمتها
عندما علمت أنها سليمة وأن العلة مكمنها
زوجها وأن لا شفاء .تصف شدة ألم
زوجها وحزنها ومحاولاتها التخفيف عنه
رغم عمق تعلقها بالصغار؛ خاصة مع
حرمانها من الحنان صغيرة .أغدق زوجها
عليها الحنان ،وهي تعاني وألمها يزيد .أكملت
دراستها الجامعية ،وأصبح زوجها مهندسا
مرموقا ،ورغم امتلاكها كل زخارف
الحياة فإن ألمها ومعاناتها استمرا .تقرر أنها لم
تعد قادرة على التحمل ،وبينما هي في
المنزل أفزعها جرس الباب ،فإذا رجل
غريب يخ برها أن زوجها أصيب في حادثة
أمام أحد المحال ،وهو يشتري لها زجاجة
عطر .وعندما ذهبت للمحل أعطاها صاحبه
زجاجة العطر التي لم تنكسر ،وفي المستشفى
أخبرها الممرض أن "البركة فيها" فسقطت
زجاجة العطر وتحطمت.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج صراع
الزوجة بين فقدان
الأولاد بسبب زوجها
وحبها لذلك الزوج
الجدير بهذا الحب،
وعندما تصل إلى
ذروة الصراع تفقد
زوجها؛ فتشعر حينئ ٍذ
بقيمته الحقيقية لديها.
يأتي البناء دائريا عبر
مركز ية الاسترجاع،
ويتمثل الفضاء المكاني
في "المنزل ،وعيادة
الطبيب ،والمستشفى".

زليخة يوسف العبيدلي

 .59الوفاء

مجلة العهد ،ع194
(ص)67 -66

جاء "ثامر" إلى "سارة" حزينا ،شفتاه
ترتعشان خوفا ،متعجبا كيف يُحك َم على
حياتهما بالبعد .أمسك يدها ونزلت دموعه،
أخذت تترجاه ليخبرها ،فقال إن الأطباء
منعوه من الزواج؛ فقرر السفر للعلاج.
أعطته يدها مقسمة أنها ستنتظره .مرت
السنون وتوالى طالبو يد سارة ،ل كنها
رفضت ،بل صممت على الرفض رغم تهديد
والدها لها بطردها .حزمت حقائبها و بحثت
عن سكن وعمل ،حتى تهيئا لها .عملت
مساعدة ممرضة ،وذات يوم رأت صورة
ثامر في إحدى المجلات ،بكت لأنه نسيها.
وبالصدفة دخل عليها ثامر ،معتذرا عن
تأخره ،ومؤكدا بحثه عنها كثيرا .حكى لها
قصة غيابه وعذابه في متاهات مستشفيات
الغربة .وهنا قرر زواجهما.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج جانبا من
تجربة الحب ،الذي
يتمثل في وفاء الحبيبة
لمن تحب رغم اغترابه
عنها واستمرار بعده،
فضلا عن معاناتها من
أجل التمسك به
والبقاء على هذا
التمسك .يأتي البناء
السردي تقليديا مع
كثرة الاعتماد على
يتنوع
"الصدفة".
الفضاء المكاني بين
الشارع،
"المنزل،
المستشفى" ،بينما تتسم
الزمنية
البنية
بالتسلسل.

غانم السليطي

 .60أضواء كاشفة

مجلة العهد ،ع201
(ص)45

"نم يا أخي وتصبح على كورة" ،بهذه العبارة
بدأت القصة ،التي ترصد شدة تعلق أخي
السارد بلعبة كرة القدم .ف "في الصباح"
يلاحظ السارد انتفاخ ملابس أخيه وطوله،
و يكتشف أن ذلك يرجع إلى "ملابس
الر ياضة"" .في الظهر" يعود السارد من عمله،
فيلاحظ أخاه منكبا بملابس الر ياضة على
ورقة ما ،يظن أنه يذاكر ،ل كنه يعلم أن
يرسم مباراة كرة قدم .و"في العصر" يأتيه
صوت مباراة تجري بجوار المنزل ،و"مساء"
يتعالى صوت مباراة يشاهدها الأخ في
التليفز يون .يستمر الأمر "ليلا ً" فعندما يعود
السارد من سهرته متأخرا يلاحظ نورا
صادرا من الحجرة التي تنام فيها العائلة؛ إنه
أخوه يشاهد نقلا حيا لمبار يات دورة
عالمية.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تسجل ظاهرة
طر يفة،
اجتماعية
وهي شدة تعلق بعض
الأفراد "أخي السارد"
بكرة القدم ومتابعتها
منذ الصباح حتى
المساء ،في المدرسة
والشارع والبيت .يأتي
البناء السردي مقطعيا
بمسميات
معنونا
أجزاء اليوم .يتنوع
الفضاء المكاني بين
المدرسة،
"المنزل،
الشارع" ،بينما تتسم
الزمنية
البنية
بالتسلسل.

كان "راشد" لا يعرف للحياة طعما سوى
اللعب واللهو ،شديد القسوة مع أهله ،لا
يأتي البيت إلا متأخرا وفي حالة سكر.
حاولت والدته إصلاحه ،ل كنها فشلت ،كذا
اضطر والده إلى طرده من البيت .كثر
ُّ
تغيبه عن المدرسة حتى ف ُصِّ ل منها .إلى

زليخة يوسف العبيدلي

 .61الخ ير المفقود

مجلة العهد ،ع206
(ص)23 -22

جانب هذا كان لا دين له .أصبح من دون
مأوى بعد أن طرده والده من البيت .هام
على وجهه في الشوارع ،إلى أن التقى بفتاة
حاول الاعتداء عليها ،ل كنها صرخت هاربة
منه .جلس خجلا مما حدث ،رحل عن
المكان ثم عاد إليه .فجأة ظهرت الفتاة،
تعلق بها فأعطته ورقة فيها كلمة واحدة
"الخ ير" .تغير حال راشد ،وصار إنسانا
سويا ،كبر وتعلم وأصبح معروفا بالخ ير.
بحث كثيرا عن الفتاة ،التي علم أنها ماتت
بمرض خطير؛ فزار قبرها ،ووضع عليه باقة
ورد مكتوب عليها اسمها "الخ ير".
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تصور كيفية
تحول الإنسان من
الشر متعدد المظاهر
إلى الخ ير ،وكيف
تتغير حياته في ظل
ذلك ،نافعا ذاته
الصغير
ومجتمعه
وال كبير .يأتي البناء
السردي تقليديا شديد
الوعظية غير مبرر
مع
الأحداث
ينحصر
امتدادها.
الفضاء المكاني في
"المنزل ،الشوارع"،
بينما تتسم البنية
الزمنية بالتسلسل.

غانم السليطي

 .62أضواء كاشفة قال الراوي

مجلة العهد ،ع207
(ص)50

تفتتح القصة بعدد من تساؤلات السارد
الح يرى حول عدم نظامية الحياة؛ من ثم
يقدم حادثة للدلالة على فكرته تلك .يتذكر
تلك الحادثة دون أن يدري متى كانت ،أو
من الذي قام بها .فثمة شخص سافر يوما إلى
بلاد ما ليرى في أحد ميادينها ساعة تنطق
بلغات عديدة ،انبهر وجاء طائرا إلى الدوحة
ومعه الفكرة العظيمة والجديدة ،متحمسا لها
بشدة .جيء باللاساعة واللاناطقة وفرش لها
في الشارع مع جميع ما به ،وقيل لها" :هيا يا
أول فكرة طرقت أرض الخليج احفظي لنا
الوقت ..وتكلمي حتى تُسم َعي" .وشهد يوم
إنشائها وسط الدوار جمع غفير من المواطنين
ومن البقر .ثم يأتي تعليق السارد على الحادثة
مبديا رأيه في الواقع المعيش.

765

تروى هذا النص من
خلال ضمير المتكلم،
حيث يقدم فكرة ما
بطر يقة واضحة ،وهي
شدة الانبهار بأفكار
الغرب وسرعة السعي
إلى تقليدها دون
الحكم على مدى
للواقع
مناسبتها
المعيش في قطر.
تغلب المباشرة على
البناء السردي ،وتأتي
القصة وسيلة للتدليل
على الفكرة .ينحصر
الفضاء المكاني في
"الشارع العام" ،بينما
تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

زهرة المال كي

 .63نهاية حلم

مجلة العهد ،ع211
(ص)21 -20

تقرر الساردة أنه "ما أقسى الصدمة على
النفس حين تصدر من إنسان عزيز ،وهي
تكون أكثر قسوة وأشد إيلاما إذا صدرت
من دون قصد" .في هذا الصباح المشرق
وقفت الساردة في الشرفة تطل على أشجار
الحديقة ،وأخذت تُمتع ناظرها بالمشهد،
وتطرب أذنيها بأغاريد العصافير .حدثتها
نفسها بمحاولة البحث عن مزيد من السعادة؛
فاتجهت إلى وسيلة تجمعها بمن تحب ،وبعد
حديث قصير لمحت الفرحة َ فيه عينيه،
فسألته ماذا يود أن يخ برها به ،وعقب
مقدمات أخبرها أنه قد خطب ابنة خالته
أمس ،واتفقوا على موعد الزواج بعد شهر.
وضحت عليها الصدمة والذهول ،ل كنها شكرته
وتمنت له حياة سعيدة ،تعجبت؛ لأنه يتمنى
لها السعادة مع من تحب.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تعرض إشكالية
فقد الساردة لمن
تحب؛ حيث إنه قد
خطب فتاة أخرى،
ثم يأتي ليخبرها بهذا
الأمر ،متمنيا لها
السعادة مع من
تحب .يأتي البناء
شديد
السردي
موظفا
التكثيف
التشو يق
عنصري
ينحصر
والمفاجأة.
الفضاء المكاني في
"المنزل" ،بينما توظف
الزمنية
البنية
الاسترجاع.

أم أكثم

 .64عندما يموت الوهم

مجلة الدوحة :ع40
(ص)101 -98

تحاول الساردة الوصول إلى غرفة ابن عمها/
زوج المستقبل ،حر يصة ألا تراها زوجة
عمها ،يحيط بها الألم والخوف ،وتتراءى لها
نظرة أمها بين الح ين والآخر .يعجزها الألم
عن المواصلة .يخ برها الطبيب أن ألمها نفسي
لا عضوي .تتكرر المحاولة ،حتى تصل إليه،
وتناقشه في أمر زواجهما غير المناسب؛
بسبب علاقتهما الممتدة ،التي لم تتجاوز طور
الأخوة ،بينما يحاول إقناعها بنجاح هذا
الزواج ،الذي تراه وسيلة من والده /عمها
للاستيلاء على أموال أبيها ،الذي مات
وصارت هي وأمها وشقيقتها تحت وصاية
هذا العم ،الذي دفع أختها للانتحار؛ فرارا
من زواجها من ثري عجوز ،وأمات أمها
كمدا .يعجز ابن عمها عن إعلان رفضه
لوالده ،و يأتي يوم الزفاف ،وعندما تسأل:
هل تقبله زوجا ،تثور فتسرع إلى مجلس
الرجال ،وتعلن رفضها .يقابل صنيعها
باستهجان شديد ،حتى يقوم عمها مستلا
سيفه ،ل كنه يسقط مغشيا عليه؛ فتدرك
لحظتها كم كان ضعيفا هذا الذي ظنته
ماردا ،وتشعر أنها ثأرت لأمها وشقيقتها.

767

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج إشكالية
اجتماعية ،تتمثل في
إجبار الفتاة على
الزوج من دون رغبة
أو موافقة ،فقط من
أجل سعي عمها إلى
الحصول على مالها،
وبينما يعجز الرجل
عن إعلان الرفض
تستطيع هي القيام
بذلك .كان البناء
وانحصر
تقليديا،
الفضاء المكاني في
"المنزل" ،مع استخدام
تقنية الاسترجاع.

زهرة المال كي

 .65الرحيل

مجلة العهد ،ع263
(ص)80

موسى الخليفي

 .66عبر الهاتف

مجلة العهد ،ع266
(ص)59

تسجل الساردة جوانب أزمتها ،فهي وحيدة
تمضي في الطرقات المقفرة ،تحاول الهرب
من الزمان والمكان ،فكل شيء يُذكرها به
بعد رحيله .كرهت كل شيء بعده ،حتى
هذا المخلوق الأسود الذي أصبح صامتا
كالأموات بعد حياة ٍ نابضة متحركة ،وكلما
نظرت إليه أحست بأنهار دموع غزيرة
تخنق صدرها تود الخروج .لا تحب
الرحيل ،ل كنه كُت ِّب عليها هذه الأيام .من
جديد تبحث عن طر يق للفرار .في ذهول
تتطلع إلى ملامحها لتستشف منها الحقيقة،
تخاطب نفسها قائلة" :لقد اعتقدت أيتها
النفس أنك تحسنين صنعا إذا بترت ذلك
العضو ..لقد تمردت على واقعك وأردت
الخلاص منه ،ول كن ها أنت تقعين في
إساره مع محاولاتك المتجددة للنسيان".
في غفلة من الناس ،وفي سكون الليل.
يَسمع رنين الهاتف يقطع عليه تفكيره،
فيقوم بتباطئ ويرفع السماعة .يسمع صوتها:
(مساء الخ ير) .أحس ببرودة ٍ تسري في
عروقه ،وينطلق الحديث بينهما ،ل كن
يلفت نظره استمراره في مخاطبتها له "يا
أخي"؛ فيسألها عن سر طر يقتها في معاملته،
وسر تعلقها بكلمة "أخي" في كلامها له.
تجيب محاولة الهروب من السؤال عن طر يق
الإجابة البعيدة عن صلب القضية.
يصارحها بأنه مستغرب منها ومن حديثها،
بل يصفها بالغباء ،فترد بذكاء يحول الموقف
الدرامي إلى موقف كوميدي .قال لها" :لا
تغيري ما كنا نتحدث فيه ...أجيبي عن
أسئلتي ولا تهربي" .وبعد حديث قصير
تخ بره بضرورة انصرافها الآن؛ فقد جاءت
أمها من بيت الج يران.
768

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث ترصد الساردة
جوانب أزمتها ،التي
تتمثل في رحيل
الآخر؛ وهو ما ينتج
عنه من رحيل
الذات ،وذلك ما
تشبهه الساردة بقطع
عضو من الجسد دون
استخدام مخدر .يأتي
البناء السردي أقرب
إلى المناجاة .يأتي
الفضاء المكاني غير
محدد ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتماهي.
تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تسجل موقفا
بسيطا يتمثل في حديث
هاتفي بين السارد
وفتاة ،ينمو الحب
بينهما ،ل كن إطار
التقاليد يقيد حديثهما،
ولا تستطيع الفتاة
الانطلاق في التعبير
عن حبها وحقيقة
موقفها .يأتي البناء
السردي حواريا في
معظمه .ينحصر الفضاء
المكاني في "المنزل"،
بينما تتسم البنية
الزمنية بالمشهدية.

كلثم جبر

 .67الضياع

مجلة العهد ،ع279
(ص)32 -30

تبعرثت الأشياء ،وجمت الأفواه الصغيرة،
وفزعت العيون المندهشة ،هزهم الصراخ،
وعربد الباب القديم .يحاول الطفل البائس
أن يغمض عينيه .يحدقون في السقف
بخوف ،ويبدو على الرجل ملامح ُ السكر،
بينما اليد الناعمة تساعده في اللجوء إلى
الفراش .تصل إليهم تعليقات الج يران حول
أبيهم العربيد .يأتي يوم جديد ،ومعه تبدأ
معاناتها في رعاية أخوتها الصغار بعد وفاة
والدتها .تحاول نصح والدها ل كنه يسحب
خطاه ويذهب .تتوالى المواقف التي تنذر
بضياع أخوتها وانحرافهم لسقوط رقابة
الوالد .تفقد "أحمد" الذي يصارحها بإجبار
والده له على تركها؛ لأنه لا يستطيع
مصاهرة رجل سكير مثل والدها .يحاول
"جاسم" أن يعتدي عليها؛ فتسرع هاربة
متألمة .وفي الوقت المعتاد سمعت عربدة
الباب؛ فهرعت إلى والدها.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث ترصد معاناة
الأسرة وخاصة الابنة
ال كبرى من سلوكيات
الأب غير السو ية عبر
سكره ،الذي يؤذي
جميع الأبناء :هي
بضياع فرصها للحب
ولازواج ،وأخوتها
بضعف رقابته عليهم.
يأتي البناء السردي
مقطعيا مرقما .ينحصر
الفضاء المكاني في
"المنزل -منزل جاسم"،
بينما تتسم البنية
الزمنية بالمشهدية مع
استرجاعات.

أم أكثم

 .68من أين يأتي الخوف؟

مجلة الدوحة :ع60
(ص)50 -48

الجو ممطر بارد ،وهي نسيت مظلتها .الزمن
ما بعد السادسة ،والعربات والوجوه تهرول.
تتطلع إلى من حولها ،وتعبر عن رغبتها في
نسيان بُعْدها عن وطنها ،تتذكر برقية والدها
عن عودة ابن عمها ،وانتظاره لها ليتم
زواجهما .يستمر المطر ،ومعه تتذكر عبارة
صديقها في السينما "تعلمي ألا تخافي" ،تعجز
عن معرفة منبع الخوف ،الذي يدفعها إلى
مكتوب
ٍ
أن تُعلِّق على لوحة إعلانية بورقة ٍ
عليها "مطلوب من يعرف مسارب الخوف
إلى نفسي" .تناجي صديقتها ،معبرة عن
حزنها وعجزها عن المواجهة ،خاصة أنها المرة
الأولى التي يتركها فيها وحيدة .تعود إلى
منزلها ،وتأخذ في وضع ثيابها بحقيبة السفر،
تلمح قطعة قماش سوداء ،هي عباءتها التي
تركتها على الرف منذ سنين يوم َ حضورها
لهذه المدينة .تدفعها الوحدة والحزن إلى
إلقاء حقيبتها وارتداء عباءتها.
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تروى هذه القصة
بواسطة ضمير الغائب
رغم رصدها لتداعي
الشخصية
وعي
وأفكارها ،التي تثيرها
تجر ية "الاغتراب"،
وما يحيط بها من
حزن يمثل مسارا عاما
يشمل القصة كلها،
وهو ما يتأكد عبر
حدث "المطر" وما
يحيط به من إحساسٍ
بالوحدة .ينحصر المكان
في "الشارع ،المنزل"،
استرجاعات
وثمة
تتوزع على طول
القصة.

لولوة المسند

 .69الحزن والضباب

مجلة الدوحة :ع60
(ص)79 -78

لم تكن تتوقع أن تشعر بالبرد في الدوحة! في
شهر سبتمبر .إنها قشعريرة خوف بل جوع
بل مزيج من هذا وذاك .ترى أنها أصبحت
كهذا الجدار المتآكل ،فهي اليوم إنسانة
أخرى ،زوجة هذا الرجل ،بل أم لطفله
الذي سيرى النور َ بعد أشهر .يدخل في هيئة
زر ية .ترى أنه شيء غريب أن يزوجها
أهلُها هذا الرجل ،حيث توقعت أن تقتل
بعدها وينتهي كل شيء؛ حفاظا على شرف
العائلة .ترفض الأكل وتتداعى أفكارها
تجاه زوجها .تستعيد ما كان منها عندما
أنهت دراستها الابتدائية ،فوافق الجميع على
إكمالها التعليم ،إلا أخاها .ثمة زائرات لها،
تثور في وجوههن ،معلنة ضعفهن وعجزهن
عن مواجهة المجتمع ،وهو ما ترى أنها قد
استطاعت تحقيقه.

771

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث ترصد أزمة
الساردة المتمثلة في
على
خروجها
مواضعات المجتمع؛ مما
دفع أسرتها إلى
تزو يجها من رجل غير
مناسب لها ،ل كنها
تصر على موقفها معلنة
ثورتها إزاء ضعف
الأخر يات .يأتي البناء
السردي أقرب إلى
تيار الوعي .ينحصر
الفضاء المكاني في
"المنزل" ،بينما توظف
البنية الزمنية تقنية
الاسترجاع.

أم أكثم

 .70المخاض

مجلة الجوهرة ،ع11
(ص)90 -88

يصعقها الألم فجأة ،ثم ينتشر ومعه تتنوع
مشاعرها .تنظر حولها حيث يحيط بها اللون
الأبيض ،تحس بضعفها ،وتتساءل متى
ستكتمل دورة العذاب وتخرج زهرة
الأمل .تذرف دموعها وينتشر الألم وتتلوى
الذكر يات؛ عندئذ يتعالى صراخها ،فتهرع
الممرضة الهندية ،ومخ برة أنه "ما في ولادة..
إنت لسه سبع شهور" .تلتف حولها مجموعة
من النسوة في الحجرة .تأتي الليلة الثانية
وحزنها هادئ ،وتبادلها جارتُها الصبية
الحديثَ حول مخاضها ذاك ووحدتها فيه،
تعلن أن سببها هو موت الأم بعد ولادتها،
ثم مات الأب باحثا عن اللؤلؤ في البحر،
وأخيرا هجرها الزوج مطاردا الخمر والقمار
والنساء .تنام جارتها فتبقى للوحدة والحزن
والخوف .في الليلة الثالثة تتم الولادة،
فستبقى الأحداث معتقدة عودتَه ،ل كن
عندما تريد رؤ ية صغيرها تعلم أنه مات؛
فتسقط على الأرض الباردة.

772

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعالج تجربة أليمة
تمر بها الشخصية
الرئيسة ،وهي مجيء
آلام المخاض إليها
وهي وحيدة دون
زوج أو أم أو والد.
وفيما يتعلق بالبناء
الحدثي للقصة يلاحظ
تداخل المونولوج مع
المباشر،
الحوار
وينحصر المكان في
"المستشفى" ،مع تعدد
تقنية
استخدام
وثمة
الاسترجاع،
استباق بالقصة.

أم أكثم

 .71الجمرة الثالثة

مجلة الدوحة :ع63
(ص)45 -44

يحيط به الظلام والألم؛ حتى شعر بالحصار تروى هذه القصة من
يخنقه ،يتمنى عدم مجيء الغد ،الذي يخشاه .خلال ضمير الغائب،
طوال أربعين عاما نام هنيئا رغم حياته حيث تعالج إشكالية
الشاقة المليئة بالمخاطر والمتاعب ،بينما الليلة َ وقوع الذات إزاء
ل ما
يتقلب على موقد من القلق ووجع الضمير .صراعها بين فع ٍ
ق تُج بر عليه دون اقتناع
يتعجب من نوم زوجته ،بينما هو قَل ِّ ٌ
مضطرب يضيق بكل شيء .يحاول النوم "شهادة الزور لوالده"
فتُلح عليه الإشكالية التي يعاني منها ،وهي وعدم الفعل؛ مما
اضطراره للشهادة مع والده وأخوته الخمسة يجعله يقع تحت آلام
من أجل استيلاء أبيه رغم غناه على بضعة تأنيب الضمير .يأتي
أمتار من الأرض تحتاجها والدة زوجه البناء أقرب إلى تيار
لتوسع بيتها الضيق .هو بين جمرتين :يساندها الوعي ،مع انحصار
و يخسر والده الذي ستهتز مكانته بين الناس ،الفضاء المكاني في
أو يقف معه ويتجرع نظرات العتاب "المنزل" ،واستخدام
والأسى .تشتد عذاباته إزاء هذا الموقف مع تقنية الاستباق الزمني
حيرته واضطرابه .يأتي الغد ،و يضطر فقط.
للشهادة في صف أبيه ،فيتعالى أذان الظهر؛
عندئذ تسقط عليه الجمرة الثالثة.
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أم أكثم

 .72حلم ليلة صيف

مجلة الدوحة :ع64
(ص)135 -134

ينتابها حلم ٌ تسلل فيه إلى سقف منزلهم
القديم ،يحيط بها الليل والحرارة والخوف
الشديد ،تضطرب حتى تصل إلى هناك،
فتشعر بالاحتراق؛ مما يدفعها إلى إطلاق
صرخة ولادة .توقظها أمها متساءلة عن
سبب صراخها الذي يتكرر ،فتخبرها
الساردة أنه كابوس يأتيها كل ليلة ،مسحت
الأم بيدها عليها ،وأخذت تتلو آيات من
القرآن ،ثم سألت عن حقيقة هذا الكابوس.
عجزت الفتاة عن إعلان معاناتها بسبب تقدم
السن دون حب أو زواج ،لا سيما مع
صرامة الأم معها رغم وصولها إلى أعتاب
الثلاثين .تلمحه فيهتز قلبها ،ل كن تعجز عن
التواصل معه .يستمر كابوسها ومعاناتها؛
فيتحول الكابوس إلى حمى .تلجأ الأم إلى
شيخ الحي الجليل ،فيتلو عليها القرآن.
يداهمها الأرق ،و يختفي الكابوس ،ل كن
تشعر بوحشة؛ مما يدفعها إلى الصعود إلى
سقف منزلهم مكررة تفاصيل الحلم ،حيث
تلقاه دون صراخ.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث ترصد معاناة
الرئيسة
الشخصية
نتيجة جفاف حياتها
بسبب تأخر الحب
والزواج ،وهو ما تعبر
عنه من خلال
توظيف الحلم ،بينما
تعجز عن إعلانه
ينحصر
صراحة.
الفضاء المكاني في
"المنزل" ،وثمة توظيف
الاسترجاع.
لتقنية
وهناك إشارة إلى
ملمح شعبي :اللجوء إلى
شيخ الحي؛ لإخراج
ما يعتقد أنه مس من
الجن.

أم أكثم

 .73النملة وقرص الخ بر الأسود

مجلة الدوحة :ع66
(ص)83 -82

تقدم القصة كابوسا عبر أحداث حلمية ،فيها
تصرخ الساردة وهي مغروسة في الرمال،
تشعر أن لا أحد يمكن أن ينقذها ،لا سيما
أنهم جميعا انطلقوا للصيد .عادت لتتسلق
ال كثبان الرملية ،يتمدد القلق في نفسها ،تتذكر
نملة تمشي على قرص خبز أسمر ،وفيلما
شهدته مرتين بعنوان غير حقيقي .تجري في
كل اتجاه ،تتسلق إحدى التلال ،وتدحرج
عليه .تسرع بانعتاقها من العباءة ،وتترك
صدرها مفتوحا للهواء .القلق يتمدد وهي
تمشي تجاه نباتات شوكية ،تتذكر النملة
وقرص الخ بز الأسمر .ثمة قرقعة سد يوشك
على الانهيار ،تُحدِّث نفسها ألا داعي
للخوف ،ل كن تزداد القرقعة وضوحا،
فتعتقد أنها نبوءة سد مأرب ،تعاني في
سعيها للوصول إلى ذويها ،وتزداد معاناتها
مع شعورها بالعطش الشديد ورؤ ية
السراب .ترفع رأسها فتشعر بجدول من
الحزن المقهور يبلل شفتيها .ثمة طيور من
بعيد بينما استحالت الصحراء إلى سبائك
من ذهب .كانت الطيور تقيم حفل عرس
حول حيوان مات للتو ،انهار السد
واجتاحتها لعنة مأرب.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تعبر عن معاناة
الساردة تجاه واقعها
المأزوم ،وهذا التعبير
لا يأتي مباشرة ،بل
من خلال توظيف
الحلم ذي الطابع
الكابوسي؛ من ثم تأتي
الأحداث غرائيبية لا
يربطها منطق سوى
الإحساس بالتيه؛ مما
يعطيها دلالة رمزية.
ينحصر الفضاء المكاني
"الصحراء"،
في
الزمن
و يكون
مشهديا.

أم أكثم

 .74يوميات في المنفى

مجلة الدوحة :ع81
(ص)45 -42

على شكل يوميات ترصد الساردة فترة
علاجها من أزمتها النفسية :اليومية الأولى:
وصف للمكان /غرفتها داخليا وخارجيا
وتار يخيا ،مع مشاعر الحزن والصداع الذي
ينسال عليها .الثانية :وصف وفاة صبي في
حادث سيارة المدرسة .الثالثة :حوارها مع
الطبيب المعالج حول وحدتها التي تؤكد شدة
إحكامها .الرابعة :مشهدان :الأول في طر يق
العودة من مدرستها مع صديقتها ،والآخر
حادث مقتل رجل في الطر يق .الخامسة:
فقرة عن الأحزان والهموم من كتاب
تقرؤه .السادسة :جلسة علاجية مع الطبيب
تدور حول إحدى صاحباتها التي يؤلمها
وفاتها .السابعة :النهر ورؤيتها الخاصة له.
الثامنة :حادثة قتل خادمهم الصغير .التاسعة:
حادثة احتراق سيدة في حيهم نتيجة خلافها
مع زوجها .العاشرة :جلسة علاجية حول
الصداع الملازم لها .الحادية عشر :مشهد
متعدد الأحداث عقب بداية شفائها ،ل كن
قسوة البعض يعيدها أسوأ مما كانت.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
وتأتي في شكل
يوميات ،حيث ترصد
تجربة مرور الساردة
نفسي
باضطراب
يستلزم علاجا طو يل
المدى ،تعاني فيه
الساردة ،وهو ما تعبر
عنه من خلال
خارجية
حوادث
تستدعيها ،يدور معظم
تلك الأحداث حول
إشكالية الفقد بالموت
أو الانتحار .ينحصر
المكان في "المستشفى"
وثمة استرجاعات.

نورة آل سعد

 .75الحلم والانتظار

مجلة الدوحة :ع71
(ص)129 -127

دخلت المدرسة ولديها إحساس غريب
مبهم بالخوف؛ كانت تنتظر حدوث شيء
ما .ل كنها أخفت مشاعرها ببراعة لا مثيل
لها .كانت سعيدة .تنفست الصعداء عندما
دخلت حجرة المدرسات .ضجة الأحاديث
واللغط الفارغ ستمنعها من التفكير في
"الأشياء اللامجدية" .اثاقلت إلى مقعد،
رمت كراسات فوضو ية ،وغرقت في
تصحيح كراسات أخرى كالقدر لا مفر
منها .دخلت م ُدرسة ،وأخذت تسب وتشتم
في عصبية وبصوت عال ،واشتركت معها
المدرسات في الشكوى من واقعهن .أما هي
فلا تزال تقاوم .لديها إشكاليات مع
زوجها ،خاصة لرغبتها في عمل معرض
لرسومها ،وهو ما يراه زوجها تعارضا مع
واجباتها الأسر ية .عزمت على مواجهته.
هرولت إلى المخزن ،التقطت الألوان ،وعلى
اللوحة بدأت الأشياء تتخذ صيغا ودلالات
بعينها.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تبلور أزمة
الشخصية الرئيسة بين
المهني
واقعها
(مدرسة) والأسري
(زوجة) وبين رغبتها
في مواصلة دورها
(الرسم)،
الفني
خاصة في ضوء عدم
تعاون الواقعين مع
هذا الدور .يأتي البناء
السردي مازجا بين
الحدث الآني والآخر
ينحصر
المستعاد.
الفضاء المكاني في
المنزل"،
"المدرسة-
بينما توظف البنية
تقنيتي
الزمنية
الاسترجاع
والاستباق.

أم أكثم

 .76حكاية رجل لا تعرفونه

مجلة الدوحة :ع81
(ص)83

تعلن الساردة عن مرور الزمن بفصوله
وتحولاته المختلفة ،وبينما تصف لهوها
الطفولي على رمال البحر ،يأتي مشهد انتظار
أهل القر ية للسفن العائدة ،ومن بينهم يأتي
"جاسم" ليخترق الجموع ،حتى يصل إلى
"النوخذة" ،ويسأله عن وحيده ،فيرتد حزنه
الشائك دموعا حارقة لا تروي فجيعته.
يعتكف في بيته ،مكتفيا بزاد قليل ،ورغم
تحذير الكبار للصغار من الاقتراب منه فإن
الساردة تواصل تزويده بالماء والتمر .تتوالى
مظاهر ذهوله عن العالم الخارجي؛ نتيجة
فجيعته في وحيده ،حتى يأخذ الصغار في
الجري وراءه صائح ين" :جاسم المجنون" .ثم
تكون نهايته غرقا بعدما اعتقد أنه جمع المال
اللازم لصنع سفن تساعده في إعادة
وحيده.

كلثم جبر

 .77الوجه الآخر

مجلة الدوحة83 :
(ص)

انظر القصة رقم " " 34
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث ترصد تجربة
فقد "جاسم" لابنه
الوحيد عبر إحدى
رحلات السفن ،وما
ينتج عن ذلك من
عزلته التي تؤدي إلى
النفسي،
اضطرابه
الذي يصل به إلى
درجة الجنون ،ثم
الموت غرقا .يأتي
البناء مقطعيا معنونا،
الفضاء
وينحصر
المكاني في "القر ية"،
وثمة استرجاع زمني.

زهرة المال كي

 .78رحلة ..في عقل أم

مجلة الدوحة :ع84
(ص)162

تعلن الساردة في البدء أن "الأيام تمضي بنا
في سيرها الأبدي المتواصل الذي لا يمل.
كل يوم يمر يعجل من إطلالة الحدث
العظيم في حياتي" .تحدث نفسها بأن القادم
الجديد سيكون طفلا ،وتقضي الساعات في
البحث عن اسم جميل له .ثم تتخيل ملامحه،
وتراه يكبر إلى أن يعلن رغبته في الزواج.
ل كن تعود وتحدث نفسها بأن القادم قد
يكون طفلة؛ فتفكر في اسمها ،وتنطلق في
مناجاتها ،راسمة معها خطا المستقبل منذ
الطفولة حتى الزواج .تتحرك الأيام في
سيرها ،بينما تحيا هي في عالم خاص من
الأحلام والأمنيات .يأتي المولود بلا بكاء
ولا صوت ،فتعتقد أنه يبدو عليه التعقل
والهدوء ،ل كن تعلم أنه جاء الدنيا بلا حياة.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تسجل تجربة أم
انتظارها
خلال
لمولودها الجديد ،وما
يدور داخلها من
أفكار تجاه هذا
الحدث ،الذي ينتهي
مأساو ية،
بمفارقة
وهي مجيء المولود بلا
حياة .يغلب على البناء
الجانب
السردي
التحليلي أكثر من
الحدثي .يتسم الفضاء
المكاني بالعمومية ،مع
غلبة الاستباق على
البنية الزمنية.

عبد الرحمن المناعي

 .79رحلة الآلام في الدفتر الأصفر!

مجلة الدوحة :ع88
(ص)68

لن يستطيع أن يعطي زوجته هذه المرة أكثر
من روبية ،فقد أخبره كاتب النوخذة أن
ديونه زادت .حمد الله أنه لم ينجب أولادا.
بعد شهر و ُضع في مقدمة السفينة .والكل
ينظر إليه بأسى .أخيرا تم كي صدغه ،ونام
الجميع ،وظل هو يتألم لمرضه وفقره .بعد شهر
آخر ،استعد للغوص والبحث عن اللؤلؤ،
ل كن استمر فشله في العثور على المحار .بعد
شهر ثالث تركته زوجته الحانية يتألم على
فراشه ،وذهبت إلى زوجة النوخذة
تستجدي روبية أخرى؛ كي تشتري بعض
الأعشاب لعلاج قروح زوجها التي
استشرت .أخيرا وبعد مشاورات متجهمة
أحيلت المسكينة إلى كاتب النوخذة ليمنحها
الروبية ،ويسجلها على حساب زوجها..
حتى الموسم القادم.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل جانبا
من حياة الرجال
في
عملوا
الذين
واصطياد
الغوص
اللؤلؤ ،وما يكتنف
تلك الحياة من فقر
ومعاناة ومرض ،وهو
ما يستمر دون علاج.
يأتي البناء السردي
مقطعيا معنونا بالمُدد
الزمنية التي تفصل بين
ينحصر
مشاهده.
الفضاء المكاني في
"البحر -القر ية" ،بينما
تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

عبد الرحمن المناعي

 .80باع السفينة حتى يشيع الدفء في القلوب

مجلة الدوحة :ع89
(ص)50

وداد عبد اللطيف

 .81الجنازة

مجلة الدوحة :ع89
(ص)124 -122

نظر إلى سفنه السبع الراسية .إنه يمتلك
أسطولا ورث بعضه عن والده ،أراد أن
يكون من أسياد البحر ،وهو ما حققه.
صارت له سفن ،وصار جميع أهل القر ية
يدينون لها ،كثيرون يجتمعون لديه؛ ليقبضوا
(السلف) ،ويستعدوا للعمل على سفنه.
ابتسم ،صار يملك كل هذه القرى من
خلال دفتره الأصفر" .قبل الموسم التالي" لم
يستطع ُّ
تحمل أعباء سفنه السبع ،اضطر إلى
بيع إحداها" .قبل الموسم التالي" اقتنع برأي
مساعده حول ضرورة تزويد سفنه
ب (نهام)؛ فلا شيء يستثير حماس البحارة
مثل صوته .لقد باع بوما آخر ،وأرهق
بمفاوضات من أجل النهام ،قبل أن يحصل
عليه مقابل ألف روبية .أبحر وكان موسما
عوضه كل خسائره ،واسترد كل ما باع
ودفع لبحارته.

انظر قصص كتب المختارات ،القصة رقم
"."111
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل جانبا
من حياة البحر ،وما
يكتنفه من مشقة
ومغامرة ،عبر شخصية
ك أسطول من
مال ِّ
السفن ،وبعد نجاح
يأتي تعثر ،ثم يعاود
العمل والربح؛ فيعود
الأمر كما كان .يأتي
البناء السردي مقطعيا
بعبارات
معنونا
زمنية .ينحصر الفضاء
المكاني في "القر ية-
البحر" ،بينما تتسم
البنية الزمنية بمركز ية
الاسترجاع.

عبد الرحمن المناعي

 .82أم راشد..تزرع الفرح على وجوه النسوة!

مجلة الدوحة :ع90
(ص)73 -72

عندما ذهب الجميع لتوديع السفن الراحلة
لمصايد اللؤلؤ ،لم تشاركهم "أم راشد"؛ فلقد
ودعت زوجها وأبناءها الثلاثة منذ زمن
بعيد .بدأت تخطط الأرض بين كوخها
والبوابة ،بينما تحصر في عقلها عدد نساء
الحي؛ لتخصص لكل امرأة مكانا مناسبا.
"بعد شهر" في بيت النواخذة اجتمعت
النسوة .تستيقظ العيون ،وتراقب الأبواب
بشوق؛ في انتظار الحجية أم راشد وحكاياتها.
وعندما تلج بعكازها يبادر الجميع بسؤالها :ما
أخبار المشموم؟ .تعود السفن ،وتنجز أم
راشد عملها السنوي ،حيث نذرت نفسها
لتجميل النساء بالمشموم .تأخرت السفن،
وزاد مجهود أم راشد؛ للحفاظ على المشموم
أخضر .في الصباح أقبلت النسوة بالأطباق
الشهية لأم راشد ،فهي لم تكن تعد طعاما
لها.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل جانبا
من حياة القر ية وما
يكتنفها من أحداث
تبعا لحركة السفن
ذهابا وعودة من
أجل صيد اللؤلؤ،
وهناك كانت بؤرة
الحدث هي المرأة،
وما يكون منها من
طقوس .يأتي البناء
مقطعيا
السردي
معنونا زمنيا .ينحصر
الفضاء المكاني في
"القر ية" ،بينما توظف
الزمنية
البنية
الاسترجاع.

كلثم جبر

 .83حينما يتداعى الإنسان

مجلة الدوحة :ع90
(ص)131- 130

عبر مقاطع سردية يتقاطع فيها السرد الحدثي
مع المونولوج ترصد القصة أزمة الساردة.
فهو يقبع أمامها ..للمرة الألف يستنطق
الحزن بداخلها والغربة بعينها .الأمواج
متلاطمة والملوحة تغطي وجهها .تصمت.
تمتد يداه تمسح القطرات المالحة من فوق
وجهها .تغمس قدمها بالماء وتخوض
الشاطئ .تصل إلى منتصفه .أصابعه تعصر
قطرات الماء المالحة ..العالقة بأطراف
شعرها ..يقترب بوجهه .يجمعهما المنزل
والصمت وصوت فيروز وأصوات أشخاص
عديدين .نظراته الهادئة ترمقها برقة بحزن.
تسحب وجهها وذوائبها بعيدا عن نظراته.
يحاول دفعها إلى التفاؤل .الصوت الهادر
داخلها يطغى على ضجة الأصوات حولها.
تعشق البحر وفيروز ،وتطلب وجودهما أينما
كانت .تتوالى المقاطع عارضة أزمة
الشخصية وانعزالها عن واقعها.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تعرض أزمة
الساردة في حزنها
وانعزالها عن واقعها؛
مما يدفعها إلى غربة
داخلية ،لا تستطيع
الانفكاك منها .وهو ما
يطغى على البناء
السردي الذي يأتي
مزاجا بين سرد
الخارجي
الحدث
أفكار
وتداعيات
ينحصر
الساردة.
الفضاء المكاني في
المنزل"،
"الشاطئ-
بينما توظف البنية
الزمنية الاسترجاع.

عبد الرحمن المناعي

 .84الدرس الأول..

مجلة الدوحة :ع91
(ص)112

خرجت السفن إلى الخليج ،وتفرقت ساعية
للوصول سر يعا إلى رزقها من "الهير" ،وعلى
ظهرها يقبع الرجال يحلمون ،يسترجعون
الذكر يات الجميلة .سارت سفينتهم بعزلة تامة
عن السفن الأخرى ،وكانت فرحة النوخذة
بوصولهم أولا .بدأ الغواص "بدر" يستعد.
انفلت الحبل ،وترك "الح ير" يسحبه إلى
الأعماق ،استمر في جمع المحار ،وفجأة أحس
بشيء فوقه ،نظر إلى هذا الكائن بقلق ازداد
عندما أحس أنه يقصده هو .وهنا تذكر
الدرس الأول الذي سمعه من الآباء
والأجداد" :يا بني إذا فاجأك (اليربور)
فابق في القاع قدر ما تستطيع .حاول البقاء،
ل كن لا بد من الصعود في هدوء وعينه
مركزة على هذا الوحش .فجأة بدأت
المواجهة ،الوحش يخ ترق الماء مباشرة إليه،
ضربه على رأسه كما تعلم ،واستطاع النجاة
منه والصعود إلى السفينة .جلس منزويا
يناجي نفسه :ماذا يفعل بعدما صار بيد
واحد.

كلثم جبر

 .85الحصار

مجلة الدوحة91 :
(ص)

انظر القصة رقم " " 29
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل جانبا
من حياة البحر ومهنة
الغوص لصيد اللؤلؤ،
وما يحيط بمن يزاولها
من مخاطر في أثناء
القيام بها ،وتعدد هذه
المخاطر من الوفاة إلى
فقد جزء من البدن.
يأتي البناء السردي
تقليديا مع الاحتواء
على قدر من التشو يق.
ينحصر الفضاء المكاني
في "البحر" ،بينما تتسم
الزمنية
البنية
بالتسلسل.

كلثم جبر

 .86شجرة السنديان العجوز

مجلة الدوحة93 :
(ص)

انظر القصة رقم " " 28

كلثم جبر

 .87الصندوق الخامس

مجلة الدوحة94 :
(ص)

انظر القصة رقم " " 27

وداد عبد اللطيف

 .88النجاة..

مجلة الدوحة :ع98
(ص)121- 120

انظر القصة رقم ""177

كلثم جبر

 .89الانكسار

مجلة الدوحة99 :
(ص)

انظر القصة رقم " " 33
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بشرى ناصر

 .90مغامرة شاب يدعى
خلف

مجلة الدوحة :ع102
(ص)139 -138

انظر القصة رقم " " 69

وداد عبد اللطيف

 .91صباح آخر

مجلة الدوحة :ع105
(ص)122- 120

انظر القصة رقم ""174

نورة محمد آل سعد

 .92في البدء كان السقوط

مجلة الدوحة106 :
(ص)

انظر القصة رقم " " 115

كلثم جبر

 .93البريء

مجلة الدوحة108 :
(ص)

انظر القصة رقم " " 30

786

زهرة المال كي

 .94أوراق الخر يف

مجلة الدوحة :ع109
(ص)139 -138

سارة

 .95اعترافات امرأة نصف عاقلة

مجلة الدوحة :ع109
(ص)91 -90

انظر قصص كتب المختارات ،القصة رقم
"."76

تقرر الساردة أن تموت ،ل كن لم تحدد
كيف ،تتسكع وهي تفكر في ذلك ،وتواصل
تفكيرها وهي تستلم الثوب الجديد الذي
اشترته .ترغب في موت خاطف ،تسترجع
قراراتها التي أصرت عليها في حياتها ،ثم تبرر
رغبتها في الموت بأن كل تشوقها للحياة قد
مات؛ فالأكرم لها إذن سكون الموت.
تواصل تسكعها وتفكيرها المشتت ،ثم تقرر
الموت في حادث عربة ،وبعد دراسة تحدد
المكان واللحظة ،ثم يكون الحادث .ل كن
تستيقظ ،وتجد نفسها في المستشفى ،تتحسس
جسدها ،وتعلم من الطبيب أن الإصابات
كانت جروحا وكدمات .تقرر أن تلبس
الثوب الجديد ،وتذهب إلى ذلك الإنسان
الذي تعتقد أنه قادر دون خلق الله على
احتوائها.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تعالج إشكالية
افتقاد الذات للرغبة
في الحياة؛ مما يدفعها
إلى الانتحار ،وهو ما
تحاوله ،ل كنها لا تنجح
في ذلك ،وعقب
نجاتها تقرر مواصلة
متمسكة
الحياة
بالأمل .يأتي البناء
تقليديا.
السردي
ينحصر الفضاء المكاني
"الشارع،
في
بينما
المستشفى"،
توظف البنية الزمنية
عدة استرجاعات.

زهرة المال كي

 .96النظرات الأخيرة

مجلة الدوحة :ع110
(ص)155 -154

زهرة المال كي

 .97نهاية حلم

مجلة الدوحة :ع111
(ص)67

قرر الطبيب ضرورة بقاء "أحمد" في
المستشفى لإجراء بعض الفحوصات المهمة؛
من أجل معرفة سبب النز يف لديه .بدأ
والد أحمد في إنهاء الإجراءات ،وتتابعت في
ذهنه فصول المرض منذ البداية ،حيث
شارك أحمد أطفال القر ية في النزول إلى
الترعة؛ مما أصابه بالبلهارسيا نتيجة مياهها
الملوثة .بالرغم من هزال أحمد ومعاناته فما
زال متمسكا بمرحه وابتسامته ،ل كنه الآن
يرقد على سرير المستشفى وتبدو عليه آثار
المرض اللعين .انتهى الوالد من الإجراءات،
وبدأ الأطباء في ال كشف على أحمد ،وسط
آلام الوالد ودعائه له بالشفاء .يقرر الأطباء
ضرورة دخول أحمد حجرة العمليات؛ لوقف
نوبات النز يف .بقي الأب في مكانه
ساعات معدودة ،ل كن أحمد يفارق الحياة
عقب العملية ،وتزداد معاناة الأب وآلامه.

انظر القصة رقم ""64
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تسجل تجربة
مرض الابن من
وجهة نظر الأب،
الذي تشتد آلامه
نتيجة هذا المرض،
ولا يملك في ظل
ذلك إلا الدعاء ،ثم
تزداد تلك المعاناة
حتى تصل إلى وفاة
الابن متأثرا بمرضه.
يأتي البناء السردي
تقليديا .ينحصر الفضاء
في
المكاني
بينما
"المستشفى"،
توظف البنية الزمنية
تقنية الاسترجاع.

زهرة المال كي

 .98خاطرة صباحية

مجلة الدوحة :ع112
(ص)69

تتوالى أفكار الساردة ،معلنة إشراق صباح
جديد ،تحيط به مظاهر الجمال المتعددة ،التي
تقف الساردة إزاءها مبهورة الأنفاس .ومن
بحر الصمت في أعماقها تتدفق الأسئلة،
ومنها :ما سر هذه الحياة؟ وما سبب هذا
التغيير الدائم في أحوالها؟ يقفز سؤال آخر
ممتد ،وتتكاثر الأسئلة وتتزايد علامات
الاستفهام .فهي ترى أن كل شيء في
الطبيعة ما زال في مكانه لم يتغير ،بينما
التغير يعتري البشر .ترى أن كل شيء يسير
وفق نظامه دون اختلال؛ لذا تحس بسحب
الح يرة تتلاشى شيئا فشيئا .كل شيء من
حولها يسير بنظام .وكل عمل يؤديه البشر لا
يضيع ولا يتبدد في الفراغ .وإن ابتعد فإنه
سيبقى هناك حتى يعود.
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يروى هذا النص من
خلال ضمير المتكلم،
حيث يقدم مجموعة
من الأفكار غير
المرتبة ،التي تندرج
تحت العنوان الرئيس
"خاطرة"؛ من ثم تكثر
التساؤلات العامة،
ذات الطابع الفلسفي
عن مغزى الحياة
وطبيعتها .يأتي البناء
السردي غالبا عليه
الطابع التحليلي لا
الحدثي؛ لذا يكون
الفضاء المكاني غير
محدد ،وتتسم البنية
الزمنية بالتماهي.

سارة

 .99امرأة مح ترمة في قسم الشرطة

مجلة الدوحة :ع112
(ص)99 -96

زهرة المال كي

 .100القدر

مجلة الدوحة :ع114
(ص)131

تتكون القصة من مقطعين معكوسي
الترتيب ،هما :النطق بالحكم ،الذي جاء
بعدما خرجت من قسم الشرطة وعادت إلى
البيت متأخرة؛ فكتبت قرارها ،وهو أنها
المواطنة الصالحة قررت ألا تكون صالحة
بعد اليوم .والمقطع الثاني "حيثيات الحكم"،
وفيه تتمثل الأحداث التي أدت بها إلى
اتخاذ هذا القرار ،وذلك عندما قررت
الذهاب إلى صديقتها ،التي تقيم في مبنى
يطوقه رجال الأمن لوجود شخصية مهمة .ثم
كان مرورها دون تفتيش عند دخول
الشارع ،ل كن رجل الأمن بجوار المبنى
أصر على تفتيشها ،وفي هذه اللحظة ظهر
زوج صديقتها ،وتطور الأمر إلى أن تشابك
مع رجل الأمن؛ فكان التحقيق في قسم
الشرطة ،بصورة جعلتها متهمة لا شاهدة أو
معتدى عليها.

انظر قصص كتب المختارات ،القصة
رقم "."76
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تقدم صورة
من صور امتهان
الإنسان من ق ِّبل
الأمن؛ وهو ما تترتب
عليه ثورة الذات،
وعزمها على عدم
للنظام
الانصياع
العام ،الذي لم يح ترم
آدميتها .يأتي البناء
مقطعيا
السردي
بصورة
معنونا
يتنوع
انعكاسية.
الفضاء المكاني بين
"المنزل ،الشارع ،قسم
الشرطة" ،بينما تتسم
البنية الزمنية بمركز ية
الاسترجاع.

سارة

 .101لأن الشوق معصيتي

مجلة الدوحة :ع114
(ص)130

في بناء أقرب إلى النجوى ،تبث الساردة
شكواها إليه؛ فقد دهمها حبه رغم سيطرة
الحزن والوحدة عليها ،تعلن صراحة أن
الشوق معصيتها؛ لذا صارعت من أجل
العثور عليه؛ وذلك لقوة حضوره في كيانها،
حيث أعاد الحياة إليها بعد فقدانها المعنى
والذات؛ من ثم قوي تمسكها به ولجوؤها
إليه .منفية كانت خارج مدن الكلمات
الجميلة ،كانت كصياد متعب يعود كل
مساء بأصداف البحر الفارغة ،كانت نخلة
بلا جذور وأغنية بلا صوت .وقد تمخض
ذلك عن مجموعة من القرارات النابعة من
حزنها ،قررت أن تتسلل إلى مسامه ،وتغفو
على كتفه ،وتخ ترق قارته الحارة .وكانت
النتيجة متمثلة في الخوف والصمت والعجز
والذهول.

سارة

 .102بكائيات متقاطعة

مجلة الدوحة :ع115
(ص)59 -58

انظر قصص كتب المختارات ،القصة رقم
"."68

وداد عبد اللطيف

 .103للحزن أجنحة

مجلة الدوحة :ع116
(ص)115 -114

انظر القصة رقم ""182
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تسجل معاناة
الذات الساردة في
الحب ،تلك المعاناة
التي تعبر عنها بصورة
تتوازى مع مراحل
الحمل،
الحياة:
والمخاض والولادة.
وهو ما يجعلها معادلا
موضوعيا للحياة .يأتي
البناء السردي أقرب
إلى المناجاة .يتسم
الفضاء المكاني بعدم
التحديد ،كذا تأتي
البنية الزمنية متسمة
بالتماهي.

زهرة المال كي

 .104امرأة في رسالة

مجلة الدوحة :ع117
(ص)115 -114

انظر قصص كتب المختارات ،القصة رقم
"( ."108حيث نسبت إلى مؤلفة اسمها
سارة)

بشرى ناصر

 .105هموم رجل يعيش بيننا

مجلة الدوحة :ع119
(ص)139 -138

انظر القصة رقم ""70

وداد عبد اللطيف

.106لا ..ليس من حقك..

مجلة الدوحة :ع122
(ص)123 -122

انظر القصة رقم ""176

كلثم جبر

 .107الموت مرتين

مجلة الجسرة :ع1
(ص)

انظر القصة رقم ""38

حسن الرشيد

 .108الغربة

مجلة الجسرة :ع1
(ص)

انظر القصة رقم ""239
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جمال فايز السعيد

 .109دويبات الباب الخشبي

مجلة الجسرة الثقافية :ع2
(ص)

انظر القصة رقم ""142

هدى محمد النعيمي

 .110السيدة الجليلة

مجلة الجسرة الثقافية :ع2
(ص)

كلثم جبر

 .111الاختيار

مجلة الجسرة الثقافية:ع5
(ص)112 -110

انظر القصة رقم ""480

في المقطع الأول "الليلة الأولى" :ماتت الليلة
الثكلى ،ولم تزل ذكرى البيت ال كبير تطرق
أبواب الذاكرة في مدينة غير مدينتها؛
فترتعش الأصابع الدقيقة .تهبط الدرج ضمن
مراسم زفافها ،الذي يدفعها إلى تذ ُّكر
إصرارها على الزواج منه رغم رفض
الأسرة .في "الليلة الثانية" قيلولة ضبابية
الصهد ضمن أجواء مدينة "دخان" البترولية،
وهي أعلى قمة التل تقبع ،وحولها أفراد
الأسرة كبارا وصغارا .يأتي حوارها مع
إحدى الصغيرات حول سفرها وعودتها .في
"الليلة قبل الأخيرة" ثمة رسالة من صغيرة
تطلب منها البقاء أو العودة .وفي "الليلة
الأخيرة" كان سفرها ،وخلاله وصلت إلى
مدينة بين مدينتين ،ورغم قسوة التجربة
فإنها اختارت الاستمرار في الرحيل.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تجسد صورة
من صور اغتراب
وهو
الذات،
"الاختيار" الذي تتخذه
الرئيسة
الشخصية
رغم قسوته ،ومعها
تستعيد ذكر يات ذلك
"الاختيار" .يأتي البناء
مقطعيا
السردي
معنونا عبر مفردة
"الليلة" .يتنوع الفضاء
المكاني بين "منزل
الآخر -مدينة دخان"،
بينما تتسم البنية
الزمنية بالمشهدية .

هدى النعيمي

 .112الرحيل

مجلة الجسرة الثقافية :ع7
(ص)139 -138

تنتظر الساردة عودته .القصة التي بدآها
معا ،التي نسجا أحداثها ورسما ملامح
شخصياتها تشق لنفسها دروبا غير ما قدرا.
تقرر أن ثمة لغة خطاب شعري مكثف،
ٍ
موح .ثورته وسخريته من كل ما سوداه من
صفحات .فهما لم يفعلا شيئا سوى ترديد
ما قرآه من قبل .ثم و بحركة مباغتة تقذف
بالأوراق في فضاء الحجرة؛ فتتطاير متناثرة
متباعدة .وعلى غير سابق اتفاق يجذبها من
يدها ،يطلب منها أن يسافرا بعيدا عن صخب
المدينة .يمارس عشقه الأبدي للشواطئ
والرمال وأمواج البحر .يتوالى حديثه مجسدا
رؤيته الخاصة تجاه واقعهما .تتأمل الصورة
التي تجمعهما وهي في ثوب الزفاف .تشعر أن
كل ما هو منه يسكنها؛ فهي تحيا منتظرة
عودته.

794

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تجسد إشكالية
الساردة في علاقته
به /الآخر ،وشدة
ارتباطها بشخصيته
عبر قوة حضور تلك
ل كنها
الشخصية.
تعاني من رحيله؛
ومن ثم تستمر في
انتظار عودته .يأتي
البناء السردي أقرب
إلى تيار الوعي .ينحصر
الفضاء المكاني في
مستدعاة،
أشكال
بينما توظف البنية
الزمنية الاسترجاع.

راشد الشيب

.113ليلة عصيبة

مجلة الجسرة الثقافية :ع6
(ص)123 -122

تأخر السارد ذات مساء بعد سهرة شاقة
ومتعبة ،وعند وصوله للمنزل وجد الباب
مغلقا فاضطرب ،ل كن تذكر أن المفتاح
معه .دخل محاولا ألا يصدر صوتا ،ل كن
صدم الطاولة الزجاجية فأيقظ القطط،
والحمد لله لم يستيقظ أحد من أهله .فجأة
شاهد ابنه داخلا المطبخ ليشرب ثم عاد
لحجرته دون أن يرى والده ،الذي ذهب لحجر
الابن من أجل الاطمئنان عليه .كذا فعل
مع ابنته ال كبرى ،تلك التي منعها من
الزواج من ابن خالها الأبله .جهز نفسه
للدخول إلى وكر الأفاعي "غرفته" .حمد الله
أن الشمطاء نائمة ..زوجته نعيمة ،بل
سقيمة .يستعيد موقفا طر يفا يؤكد قبحها.
عندم ا حاول الاستلقاء إزاءها خرج صوتها
من تحت الغطاء (أتيت) .فأخذ وسادته
وغطاء ،ونام مع القطط.

ناصر أحمد الهلابي

 .114آفاق

مجلة الجسرة الثقافية :ع8
(ص)

انظر القصة رقم ""290

جمال فايز السعيد

 .115وما تبقى من شظايا المحار

مجلة الجسرة الثقافية :ع11
(ص)

انظر القصة رقم ""141
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تسجل موقفا
طر يفا يتمثل في عودة
متأخرا،
السارد
ومحاولته ألا يُشْع ِّر
أحدا بوجوده ،ل كن
لأحداث
يتعرض
طر يفة تنتهي بنومه
مع القطط .يأتي البناء
السردي معتمدا على
وينتهي
التشو يق،
بمفارقة ساخرة .ينحصر
الفضاء المكاني في
"المنزل" ،بينما توظف
البنية الزمنية تقنية
الاسترجاع.

حسن رشيد

 .116الممر :المعبر إلى المجهول

مجلة الجسرة الثقافية :ع12
(ص)122 -121

الرؤوس منكسة ،والحركة كبندول الساعة،
الصمت سيد الموقف .صحون تخرج بين آن
وآخر من بين الردهات ،ودلال القهوة
تحدد الإطار الجغرافي .اختلف موقف
الحاضرين بين الصمت وتعديد أوجاع
الأمل وتقليب صفحات الجرائد .ثمة حديث
بين الصامت الأزلي ،وتعليق من ذلك
ال كويتي .حركة الممرضات والممرضين قد
اتخذت خطا متوازيا .أطلقت إحداهن
صرخة احتجاج وانهارت .تدافع الكل.
كان الممرض الشمالي الأفر يقي والإسلامي
السحنة يتشهد .نقص العدد ،والباقي في
الانتظار .انطلق أحدهم في حديث مجسدا
نواحي الأزمة .تحرك ببطء ،وفتح الباب
عبر الممر .أطفأ نور الغرفة .أما الآخر فقد
وقف برهة ،حمل الصمت فوق كاهله،
واندمج في مرح كاذب وسط الآخرين
كانت الممرضة تطلب في إلحاح أن يتحدثوا
بصوت هامس.

796

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل قسوة
تجربة المرض ،وما
يحيط بها من آلام
ٍ
نواح متعددة،
ذات
يعاني منها الجميع عبر
انتظار الرحيل ،الذي
يشاهدونه على يد
الآخرين .يأتي البناء
السردي تقليديا ل كن
ضمن لغة سردية
خاصة .ينحصر الفضاء
في
المكاني
بينما
"المستشفى"،
تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

عبد الله السالم

 .117طقوس العيد في ضواحي النعير ية

مجلة الجسرة الثقافية :ع12
(ص)134 -133

نورة محمد فرج

 .118سبعة صغار ظرفاء

مجلة الجسرة الثقافية :ع12
(ص)

تتوالى تداعيات السارد حول "طقوس العيد
في ضواحي النعير ية" ،حيث انسلخ العيد
بزراكيشه ،وطوينا الخيمة ،ودفنا النار ،لا
تزال رائحة الحطب عالقة في البشوت،
وضحكاتنا تتدلى بعد ُ .ومبخوت صاحبنا لا
تزال الرغوة تكسو مقدمة شاربه .كان
مبخوت صاحبنا يدمن الحليب ولا لوم
عليه ...وأعترف لك يا سيدي أنني كنت
أدفشهم في هذا الأمر ،يعني لا قدر الله لو
بغيت أسوي انقلاب ما راح أصيد الحاكم
ولا بطانته ..ما أجمل المواعيد الصامتة.
الوعد مصنع الانتظارات التي تبقي عجلة
الأمل تدور بلطف .الوعد أحبه فعلا.
وأشقى به ،هو السحابة التي تطل فوق
رؤوسنا ،لا تمطر ولا تزول ،ومن قال إن
الوعد لا شيء فلا تعول عليه.

انظر القصة رقم ""586

797

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث يسجل السارد
أفكاره التي تتداعى
تجاه
ذهنه
على
طقوس العيد في بلدته
"النعير ية" ،وهي أفكار
تتسم بعدم الترابط أو
الانتظام؛ توافقا مع
سمتها ب "التداعي" .يأتي
البناء السردي أقرب
إلى تيار الوعي ،الذي
ينسال دون نظام من
الشخصية.
ذهن
ينحصر الفضاء المكاني
في قر ية "النعير ية"،
بينما تتسم البنية
الزمنية بالتماهي ،مع
عامية لغة السرد
أحيانا.

فاطمة ال كواري

 .119العجوز

مجلة الجسرة الثقافية :ع13
(ص)129 -128

غطت جسدها النحيل بغطاء ثقيل وهي
ترتعش من برد شديد مؤلم ،فتصرخ من
حالتها المكرورة في حدقة الأشياء الباهتة،
تحتضن ذاكرتها ،وتطفئ النور الذي يفضح
التفاصيل الصغيرة في باطن اللاوعي،
تحتمي بدفء اللحاف ،وتحفر في الذاكرة
الضعيفة وهج الأمنيات الغافلة .يطل الوقت
ملتهما كل الترقب على أطراف مشاعرها.
سنوات اكتظت بالانتظار عند بوابة صدأ
حديدها! تمتمت العجوز ،التي أشرفت وما
زالت على طفولتها المفقودة بهذيان يشرخ
الأزمنة ،التي تراكمت على أجفانها المتهدلة.
تضع العجوز اللبن في وعاء القطة ،وهي غير
عابئة للأسئلة المنتفضة على شفتيها! يزداد
مواء القطة؛ لا تصل للوعاء المملوء .تستيقظ
والحلم ما زال يتأرجح في فضاءات ذهنها.

798

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل عبر
تكثيف شعري مشهدا
من حياة سيدة عجوز،
تعاني من استعادة
المنسربة،
طفولتها
ووحدتها الآنية ،التي
تتساقط في ظلها سنو
عمرها .يأتي البناء
السردي عبر لغة
التكثيف.
شديد
ينحصر الفضاء المكاني
في "منزل العجوز"،
بينما تتسم البنية
بالتماهي
الزمنية
الشديد.

كلثم جبر

.120صهيل الصمت

مجلة الجسرة الثقافية :ع13
(ص)103 -101

عبر لغة رمزية يسجل السارد إشكاليته من
خلال خطاب لأخرى" :استشعر الحنين في
هذا اليوم القائظ ،وأنا أقف وسط التراب
المتراكم على بقايا صوتك ..هبت ر ياحه من
بعيد ..كنت لم أفق بعد من صدمة الفراق
الأولى .وكنت تتدثرين (بعباءتك السوداء)
تهرولين نحو البهو الواسع ،مطمئنة لقدر الله،
ولم تكن صدى خطواتك بئيسة .كنت
تركضين نحو المجهول ،وأنا أركض
خلفك ...وتحول الصراع بداخلي إلى أنين،
والضياء المتغلغل من البوابة الزجاجية خلفنا
يتضاءل ،أصبحنا معا داخل ممرات الدهاليز
الباردة ،وأنا أحمل حقيبتك الصغيرة..
ورسائلك الزرقاء" .يتناوب السرد بعد هذه
الافتتاحية عبر مقاطع تعنون بالتبادل عبر
جملتين" :في الزمن الأول ،"..ثم "في الزمن
الآخر ..والطرف الآخر من المدينة."..

799

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث يجسد السارد
إشكاليته عبر خطاب
المؤنث،
الآخر
مستخدما لغة ذات
بناء شعري مكثف،
مع جملتين تتناوبان
الحضور عبر المقاطع
التالية ،ل كن مع
رمزية خاصة يختفي
معها المعنى المحدد.
يأتي البناء السردي
معنونا.
مقطعيا
والفضاء المكاني غير
محدد ،بينما تتسم
البنية الزمنية بالتماهي.

كلثم جبر

 .121السجين

المنتدى الثقافي :ع1
(ص)65 -63

تفتتح القصة برسالة ،وكذا تختتم برسالة
أيضا .ففي الأولى يخاطب السجين
( )6666من يسميه "سيدي المجدور بعقله"
معبرا عن معاناة فتاة قد ترددت طو يلا،
واستشارت أولي الأمر ،وبكت بين
أيديهم ،وبعد أن رفضوا توسلاتها..
واتهموها بالتمرد والعصيان قصدتك أنت...
كانت وحدها تهرول في صحراء شديدة
القسوة ،ل كن عندما نجحت لم تجد من
خاطب الصدر َ الحنون ،الذي احتوى
ذلك الم ِّ
رعبها من ذلك السقوط .طوى السجين
الرسالة من سجنه النائي في الصحراء المزمجرة.
همس للحارس أن يقترب منه ،وسلم الرسالة
التي أخفاها الحارس ،وسارع في نهاية اليوم
من أجل إيصالها إلى جهتها التي تعرفها .لمن
يهتم من وصلت إليه الرسالة بها ،وتم القبض
جت رأسُه
على السجين و ُّأعدم ،ل كن أزع ْ
الرجل ال كبير .وأخيرا تأتي رسالته إلى تلك
الذات الأنثو ية.

صيتة العذبة

 .122واو

المنتدى الثقافي :ع( 1ص)66

انظر القصة رقم ""669

800

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعبر عن معاناة
الشخصية الرئيسة من
تج بر السلطة التي
تأخذ في العمل على
إيذائه عبر السجن ثم
القتل ،وقبلها إبعاده
عن تلك المحبوبة .يأتي
البناء السردي رمزيا
مع استخدام لغة
التكثيف
شديدة
تعطي للحدث المباشر
مغزى غير مباشر.
ينحصر الفضاء المكاني
في "السجن" ،بينما
تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

ظبية محمد الخليفي

 .123النهاية الرخامية

المنتدى الثقافي :ع1
(ص)68 -67

تتلفت حولها لتتعرف على المكان ل كن بلا
جدوى ،مشيت برو ية تشعر بالأرض اللينة
تحتها ،أصاخت سمعها ،صوت الطيور
يصدح في السماء بعد الفجر .شدت الوشاح
الصوفي عليها؛ ليحتويها بدفئه .فجأة وقعت
أرضا بعد أن تعثرت بشيء صلب .رفعت
رأسها ليذهلها ظل إنسان .تحركت بخفة ،لا
يبدو أن ذلك الشخص قد أحس بها.
أخذت تتأمل هذا الإنسان ،وضعت يدها
عليه فشعرت ببرودة شديدة ،فأحست بنوع
من الأسى في قلبها .بسرعة رفعت وشاحها
وغطت هذا الصامت .انتابتها ريبة؛ فهذا
الجسد أصلب من أن يكون بشريا.
اعتقدت أنه ميت ،فجأة سمعت صوتا
غريبا .بسرعة نظرت أسفل التمثال الرخامي،
لترى أن كل ما لمسته من أوراق وأعشاب
صار رخاما.

801

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تسجل حادثة
غريبة مرت بها
الشخصية الرئيسة،
بداية من عثورها على
تمثالي رخامي لإنسان،
ثم تحول كل ما لمسته
مما حولها إلى رخام.
يأتي البناء السردي
محتويا على أحداث
رامزة.
غرائيبية
ينحصر الفضاء المكاني
في "المحيط بالساردة"،
بينما تتسم البنية
الزمنية بالتسلسل.

سارة النعيمي

 .124بقايا وجه

المنتدى الثقافي :ع1
(ص)69

تقرر الساردة أن كل من يراها يعتقد أنها
سعيدة جدا ،قو ية ،وتضج بالحيو ية .على
الرغم من أنها ستدخل مرحلة حاسمة فإن
هناك أسئلة حائرة تعوق مسيرتها .الباب
الذي تريد إغلاقه وراءها لا يزال يريد أن
يفتح .كلما فتحت عينيها ترى شذرات
وجهه .بقايا الوجه هذه تعود لوالدها ،ذلك
الرجل الذي احتضنها بحنانه ،وحاول تهدئتها
عندما يغلبها البكاء .عرفته لوقت قصير
عندما كانت طفلة صغيرة ،ثم قضى نحبه في
حادث سيارة .ل كن ما زال الحلم يخيم على
مستقبلها ،الذي تلُفه ذكر يات ضبابية .تقرر
أنها لن تتمكن من سماع صوته عندما يخاطبها
قائلا" :أنا فخور بك الآن يا بنيتي".

802

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تجسد الساردة
قوة علاقتها بوالدها
رغم وفاته وهي
صغيرة؛ فما زالت
ذكر ياتها نحو حية،
حيث تحتفظ بملامح
وجهه الباقية في
مخيلتها ،وتحزن لعدم
وجودها في لحظة
نجاحها .يأتي البناء
شديد
السردي
التكثيف .والفضاء
المكاني غير محدد،
بينما تتسم البنية
بمركز ية
الزمنية
الاسترجاع.

منيرة علي الحماديء

 .125وحدي في البيت

المنتدى الثقافي :ع1
(ص)72 -70

بعد إلحاح استطاعت الساردة أن تقنع
والدتها بالبقاء وحدها رغم أن الجميع
ذاهبون ،وذلك بحجة أنها تنوي المذاكرة.
انتهزت الساردة الفرصة وأخذت تتلاعب
في جهاز التحكم الخاص بالتلفاز ،ل كنها
أدركت أن الوقت بطيء ،وأن عليها البقاء
وحيدة وقد حل الظلام .حاولت السيطرة
على خوفها؛ فذهبت إلى المطبخ ،والتهمت
شيئا من الطعام .تذكرت وعدها
بالمذاكرة؛فحثت الخطا إلى حجرتها ،وفي
الطر يق لاحظت صوتا ما ينبعث من حجرة
أختها؛ فزاد خوفها؛ لذا أسرعت إلى
غرفتها ،وأغلقت الباب باكية .وفجأة
أحدث رنين الهاتف فيها ما أحدث ،ولم
تتمكن من الوصول إليه .اتجهت لغرفة أمها،
وعندما شاهدتهم عائدين أسرعت إليهم.
وبعد فترة اشتكت أختها الصغرى من أنها
لا تستطيع النوم من ساعة الحائط في حجرتها
وما تصدره من صوت.

803

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تسجل موقفا
طر يفا مرت به
الساردة ،جعلها تشعر
بالخوف معتقدة أن
ثمة لصا في البيت
حيث كانت وحدها،
اكتشفت
ل كن
الحقيقة ،وهي أن
مصدر الصوت إنما
هو ساعة الحائط .يأتي
البناء السردي معتمدا
التشو يق
على
ينحصر
والمفارقة.
الفضاء المكاني في
"المنزل" ،بينما تتسم
الزمنية
البنية
بالتسلسل.

موزة محمد النعمة

 .126هل هذه أنا؟

المنتدى الثقافي :ع1
(ص)74 -73

وضعت "سعاد" يدها على المرآة تتحسسها
بإحساس غريب ،وعلى وجهها علامات
الاستفهام مرددة" :هل هذه أنا؟".
صرخت بصوت ينم عن ألم ومعاناة زمن مر
لم تلحظه .خطوط كثيرة لم تستطع سعاد
عدها .تقرر أن مأساتها هي أنها لم تعش
حياتها ،ولم تحظ بحياة أسر ية .رغبتها الدفينة
القديمة لم تتحقق .تتساءل لماذا لم تتحقق لها
هذه الرغبة ،سنوات وسنوات مرت لم تنتبه
لها ،خطت على وجهها تلك العلامات .نعم
لقد كبرت وتخطتها سنوات الزواج ،الذي
كانت تحلم به .تتعجب لماذا لا ،وهي تملك
ما لا يمل كه غيرها .أصبحت وحيدة ،ولا
تستطيع شيئا لترد هذا القدر .عليها أن تقبل
مرارة واقعها ،وتجعل لحياتها معنى لما بقي
منها.

804

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تجسد أزمة
الساردة في أنها قد
سنوات
تجاوزتها
الزواج دون أن
يتحقق؛ وهو ما جعل
حياتها بلا مبرر،
وأفقدها كثيرا من
الأمنيات التي ضاعت
منها .يأتي البناء
السردي أقرب إلى
تيار الوعي .ينحصر
الفضاء المكاني في
الساردة"،
"غرفة
بينما توظف البنية
تقنية
الزمنية
الاسترجاع.

خلود الحمادي

 .127قصة موت

المنتدى الثقافي :ع1
(ص)75

صيتة العذبة

.128أنا وحيدة ..وهي
صماء

الجسرة الثقافية :ع14
(ص)144

خطواتها الشديدة وأحلامها ال كثيرة وصولها
إلى الأمل كان مثل الشعلة ..سطرت
بأوراقٍ وَرَدَتْها كلمات تبعثرت في الهواء.
في كل زاو ية تقبع ابتسامة كانت بئرا تشرب
منه ..كانت كلها مجرد أفكار ماضية تحاول
أن تركض خلفها ،لم تكن الوحدة تفارقها،
وظل الحزن همها ،والوسادة منديلا
لدموعها .عاش الهم في قلبها .أحست أن
نبضات قلبها تزيد ،وترتبك خطواتها،
والصمت يقيد لسانها ،ول كنها أدركت أن
ثمة شيئا يصرخ في صدرها ،أرادت أن
تبكي ،ول كن كلماتها ما زالت ترن في أذن
الساردة" :لا بكاء فأنا ميتة ،أركض بقوة،
ول كن أرى نفسي أركض ببطء" .في تلك
اللحظات صرخت بصمت وأغلقت عينيها
مانعة تلك الدموع من العبث بوجنتيها
الشاحبتين.

القصة من مجموعة لم تحلل في الباب الثاني.

805

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تجسد الساردة
شخصية
إشكالية
أخرى ،قد تكون
هي ،أو ذات أنثو ية
ٍ
نواح
تعاني من
متعددة ،تتمثل في
الوحدة والحزن .يأتي
البناء السردي شديد
التكثيف مع قدر
كبير من العمومية
وعدم التحديد ،سواء
مستوى
على
أم
الشخصيات
كذا
الأحداث.
الفضاء المكاني غير
محدد ،والبنية الزمنية
تتسم بالتماهي.

سارة حسن رشيد

 .129الاغتراب

الجسرة الثقافية :ع14
(ص)148 -147

أخذت العاملة حقيبة ملابس الساردة،
وقادتها إلى الصالة ،انتظرت قليلا ،راحت
بت بها المشرفة ُ،
بخيالها إلى الوطن .رح ْ
وأخذت في سرد النصائح بطر يقة إنشائية
نفرت منها الساردة .عددت المشرفة ًّ
كَما
هائلا من الشروط؛ فهربت الساردة بذهنها.
ذهبت إلى غرفتها حيث زميلتها التي
ستشاركها السكن ،والتي ساعدت الساردة
على التعامل مع عالمها الجديد .في البدء
عانت الساردة من وحدتها واغترابها.
أوضحت زميلتها لها أن العلاقة الجيدة
بالمشرفة تمنح كل الامتيازات ،وذك َرت لها
أن هذه المشرفة مريضة نفسية .استيقظت
الساردة على صراخ وعراك بين المشرفة
وإحدى الطالبات .آلت الساردة على نفسها
أن تبتعد عن تلك المشرفة ،التي علمت من
موقف مباشر معها أنها امرأة قهرتها الأيام.

هدى النعيمي

 .130قالت

مجلة الجسرة الثقافية16 :
(ص)107- 104

انظر القصة رقم " "494بعنوان "قالت
مريم" مجموعة "حالة تشبهنا"

جمال فايز السعيد

 .131بشر ٌ من الأكفان

مجلة الجسرة الثقافية :ع16
(ص)

انظر القصة رقم ""144

806

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تسجل تجربة
"الاغتراب" كما يدل
الرئيس
العنوان
صراحة ،وما يواكب
تلك التجربة من
ملابسات ،ومواقف
من نوعية إنسانية
ذات
مختلفة،
خاصة.
إشكاليات
يأتي البناء السردي
تقليديا مع الاعتماد
على وعي الساردة.
ينحصر الفضاء المكاني
في "سكن الطالبات"،
بينما توظف البنية
الزمنية الاسترجاع.

جمال فايز السعيد

 .132وما تبقى من شظايا المحار

جريدة الراية القطر ية :ع8117
(ص)

انظر القصة رقم ""141

كلثم جبر

 .133الساعة

المنتدى الثقافي :ع2
(ص)69 -67

المساء ينتفض تحت وقع عجلات العربة،
وثمة أغنية صاخبة ،وهو يدندن مع اللحن،
وهي تقبع وراء ظهره مباشرة في المقعد
الخلفي .يداه تتململ خلف مقود العربة ،التي
ابتاعها حديثا ،حيث لا أحد سواه في
القر ية يملك عربة .كان هاجسها قد بدأ
ينجلي حينما بادرها بالحديث ،مؤكدا تمسكه
بها ،وتقدمه لأبيها من أجل الزواج منها .لم
يوقظها من صمتها الخجل سوى دندنة أصابعه
الناقرة فوق زجاج النافذة .ومع وصولهما
استمر تأكيده لزواجه منها .توارت إلى
الداخل ،وهو يواصل أمام الباب الخشبي
سرد حلمه .لم يعد الليل يتوقف عن صخبه،
لم تستطع إيقافه .احتدم الانفعال ،تثاقلت
الخطى نحو الخارج .غير أن الصوت جاءها
هذه المرة ،فانطلقت في الحديث ،موضحة
كيف مات ابنها ذي الأعوام الثلاثة عندما
سقط في البئر.

807

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل تجربة
الفقد ،ممثلة في فقد
الشخصية الرئيسة/
الأم لابنها الصغير عبر
سقوطه في البئر ،مع
تداخل السرد مع
تجربة زواجها قبل
ذلك .يأتي البناء
ٍ
تداع
السردي عبر
أقرب لما هو كائن
الشخصية.
بوعي
ينحصر الفضاء المكاني
في "القر ية" ،بينما
تتسم البنية الزمنية
بالمزج بين الأزمنة.

صيتة العذبة

 .134المنفي

المنتدى الثقافي :ع2
(ص)73 -70

"المنفى ..المرفأ" كلمتان مكانان تمزق
أوصالهما اتساعات موحشة .يقف السارد
على المرفأ ،والمنفى ينتظره هناك .ينظر خلفه
إلى الأكف الضئيلة اللاهثة .يجر أشياءه
المبعثرة خلفه ،أقدامه ترفض مباركة
الأرض وتستغيث .يحاول التقدم ،أقدامه
تتشبث بالأرض أكثر ،ترجوه تستغيث،
وهو عاجز عن إجابة استغاثتها .عندئذ تتوالى
ذكر يات السارد تجاه أماكن عدة ارتبطت
بتجربة الاغتراب" :الحارة" حارة قديمة..
تعبق برائحة ألفة صميمة ..الدفء يشحن
الطرقات والأزقة بطاقة الحياة" .المدرسة":
مبنى صغير يقع في رأس الحارة ،كان بيت
كبير العطارين القديم" .البيت" :الحوش
واسع ..الغرف تصطف على جوانب
الحوش ،أمامها لواوين مفتوحة قائمة على
أعمدة مربعة" .الكتاتيب" :غرفة صغيرة
ملحقة بمسجد الحارة" .وهكذا تتوالى
ذكر يات السارد.

808

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تسجل تجربة
اغتراب السارد ،وما
ينتج عنها من معاناة،
ثم حنين قوي يظهر
عبر توالي ذكر ياته تجاه
أمكنة عدة ،تمثل
الوطن المفتقد عبر
تجربة الاغتراب .يأتي
البناء السردي في
شكل مقاطع معنونة
بدوال مكانية .يتعدد
الفضاء المكاني مع
مركز ية خاصة ،كذا
الأمر في البنية الزمنية
عبر الاسترجاع.

حنان علي

 .135امرأة ول كن..

المنتدى الثقافي :ع2
(ص)76 -74

دخلت الساردة غرفة بالمستشفى تبحث عن
وجه "فاطمة" عمتها ،التي كانت لها أما بعد
أمها؛ لذا عَظ ُم حزن الساردة على ما أصاب
فاطمة ،لا سيما مع شدة احتياجها لها .وقع
بصرها عليها ،ورأت الشيب كلل شعرها
الفاحم ،وترك الزمان بصمته عليها ،بعدما
أصبحت أسيرة "السرطان" .تستعيد الساردة
مأساة فاطمة ،التي كان محورها والدها
وأخوتها ،الذين تعاملوا معها بوصفها صفقة
ومصدرا للمال؛ حيث رفض والدها زواجها
من أجل الاحتفاظ براتبها ،كذا فعل
أخوتها؛ فاضطرت إلى الانصياع لهم؛ حتى
صارت عذراء في الأربعين تصارع
السرطان .تستغيث بها الساردة؛ خوفا من
تكرار مأساتها معها ،مؤكدة عدم استسلامها،
ل كن تغمض عمتها عينيها الغائرتين ،وتطلق
لروحها العنان.

809

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
مع توالي الضميرين
الغائب
الآخرين:
حيث
والمخاطب،
تسجد الساردة مأساة
المرأة في مجتمعها،
وتتمثل هذه المرأة في
بدء
مع
عمتها،
الساردة الخطا ذاتها
نحو نفس المأساة،
وهي اضطهاد المرأة
وسلبها حريتها .يأتي
البناء السردي تقليديا.
الفضاء
وينحصر
في
المكاني
بينما
"المستشفى"،
توظف البنية الزمنية
الاسترجاع.

حصة القحطاني

 .136على التل

المنتدى الثقافي :ع2
(ص)90 -88

أحبت الساردة التجول في الحقول مع
اصطحاب كلبها الوفي ،توقفت عندما رأت
القصر الموجود فوق التل ،وتساءلت متى
يمكنها دخوله .جلست تتأمله ،ثم غفت
وحلمت بدخوله والمشي فيه .أحست بيد
توقظها ،فإذا بشخص غريب ينظر إليها
بدهشة .تعارفا وانطلقا في الحديث .ورغم
أن لقاءهما كان قصيرا فإنه حمل في نفسها
معاني كثيرة .أخذت تفكر في القصر
والشخص الغريب .في الصباح أحست بألم؛
فقد أصابتها الحمى ،بعد فترة تحسنت وطلبت
من جدها الذهاب إلى القصر ،فوجدت
الغريب جالسا في مكانها .استمرت
لقاءاتهما ،وجمعتهما جلسات مع جدها.
امتدت سعادتها ل كن راجعها المرض،
وسقطت في غيبوبة نتيجة إصابتها بمرض
أمها التي ماتت بسببه .وعندما أحست بدنو
رحيلها طلبت من جدها أن يأخذها للتل،
حيث ماتت بين يدي الشخص الغريب
وهي شاخصة إلى القصر.

810

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تجسد تجربة
الرومانسية،
شديد
تتمثل في تعلق الساردة
بقصر في تل دون أن
تعرف ما به ،مع
تعرفها على شخص
غريب نشأت بينها
صداقة قو ية ،ل كن
تنتهي حياة الساردة
بالوفاة .يأتي البناء
تقليديا.
السردي
الفضاء
وينحصر
المكاني في "البيت-
التل" ،بينما تتسم
الزمنية
البنية
بالتسلسل.

عائشة الحجري

 .137الصحيفة

المنتدى الثقافي :ع2
(ص)91

يسمع السارد صدى صوت يرجرج
الأرض ،ثم يخفت ويبتعد .يعود لقيلولته
ل كن يرجع الصوت ثانية؛ فيجري نحو
السراب .يستعيذ بالله و يعود محاولا النوم.
ثمة زلزال ،وإذا بشابين :أحدهما رائع الجمال
والآخر شديد القبح يعذب الأول .حاول
السارد الاختباء ،فإذا بشيخ مهيب يهدئ
من روعه ،وينصحه بأخذ خشبة وصنع
سيف النصر منها؛ ليدافع عن الشاب
المعذب .وعندما يتعجب السارد يخ بره
الشيخ بأن "الطبيعة لها وسائلها العديدة التي
تقدمها لمن يبحث عن الخ ير فقط .ثم رحل
الشيخ ،وكان الشاب المعذب في حالة يرثى
لها ،فثار السارد لإنقاذه ،ل كن استيقظ
فإذا بين يديه صحيفة قديمة لعام 1948
أبلاها الزمن ،صفراء بها بضع قطرات من
دم أحمر.

811

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تجسد إشكالية
الحق
ضياع
الفلسطيني ،وما يكون
من اعتداء على ذلك
الكيان ،مع عجز العرب
وخوفهم إزاء ما
يحدث ،رغم إمكانية
إنقاذ هذا الحق .يأتي
البناء السردي شديد
التكثيف معتمدا على
الحدث الحلمي الرامز.
يتسم الفضاء المكاني
و يأتي
بالعمومية،
البنية الزمنية مسلسلا
مشهديا.

كلثم جبر

 .138فيني منك ..فيك مني

مجلة الدوحة :ع1
(ص)37 -36

"أنت ما أنت إنسان أنت أكثر ..مثل ما
تشعر تأكد أني أشعر "..كذا استهلت
الساردة قصتها ،مواصلة" :هكذا استحال
الجدب خصبا ،في لحظة بعثت في الشوارع
النازفة مطرا لم يكن سواك يسير الهوينا،
حتى لظننتك نفسي التي تسير ..تدافع الناس
يلتقطون اللفة الملقاة على قارعة الطر يق...
غير أن وجهك القابع خلف مقود سيارته
وهمهماته اللامفهومة تجعلني أقتنص النظر
إليك لا إلى التزاحم المجنون .جاءت سيارة
شرطة .اليدان الصغيرتان تمد إصبعا تلو
الآخر تلون بلون دم المشيمة في محاولة
جاهدة كأنما لترسم اسم والديه على أطراف
لفافته" .اندفعت الساردة نحو الشرطي؛
نتيجة اهتمامها بهذا الشأن ،ل كن ينتهي
الأمر بها إلى أنها تنسى ملامح من قد لا
يكون والد الطفل.

نورة محمد فرج

 .139انتقام

مجلة الدوحة :ع2
(ص)

انظر القصة رقم ""608

أمينة العمادي

.140ال كذب

مجلة الدوحة :ع4
(ص)117

انظر القصة رقم " "519بعنوان مختلف قليلا
"كذب" في مجموعة "أنين الورد"

812

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تجربة خاصة
تمر بها الساردة ،ظاهر
أحداثها هو عثورها
على طفل مجهول
ورغم
النسب،
ال كثيرة
محاولاتها
لمساعدة الشرطة على
معرفة أبيه فإنها تفشل
في ذلك .يأتي البناء
السردي محتويا على
أحداث تحمل طابعا
رمزيا .ينحصر الفضاء
المكاني في "الشارع،
قسم الشرطة" ،بينما
تتسم البنية الزمنية
بالتسلسل.

بشرى ناصر

 .141حمام العليل

مجلة الدوحة :ع10
(ص)16 -14

انظر القصة رقم " "77بعنوان مختلف تماما
"حدث ذات مرة" في مجموعة "عناكب
الروح"

دلال خليفة

.142القمر

مجلة الدوحة :ع15
(ص)136 -135

انظر القصة رقم ""656

موزة المال كي

 .143دبيب الموت

مجلة الدوحة :ع24
(ص)125 -123

انظر القصة رقم ""928

813

دلال خليفة

 .144دب من الفراء الأرزق

مجلة الدوحة :ع26
(ص)63 -60

موسيقى صاخبة مرحة بعيدة منتشرة في
الحديقة ،وهناك دب أزرق اللون يلاعب
الأطفال .تبتسم له عندما تراه من بعيد
رغم الحزن المخيم عليها .تلتفت إلى طفلها
الجالس على كرسيه الخاص وقد تلوثت ثيابه
بالأيس كريم .بعد موت أبيه لم تعد تتجاهل
أي رغبة من رغباته ،ومنها إشارته لها
بدخول الحديقة .حاول الدب الاقتراب من
الصغير ،ل كنه فزع وبكي ،وعند خروجها
من الحديقة ،لحقها الدب ،وأعطاها تذكرتين
حتى تأتي ثانية .ل كن في المرة التالية فزع
الصغير ،وفي المرة الثالثة جاءت دون أن
ترى الدب الأزرق ،فقط رأت رجلا
وسيما يدابع طفلها فتجاهلته ،رغم استجابة
الصغير له ،يظهر الدب الأزرق ،و يألف
الصغير فراءه ،وتتوطد علاقته بأمه ،ل كن
عندما تعلم أن الدب الأزرق هو ذلك
الرجل الوسيم تهرب ،مفضلة البعاد.

814

تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل تجربة أم
فقدت زوجها ،وتقرر
التفرغ للعناية بطفلها
الصغير ،وعندما تأتيها
السعادة عن طر يق
ُّ
تعرفها على شخص
متنكر في هيئة دب
لإسعاد
أزرق
الأطفال ،ل كنها تؤثر
الهروب منه .يأتي
البناء السردي قائمة
على عنصر التكرار
ينحصر
والتشو يق.
الفضاء المكاني في
بينما
"الحديقة"،
توظف البنية الزمنية
الاسترجاع.

حصة العوضي

 .145القلب الذي هوى

مجلة الجسرة الثقافية :ع24-23
(ص)124- 120

راشد الشيب

 .146في المقهى

مجلة الجسرة الثقافية :ع24-23
(ص)137 -134

تنطلق الساردة من لحظة خاصة ،تدرك
خلالها أنه يحبها لدرجة الجنون بل الموت ،لم
تكن في وعيها في المرات الثلاث الماضية
التي جاءها يطلب منها الزواج .هي الآن تعي
قوة مشاعرها تجاهه ،تتألم لرفضها له ،وتبرره
بأنه لم يكن الرفض له ،وإنما لمبدأ الزواج.
تستعيد المرات التي جاءها طالبا يدها،
وكيف كان شديد التمسك بها رغم قسوة
رفضها له ،بل تعترف بهذه القسوة .فقد
صارحته بالرفض في المرة الأولى ،وباركت
له خطوبته بابنة عمه التي لا يحبها في المرة
الثانية ،حتى حينما جاءها في المرة الثالثة
وكأنه يجر سلسلة ثقيلة لم تقبل؛ لرغبتها في
الشهرة والأضواء الساطعة والإعلانات.
وأخيرا تعترف بأنها قتلته وهو لا يزال شابا،
قتلته منذ سنوات قبل أن يأتيها نعيه.

انظر قصص كتب المختارات ،القصة رقم
"."157

815

تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تعترف الساردة
بقسوتها مع من تقدم
لها طالبا يدها أكثر
من مرة رغم تمسكه
بها ،وهو ما يشتد
ندمها عليه عندما يأتيها
نعيه؛ فتعترف بأنها
هي التي قتلته قبلُ.
يأتي البناء السردي
قائما على التداعي.
الفضاء
و يكون
المكاني غير محدد،
بينما تتسم البنية
بمركز ية
الزمنية
الاسترجاع.

ليلى درويش

 .147على أعتاب مدينة بعيدة

مجلة الجسرة الثقافية :ع27-26
(ص)123 -122

وقف على مشارف المدينة ال كبيرة التي
بدت أمامه كومة صغيرة ذات ألوان
متراكبة .كانت أنفاسه المتقطعة تتناغم في
تصاعدها مع صفير الريح ،والشمس تتوارى
بينما هو شاخص ببصره نحوها ،وعقله
يجول بين ذكر يات مضت .أمست مشاعره
تتقلب بين الح ين والآخر يترقب الحدث
العظيم والمنتظر منذ أمد .مد يده وأخرج
ورقة صغيرة ،تجدد أمله بعدما قطع
مسافات طو يلة اجتاز فيها مدنا وقرى يبحث
عن مبتغاه ،وها هو واقف على تلك
الأعتاب .خطا أولى خطواته التي كانت قد
توقفت عند هذه المدينة ،وما إن وصل
لمبتغاه حتى طرق الباب؛ فظهرت له عجوز
تطل من وراء الباب ،حياها بأدب وسألها
عن فلان ،وعندما علم أنه مات تجمد من
هول المصيبة.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل تجربة
الشخصية الرئيسة في
بحثه عن صديق له،
وكيف طال هذا
البحث ،ثم انتهى
بمعرفته موت هذا
الصديق ،وهو ما كان
له عظيم الأثر عليه.
يأتي البناء السردي
معتمدا على عنصر
ينحصر
التشو يق.
الفضاء المكاني في
"المدينة" ،بينما تتسم
الزمنية
البنية
بالتسلسل.

ليلى درويش

 .148بينهما امرأة

مجلة الجسرة الثقافية :ع28
(ص)96 -95

ما زالت الذئاب تعوي في أذنيه ،وصداها
تصمها؛ فيضع أصابعه فيها ،و يفتح عينيه
محدقا في الباب .بدت تلك اللحظات طو يلة،
وهو جالس في سيارته في موقف السيارات
الخاصة بإحدى المجمعات التجار ية ،لقد
أحس بسواد يتسلل نفسه ،وانتابه شعور
غريب عندما رأى ومضات متتابعة من
ضوء بالقرب من زوجته ،وهي تختلس
النظر إلى هاتفها ،حتى لا يراها أو يشعر بها.
يتمنى أن يراها تخرج من المدخل مع أختها.
لمح طيفها يتراءى على زجاج سيارته
الأمامية وهي تهمس وتضحك بصوت
خافت .بدا له صوت الذئاب وهي تقترب
منه أكثر فأكثر .لم يكن يتوقع يوما أن
يكون في هذا الموقف العصيب .مع كثرة
حججها الواهية لخروجها المتكرر .انتبه لسيارة
مرت أمامه ،لمح فيها صورة زوجته..
تجمدت عيناه تجاهها ،فرأى رأي العين
زوجته وهي تنزل من سيارة رجل آخر.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تعرض إشكالية
الشخصية الرئيسة/
الزوج ،الذي تثور
لديه الشكوك حول
زوجته ل كثرة حججها
من أجل الخروج،
فيعتقد أن ثمة علاقة
بينها وبين آخر ،وهو
ما يراه بعينيه .يأتي
البناء السردي معتمدا
على التشو يق .ينحصر
الفضاء المكاني في
بينما
"الشارع"،
توظف البنية الزمنية
الاسترجاع.

ليلى درويش

 .149أوتار ممزقة

مجلة الجسرة الثقافية :ع29
(ص)90 -88

نظرات تائهة وصرخات غير مسموعة ،هكذا
وجد الطفل نفسه في عالم أكبر من حدود
فهمه ،لم يدرك حقيقة ما يحدث حوله من
فوضى عارمة ،وهو يرى تموجات الأيدي
ومعمعة الأفواه بين أبو يه .نسى براءة
الطفولة التي ضاعت وسط الصراعات ،تلك
التي انتهت بطلاق والديه ،وزواجهما من
آخر ،بينما ر ُبي هو في بيت جده بين
خالاته .كرهته أمه لأنه جزء من والده،
وابتعدت عنه رغم سعيه إليها .وعندما
كبرت وصار هو يافعا قبلته بوصفه خير
معين لها بعدما خسرت زوجها الثاني .أمه
ثم أمه؛ فما عليها إلا الطلب ،وما عليه إلا
السمع والطاعة ،حتى زواجه كان بإرادتها،
الزواج نفسِّه كان بسببها ،ل كن صار
ل
وفش ُ
ِّ
له ابنٌ ،خشي عليه من تكرار تجربته.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير الغائب،
حيث تسجل إشكالية
أسر ية ،تتمثل في
خلافات الزوجين،
وما ينتج عنها من
انفصالهما ،الذي تقع
توابعه على الابن،
يمر
الذي
ذلك
نفسها،
بالتجربة
وينتج عنها اب ٌن له
يخشى عليه .يأتي البناء
السردي تقليديا وإن
ختم بحدث مماثل لما
بدأ به .ينحصر الفضاء
المكاني في "المنزل"،
بينما تتسم البنية
الزمنية بالتسلسل.

ليلى درويش

 .150هذيان جرح

مجلة الجسرة الثقافية :ع30
(ص)132 -128

في اليوم الأول ..خطوات واسعة ،وأعين
تتبع تلك الخطوات ،وقلب يقفز نحوها ،كذا
كان الأمر في اليومين الثاني والثالث .لم
يكن يتوقع يوما أن امرأة ستسلب َّلبه
وتخطف قلبه من الوهلة الأولى رغما عنه.
هكذا وجد نفسه اليوم يمتهن تتبع خطواتها
بنظرات ثاقبة .أعلن قلبه العصيان وتمرد
عليه ،وولى هاربا نحو جسدها الصغير
الناعم؛ ليسكن فيه ،ولم تفلح محاولاته
بعدها في استعادته .كان ذلك مع موظفة
جديدة انخرطت للعمل معه ،صار هذا
عهده كل يوم ،الانتظار والتمتع وتسكين
الروح .مضى شهر والمسافات تتقلص بينهما
يوما بعد يوم مع قوة مشاعره تجاهها وشدة
تأثره بها .تهيأت له فرصة الحديث معها،
صدِّم عندما رأى رجلا آخر أمام
ل كن ُ
مكتبها ،حاول تلمس الأعذار لها .وأخيرا ما
زال يتابع الخطوات ،وما فتئ قلبه يحن.
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تروى هذه القصة من
خلال ضمير المتكلم،
حيث تسجل تجربة
الساردة في إعجابه
بزميلة له في العمل،
ل كن يفتقد الشجاعة
ال كفاية حتى يكسر
ما بينهما حواجز،
عندما
وخاصة
يلاحظ حديثها مع
رجل آخر ،فيظل
مكتفيا بالمراقبة .يأتي
البناء السردي معتمدا
على عنصر التشو يق.
ينحصر الفضاء المكاني
في "مؤسسة العمل"،
بينما تتسم البنية
الزمنية بالتسلسل.

الك�شاف التحليلي
�أ ) الأعالم وامل�ؤلفون.
ب ) عناوين املجموعات والق�ص�ص.
ج ) ال�صحف والدوريات.
د ) مدن الن�رش .
هـ ) تواريخ الن�رش .

أ) الأعلام والمؤلفون براهيم السادة:
 إبراهيم السادة56 ،:
 إبراهيم صقر المر يخي،54 ،45 ،44 ،32 ،
،108 ،107 ،106 ،105 ،104 ،103 ،57
،115 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109
،728 ،720 ،718 ،676 ،659 ،117 ،116
737 ،729
 أحمد الحمادي40 ،594 ،595 ،596 ،597 :
 أحمد المصطفوي،567 ،568 ،569 ، 570:
563 ،564 ،565 ،566
 أحمد جعفر عبدالملك،03 ،717 ،54 ،44 :
725
 أحمد عكاشة68 :
 أحمد علي هلال77 :
 إقبال هيكل62 ،71 :
 اكرم اليوسف77 :
 أم أكثم،773 ،774 ،775 ،776 ،778 :
،752 ،754 ،755 ،761 ،767 ،770 ،772
47 ،48 ،56 ،57 ،58 ،661 ،662 ،663
 أماني محمد56 :
 أمينة العمادي18 ،52 ،65 ،812 :
 أنور جعفر65 ،71 ،72 :
 أنيسة اليوسف54 :
 باسم عبود الياسري61 :
 بشرى ناصر،132 ،133 ،786 ،792 ،813 :
،125 ،126 ،127 ،128 ،129 ،130 ،131
،118 ،119 ،120 ،121 ،122 ،123 ،124
،52 ،56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،73 ،75 ،79
16 ،49 ،50
 جاسم صفر،143 ،144 ،154 ،146 ،147 :
،136 ،137 ،138 ،139 ،140 ،141 ،142
16 ،134 ،135

 جمال فايز السعيد،795 ،806 ،96 :
،176 ،177 ،178 ،179 ،180 ،181
،169 ،170 ،171 ،172 ،173 ،174
،162 ،163 ،164 ،165 ،166 ،167
16 ،50 ،51 ،52 ،59 ،67 ،160
 جواهر آل ثاني29 :
 حسام الخطيب66 :
 حسن الشيخ71 :
 حسن توفيق12 ،73 ،77 ،78 :
 حسن رشيد،692 ،721 ،795 ،806 :
،685 ،686 ،687 ،688 ،689 ،690 ،691
،677 ،678 ،680 ،681 ،682 ،683 ،684
،50 ،51 ،52 ،60 ،65 ،69 ،660 ،676
12 ،43
 حسن عبد القادر60 :
 حسن عيد61 :
 حسين علي جابر46 ،56 ،740 :
 حسين نجم71 ،89 :
 حصة العوضي685. 54. 53 ،815. 686 :
 حصة القحطاني52 ،693 ،756 :
 حمدي السكوت28 :
 حنان علي52 ،809 :
 خالد زغريت76 :
 خالد عبد الله نعمة44 ،724 :
 خلود الحمادي51 ،805 :
 خليفة عبد الله الهزاع،489 ،490 ،492. 491
،482 ،483 ،484 ،485 ،486 ،487 ،488
21 ،481
 خليفة عيد ال كبيسي،737 ،738 ،744 :
45 ،46 ،55 ،56 ،735
 دلال خليفة،465 ،466 ،813 ،814 :
،458 ،459 ،460 ،461 ،462 ،463 ،464
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،793
،175
،168
،161

،451 ،452 ،453 ،454 ،455 ،456 ،457
52 ،53 ،67 ،447 ،448 ،449 ،450
 ذكر يات علي44 ،722 :
 راشد الشيب،715 ،716 ،795 ،815 :
،655 ،675 ،676 ،689 ،690 ،691 ،714
،63 ،53 ،648 ،680 ،652 ،653 ،654
،13
 راشد عبدالرحمن75 :
 راشد عبد الله الراشد71 :
 راشد محمد العويدان71 :
 رجاء شاهين77 :
 رجاء النقاش63 :
 زكية مال الله76 :
 زليخة يوسف العبيدلي،757 ،758 ،759 :
،47 ،57 ،753
 زهرة المال كي،788 ،789 ،790 ،792 :
666 ،667 ،668 ،766 ،768 ،779 ،787
 زهير غانم72 ،73 :
 سارة النعيمي51 ، 802:
 سارة حسن رشيد52 ،806:
 سارة،50 ،393 ،787 ،790 ،791 ،625 :
49 ،50
 سامي جاسم المناعي56 :
 سعد بورشيد47 ،760 :
 سعيد حميد السليطي54 :
 سليمان الحمد77 :
 سهيلة آل سعد،612 ،613 ،614 ، 615:
،605 ،606 ،607 ،608 ،609 ،610 ،611
،598 ،599 ،600 ،601 ،602 ،603 ،604
41 ،597
 سيد حامد النساج5 :
 سيد شعبان78 :
 سيد الوكيل72 ،76 :
 شذى المهندي62 ،731 ،733 :

 شعبان يوسف72 :
 شمة شاهين ال كواري،210 ،211 ،212 :
17 ،206 ،207 ،208 ،209
 صبري حافظ2 ،11 ،13 :
 صالح هويدي73 :
 صيتة العذبة،52 ،467 ،800 ،805 ،808 :
51
 ضياء الحسيني56 :
 ظافر محمد الهرمسي الهاجري،473 ،474 :
،66 ،467 ،468 ،469 ،470 ،471 ،472
21
 ظبية عبدالله السليطي61 :
 ظبية محمد الخليفي51 ،801 :
 عائشة إبراهيم القاضي،442 ،443 ،446 :
،437 ،738 ،739 ،440 ،441 ،442 ،443
20 ،433 ،434 ،435 ،436
 عائشة الحجري52 ،811 :
 عائشة السليطي56 :
 عبدالجليل الصفار75 :
 عبد الرحمن المناعي،780 ،54 ،49 ،48 :
784 ،782 ،781
 عبد الرحمن مجيد الربيعي71 :
 عبد الرحمن محسن70 :
 عبدالرحمن ياغي75 :
 عبد الرحيم كمال72 :
 عبد الرزاق الر بيعي66 :
 عبد العزيز السادة56 :
 عبد العزيز محمد57 :
 عبد الله إبراهيم،695 ،694 ،693 ،66 ،43 :
،702 ،701 ،700 ،699 ،698 ،697 ،696
707 ،706 ،705 ،704 ،703
 عبد الله أحمد الشباط63 :
 عبد الله الحسيني،734 ،732 ،730 ،45 :
736
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 عبد الله السالم797 ،41 :
 عبدالله الشيتي75 :
 عبد الله بن أحمد الشباط72 :
 عبدالله يوسف الحسيني،723 ،55 ،45 ،44 :
718 ،725
 عبير السويدي55 :
 عتيق محمد السليطي755 ،47 :
 عزة رشاد73 :
 علي حسن الملا63 :
 علي دهيني68 :
 علي عباس54 :
 علي عبد الرحمن56 :
 عمر الدقاق63 :
 عيسى منصور54 :
 غازي الذيبة78 :
 غانم السليطي47 ،56 ،763 ،765 :
 فؤاد نور78 :
 فاطمة ال كواري712 ،713 ،714 ،798 :
60
 فاطمة عبد العزيز بلال، 621،622 ،623 :
41، 615،616، 617،618 ،619 ،620
 فاطمة محمد أحمد50 :
 فائز الشرع72 :
 فايز صياغ62 ،70 :
 فتحي عبدالحافظ78 :
 فتاة الوطن46 ،724 ،725 ،730 ، 731:
 فراج الشيخ الفزاري48 :
 قاضي عبد الرشيد الندوي50 :
 كلثم جبر،50 ،49 ،48 ،46 ،45 ،44 ،32 :
،70 ،68 ،63 ،62 ،59 ،58 ،56 ،52 ،51
،88 ،87 ،86 ،85 ،78 ،77 ،75 ،74 ،71
،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89
،664 ،663 ،102 ،101 ،100 ،99 ،98
،751 ،750 ،746 ،727 ،726 ،677 ،676

،792 ،786 ،785 ،784 ،783 ،778 ،769
8012 ،807 ،800 ،799 ،793
 لودميلا سافارا جالي71 ،67 :
 لولوة المسند48 ،58 ،59 ،762 :
 لولوة خلف البنعلي،528 ،529 ،530 ،531 :
39 ،525 ،526 ،527
 ليلى درويش،816 ،817 ،818 ،819 :
،556 ،557 ،558 ،559 ،560 ،544 ،545
39 ،43 ،68 ،554 ،555
 ليلى محمد صالح62 :
 ماجدة جوهر الجاسم512. 511. ،513 :
،504 ،505 ،506 ،507 ،508 ،509 ،510
،497 ،498 ،499 ،500 ،501 ،502 ،503
21 ،492 ،493 ،494 ،495 ،496
 ماهر حسن فهمي61 ،69 :
 مايسة الخليفي58 ،59 ،684 :
 مبارك الخاطر70 :
 مبارك بوبشيت70 :
 محسن فهد الهاجري،247 ،248 ،249 :
،240 ،241 ،242 ،243 ،244 ،245 ،246
،232 ،234 ،235 ،236 ،237 ،238 ،239
35 ،64 ،230 ،231
 محسنة راشد،578 ،579 ،580 ،581 :
،571 ،572 ،573 ،574 ،575 ،576 ،577
21 ،40 ،570
 محمد أحمد المقري71 ،79 :
 محمد العبيدلي47 ،758 :
 محمد جابر الأنصاري62 ،70 :
 محمد حسن ال كواري585 ،586 ،587 :
581 ،582 ،583 ،584
 محمد عبد الحكم عبدالباقي61 :
 محمد عبد الرحيم كافود،62 ،63 ،64 ،69 :
29 ،61
 محمد عبدالعزيز الباكر24 ،34 :
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 محمد عبدالملك79 :
 محمد فوزي68 :
 محمد عبدالقادر الفقي75 :
 محمد مصطفى سليم11 ،30 ،74 :
 مريم الخليفي30 ،39 ،40 ،742 :
 مريم السعد45 ،46 ،739 ،743 :
 مريم حسنين58 :
 مصطفى عثمان79 :
 منيرة علي الحمادي51 ،803 :
 مها الهنداوي،479 ،480 ،481 :
38 ،77 ،474 ،475 ،476 ،477
 موزة المال كي52 ،68 ،813 :
 موزة عبد الرحمن فخرو44 ،719 :
 موزة عبد الرحمن56 :
 موزة محمد النعمة51 ،804 :
 موسى الخليفي48 ،768 :
 مي سالم55 :
 ناصر أحمد الهلابي،262 ،263 ،795 :
،255 ،256 ،257 ،258 ،259 ،260
35 ،51 ،64 ،250 ،251 ،252 ،253
 ناصر عبد الله المال كي،533 ،534 :
،526 ،527 ،528 ،529 ،530 ،531

،478

،261
،254
،532
،525

،517 ،518 ،519 ،520 ،522 ،523 ،524
39 ،513 ،514 ،516
 نضال عبد القادر صالح61 :
 نعيمة عبد الوهاب المطاوعة،552 ،553 :
،545 ،546 ،547 ،548 ،549 ،550 ،551
39 ،542 ،543 ،544
 نورة آل سعد،58 ،59 ،628 ،683 ،777 :
48 ،57
 نورة محمد فرج،432 ،433 ،797 ،812 :
،425 ،426 ،427 ،428 ،429 ،430 ،431
،418 ،419 ،420 ،421 ،422 ،423 ،424
20 ،27 ،36 ،51 ،52 ،67 ،416 ،417
 هدى النعيمي،671 ،687 ،794 ،608 :
،52 ،66 ،72 ،73 ،761 ،767 ،579 ،670
50
 هيا الدرهم76 :
 وداد ال كواري20 ،21 ،58 ،66 ،77 :
 يوسف الحرمي78 :
 يوسف عبد الله نعمة،658 ،749 ،750 :
21 ، 46 ،55 ،56 ،58
 يوسف محمد السويدي55 :
 يوسف مسفر ال كعبي46 ،745 ،746 :

ب) عناوين المجموعات والقصص
المجموعات:
 إيقاعات للزمن الآتي،79 ،101 ،102 :
32 ،78
 المرود في المكحلة،107 ،108 ،109 :
32 ،103 ،104 ،105 ،106
 ما جرى وكان لأم الغلمان33 :
 المجنونة،122 ،123 ،124 ،230 ،657 :
20 ،33 ،59 ،118 ،119 ،120 ،121

 بنت الخليج23 ،81 ،82 ،83 :
 لقاء في بيروت23 ،32 ،83 ،84 :
 أنت ..وغابة الصمت والتردد،91 ،92 ،93 :
32 ،75 ،85 ،86 ،87 ،88 ،89 ،90
 وجع امرأة عربية،98 ،99 ،100 ،336 :
،63 ،71 ،75 ،56 ،78 ،94 ،95 ،96 ،97
32
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 البلاغ وقصص أخرى،233 ،234 ،235 :
35 ،64 ،230 ،231 ،232
 بنات إبليس،241 ،242 ،243 ،709 :
35 ،64 ،236 ،237 ،238 ،239 ،240
 حرام عليك،246 ،247 ،248 ،249 :
35 ،243 ،244 ،245
 دهاليز،253 ،254 ،255 ،256 ،658 :
35 ،64 ،250 ،251 ،252
 و يصدأ ماء النهر،260 ،261 ،262 ،263 :
،35 ،257 ،258 ،259
الغرفة ،277 ،278 ،279 ،280 ،281 ،282
،271 ،272 ،273 ،274 ،275 ،276
،265 ،266 ،267 ،268 ،269 ،270
35 ،264
 أوراق نسائية35 :
 نوافذ على شرفة الروح،327 ،328 ،329 :
،321 ،322 ،323 ،324 ،325 ،326
،314 ،315 ،316 ،317 318 ،319 ،320
،308 ،309 ،310 ،311 ،312 ،313
،302 ،303 ،304 ،305 ،306 ،307
،296 ،297 ،298 ،299 ،300 ،301
،290 ،291 ،292 ،293 ،294 ،295
،284 ،285 ،286 ،287 ،288 ،289
35 ،282 ،283
 المكحلة،333 ،334 ،335 ،336 ،337 :
35 ،329 ،330 ،331 ،332
 أنثى،344 ،345 ،346 ،347 ،656 :
،338 ،339 ،340 ،341 ،342 ،343
35 ،223
 أباطيل،350 ،351 ،352 ،353 ،354 :
35 ،348 ،349
 حالة تشبهنا،359 ،360 ،361 ،806 :
35 ،355 ،356 ،357 ،358

 عناكب الروح،130 ،131 ،132 ،133 :
33 ،120 ،126 ،127 ،128 ،129 ،130
 الإ بحار وجسور العطش،145 ،146 ،147 :
،140 ،141 ،141 ،142 ،143 ،144
،33 ،134 ،135 ،136 ،138،137 ،139
26
 بائع الجرائد،150 ،151 ،152 ،153 :
33 ،148 ،149
 بارانو يا،155 ،156 ،157 ،158 ،159 :
33 ،153 ،145
 سارة والجراد33 ،63 ،160 ،161 ،162 :
 الرقص على حافة الجرح،166 ،167 :
33 ،68 ،162 ،163 ،164 ،165
 الرحيل والميلاد،172 ،173 ،174 ،175 :
33 ،68 ،72 ،168 ،169 ،170 ،171
 عندما يبتسم الحزن،179 ،180 ،181 :
33 ،67 ،175 ،176 ،177 ،178
 للحزن أجنحة،188 ،189 ،190 ،791 :
،182 ،183 ،184 ،185 ،186 ،187
21 ،34 ،50 ،181
 المجموعة القصصية الأولى،196 ،197 :
34 ،191 ،192 ،193 ،194 ،195
 المجموعة القصصية الثانية،200 ،201 ،202 :
34 ،198 ،199
 المجرمة34 ،202 ،203 :
 زهرة الأرخبيل34 ،203 ،204 ،205 :
 نحن نزرع الحب،209 ،210 ،211 ،212 :
34 ،206 ،207 ،208
 الموتى لا يرتادون القبور،222 ،223 ،660 :
،215 ،217 ،218 ،219 ،220 ،221
34 ،69 ،213 ،214
 الحضن البارد،226 ،227 ،228 ،229 :
20 ،34 ،66 ،224 ،225

825

 شبابيك المدينة،471 ،472 ،473 ،474 :
38 ،66 ،467 ،468 ،469 ،470
 هي البداية،478 ،479 ،480 ،481 :
38 ،77 ،474 ،475 ،476 ،477
 وجوه متشابهة،489 ،490 ،491 ،492
،483 ،484 ،485 ،486 ،487 ،488
38 ،481 ،482
 مجموعة قصصية،494 ،495 ،496 ،497 :
،38 ،492 ،493
 الفتاة الغامضة،498 ،499 ،500 ،501 :
38 ،497
 رسالة الوداع،504 ،505 ،506 ،507 :
38 ،502 ،503
 الحب المستحيل،510 ،511 ،512 ،513 :
38 ،500 ،507 ،508 ،509
 ناصح ورابح،521 ،522 ،523 ،524 :
،515 ،516 ،517 ،518 ،519 ،520
26 ،39 ،513 ،514
 لعنة البحر (الجزء الأول)،527 ،528 :
39 ،524 ،525 ،526
 لعنة البحر (الجزء الثاني)،533 ،534 :
528 ،529 ،530 ،531 ،532
 عباءة أمي،537 ،538 ،539 ،540 ،541 :
39 ،535 ،536
 نبضات من الواقع،551 ،552 ،553 :
،545 ،546 ،547 ،548 ،549 ،550
39 ،542 ،543 ،544
 طرق وصرير،559 ،560 ،561 ،562 :
39 ،68 ،554 ،555 ،556 ،557 ،558
 خربشات عقل شاب،568 ،569 ،570 :
40 ،563 ،564 ،565 ،566 ،567
 قلوب معلقة،578 ،579 ،580 ،581 :
،572 ،573 ،574 ،575 ،576 ،577
21 ،40 ،570 ،571

نساء لا يعرفن البكاء،364 ،365 ،366 :
35 ،65 ،361 ،362 ،363
أشياء خاصة جدا،367 ،368 ،369 ،370 :
36 ،366
 أنين الورد و لأني لك36 :
قبل الغروب،380 ،381 ،382 ،383 :
36 ،379
 البدء من جديد،389 ،390 ،391 ،392 :
36 ،383 ،384 ،385 ،386 ،387 ،388
 وجوه خلف أشرعة الزمن،398 ،399 :
36 ،393 ،394 ،395 ،396 ،397
 عيون لا تعرف الغفران،404 ،405 ،406 :
36 ،400 ،401 ،402 ،403
 بداية أخرى،413 ،414 ،415 ،416 :
36 ،407 ،408 ،409 ،410 ،411 ،412
 الطوطم،422 ،423 ،424 ،425 ،426 :
،36 ،416 ،417 ،418 ،419 ،420 ،421
20
 المراجم،429 ،430 ،431 ،432 ،433 :
426 ،427 ،428
 بر يق الأمل433 ،434 ،435 :
 شروق وغروب37 ،436 ،437 :
 نسيم الفجر25 ،37 ،438 ،439 ،440 :
 منارة وسط الظلام،442 ،443 ،444 :
37 ،441
 جراح تلتئم37 ،444 ،445 ،446 :
 أنا الياسمينة البيضاء،453 ،454 ،455 :
37 ،447 ،448 ،449 ،450 ،451 ،452
 الخيل وفضاءات البنفسج،461 ،462 :
37 ،456 ،457 ،458 ،459 ،460
 عوالم صغيرة،463 ،464 ،465 ،466 :
21 ،37
 النوافذ السبع (أقاصيص لاهثة)،450 :
20 ،449
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 في زمن الحرب،612 ،613 ،614 ،615 :
،606 ،607 ،608 ،609 ،610 ،611
،600 ،601 ،602 ،603 ،604 ،605
41 ،597 ،598 ،599
 عندما ترتشف القهوة في المساء،623 ،624 :
،617 ،618 ،619 ،620 ،621 ،622
41 ،615 ،616

 أبدا لم تكن هي،584 ،585 ،586 ،587 :
40 ،581 ،582 ،583
 عاشقة النار،590 ،591 ،592 ،593 :
40 ،60 ،68 ،588 ،589
 أسيرة الوجدان،594 ،595 ،596 ،597 :
40
( )2القصص (قصص المجموعات -القصص الفردية):

 احتكار347 :
 أحلام الخر يف197 :
 أحلام ضائعة434 :
 أحلام ٌ مبعثرة ٌ556 :
 أحلام وأحلام426 :
 أحلامهن613 :
 اختطاف زوج502 :
 الاختيار 50 ،476 ،793 :
 الاختيار الخاطئ545 :
 الاختيار الصعب361 :
 آخر أبناء الشيخ582 :
 آخر البشر من لحم ودم175 :
 إخلاص54 :
 أخيرا عادت[ ..أقصوصة]45 ،729 :
 إذا فسد القضاء ..حل البلاء520 :
 الإذاعة604 :
 الإرادة الصادقة695 :
 أرانب وأزيز 358 :
 أرباب القار427 :
 ارتباك وسط الزحام الحفلة التنكر ية710 :
 أرجوحة العذاب59 :
 الأرملة والحب107 :
 الإرهاب المقنع484 :
 أرواح البيوت172 :

 ابتسام 337 :
 ابتسامة طازجة681 :
 الابتسامة ووفاء الشوق!!147 :
 أبجدية حزن102 :
 الإ بحار وجسور العطش،145 ،146 ،147
،140 ،141 ،141 ،142 ،143 ،144
،33 ،134 ،135 ،136 ،138،137 ،139
26
 أبدا لم تكن هي،584 ،585 ،586 ،587 :
40 ،581 ،582 ،583
 إبراء ذمة581 :
 أبلة منيرة614 :
 ابن آدم207 :
 ابن العم273 :
 ابن القبيلة278 :
 الابنة البعيدة275 :
 أبي أقوى رجل في العالم573 :
 أبي المزواج793 :
 الاتجاه المعاكس537 :
 الاتفاق236 :
 الاتهام563 :
 اتهام ..بريئة544 :
 آثار السنين57 :
 اجرحيني بهدوء577 :...
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 أفكار مشوشة618 :
 الأقحوانة البيضاء180 :
 أقدار54 :
 إقرار بالندم405 :
 أقصوصة45 ،729 :
 أقفل المحضر691 :
 أقنعة ال كبر ياء364 :
 أكثر من الظل178 :
 أكروب َات351 :
 آلام في الذاكرة630 :
 آلام وآمال59 ،161 ،437 :
 الألبوم القديم415 :
 ألو ..صباح الخ ير45 ،739 :
 إلى سمراء47 ،759 :
 إلى متى187 :
 إلى من يهمه الأمر57 :
 إلى والدي240 :
 الأم [أو آلام]55 :
 أم راشد..تزرع الفرح على وجوه النسوة!:
49 ،782
 الإمام العادل ..قوام لكل مائل515 :
 أمام القضبان236 ،672 ،709 :
 أماني!!575 :
 امرأة أخرى101 ،664 :
 امرأة الخوف126 :
 امرأة تصرخ في الظلام84 :
 امرأة حاقدة88 :
 امرأة سافرة230 :
 امرأة عاقلة335 :
 امرأة في رسالة50 ،682 ،792 :
 امرأة لا تبكي248 :
 امرأة لا مبالية546 :
 امرأة مح ترمة في قسم الشرطة50 ،790 :
 امرأة نصفها مطر ونصفها رماد128 :

 أريد أن أعود500 :
 أريدك معي 45 ،92 ،727
 أزمة سكن46 ،749 :
 أزمة عابرة ول كن!!135 :
 أزمة غربة537 :
 أسرار منتحر234 ،655 : ،
 أسطورة أخرى345 :
 آسف يا سيدي44 ،723 :
 الأسوار58 ،200 :
 أسيرة الوجدان،594 ،595 ،596 ،597 :
40
 أسيرة الوهم635 :
 إشارتنا الحمراء474 :
 أشباح الماضي58 :
 أشياء 329 :
 أشياء فوق-بنفسجية450 :
 أشياء لا تشترى363 :
 الأصحاب في السجن514 :
 أضرار تعاطي المخدرات647 :
 الاضطهاد57 :
 أضواء كاشفة47 ،763 :
 أضواء كاشفة قال الراوي47 ،765 :
 أطول من قامة السمر180 :
 إظلام166 :
 اعترافات امرأة نصف عاقلة49 ،787 :
 اعترافات عاطفية139 :
 الاعتقاد الخاطئ632 :
 إعدام أحلام بكر60 ،119 :
 أعز صديقاتي512 :
 الاغتراب51 ،806 :
 اغتيال بو حسين ف :الحسن 366 :
 أغرب من الخيال55 :
 آفاق51 ،250 ،657 ،795 :،
 الأفعى368 :
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 أنصاف الليل57 :
 انفصال501 :
 إنفلونزا الطيور179 :
 انقلاب478 :
 الانكسار 49 ،59 ،100 ،785 :
 إنني محاصر!!552 :
 انهيار 275 :
أنور606 :
 أنين حبيب (54 :)2
 أنين دموع نضرة177 :
 أنين منصور470 :
 آهات الذات690 :
 أهداب التغيير712 :
 أهل ذاك البيت416 :
 أوتار ممزقة53 ،818 :
 أوراق الخر يف49 ،56 ،666 ،787 :
 أوراق للزمن الآتي147 :
 أوضاع مقلوبة406 :
 أول 324 :
 الأيفون570 :
 الإيمان564 :
 أين أنت يا أبي؟553 :
 أين يبدأ الطر يق ..؟402 :
 أيها العبد الآثم469 :..
 الباب الحديدي251 :
 الباب الخشبي50 ،168 ،688 ،793 :
 الباحثة عن الحب92 :
 بارانو يا ،155 ،156 ،157 ،158 ،159 :
33 ،153 ،145
 بارقة الأمل433 :
 باع السفينة حتى يشيع الدفء في القلوب:
48 ،781
 باقة العشب البري99 :
 بالعقل والقلب494 :

 امرأة ول كن52 ،809 :..
 امرأة ومرآة339 :
 أمطار لم تسقط بعد477 :
 أمل،429 ،456 ،461 ،685 ،687 :
،216 ،246 ،266 ،392 ،398 ،420
118 ،126 ،180 ،186
 أمل اللقاء54 :
 الأمل المرتقب قصة واقعية444 :
 أمل في مأتم54 :
 أمل معوق703 :
 أموت فيك245 :
 أن تصوغ إيمانك602 :
 أنا الياسمينة البيضاء،453 ،454 ،455 :
،67 ،447 ،448 ،449 ،450 ،451 ،452
37
 أنا والشيخ سيد238 :
 أنا وحيدة ..وهي صماء51 ،805 :
 أناس سخفاء280 :
 انبلاج الليل181 :
 أنت ..وغابة الصمت والتردد،91 ،92 ،93 :
32 ،75 ،85 ،86 ،87 ،88 ،89 ،90
 انتحار شاعر477 :
 الانتظار218 :
ِّ
الأرواح556 :
 انتظار ُ
 انتظار ما لا يأتي648 :
 انتقام52 ،374 ،429 ،485 ،812 :
 الانتقام ُّ
المر408 :
 أنثى من طراز خاص402 :..
 أنثى656 :،
 الانحدار 362 :
 انحدار373 :
 الانحراف56 :
 اندفاع614 :
 الانزلاق255 ،655 :،
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 بكماء387 :
 بلا عِّن ْوان554 :
 البلاغ656 ،
 بنات إبليس،241 ،242 ،243 ،709 :
35 ،64 ،236 ،237 ،238 ،239 ،240
 بنة609 :
 بنت أصول552 :
 بنت الخليج23 ،81 ،82 ،83 :
 البنك568 :
 البنين340 :
 بورتر ية لفنان عادي154 :
 بياض وسواد690 :
 بيت العز634 :
 بيت العنكبوت683 :
 بيت شعبي55 :
 بيروت-الحلم109 :
 بين الأطلال والواقع141 :
 بين الع َتمة ِّ ُّ
والنور 554 :
 بينَ بحريْنِّ ..يَلتقيان562 :
 بين نفسي وطفلي56 :
 بينهما امرأة53 ،817 :
 بيوت ليست للنمل535 :
 بيوت من ورق193 :
 تابوت من لحم164 ،651 :
 تاريخ للجروح429 :
 تبا ...إنها طفولتي127 :
 تجارة لن تبور430 :
 التجربة114 :
 تجربة امرأة على عتبات الأمومة133 :
 تجري الر ياح بما لا تشتهي السفن526 :
 تحت الشمس598 :
 تحت ظل النخيل 173 ،672 :
 تداعي57 :
 تذكرة العودة المطار 565 :

 بالكاد تصل قدماه الأرض467 :
 بائع الجرائد،150 ،151 ،152 ،153 :
33 ،148 ،149
 البحار الصغير54 :
 البحث عن الطر يق58 :
 البحر وعبدالله529 :
 البدء من جديد،389 ،390 ،391 ،392 :
36 ،383 ،384 ،385 ،386 ،387 ،388
 بداية أخرى،413 ،414 ،415 ،416 :
36 ،407 ،408 ،409 ،412 ،411 ،412
 بداية الطر يق626 :
 بداية نملة ونهاية طفل705 :
 بدروم العم حسنين57 :
 بدون372 :
 بدون عنوان 258:
 البرواز 377 :
 البريء49 ،59 ،98 ،786 :
 البساط الأسود253 :
 بسببها498 :
 بشر ٌ من الأكفان52 ،169 ،806 :
 بطاقة دعوة185 :
 البطل الحقيقي569 :
 بعد الألفية الأولى352 :
 بعد الرحيل يوميات امرأة في العدة608 :
 بعد الغروب602 :
 بعد الفوت ما ينفع الصوت517 :
 بعض الحقيقة214 :
 بعض الرغبات415 :
 بقايا أم231 :
 بقايا جسد407 :
 بقايا وجه51 ،802 :
 البقايا708 :
 بقية الحكاية86 :
 بكائيات متقاطعة50 ،663 ،791 :
830

 جدران من وهم365 :
 الجذع المبتور57 :
 جذور ال كرسي المتحرك174 :
 جراح تلتئم37 ،444 ،445 ،446 :
 جريمة الظلام274 :
 جريمة في المنام54 ،224 :
 الجزاء العادل56 ،439 :
 جسد يتمزق ..جسد يشتعل249 :
 جلادي496 :
 الجمرة الثالثة48 ،773 :
 جميلة ومثقفة495 :
 الجنازة48 ،685 ،781 :
 جناية أب54 :
 جنة الصحراء653 :،
 الجهل يولد العصبية546 :
 جواز سفر57 ،460 :
 جواهر التاج334 :
 الحافة458 :
 حال هذه المدينة425 :
 الحالة الاجتماعية :عزباء!!580 :
 الحالة الأولى لهذا قتلتها588 :
 الحالة الأولى ليبقى سالم سالما589 :
 الحالة الأولى يا ما في السجن مظاليم!!588 :
 الحالة الثالثة لا أستحق الحياة591 :
 الحالة الثالثة مرضى الإيدز396 :
 الحالة الثانية الليلة الخامسة590 :
 الحالة الثانية ذئاب في صورة بشر589 :
 الحالة الخامسة أعيدوا لي طفلتي593 :
 الحالة الخامسة الحالة مؤثرة592 :
 الحالة الخامسة (عاشقة النار) ،592 ،593
40 ،60 ،68 ،588 ،589 ،590 ،591
 الحالة الرابعة الانتحار591 :
 الحالة الرابعة دبيب الموت52 ،592 ،813 :
 حالة انتظار355 :

 تراب الوطن117 :
 التركة المتأخرة270 :
 تضحية46 ،550 ،724 :
 تغار علي507 :
 تفاصيل صغيرة204 :
 تفاصيل عن امرأة الرماد والرفض120 :
 تفجيرات تفجير ية492 :
 التلاقي ...بعد الفراق524 :
 تلك اللحظة الغادرة566 :...
 تلك الليلة ذلك الحزن681 :
 تلك الليلة58 ،59 ،684 :
 تمثالنا البشري179 :
 تنفيذ الخطط530 :
 تنويم مغناطيسي488 :
 توبة200 :
ُّ 
توحد167 :
الذات554 :
ِّ
 توحدٌ مع
 التوقيع255 ،650 :
 ثأر لا يموت434 :
 الثأر634 :
 ثالث ثلاثة357 :
 الثقب449 :
 ثلاث أقاصيص57 :
 ثمة أشياء لا تكتمل58 :
 الثمن196 :
 ثمن النزوة201 :
ن عُمْرِّي559 :
 ثَم ُ
 ثورة من الأعماق209 :
 ثورة وقافلة الحمير58 :
 الجالس716 :
 الجبان267 :
 جحود ونسيان201 :
 الجحيم45 ،731 :
 الجدران العار ية380 :
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 حصاد السنوات العجاف176 :
 الحصاد المر638 :
 الحصار49 ،59 ،98 ،676 ،784 :
 الحصار في الدائرة المغلقة654 :،
 الحصالة356 :
 الحضن البارد،226 ،227 ،228 ،229 :
20 ،34 ،66 ،224 ،225
 حطام المسافات البعيدة163 :
 الحفرة348 ،475 :
 الحقائق451 :
 حقائق الكتاب الأصفر417 :
 حقد امرأة46 ،750 :
 حقل الياسمين464 :
 الحقيقة46 ،751 :
 حقيقة أثبتها ظلي467 :
 حكايات المدن السبع430 :
 حكاية رجل لا تعرفونه48 ،778 :
 حكاية قديمة!!143 :
 حكاية من عالم آخر603 :
 حكايتي مع الحمير117 :
 حكمة الأقدار706 :
 حلاق البلدة533 :
 الحلم45 ،378 ،730 :
 حلم اليقظة 108 :
 الحلم خاطرة58 :
 حلم لم يتحقق696 :
 حلم ليلة صيف48 ،774 :
 ح ُلم ٌ مَوْءود ٌ558 :
 الحلم والانتظار48 ،777 :
 حلم وحواجز542 :
 حمام العليل52 ،813 :
 الحمائم البيض171 :
 حمدة في التنور155 :
 الحنين44 ،103 ،659 ،718 :

 حالة تشبهنا،359 ،360 ،361 ،806 :
35 ،355 ،356 ،357 ،358
 حالة خاصة59 ،124 :
 حائرة!85 :
 الحائرون162 :
 الحائط679 :
 الحب الأول279 :
 الحب ال كبير46 ،753 :
 الحب المستحيل،510 ،511 ،512 ،513 :
38 ،500 ،507 ،508 ،509
 الحب المنفي18 ،56 :
 الحب المؤلم609 :
 حب عبر الإنترنت510 :
 حب عصري484 :
 حب وجنون44 ،105 ،659 ،720 :
 حب وكراهية491 :
 الحب يغفر الأخطاء55 :
 حب ..واحترام545 :
 حبات اللؤلؤ343 :
 حبة القلب412 :
 حتى نفسي58 :
 حدث ذات مرة129 ،813 :
الصمت555 :
ِّ
 حديثُ
 حديث المجالس700 :
 حديث النملة237 :
 حرام عليك،246 ،247 ،248 ،249 :
35 ،243 ،244 ،245
 الحرف والاعتراف144 :
 حريتي607 :
 الحزن والضباب48 ،771 :
 الحزين 512 :
 حسنا فعلوا388 ،669 :!!..
 الحسود في عينه عود531 :
 الحصاد206 :
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 الخيل والهبل615 :
 الخيل وفضاءات البنفسج،461 ،462 :
37 ،456 ،457 ،458 ،459 ،460
 د َام ِّس والع َز َباء 353 :
 دائرة الانكسار687 :
 دب من الفراء الأرزق52 ،814 :
 دبيب الموت52 ،592 ،813 :
 درب الخطيئة199 :
 درب الضياع202 :
 درجة م َُّلوثة711 :
 الدرس الأول49 ،784 :..
 الدروب الشائكة642 :
 دعاء أم 388 ،668 :
 دعني أرحل455 :
 د َقاتُ َّ
الساعة ِّ 562 :
 دلال لا تزال طفلة389 :
 دم ..تك..دم229 :
 دمعة سقطت637 :
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امل�صادر واملراجع

أولا المراجع العربية:

-1ال كتب
-

حسن رشيد ومراد مبروك :جدلية العجز والفعل في القصة القصيرة في قطر:

-

حمدي السكوت :الرواية العربية :بيبليوجرافيا ودليل نقدي ،القاهرة ،الجامعة

-

سارة ديكان واصف وإيفلين كورتيه :دليل كُتَّاب الخليج ،معهد العالم العربي،

-

سيد النساج :دليل القصة المصر ية القصيرة( ،صحف ومجموعات )1961 – 1910

-

شعبان خليفة :الببليوجرافيا أو علم الكتاب ،الدار المصر ية اللبنانية للنشر ،القاهرة،

-

مجموعة مؤلفين :دليل الأدباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،دار

-

مجموعة مؤلفين :نماذج من الإبداع الشبابي في قطر (دراسة ومختارات من

دراسة ومختارات (الدوحة ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث.1999 ،

الأمريكية للنشر.2001 ،
باريس2007 ،م.

القاهرة ،الهيئة المصر ية العامة للكتاب.1972 ،
ط1996 ،1م.

المفردات للنشر والتوز يع ،الر ياض ،ط ،2007 1ط.2013 2

القصص التي نوقشت في فعاليات ورش القصة القصيرة والصالون الأدبي

( ،)1997/1/8 -1995/9/7الدوحة ،الهيئة العامة للشباب والر ياضة ،مطابع رينودا

الحديثة1998 ،م.
-

محمد حسن ال كواري :دليل المؤلفين القطر يين ،وزارة الثقافة والفنون والتراث،

-

محمد عبد الباقي :القصة القصيرة في قطر  :نشأتها ،وأعلامها ،وملامحها الفنية ،طبعة

الدوحة2012 ،م.
خاصة .1992
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-

محمد عبد الرحيم كافود  :الأدب القطري الحديث ،الدوحة ،دار قطري بن

-

محمد عبد الرحيم كافود :القصة القصيرة في قطر :النشأة والتطور ،دار قطري بن

-

محمد عبد الرحيم كافود وآخرون :القصة القصيرة في قطر :دراسة فنية اجتماعية،

-

محمد مصطفى سليم :القصة وجدل النوع ،الدار المصر ية اللبنانية للنشر ،القاهرة،

-

نضال عبد القادر صالح :تحولات الرمل الحكائي والجمالي في القصة القصيرة في

الفجاءة ،الطبعة الثانية.1982 ،
الفجاءة ،الدوحة .1985

الدوحة ،مركز الوثائق والدراسات الإنسانية ،جامعة قطر1985 ،م.

ط.2006 ،1

قطر ( ،1997 -1960منشورات دائرة الثقافة والإعلام-الشارقة.)1999 ،

-2المقالات:
-

صبري حافظ( :الرواية والحلقات القصصية وإشكاليات التجنيس) ،مجلة فصول،

-

نضال الصالح :عرض كتاب (القصة القصيرة في قطر :دراسة فنية اجتماعية)،

-

حسن توفيق :مقال في جريدة الراية بتاريخ  18مايو  ،2007انتقد فيه (دليل كتاب

مج ،12ج  ،2ع ،1القاهرة ،ربيع 1993م

مجلة "البيان" ،رابطة الأدباء في ال كويت ،العدد ( )315أكتوبر 1996م.
الخليج).

ثانيا المراجع الأجنبية:
Geoffrey C. Bowker and Susan Leigh Star, Sorting Things Out: Classification and Its
Consequences, (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000).
G. Thomas Tanselle’s “Textual Criticism at the Millennium,” Studies in Bibliography,

Volume 54. Edited by David L. Vander Meulen. ) Charlottesville: University of

Virginia Press, 2003(.
Stephen P. Weldon, “Bibliography Is Social: Organizing Knowledge in Isis
Bibliography from Sarton to Early Twenty-First Century”, Isis, Vol. 104, No. 3
(September 2013), Chicago, The University of Chicago Press, on behalf of the
History of Science Society.
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-

-

-

Studies in Bibliography: Papers of the Bibliographical Society of the University of

-

Virginia. Vol. 56 (2003-2004). Edited by David L. Vander Meulen. pp. xi348.
(Published for the Bibliographical Society of the University of Virginia by the
University Press of Virginia, Charlottesville, 2006(
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2001

 20الأعمــال ال�شعريــة الكاملـة ج–1ج2

د� .أحمد الدو�رسي

2002

 22ق�ص�ص وحكايات �شعبية

خليفـة ال�سيـد

2002

 24جـرح وملـح

عبد الرحيم ال�صديقي

 19الفريـج

 21علمني كيف �أحبك
 23رحلة �أيامـي

�إ�سماعيـل ثامـر
معروف رفيق

�صدى احلرمان

2001
2002
2002
2002

امل�ؤلف

ال�سنة

م

الإ�صدارات

 26درا�سات يف الإعالم والثقافة والرتبية

د� .أحمد عبد امللك

2002

 28كـ�أن الأ�شيـاء لـم تكـن

جا�سـم �صفـر

 30مــدى

د .زكية مال الله

 25خلــف كــل طـالق حكايــة
 27النثـر العربـي القديـم

 29نعـا�س املغنـي
 31قال املعنى

وداد الكــواري

د .عبد الله �إبراهيم

2002

عبد ال�سالم جاد الله

2002

خليـل الفزيـع

2002

 32امل�رسح الأملاين املعا�رص

د .عوين كرومي

� 34إبراهيم ناجي  -الأعمال ال�شعرية املختارة

ح�سـن توفيـق

 36النوافذ ال�سبع

�صيتة العذبة

 33امل�رسح يف بريطانيا

2002

2002
2002
2002

حممد ريا�ض ع�صمت

2002

د� .صالح الق�صب

2003

 37الرحيل وامليالد

جمال فايز

2003

 39بدائع ال�شعر ال�شعبي القطري

علي الفيا�ض /علي املناعي

2003

 41ح�ضارة الع�رص احلديث

د� .شعــاع اليو�سف

2003

 43معاناة الداء والعذاب يف �أ�شعار ال�سياب

د .حجر �أحمد حجر

2003

� 45أ�صوات قطرية يف الق�صة الق�صرية

د .عبـد الله �إبراهيـم

2003

� 47إبراهيم العري�ض �شاعر ًا

عبد الله فرج املرزوقي

2003

علي ميـرزا

2004

 35م�رسح ال�صورة بني النظرية والتطبيق

� 38أوراق ثقافية

� 40شبابيك املدينة

 42املرتا�شقون «م�رسحية»
� 44سحـائب الـروح

 46ذاكـرة الإن�سـان واملكـان

د .كلثم جبـر

ظافــر الهاجــري

غانـم ال�سليطـي

�سنـان امل�سلمانـي

خالد البغدادي

 48ال�صحافة العربية يف قطر

�إبراهيـم �إ�سماعيـل

� 50صباح اخلري �أيها احلب

وداد عبداللطيف الكواري

� 49أم الفواجـع

ال�صحافة العربية يف قطر
51
«مرتجم �إلى الإجنليزية»

�إبراهيــم �إ�سماعيــل
ترجمـة  /النـور عثمـان

2002

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004

م

 52لآلئ قطرية

الإ�صدارات

امل�ؤلف

علي عبد الله الفيا�ض

 53الأعمال ال�شعرية الكاملة

مبارك بن �سيف �آل ثاين

 54التفاحة ت�رصخ ..اخلبز يتعرى

دالل خليفــة

� 55إدارة التغيري

عبد العزيز الع�سريي

 56ال�شعر احلديث يف قطر

ال�سنة

2005
2005
2005
2005

د .عبد الله فرج املرزوقي

2005

 58ل�ؤل�ؤ اخلليج ذاكرة القرن الع�رشين

خالــد زيــارة

2005

� 60إبداعــات خليجيــة

م�سابقة الق�صة الق�صرية
لدول جمل�س التعاون

 57ال�رشح املخت�رص يف �أمثال قطر

 59على رمل اخلليج

 61الأدب املقارن و�صبوة العاملية

 62مهارات الإر�شاد النف�سي وتطبيقاته

خليفة ال�سيــد

حممد �إبراهيم ال�سادة

د .ح�سام اخلطيب

د .مــوزة املالكي

2005
2005
2005
2005
2005

 63جتريبية عبد الرحمن منيف يف مدن امللح

نورة حممد �آل �سعد

2005

 65وردة الإ�رشاق

ح�ســن توفيــق

2005

 64املعري يعود ب�صري ًا
 66جماديفي

 67الأعمال ال�شعرية الكاملة ج1
� 68أ�سباب لالنتماء
 69تباريح النوار�س

 70املر�أة يف امل�رسح اخلليجي

� 71أبو حيان  ..ورقة حب من�سية

د� .أحمد عبد امللك
ح�صة العو�ضي

د .زكية مال الله

راجنيت هو�سكوتي
ترجمة :ظبية خمي�س
ب�رشى نا�رص

د .ح�سن ر�شيد

حمـد الرميحـي

 72تطور الت�أليف يف علمي العرو�ض والقوايف

د� .أنور �أبو �سويلم
د .مريـم النعيمـي

 74الديـوان ال�شعبـي

عيد بن �صلهام الكبي�سي

 76جتليات الق�ص «مع درا�سة تطبيقية يف الق�صة القطرية»

با�سم عبود اليا�رسي

� 73أحـزان كبيــرة

 75ذاكـرة الذخيـرة

�أميـر تـاج ال�سـر

علي بن خمي�س املهندي

2005
2005

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006

م

الإ�صدارات

امل�ؤلف

ال�سنة

� 77سمط الدهر «قراءة يف �ضوء نظرية النظم»

د� .أحمد �سعد

 79الظل والهجري «ن�صو�ص م�رسحية»

د .ح�سن ر�شيد

جمموعة م�ؤلفني

2006

 81وجوه مت�شابهة «ق�ص�ص ق�صرية»

خليفة عبد الله الهزاع

2006

 82امل�رسح واملدينة

د .يون�س لوليدي

2006

ح�صة العو�ضي

2006

 78كان يا ما كان

 80الرواية والتاريخ

خولة املناعي

 83الأعمال ال�شعرية الكاملة ج2

د .زكية مال الله

 85الظل و�أنا

ن�رسين قفة

 84الدفرت امللون الأوراق
 86حقيبة �سفر

م�رسحيات قطرية
87
(�أجماد يا عرب  -هلو )Gulf

 88العامل وحتوالته (التاريخ – الهوية  -العوملة)
موال الفرح واحلزن والفيلة
89
«ن�صان م�رسحيان»
 90حكايـة جدتـي

2006
2006
2006

2006
2006

�صفاء العبد

2006

غامن ال�سليطي

2006

د� .إ�سماعيل الربيعي

2006

حمد الرميحي

2006

مرمي النعيمي

2006

� 91صورة املر�أة يف م�رسح عبدالرحمن املناعي

�إمام م�صطفى

موال الفرح واحلزن والفيلة
93
«مرتجم �إلى الفرن�سية»

ح�سن حمد الفرحان

2007

حمد الرميحي

2007

 94الفن الت�شكيلي القطري ..تتابع الأجيال

خالد البغدادي

2007

 96بداية �أخرى «مرتجم �إلى الإجنليزية»

فاطمة الكواري

 92ديـوان ابـن فرحـان

 95درا�سة يف ال�شعر النبطي

2006

حمد الفرحان النعيمي

2007

 97وجع امر�أة عربية «مرتجم �إلى الإجنليزية»

د .كلثم جرب

النقد بني الفن والأخالق ،حتى نهاية القرن
99
الرابع الهجري

�صالح اجليدة

2007
2007

د .مرمي النعيمي

2008

ح�سني �أبو بكر املح�ضار

2008

 98اخليل ..ريا�ضة الآباء والأجداد

 100وداع الع�شاق

2007

م

 101الـوزة الك�سولـة

الإ�صدارات

امل�ؤلف

د .لطيفة ال�سليطي

ال�سنة

2008

 102املهن واحلرف وال�صناعات ال�شعبية يف قطر

خليفة ال�سيد حممد املالكي

2008

 104الرواية العربية ..رحلة بحث عن املعنى

عمــاد البليـك

2008

 103الع�رش الأوائل ..رائدات الفن الت�شكيلي يف قطر

 105درا�سات يف تاريخ اخلليج العربي احلديث واملعا�رص
 106ال�سالحف البحرية يف دولة قطر
جتليات اللون يف ال�شعر العربي احلديث
107
يف الن�صف الثاين من القرن الع�رشين
 108املو�سوعة ال�صيدالنية

املدار�س امل�رسحية
109
منذ ع�رص الإغريق حتى الع�رص احلا�رض
 110من �أفواه الرواة

خولـة املناعـي

د .عبد القادر حمود القحطاين
د .جا�سم عبد الله اخلياط
د .حم�سن عبد الله العن�سي
د .ماجد فار�س قاروط

2008

د .زكيـة مـال اللـه

2009

�أ .د .جمعة �أحمد قاجة

2009

علي عبد الله الفيا�ض

2009

د .ربيعة الكواري
د� .سمية متويل عرفات

2009

� 111صورة الأ�رسة العربية يف الدراما التلفزيونية

 113ديوان الغربة

�إ�سماعيل تامر

 114احلب والعبودية يف م�رسح حمد الرميحي
ق�صة حب طبل وطارة
115
«مرتجم �إلى الإجنليزية»
 116الرتاث وال�رسد

 117ديوان الأع�شى (جز�آن)

 118توظيف الرتاث يف �شعر �سميح القا�سم
�إ�ساءة الوالدين �إلى الأبناء
119
وفاعلية برنامج �إر�شادي لعالجها
� 120شحنــات املكــان

 121من �أدب الزنوج الأمريكان

� 122أزهار ذابلة وق�صائد جمهولة لل�سياب

 123و�ضاح اليمن درا�سة يف موروثه ال�شعري

2008
2008

د� .إبراهيم �إ�سماعيل

دور الدراما القطرية
112
يف معاجلة م�شكالت املجتمع

2008

2009

2009

خالد �سامل الكلباين

2009

حمد الرميحي

2010

د .ح�سن املخلف

2010

حتقيق :د .حممود الر�ضواين

2010

�أمل امل�سلماين

2010

يا�سني الن�صري

2010

لولوة ح�سن العبدالله

2010

عبدالكرمي قا�سم حرب

2010

د .با�سم عبود اليا�رسي

2010

ح�سن توفيق

2010

م

 124قطــر النــدى

الإ�صدارات

 125الوحي الثائر «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»
�شيء من التقوى
126
«�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»
يف مرايا احلقول
127
«�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

 128املغاين «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»
على �شاطئ ال�رساب
129
«�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»
ديوان �أم القرى
130
«�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»
يف ميزان قيم الرجال
131
«�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

امل�ؤلف

ال�سنة

ندى لطفي احلاج ح�سني

2011

اجليلي �صالح الدين

2011

حممد عثمان كجراي

2011

م�صطفى طيب الأ�سماء

2011

�أبو القا�سم عثمان

2011

ال�شيخ عثمان حممد �أون�سة

2011

حممد عثمان عبدالرحيم

2011

ف�ضل احلاج علي

 132من وادي عبقر «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان» د� .سعد الدين فوزي

2011

2011

�شبابتي «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»
133
ّ

ح�سني حممد حمدنا الله

2011

 135من الرتاب «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

د .حميي الدين �صابر

2011

 134غارة وغروب «�سل�سلة �شعراء من ال�سودان» حممد املهدي املجذوب
املجموعة ال�شعرية الكاملة
136
«�سل�سلة �شعراء من ال�سودان»

2011

حممد حممد علي

2011

 137النظام الد�ستوري يف دولة قطر

�أ.د .رعد ناجي اجلده

2012

 139ال�رسدية ال�شفاهية

حممد �إبراهيم ال�سادة

2013

د .هند املفتاح

2013

عبدالرحمن املناعي

2013

عبدالرحمن املناعي

2013

ح�سني اجلابر

2013

 138الفريج (رواية) – الطبعة الثانية

 140حادي العي�س

 141هموم يف الإدارة

هال�شكل يا زعفران
142
(م�رسحيتان باللهجة العامية)

 143مقامات ابن بحر

 144القد�س يف عيون ال�شعراء
 145امل�صورون يف قطر

�إ�سماعيل تامر
خليل الفزيع

حممد قجة

2012
2013

2013

امل�ؤلف

ال�سنة

م

د .م�صطفى عقيل اخلطيب

2013

�سو�سن ع�صفور

2013

�أحمد حممد ال�صديق

2013

حممد ابراهيم ال�سادة

2014

 153امل�شكالت العملية يف املناق�صات واملزايدات

�أحمد من�صور حممد علي

2014

 155احلماية القانونية للم�أثورات ال�شعبية القطرية

�أ.د .ح�سن ح�سني الرباوي

2014

د� .إبراهيم ا�سماعيل

2014

حممد الكواري
�شيخة الكواري

2014

�أحمد بن يو�سف اخلليفي

2014

د .يحيى زكريا الأغا

2014

خالد امل�سلماين

2015

د .علي الطوالبة

2015

ب�سام علواين

2015

 146عناكب الروح

الإ�صدارات

اخلليج العربي  ..درا�سات يف الأ�صول
147
التاريخية والتطور ال�سيا�سي
فن الر�سم عند الأطفال:
ّ
148
جمالياته ومراحل تطوره
ّ
 149واحات وظالل

ب�رشى نا�رص

 150حلم يتفتح يف �صخر

ح�سن توفيق

 152عيوب ال�شعر

عبد الله ال�سامل

 151انا�شيد البالبل

 154اخلليج ح�ضارة وتاريخ

الإعالم املعا�رص زا�سائله ،مهاراته،
156
ت�أثرياته� ،أخالقياته

الإ�صدارات الثقافية لوزارو الثقافة والفنون
157
والرتاث من 2013-1976
�سحر الطبيعة يف قطر
158
« » The Magic of Qatar landscape
� 159سميح القا�سم يف ظل الغياب
 160الأرنب خرنوق
 161مل�سات معمارية

البنية النحوية يف �شعر مبارك بن �سيف �آل
162
ثاين (درا�سة نحوية داللية)
 163قاريء ال�رشفات

 164حراثة يف الذاكرة

 165الن�سوية يف �شعر املر�أة القطرية

�أحمد بن يو�سف اخلليفي

لولوة البنعلي

د .عبد الغفور الهيتي
ح�صة املن�صوري

2013

2014
2014
2014

2014

2015
2016
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