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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س 

 ا�ستـهالل 

كلمة الدكتور عبد العزيز عبد اهلل تركي ال�شبيعي .

متـــون 

15 حمي الدين حم�شب  املقاربة الإدراكية للرمزية ال�شوتية: �شعرية ال�شتقاق يف جتربة ال�شاعر اأمل دنقل 

33 اإح�شان بن �شادق اللواتي  النبعاث يف �شعر خليل حاوي: )قراءة يف ديوانيه الأّولني: »نهر الرماد« و»الناي والريح«( 

53 �شيميائية ال�شخ�شية يف رواية »مملكة الفرا�شة« لوا�شيني الأعرج  مفرح بن �شعبان ع�شريي 

75 زهري القا�شمي  مت يف احلوار »رواية مو�شم الهجرة اإىل ال�ّشمال« للّطيب �شالح منوذجا  ال�شّ

93 حممد عدناين  الذاكرة والإبداع يف جمموعتْي »�شرية نعل« و»من اأحاديث القرى« عبد اهلل حممد النا�شر 

 قـراءات 

117 ر�شى عبد اهلل عليبي  احلجاج يف خطاب جرير ال�ّشاكي 

133 اأمري فا�شل �شعد العبديل  بنية احلجاج واآليات بيانها يف �شورة »النباأ« )درا�شة تطبيقية( 

151 طاطة بن قرماز  �شمات التالقي والتنايف بني الأ�شلوبية والبالغ 

171 ح�شن املودن  َمـوٌت ُمـخَتِلـٌف: روايـُة الوريِث الإ�شـكايل َمْن اأنا؟ وكيف للذات اأن تـ�شـتـرّد َذاَتـها؟ 
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187 اأحمد املتوكل  الوظيفية وهند�شة الأنحاء 

207 �شابر احلبا�شة  منظورات نقدّية لال�شرتاك الّدليّل ونظرّياته )را�شتيه- �شتيفن�س- رمير( 

229 جمعة �شبيحة  احلراك امل�شطلحي البالغّي اإىل حدود القرن اخلام�س للهجرة 
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َ
اأ

ترجمات 
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الذاكرة واإلبداع في مجموعتْي:
»سيرة نعل« و»من أحاديث القرى« لعبد الله محمد الناصر

د. حممد عدناين

اأبو	ظبي.	االإمارات

adnanimohammed@gmail.com

03/5/ 2017م تاريخ	اال�ستالم:	

03/27/ 2017م تاريخ	القــــــبول:	

امللخ�ص:

تتناول	هذه	الدرا�سة	جمموعتني	ق�س�سيتني	من	ق�س�س	املبدع	ال�سعودي	عبد	اهلل	حممد	النا�سر،	هما:	

يا	يهدف	ك�سَف	ما	فيهما	من	خ�سائ�س	فنية	مميزة،	اإال	اأن	 »�سرية	نعـــل«	و	»من	اأحاديث	القرى«،	تنـــاُوال	ن�سِّ

ذلك	ال	يتم	اإال	من	خالل	ا�ستح�سار	ال�سياق	الذي	ا�ستدعى	اإبداع	هاتني	املجموعتني	؛	لذلك	فلفظ	»الذاكرة«	

ٌر	لهـــذا	ال�سياق	من	جهة،	وجالٌب	لالإبداع	من	جهة	اأخـــرى.	فما	االإبداع	اإال	اأحد	 َر	بـــه	العنوان	ُموؤطِّ دِّ الـــذي	�سُ

لها. باتها	يف	زمن	-ورمبا	مكان-	مغايرين	ِلَت�َسكُّ جتليات	ت�سغيل	الذاكرة	وَتَر�سُّ

الأجـــل	ذلـــك،	كان	لزاما	اخلو�س	يف	القـــ�سة،	وبعدها	الذاكرة،	فاملنت	املـــدرو�س	الذي	ك�سف	عن	جتليات	

كثرية	لذاكرة	املبدع،	اأبرزها	ذاكرتا	القلق	واالرتياح.	

َب	احلديث	عن	 اإن	الوقـــوف	عند	جتليات	الذاكرة	يف	املجموعتني	الق�س�سيتـــني	املدرو�ستني،	مل	يكن	ِلُيَغيِّ

جتليات	االإبداع	يف	املجموعتني	اأي�سا،	بل	اإنه	كان	ج�سرا	مالئما	للك�سف	عن	مظاهر	هذا	االإبداع	لغة	واأ�سلوبا	

حة	عن	خ�سوبة	 ومعنـــى.	وهـــو	ما	التفتت	اإليه	الـــدرا�سة	يف	حماورها	االأخـــرية	متناولة	طبيعة	اللغـــة،	وُمْف�سِ

املرجع	االإبداعي	لدى	املبدع	من	خالل	»التنا�س«.
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Memory and creativity in the two Groups story
 “Siratou Na3l” and “Min Ahadith oum Alkoura” 

Mohammed Adnani
Abu Dhabi. Emirates

adnanimohammed@gmail.com

Abstract:
This paper is studying two groups of the story: in titled: Biography of Na>al «and» 

From the Sayings of the Villages «written by Saudi author Abdulla Mohammed Elnasser. 
The paper is approaching textual analysis to detected distinctive features but this required 
focusing on the context elements of creating these two groups of stories. The memory in 
the title of this research work as a framework. Thus it is a motive. The creation process 
one of the manifestations of memory in time and place that totally differenced of their 
first appearance. 

The memory  required  to  analyse  stories  to find out  the memory of  the  author,  that 
consists two memories: Anxiety and satisfaction. 

 Memory role as a factor of creating or writing lead us to explore aspects of this process. 
Memory work as a bridge and this required to investigate features language, style, and 
meaning epically in last part to find out the creation distinction and the reference of this 
process through the  Intertextuality technic. 

Keywords:
Approaching textual- context elements- Memory- investigate features language
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)- توطئة

اأ�سا�سي	مـــن	مكونـــات	االأدب	 ٌن	 ُمَكـــوِّ القـــ�سة	

العربـــي	القـــدمي	�سواء	يف	جتلياتها	اخلـــا�سة	اأيام	

اجلاهلية	حني	كانـــت	احلكايات	الواقعية	املرتبطة	

بالبطولـــة	وال�سيـــد،	اأو	اخلياليـــة	املت�سلة	باجلن	

والَغْيبيات	ُتْرَوى	يف	املجال�س.	اأو	اأيام	�سدر	االإ�سالم	

الذي	حتولت	فيه	القـــ�سة	لتخليد	اأجماد	امل�سلمني	

وغزواتهم.	اأو	العـــ�سر	العبا�سي	من	خالل	املقامة	

وحكايـــات	األـــف	ليلـــة	وليلـــة	وقـــ�س�س	احليوان/

االإنـــ�سان	كنوع	اأدبي	طارئ	اآنذاك	ُيْبَنى	بناًء	كامال	

على	احلكاية.

	يـــكاد	يخرتق	كل	االأنواع	 بـــل	اإنها	ُعن�سر	ِبنائيٌّ

االأدبية	ال�سغرى	والكـــرى،	حتى	تلك	املُفاِرقة	لها	

َكى،	اأو	هي	 من	حيث	الطبيعة.	ففي	ال�سعر	ق�سة	حُتْ

 .
)((
الباِعث	الـــذي	كان	ال�سبب	املبـــا�سر	يف	اإنتاجه

واإذا	مـــا	نظرنا	اإىل	اخلطاب	القراآين،	فاإن	التقنية	

ُهـــُه	هي	تقنية	احلكي	؛	الأنه	مبني	 الكرى	التي	ُتَوجِّ

ها	 اأ�سا�سا	علـــى	الق�س�س.	ولهذا	كلـــه	ال	ميكن	عداّ

ِبْدَعـــًة	يف	الظاهـــرة	االأدبية	العربيـــة	وال	يف	ذائقة	

االإن�سان	العربي	اإال	من	جهة	ا�ستقاللها	نوعا	اإبداعيا	

له	بناوؤه	اخلا�س،	�سيتفرع	الحًقا	اإىل	رواية،	وق�سة،	

وحمكية،	وخاطرة،	واأقـــ�سو�سة،	وق�سة	ق�سرية،	

وقـــ�سة	ق�سرية	جـــدًا...	.	وهو	االأمـــر	الذي	ميكن	

التاأريـــخ	له	بالن�سف	الثاين	مـــن	القرن	الع�سرين،	

حيـــث	اأ�سهمـــت	عوامـــل	عـــدة	يف	تطور	هـــذا	النوع	

مبظاهره	املختلفة،	منها	االجتماعية	واالقت�سادية	

))(	كل	الق�سائـــد	قدميا	وحديثا	نتاج	ق�سة	حرب	اأو	حب	اأو	خ�سام	اأو	عتاب	اأو	فراق	
اأو	لقـــاء	اأو	هزمية	اأو	انت�سار...	فتنطبع	تفا�سيل	هذه	الق�سة	بكامل	عنا�سرها	

على	مفا�سل	الق�سيدة	كاملة،	اأو	يتم	اختزالها	باإمياءات	تنبئ	عن	روحها.

ـــْت	ِبنية	املجتمع	 والثقافيـــة	؛	اإذ	التحوالت	التي	َهمَّ

واالقتـــ�ساد	العربيـــني	-	اأثناء	وبعـــد	اال�ستعمار	- 

ُد	انفتاحه	 ْنَتَجـــْت	جياًل	يتـــوق	الإبداع	ُمغاِير	ُيَجـــ�سِّ
َ
اأ

علـــى	ثقافة	الغرب	اأ�سا�سا،	مع	العمل	على	ا�ستعادة	

ما	اأ�ساعه	املد	العثماين	من	مقومات	اللغة	والتفكري	

يلنْي،	وذلك	مبحاولة	جتاوز	الرتدي	 العربيـــني	االأ�سِ

اللغـــوي	الـــذي	طبـــع	املرحلـــة،	وا�سرتجـــاع	العقل	

عاٍف	اأو	ا�ْسِتْهواٍء.	وهو	و�سع	 ـــِب	با�ْسِت�سْ العربي	املَُغيَّ

عام	تـــكاد	كل	الدول	العربيـــة	تتقا�سمه	-مِبقدار-	

	نف�سه.	اإ�سافة	اإىل	ظهور	 نظـــرا	اإىل	خ�سوعها	ِلْلَمدِّ

ُر	بني	االإبداع	والنا�س،	ال	�سيما	 �سِّ و�سائط	جديدة	جُتَ

ال�سحافـــة	التـــي	اأ�س�ست	لعالقـــات	اأكـــر	تفاعلية	

نا	اآخر	 َت�سِ بـــني	القارئ	والنـــ�س	الذي	َوَجَد	لـــه	حُمْ

ي�ستوعبـــه	ويجعلـــه	اأمام	ناِظـــرْي	القـــارئ	كل	يوم	

اأو	اأ�سبوع.	وهو	ما	اأنتج	بـــدوره	متابعة	نقدية	ُتالِئُم	

املقام،	مما	�سجع	املبدعني	على	كتابة	اإبداع	يحقق	

هذا	النوع	من	التفاعل،	فكانت	الق�سة	اأكر	االأنواع	

ذيوعا	وتطورا	وا�ستجابة	لهذا	املطلب.	

َبْت	ل�سبـــاب	اجلزيـــرة،	التواق	اإىل	 بل	اإنهـــا	َقرَّ

اإبـــداع	مغاير	مِلا	فتحـــوا	عليه	اأعينهـــم،	اإبداع	جيل	

مـــن	رواد	االأدب	العربـــي	اجلديـــد،	ال�سيمـــا	اأدباء	

بـــوا	االأدب	الغربـــي	احلداثي	 املهجـــر	الذيـــن	َت�َسرَّ

والعربي	االأ�سيل،	فاأنتجوا	ما	يحقق	املتعة	والفائدة	

لهـــم	 َبـــْت	 َقرَّ كمـــا	 القـــراء،	 للمتاأدبـــني	وجمهـــور	

ال�سحافة	اأي�سا	اأخبـــار	االأمة	العربية	الثائرة	على	

ثُّـــِر	�سباب	اجلزيرة	
َ
ع	يف	َتاأ اأو�ساعهـــا.	وهو	مـــا	�َسرَّ

مبا	يقـــراأ،	وحتويل	هـــذا	التاأثر	اإىل	اإبـــداع	وتفكري	

جديدين	يواكب	التحوالت.	

يوؤرخ	االأ�ستاذ	عبد	اهلل	عبد	اجلبار	لروافد	هذا	
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التاأثـــر	بقولـــه:	»وكما	تاأثـــر	االأدباء	بـــاأدب	املهجر،	

تاأثروا	بروح	الثورة	العربية،	ودعوا	اإىل	اإحياء	جمد	

.
)((
العروبة،	والتم�سك	باأخالقهم	العظيمة«

وال	تعد	الق�سة	ال�سعودية/	اخلليجية	ن�ساًزا	يف	

َطِبُغ	 القـــ�سة	العربية،	بل	هي	امتداد	لها،	تكاد	َت�سْ

ُزها.	بل	ميكن	 يِّ بكل	خ�سائ�سها	اإال	من	هوام�َس	مُتَ

القـــول	اإن	االإبداع	يف	اململكة	العربية	ال�سعودية	كان	

وال	يزال	ُمعافى	من	بع�س	»العاهات«	التي	اأحدثتها	

احلداثة	يف	االإبداع	العربي.	وهذا	اأمر	طبيعي	جدا	؛	

الأن	�سبه	اجلزيرة	العربية،	واحلجاز	حتديدا،	كان	

هـــا	ِفْعِليا	للحركـــة	االإبداعية	العربية	 مركـــزا	وُمَوجِّ

َمًعا	لكل	 االأ�سيلـــة.	متاما	كمـــا	كان،	وال	يـــزال،	جَمْ

الثقافـــات	؛	الأنـــه،	»بحكم	ظروف	احلـــج	وظروف	

النهـــ�سة،	ُمْلَتقـــًى	لكثري	مـــن	ال�سعـــراء	واملفكرين	

وعلمـــاء	الديـــن،	َيِفـــدون	عليـــه	مـــن	�ستـــى	اأقطار	

يخوَن	 العروبة،	فيقراأ	لهم	ال�سباب	ما	يكتبون،	وُي�سِ

اإليهـــم	وهـــم	يتحدثـــون	اأو	يخطبـــون	ويرجتلـــون،	

.
)((
فيتاأثرون	بذلك	اأميا	تاأثر«

والنتيجـــة	الطبيعيـــة	لكل	هـــذا	اأن	اململكة	اأجنبت	

مبدعني	ونقادا	كبارا	يف	خمتلف	املجاالت،	بع�سهم	ظل	

وفيـــا	ملقومات	الثقافة	القدمية،	وكثري	منهم	ا�ستهوته	

احلداثة،	لكن	دون	اأن	يفرط	يف	االأ�سيل.	ولعل	اأ�سماء	

كعبـــد	اهلل	عبد	اجلبـــار،	وعبـــد	اهلل	الغذامي،	و�سعد	

ال�سريحي،	ومعجب	العدواين،	وحممد	العلي،	وحممد	

ري	 الثبيتي،	وعبد	العزيز	خوجـــة،	ورجاء	عامل	...	خَلَ

دليل	علـــى	ما	انتهينـــا	اإليه	يف	تاأكيدنا	الـــدور	املتميز	

لالإبداع	يف	احلجاز.

))(		املجموعة	الكاملة،	مج	2،	�س22.
))(		املرجع	نف�سه،	�س16.

	وال	َيَتَخلَّـــُف	املبدع	عبد	اهلل	حممد	النا�سر	عن	

كوكبـــة	هوؤالء	املبدعـــني	والنقاد.	ف�سريتـــه	العلمية	

واإنتاجاته	يف	االإبـــداع	والنقد	تك�سف	عن	�سخ�سية	

مثقفـــة	متعددة	املواهب.	فهو	الـــدار�س،	وال�ساعر،	

والقـــا�س،	والروائـــي،	وال�سحفـــي	اأيـــ�سا،	وهو	ما	

�َسَيْنَطِبـــُع	علـــى	اإبداعـــه.	ولعل	هـــذا	َدْيـــَدُن	اأدباء	

اجلزيـــرة	العربية.	ففي	معـــر�س	حديثه	عن	نخبة	

من	االأدباء	جاء	االأ�ستاذ	عبد	اهلل	عبد	اجلبار	على	

ذكـــر	اأ�سماء	اأبدعت	يف	خمتلـــف	املجاالت،	منتهيا	

 .
)((
اإىل	اأن	»اأدباء	اجلزيرة	يكرهون	التخ�س�س«

)-الذاكرة والإبداع

عندما	نتاأمل	خطاب	الذاكرة،	بغ�س	النظر	عن	

ا	 َعْت	له،	جنـــده	خطابا	ُمْرَتدًّ التـــ�سورات	التي	ُو�سِ

اإىل	املا�سي	دائما،	ولذلك	فالبعد	اال�ست�سرايف	فيه	

منعـــدم،	وحـــدود	ا�ستح�ساره	تقف	عنـــد	احلا�سر	

من	باب	املقارنة	غالبا،	ولذلك	فهو	خطاب	ميار�س	

الكثري	مـــن	االنتقائية	؛	اأي	اأنه	غـــري	بريء.	فنحن	

	اإىل	املا�سي	باأكمله،	واإمنا	اإىل	حلظات	منه	 ال	َنِحنُّ

نتلـــذذ	با�ستذكارها	وتوثيقهـــا.	وقليل	منا	من	يوثق	

اللحظـــات	ال�سيئة	التي	ال	يحلـــو	الأحد	ذكرها.	واإذا	

ما	فعل	فاإمنا	ميـــار�س	عليها	رقابة	�سديدة	وتاأويال	

عميقـــا	حتـــى	َلَيْم�سخهـــا.	لذلـــك	ال	يوجـــد	خطاب	

»ذاكراتـــي«	مطلق	وبريء،	واإمنا	نحن	اأمام	خطاب	

»ذاكراتـــي«	اإرادي	نقـــوم	مبمـــار�سة	الرقابـــة	عليه	

ِيينه	با�ستمرار.	فاإذا	كانت	الذاكرة	الالاإرادية	 وحَتْ

»هي	اأ�سا�سا	ذاكرة	الفكر	اأو	العيون	)التي(	تعطينا	

))(		املرجع	نف�سه،	مج	6،	�س249.
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،	فكيف	يكون	
)((
مظهر	املا�سي	فقط،	ولي�س	حقيقته«

هة	بنوازع	�ساحبها؟! منتوج	ذاكرة	اإرادية	موجَّ

ُقوَن	ما�سيهم	 اإن	اأولئك	الذين	يوؤكدون	اأنهم	ُيَوثِّ

كمـــا	هو،	اأو	نلمـــ�س	نحن	ذلـــك	يف	اإبداعهم،	فاإمنا	

قون	ذلك	لغر�س	يف	نف�س	يعقوب،	ال	ميكن،	باأي	 ُيوثِّ

حال	من	االأحوال،	اأن	يكون	مقيا�سا	لو�سع	االأحداث	

املُ�ْسَتْذَكـــَرِة	يف	كفة	واحدة.	اإننا	»قد	نكون	يف	بع�س	

حـــاالت	التذكر	بب�ساطـــة	ُمَتذكرين	بحكـــم	العادة	

كـــ�ساأن	االأُخْطبوط	والدودة	العريـــ�سة.	وقد	نتذكر	

يف	حـــاالت	اأخـــرى	بق�سديـــة	تامة	اأ�سيـــاء	ال	تكون	

بال�سرورة	اأحداثا	بـــل	اأماكن	اأو	اأ�سواتا	اأو	مظاهر	

لالأ�سيـــاء،	لكي	نوفـــر	الأنف�سنا	املتعـــة	اأو	االأمل.	وقد	

ن�ستخـــدم	َمهاراِتنـــا	التـــي	تعلمناها	حـــ�سب،	ولكن	

ذكرياتنا	الق�سديـــة	الإنتاج	اأعمال	فنية	اأو	الإي�سال	

.
)((
اأفكارنا	بطرق	اأكر	رتابة	لالآخرين«

	وعليه،	فاإن	الذاكرة	»ت�سطلع	بوظيفة	اأ�سا�سية	

يف	َت�ْسِييـــِد	املتخيـــل	واإغنائـــه،	ويف	اإِْك�ساِئـــه	ُبْعـــًدا	

جماليـــا	وفنيـــا	َتْخييليا	قـــادرا	علـــى	التَّْج�سري	بني	

جتـــارب	وُم�ساهدات	املا�سي	واالأ�سئلة	الكرى	التي	

 .
)((
	كينونة	الذات	واملجتمع« �سُّ مَتَ

ويبدو	اأن	كل	االإبـــداع	الذي	ينطلق	من	الذاكرة	

ِلتاأ�سيـــ�س	اأحداثه	ي�سرتك	يف	هذه	اخلا�سية:	تلوين	

الواقـــع	بعنـــا�سر	التخييل	التـــي	ُتْخِفـــي	وُتْظِهُر	ما	

يخدم	روؤية	الكاتب	واأهدافه.

اإن	احلديث	عن	الذاكرة	لي�س	طارئا	يف	االإبداع	؛	

ٌن	لالأحداث	واملقروء	 زِّ فعالقتها	به	جدلية،	فهي	خُمَ

))(		مريي	ورنوك،الذاكرة	يف	الفل�سفة	واالأدب،	�س144.
	املرجع	نف�سه،	�س27. 	)((

	عبد	اخلالق	عمراوي،	�سورة	الذاكرة	يف	ثالثية	اأحالم	م�ستغامني،	�س17. 	)((

اٌء	للمبدعني	من	 من	االإبـــداع	وغريه	من	جهة،	و�َسقَّ

جهـــة	ثانيـــة،	ولعل	االأهميـــة	الكبرية	التـــي	احتلتها	

الروايـــة	يف	تاريخ	ال�سعـــر	العربي	اأكـــر	دليل	على	

	الذاكرة	متثل	جزءا	 عمـــق	هذه	العالقة،	حتى	َلكاأنَّ

من	هويـــة	و�سخ�سية	املبدع.	فـــــ	»الذاكرة	والهوية	

ال�سخ�سيـــة	مرتبطان	ِبُعرى	ال	تنفـــ�سم،	اإذ	ال	ُيعد	

اأي	من	املفهومني	�سابقا	على	االآخر	اأو	قابال	للف�سل	

عنـــه.	اإن	االإحـــ�سا�س	بالهويـــة	ال�سخ�سيـــة	الـــذي	

ميتلكـــه	كل	واحد	منا	هـــو	اإحـــ�سا�س	باال�ستمرارية	

عر	الزمن.	وهو	ما	ال	ميكن	امتالكه	دون	الذاكرة	

باملعنـــى	التـــام	لكلمة	التذكـــر.	فلو	كانـــت	الذاكرة	

م�ساألـــة	تعلم	دون	ن�سيان	...	ال	حاجة	اإىل	القول	اإن	

االإحـــ�سا�س	بالهوية	ال�سخ�سية	ومعه	فكرة	الذاكرة	

.
)((
نف�سها	ميثالن	نقطة	انطالق	مركزية	للفن«

لـــكل	هـــذا،	فالذاكـــرة	لي�ست	جمـــرد	جزء	من	

االإبداع،	بل	اإنها	اأحد	الركائز	االأ�سا�سية	التي	يقوم	

عليها،	وبدونها	ال	تقوم	له	قائمة.	اإنها	عن�سر	بنائي	

فعـــال	ال	يقل	اأهمية	عن	الفكـــرة/	املو�سوع	اأو	اللغة	

التـــي	هي	حتويل	ل�ساين	للمو�سوع	واأفكاره	واأحداثه	

وما	يت�سل	بذلك	من	اآمال	واآالم	وت�سورات...

)-)- جتليات ا�صتغالها

»�سرية	 جَمموَعَتـــْي:	 قـــارئ	 علـــى	 ُيـــ�ْسِكُل	 ال	

نعـــل	ومـــن	اأحاديث	القـــرى«	للمبـــدع	عبد	اهلل	

حممد	النـــا�سر	اأن	يكـــ�سف	جتليـــات	الذاكرة	

	مرجعـــا	اأ�سا�سيـــا	الإنتـــاج	ق�س�سه	 التـــي	ُتَعـــدُّ

مو�سوًعا	و�سياغـــًة.	ولذلك	ميكن	النظر	اإليها	

من	زاويتني:

	مريي	ورنوك،الذاكرة	يف	الفل�سفة	واالأدب،	�س119. 	)((
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)-)-) ذاكرة املبدع

هـــي	ذاكرة	يتجاذُبها	عن�سَرا	القلق	واالرتياح	

بنـــاء	علـــى	طبيعـــة	القـــ�س�س	ومو�سوعاتها.	

فذاكرة	االرتياح	ت�ستكني	اإىل	كثري	من	احَلِنيِنيِة	

ا،	وذاكـــرة	القلـــق	 للمـــا�سي	مكاًنـــا	و�ُسخـــو�سً

ترتبـــط	ارتباَط	ُوجوٍب	بتاأمـــل	املبدع	جَمموعًة	

مـــن	الق�سايا	التي	تهم	االإنـــ�سان	العربي	اإْن	يف	

عالقاتـــه	�سمـــن	جمتمعـــه	ال�سغـــري	اأو	�سمن	

حميطه	العربي	والعاملي.

) اأ ( ذاكرة الرتياح

ها	يف	احلنني	 جتد	ذاكرة	االرتياح	ُم�ْسَتَقرَّ

خو�س	اإىل	القرية	ومكوناتها،	ومن	 الدائم	لل�سُّ

ورائهـــا	يتكلم	املبدع	عـــن	الطفولـــة	واأحداثها	

َها	هو	
َ
َيـــِة	املختلفة	التـــي	َوَطاأ ْف�سِ

َ
نا�ِسهـــا	واالأ

ُ
واأ

وُنظراوؤُه.	ففـــي	ق�سة	»كـــ�سف«	ينتهي	ال�سارد	

اإىل	هـــذه	اخلال�سة:	»رائعٌة	هي	القرية،	رائعة	

هـــي	الطبيعـــة،	رائعة	هـــي	احليـــاة	بب�ساطتها	

وتلقائيتهـــا	ونظامها	البديع	...	يف	هذه	اخُللوة	

ال�سوفيـــة	املمتـــدة	املن�سجمـــة	مـــع	ذاتهـــا...	

. جاء 
)((
هـــذا	هـــو	التكويـــن	االأزيل	لالأ�سيـــاء«

ذلـــك	بعد	مقارنتـــه	لفـــ�ساء	القريـــة	واملدينة	

للقـــ�سة،	 مـــن	خـــالل	ال�سخ�سيـــة	املحوريـــة	

ـــٌة	زارت	القرية	لق�ساء	 وهي	�سخ�سيـــة	َمِديِنيَّ

َل	انزعاجها	االأول	من	 ـــوَّ بع�س	الوقت،	وقد	حَتَ

مظاهرها	غري	املعتادة	اإىل	راحة	وَدَعٍة	عندما	

ا�ْستاأَن�َسْت	باالأجواء.

نا�سها،	
ُ
وتـــزداد	القريـــة	بهـــاًء	ِبَطْيبوَبـــِة	اأ

	من	اأحاديث	القرى،	�س14. 	)((

ففي	حكايـــة	»وجوه	من	الزمـــن	اجلميل«	تبدو	

ـــَزًة	بكثـــري	 يَّ ال�سخ�سيـــٌة	الرئي�سيـــة	فيهـــا	مُمَ

من	االأْرَيِحَيـــِة	التي	تبعث	يف	الفـــ�ساء	القروي	

ا	ِبُقدرتها	على	التوا�سل	على	كافة	 �سحًرا	خا�سً

امل�ستويات،	وهي	ِنتاٌج	لطبيعة	العالقة	املجتمعية	

االأكـــر	ترابًطا	ومتا�سًكا.	وهو	ما	توفره	القرية	

بب�ساطتها	وتفتقده	املدينة	بتعقيداتها.

هـــذه	ال�سخ�سيـــة	التـــي	تركـــت	انطباًعـــا	

ا	لدى	ال�سارد	ومـــار�ست	عليه	جاذبيتها	 خـــا�سً

حتى	جعلته	يعتقد	جازًما	»اأن	تلك	ال�سخ�سيات	

ال	ميكـــن	اأن	تنبـــت	يف	املجتمعـــات	التي	تعاين	

مما	ُي�سمـــى	بالتعقيـــد	احلـــ�ساري	واالرتباك	

االجتماعـــي	واالندفاع	املادي	املحمـــوم.	الأنها	

متاًمـــا	مثل	الـــورود	النادرة	ال	ميكـــن	اأن	تنبت	

بني	ُكَتِل	اخَلر�سانـــة	واحلديد،	وال	بني	خرائب	

.
)((
االأنقا�س«

ومتثل	قـــ�سة	»بندقية	اأبي«	امتـــداًدا	لهذا	

احلنـــني	اإىل	املا�سي	الذي	يرمـــز	اإىل	ال�سلطة	

َملُِّك	حيث	كل	�سيء	حتت	ال�سيطرة	املَُتَفلَِّتِة	 والتَّ

ِة.	فهذه	البندقيـــة	التي	ُيحاِوُرها	اأُب	 مـــع	امَلَدِنيَّ

ال�سخ�سية	املركزية	يف	هذه	الق�سة	)وما	هي	اإال	

املبدع(،	يتذكر	فيها	هذا	االأب	�سبابه	وتاريخه	

َج	بتوحيد	اململكة.	اإنها	رمز	 الن�سايل	الذي	ُتـــوِّ

ال�سلطة	والبطولة	وال�سباب	حيث	االقتدار	على	

ما	ال	ميكـــن	فعله	االآن.	فبهـــذه	البندقية	طارد	

االأب	»ال�سيـــد،	وطـــارد	بهـــا	الذئـــاب،	وطارد	

ذئـــاب	الرجال	يف	توحيد	هـــذا	الوطن	)...(.	

	املرجع	نف�سه،	�س21. 	)((
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ُر	مثل	 .	وال	ُي�ْسَتْح�سَ
)((
اآلـــة	دفاع،	واآلـــة	هْيَبـــة«

هـــذا	اخلطـــاب	اإال	يف	حلظـــة	�سعـــف	وحنـــني	

يفتقد	فيها	االإن�سان	ما	كان	ميلكه!!	

ا	ترتقي	تقنية	احلوار	 ويف	هذه	الق�سة	اأي�سً

لتجاور	ال�سرد،	وليخرج	بها	املبدع	اإىل	املقارنة	

مـــن	اأجـــل	تثبيـــت	املـــا�سي	يف	مقامـــه	الرفيع	

واإعطاء	احلا�سر	ما	ي�ستحق	من	ُم�ساَءَلٍة.	والأن	

نا�َسها	بهذه	الطيبوبة	
ُ
القريَة	بهذا	اجلمـــال،	واأ

ْرَيِحَيِة،	والأن	املا�سي	كان	�سامنا	لكل	ذلك،	
َ
واالأ

ِهـــٌز	عليه،	فـــاإن	الـــكل	ا�ستحق	 واحلـــا�سر	جُمْ

الرثـــاء.	والأجل	هذه	الغاية	و�سع	القا�س	ق�سة	

ُر	قرية	املبدع	»لوحًة	 وِّ »مرثيـــة	قرية«	التي	ُتـــ�سَ

ر�سمهـــا	اهلل	يف	حـــ�سن	ال�سحـــراء	تزدهـــي	

باالخ�سرار	وباالأناقة	واجلمـــال...،	ب�ساتينها	

كانت	مهرجانات	للطيور	والفرا�سات	والروائح	

	والرودة	 ْتـــُرجِّ
ُ
َلِة	باالأ الزكية	والنفحـــات	املَُحمَّ

العذبة	...،	نهاُرها	اأهازيُج	عماٍل	واْجِتناُء	ِثماٍر	

وغناُء	طيور	...	مـــ�سارح	خيال	وم�سارح	اأغنام	

...	واأفيـــاٌء	ظليلة	وحياة	عذبـــة	ر�سية...	َلْيُلها	

ار	وُمناجاة	 ماّ اإغفاءات	الب�ساتني	واأحاديث	ال�سُّ

.	اإن	هذه	الروعة	َحِقيٌق	بها	اأن	تكون	
)((
القمـــر«

	ال	مو�سوع	ِرثاٍء،	ولكنها	�سنة	اهلل	 مـــو�سوع	َتَغنٍّ

يف	خلقـــه.	ال	اكتمال	اإال	والنق�س	يرتب�سه	كما	

عر	عـــن	ذلك	اأبـــو	البقاء	الرنـــدي	يف	رائعته	

.
)((
التي	رثى	بها	�سقوط	االأندل�س

	املرجع	نف�سه،	�س62. 	)((
	املرجع	نف�سه،	�س97/98. 	)((

	قال: 	)((
	بطيب	العي�س	اإن�ساُن 	�ســيٍء	اإذا	ما	مَت	ُنق�ســاُن					c c c					َفال	ُيغرُّ ِلكلِّ

ُه	َزمٌن	�ساَءتُه	اأزماُن هي	االأياُم	كما	�ساَهَدْتها	ُدوٌل					c c c					َمن	�َســـرَّ

املظاهر	 هــذه	 غياب	 ـــ�سوؤال	عن	 ال ويــاأتــي	

اأْعَقَب	 لرثاٍء	 مالئًما	 مدخلها	 ليكون	 البديعة	

ُموِح�سًا	 اأ�سبــح	 القرية	 ــوادي	 َف �سلبًيا.	 حتــواًل	

ال�سر�سة	 والعجالت	 العط�س	 اأ�سواك	 »ب�سبب	

ــِت	 ـــ ــ�سوْه ـــــــ�سر�س	...	فــلــمــاذا	َت واالإهـــمـــال	ال

فيِك	 َيْبَق	 مل	 ...؟	 ـــدوٍر	 جَمْ كوجٍه	 َفــاأ�سبــْحــِت	

واأر�س	 مــا�سيــه،	 على	 يبكي	 ـــٌخ	 �سائ اإال	نخٌل	

لها	 لي�س	 غريبة	 �ُسجـــريات	 مــن	 اإال	 ْجـــَدَبـــْت	
َ
اأ

.
)((
رائحة	وال	لون،	واإمنا	اأ�سواك	�سامة«

	، فهـــذه	القرية	مل	تعد	حتى	اأثـــرًا	َبْعَد	َعنْيٍ

واإمنا	اكتفت	باالنـــزواء	قابعة	يف	ذاكرة	املبدع	

ووجدانـــه،	وما	جند	من	تعبـــري	اأبلغ	من	ترديد	

الـــ�سالم	على	هذا	اجلمـــال	ال�سائـــع:	»�سالم	

عليك	يا	قريتي	التي	كانت	َفماَدْت	بك	االأيام	...	

.
)((
ولكنك	بقيِت	يف	الذاكرة	�سورة	ال	ت�سيخ«

وتختـــزل	ق�سة	»ُمْزنـــة«	كل	هذه	امل�ساعر،	

فهـــي	تبداأ	باإعـــراب	نا�سر	)القـــادم	من	اأوربا	

اإىل	القريـــة	يف	اإحـــدى	اإجازاته(	عـــن	تاأ�سفه	

حلال	القرية	التي	اأنكرته	الأنها	ا�ستقبلته	بوجه	

مل	يرتكها	عليه،	وهو	ما	جعل	غربته	متتد،	واإن	

اد:	 ها	اخلطاب	الأخيه	َحماّ يف	قريته.	قال،	موجِّ

ْلَق	ما	كنت	
َ
»اأنا	منذ	اأ�سبوعني	هنا	يا	حماد،	مل	اأ

ْلَتـــِق	مبـــا	كنـــت	األتقي	بـــه.	مل	اأجد	
َ
األقـــاه.	مل	اأ

ما	كنت	اأبحث	عنه	!	كنت	اأحمل	هذه	القرية	يف	

قلبي،	وبني	اأمتعتـــي	ويف	خبايا	ذاكرتي،	كانت	

اأجمـــل	ما	اأملـــك.	اأجمل	ما	يف	عمـــري.	قريتي	

�سمعـــة	َحملُتهـــا	يف	املـــدن	والقرى	والـــ�سوارع،	

	من	اأحاديث	القرى،	�س99. 	)((
املرجع	نف�سه،	�س100. 	)((
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يف	القطـــارات	يف	اجلبـــال،	املكـــ�سوة	بالثلـــج،	

واالأرا�سي	املب�سوطـــة	باالخـــ�سرار،	اأ�سبحـــت	

 .
)((
االآن	يف	عيني	علبة	من	الت�سوهات«

ـــَر	نـــا�سر،	وهـــو	ُيعيـــد	�سريـــط	 لقـــد	َتَذكَّ

ذكرياتـــه	يف	القرية	اأمام	هذا	الغروب	البهيج،	

ْت،	وتفا�سيل	وجـــه	كِفْلَقة	 َ تفا�سيل	قريـــة	احمَّ

قمـــر	لـ	»مزنة«	التي	ُمِنَع	من	الزواج	منها	؛	الأن	

اأبـــاه	يقي�س	احلـــب	والزواج	مبقيـــا�س	الفوارق	

الطبقية	اأكـــر	مما	ينظـــر	اإىل	اإن�سانيته.	اإنها	

	حداد،	ولذلـــك	نال	نا�سر	من	اأبيه	 لبيٍّ ابنة	�سُ

كل	ال�ستائم	واالإهانـــات	وهو	ياأتي	على	ذكرها	

زوجـــة	للم�ستقبـــل،	ليكـــون	حرمانـــه	م�ساعفا	

َكِع�ْسِقِه.	واأمام	هذا	التعنيف	ال�سديد	مل�ساعره،	

قـــال	نـــا�سر	معلقـــا	علـــى	ا�ستهـــزاء	اأبيـــه	من	

ال�سلبي	اأب	ُمزنة:		

	ياَحماد؟	 لب	ما	لهم	ربٌّ »ال�سُّ

اد؟« ما	هم	اأوالد	اآدم	ياحمَّ

اإنه	احلب	واحلرمان،	ُيَولِّدان	اأ�سئلة	ُوجودية	

حارقـــة	تبحث	عن	معنـــى	املـــ�ساواة	والعدالة،	

تبحث	عـــن	و�سائل	مقاومـــة	الطبقيـــة	القاتلة	

التي	َتْن�ِسف	اأب�سط	حمددات	االإن�سانية.	

لقد	�سافر	ِبُجْرِحِه	العميق	اإىل	حيث	وجوه	

النـــ�ساء	اجلميـــالت	واملدن	املتوهجـــة	هنالك	

ْدَه�َسُه	
َ
باأوربـــا،	ولكن	كل	هذا	مل	ي�سحـــره	واإن	اأ

	للحب،	
ٍ
واأغـــراه،	الأنه	يبحث	عن	معنـــًى	ُمَت�سام

ُح	باملظاهر.	ولذلك	 ال	عن	نـــزوة	عابرة	َتَتَمـــ�سَّ

ظل	»وجُه	ُمزنة	احلبيُب	و�سورة	القرية	الواِدَعة	

	�سرية	نعل،	�س40. 	)((

...	ميطران	برحيـــق	احلب	يف	قلبه،	ويخفقان	

.
)((
بال�سوق	والع�سق	يف	دمه«

ويف	امتـــداد	ذاكرة	احلنني	يـــرتاءى	زمن	

الطفولة	واملدر�سة،	وفيه	�سور	لزمالء	الدرا�سة	

الذين	�سربوا	اأروع	االأمثلة	يف	املقاومة	وحتدي	

الظروف	القا�سية	لي�سلـــوا	اإىل	اأعلى	املراتب.	

	النجاح	الذي	مل	تكن	معامله	 اإنهـــم	ميثلون	�ِسرَيَ

وا�سحة،	بـــل	مل	يكن	يتوقعـــه	الكثريون	بحكم	

ظروفهم.

و«كفـــاح«	 »البطـــل«	 قـــ�س�س:	 وتختـــزل	

رَي	النـــ�سرية،	فهي	توؤرخ	 و«النجـــاح«	هذه	الـــ�سِّ

قاِت	 وا	ُمَعوِّ ـــدَّ لثالثـــة	زمـــالء	يف	الـــدرا�سة	حَتَ

الفقر	والتهمي�س	لي�سريوا	رموًزا	يف	النجاح.

	ف�سخ�سيـــة	قـــ�سة	»البطـــل«	اأ�سبحـــت،	

باإ�سرارهـــا،	�سخ�سيـــة	مرموقـــة	يف	وظيفـــة	

حمرتمـــة	قبل	اأن	تتعر�س	حلـــادث	اأحالها	اإىل	

التقاعد	املبكر،	اإال	اأنها	اأ�س�ست	موؤ�س�سة	خا�سة	

	جديد	لهذه	 ـــدٍّ و�سارت	بهـــا	اإىل	النجـــاح	يف	حَتَ

احلـــوادث	املرتبطـــة	باالإنـــ�سان؟	وبذلك	فهي	

رمز	للتحدي	املزدوج.

اأما	�سخ�سية	»اإبراهيم«	يف	ق�سة	»كفاح«،	

َلـــُه	الأن	يكون	 ْو�سَ
َ
فهـــي	ِنتاج	اأٍب	فـــالح	ب�سيط	اأ

طبيًبا،	كما	اأو�سل	اأخاه	حممًدا	لي�سبح	اأ�ستاًذا	

جامعًيا،	واأْخَتهما	ال�سغرى	مديرة	مدر�سة.

يف	حـــني	اأن	بطل	ق�سة	»النجـــاح«	مل	يكن	

يراهـــن	عليه	اأحـــد،	حيث	كان	خامـــاًل	ك�سواًل،	

ولذلـــك	فـــ�سل	يف	درا�سته،	ولكنـــه	مل	يف�سل	يف	

املرجع	نف�سه،	�س53. 	)((
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�َس	ذلك	بـــاأن	�سار	 حياتـــه	العامـــة،	حيث	َعـــوَّ

الٍح	فائـــق.	اإنهم	اأبناء	 رجـــل	اأعمال	كبـــري	ِب�سَ

القرية	املثابريـــن	القادمني	من	الهوام�س	التي	

علمتهـــم	الـــ�سدق	؛	الأن	الـــ�سدق	رهـــان	رابح	

للو�سول	اإىل	االأهـــداف	على	نحو	جيد،	و�سبيل	

لتجاوز	املحن.

وهو	مـــا	ا�ستحق	عند	الـــ�سارد	تعليًقا	على	

هـــذه	احلاالت،	ميكن	اإجمالـــه	يف	هذا	الن�س:	

»وهذا	دليـــل	على	اأن	احلياة	ال	فـــ�سل	فيها	اإذا	

.
)((
�سدق	االإن�سان	يف	كفاحه«

ْرَفُة	 ويف	ارتباط	بهـــذه	الذاكرة	تلـــوح	الطُّ

عابـــة	واحللـــم	يف	�سورتـــني	خمتلفتـــني،	 والدُّ

اإحداهما	تق�سد	الدعابة	لذاتها	كما	يف	ق�سة	

»دجاجات	اأم	�سامل«،	حيث	ال�سارد	واأخوه	اأجهزا	

على	دجاجات	املـــراأة	عو�س	الثعلب	الذي	ُكلَِّفا	

ْخراُهما	ُتخفي	ِقَيما	واأحكاما،	وذلك	
ُ
بقتلـــه.	واأ

مـــن	خالل	قـــ�س�س	جت�سد	�سخ�سيـــات	حاملة	

بالتفـــوق،	واإْن	فيها	بع�س	املغامرة	و	»التهور«	!		

َرْت	باْبٍن	 ك�سخ�سية	ق�سة	»اأبو	نيوتن«	التي	َب�سَّ

لهـــا	�سيفوق	نيوتن	يف	علمـــه.	و�سخ�سية	ق�سة	

َزْت	الإطالقها،	 هَّ »اأبولو«	التي	�سنعت	َمْرَكَبًة	وجَتَ

لكنهـــا	انتهـــت	اإىل	الف�سل.	وهو	فـــ�سل	يتحمله	

املجتمع	الذي	ال	يوؤمن	بجدوى	احُللم	والعلم	وال	

يوؤمن	بامل�ساريع،	بل	اإنـــه	ي�سعى	اإىل	اإجها�سها	

ليكون	جُمتمَع	ا�ستهالك	ال	جُمتمَع	اإنتاٍج.

اإن	االأحـــالم	ت�سعـــى	اإىل	َمْوَجـــٍة	�ساعـــدة	

َبَطـــٍة	و�سيا�سات	 يف	املجتمـــع،	ال	اإىل	نفو�س	حُمْ

ُلها	االنك�سارات	والهزائم	النفي�سة. ُتَكبِّ

	من	اأحاديث	القرى،	�س59. 	)((

وغـــري	بعيـــد	عن	هاتـــني	الق�ستـــني،	تبوح	

ق�ستا	»منك	�سدة«	و	»اأ�سحية«	بلواعج	النف�س	

الب�سريـــة،	العربيـــة	خ�سو�سا،	التـــي	تتوق	اإىل	

االأف�سل	يف	كل	�سيء	ال	�سيما	اجلمال.	

اأمـــا	قـــ�سة	»االأ�سحية«	فمبنيـــة	على	نكتة	

�ستظهر	يف	اآخرها،	حيث	االأبناء	املُرتابون	من	

وفاء	اأبيهم	لذكرى	اأمهم	الهالكة	بعدما	زوجوه	

اإ�سفاقا	منهم	على	تاأثره	لفقدانها	يطلبون	منه	

اأ�سحيـــة	لتكـــرمي	ذكرى	اأمهـــم	بعدما	الحظوا	

اأن	الزوجـــة	الثانية	اأن�ستـــه،	باأنوثتها	وِحْذقها،	

ُهـــم.	ي�ستجيب	االأب،	يفـــرح	االأبناء	ويعودوا	 اأمَّ

اإىل	اأنف�سهـــم	باأنهم	رمبـــا	ظلموا	اأباهم.	بل	اإن	

ُر	 هذا	االإحـــ�سا�س	�سيتاأكد	لديهم	عندما	ُيْح�سِ

ِحَيَتـــنْي	بـــدل	واحـــدة.	وبينما	يتمكن	 �سْ
ُ
االأب	اأ

اإحـــ�سا�س	االأبناء	باأن	االأب	ال	يزال	وفيا	لذكرى	

اأمهم،	ُيفاجئهـــم،	حني	�ساألوه	عن	�سر	اإح�سار	

اأ�سحيتـــني،	بجوابـــه:	واحـــدة	لذكـــرى	اأمكم،	

.
)((
واالأخرى	للعقرب	التي	لدغتها

اإن	�َسْوَق	املبـــدع	للق�ستـــني،	ولـــو	يف	�سكل	

ُطْرفـــة	وُدعابـــة،	يك�سف	عـــن	حقيقـــة	النف�س	

الب�سرية	االأنانية	واملتطلعة	اإىل	»االأف�سل«،	ولو	

بن�سيان	مـــا�سي	االآخر	بت�سحياتـــه.	اإنه	يرمي	

اإىل	اإماطـــة	اللثام	عن	العالقـــة	الزوجية	التي	

�سرعـــان	ما	تفقـــد	حيويتهـــا	وت�ست�سلـــم	للملل	

والروتـــني،	فيبحـــث	الرجـــل،	حتديـــدا،	عـــن	

البدائل،	ولو	َتَخيُّال.

َرًة	اإياه	 وال	ُتْغِفُل	الذاِكَرُة	االأ�ستاَذ	ُم�ْسَتْح�سِ

	املرجع	نف�سه،	�س90. 	)((
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يف	�سورتني	متناق�ستني،	اإحداهما	باهتة	تبعث	

علـــى	ال�سفقة	والرثاء،	وذلك	وا�سح	يف	ق�سَتْي	

»غطيـــط«	و	»الفيل«،	حيث	االأ�ستاذان	اأحدهما	

اٍخ	يق�سي	جل	وقته	يف	النوم	حتى	وهو	 ُمْهِمٌل	ُمرَتَ

يف	الف�سل	الدرا�سي،	والثاين	يعاين	من	عاهة	

نف�سية	هي	اخلوف	مـــن	الوحدة،	خ�سو�سا	يف	

الليل،	واإن	كان	مظهره	ُيخيف	االآخرين.

اأما	الـــ�سورة	الثانية	لالأ�ستاذ	فهي	نا�سعة	

يف	ق�سة	»االأ�ستاذ«	التي	تقدمه	لنا	ُمْنِتًجا	داخل	

وخـــارج	الف�سل،	بعيدا	عـــن	اإ�ساعة	الوقت	يف	

�ستاٌذ	داخل	الف�سل،	
ُ
االإهمال	والالمباالة.	فهو	اأ

ُمَهْنِد�ٌس	يف	ور�سة	الإ�سالح	ال�سيارات.

وبقليل	من	تدبر	هـــذه	الق�س�س	جمتمعة	

يتـــ�سح	اأن	املبدع	يهدف	اإىل	تر�سيخ	الكثري	من	

القيـــم	التـــي	يبـــدو	اأن	ن�سبة	مهمـــة	من	اجليل	

املعا�سر	تفتقدها	اأو	ال	توؤمن	بها،	وهي	يف	االآن	

نف�سه	انتقاد	لواقع	افتقد	الكثري	من	رونقه.

اإن	قيـــم	املثابرة	وبـــذل	اجلهـــد	َت�ساَءلت	

اأمـــام	ا�ست�سهـــال	احلياة.	والرغبـــة	يف	االإنتاج	

واالإبداع	َتواَرْت	خلف	ِقَيِم	اال�ستهالك	والتواكل	

على	االآخر.	وقيم	احللم	مل	تعد	ت�ستهوي	النا�س	

�ٍس	ُمَغلٍَّف	مبتـــاع	مادي	ظاهر	ال	يحقق	
ْ
اأمـــام	َياأ

التوازن	النف�سي.

اإن	جمتمعـــا	ال	يفهـــم	�سروط	الت�سنيـــف	

	بـــه	اأن	يظل	-علـــى	الهامـــ�س-	ُمتخلِّفا	 َحـــِريٌّ

	مبن	 يراقـــب	الركب	�سائرا	اإىل	املجـــد.	وَحريٌّ

يجد	يف	نف�سه	الرغبة	يف	االجتهاد	واالإبداع	اأن	

يبحث	له	عـــن	ف�ساء	اآخر	ي�ستوعب	طموحاته،	

وي�ساعـــده	على	حتقيقهـــا،	وي�ستفيد	منها	على	

الوجـــه	االأ�سح	اأيـــ�سا.	ولذلـــك	تـــرى	الـــ�سارد	

يعـــدم	االأمل	يف	حيه	»الذي	هـــو	معادل	للوطن	

باملفهـــوم	املو�سع«	حني	قـــال	على	هام�س	ق�سة	

»اأبو	نيوتن«:	»اأما	اليوم	فبالرغم	من	منجزات	

الع�سر	ومعطياته	واإمكانيـــة	االإبداع	والتفوق.	

فال	يوجـــد	يف	حينها	من	يحلم،	بل	وال	يحاول،	

وال	يريـــد	اأن	يحلـــم	باأن	يكون	لـــه	ابن	اأو	حفيد	

ي�سنـــع	ويبدع،	اأو	يكت�سف	حتـــى	ولو	كان	االأمر	

  .
)((
على	م�ستوى	وطريقة	اأبو	نيوتن	وابنه«

اإنها	مالمح	جمتمع	مهزوم	نف�سيا	ووجدانيا	

وفكريـــا،	ا�ستح�سره	املبـــدع	يف	مقابل	جمتمع	

كان	نا�سئا	يحلم	باالأف�سل.	ومثل	هوؤالء	احلاملني	

ال	ميكـــن	اإال	اأن	يف�سلـــوا	يف	جمتمـــع	ال	يراهـــن	

علـــى	اأبنائه	وال	َيِثـــُق	يف	قدراتهـــم.	فامل�ساريع	

واالأحالم	واملنجـــزات	اأي�سا	يتم	اإجها�سها	اإما	

باإحباٍط	اأو	جتاهـــٍل	اأو	»حماكمة«،	وهو	ما	ركز	

عليـــه	املبـــدع	عبـــد	اهلل	النـــا�سر	بطريقة	غري	

مبا�سرة	من	خالل	اإبـــراز	�سورة	َبَطَلْي	ق�ستْي	

»اأبو	نيوتـــن«	و	»اأبولو«،	احلاملني	بغري	»املعقول«	

كما	يراه	جمتمـــع	عاجز،	وكاأنهمـــا	ن�ساز	فيه،	

اإىل	احتقـــار	 التـــي	تتحـــول	 ال�سفقـــة	 يثـــريان	

وا�ستهـــزاء.	وهو	مـــا	ال	يحتـــاج	اإىل	تاأويل	اآخر	

يف	قـــول	ال�سارد،	معلقا	على	بطل	ق�سة	»اأبولو«	

بقولـــه:	»وكنا	ن�ساأل:	اأهـــو	حقا	جمنون؟	اأم	اأنه	

ذكـــي	يف	زي	جمنون؟	اأم	تلك	حالة	و�سطى	بني	

 .
)((
العقل	والالعقل؟«

اإن	امل�سكـــوت	عنه	هـــو	اأن	ال�سائل	يعر	عن	

حرية	غاِفـــٍل	واندها�ِس	عاجـــٍز	اأمام	�سخ�سية	

	املرجع	نف�سه،	�س29. 	)((
	من	اأحاديث	القرى،	�س41. 	)((
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عاقلـــة	حاملة.	واأن	االإن�ساف	يقت�سي	اأن	ُيْطَرَح	

الـــ�سوؤال	على	ال�سائـــل:	اأهو	يف	كامـــل	وعيه	اأم	

اأن	ا�ستخدام	العقـــل	ُيْذِهُب	عقول	من	ال	عقول	

لهم،	فيتعجبون	يف	مقام	ال	يجوز	فيه	التعجب،	

واإمنا	التحفيز	والت�سجيع	والتناف�س!

لقد	جرب	املبـــدع	ا�ستدعاء	كل	جميل	من	

خـــالل	�سور	ما�سيـــة	متكنت	مـــن	ذاكرته،	اإال	

اأن	ال�سور	القبيحة	اأيـــ�سا	�ستجد	لها	حيزا	يف	

الذاكرة.	فـ	»اإذا	كان	املا�سي	فردو�سا	يطردنا	

منه	مرور	الزمن،	فاإن	و�سيلتنا	اإىل	دخوله	من	

جديـــد	هي	تاأمـــل	اأ�سكال	الطبيعة	؛	اأي	ال�سور	

التي	اأثرت	فينا	واحتفظنا	بها	على	الدوام	منذ	

 .
)((
تلك	االأيام	املا�سية«

اإن	النهايـــة	التي	خل�سنا	اإليهـــا	من	تاأويل	

	مدخـــال	مالئما	لك�سف	ذاكرة	 فكر	املبدع	ُتَعدُّ

اأخـــرى	تختلف	اختالفـــا	جوهريا	عـــن	ذاكرة	

	 فُّ االرتياح،	اإنها	ذاكرة	معطوبة	مبظاهر	ُتَخفِّ

.	وبذلك	
)((
مـــن	االإن�سانية	كما	يتمناهـــا	املبدع

تخبو	ذاكرة	املبدع	احلامل	وتظهر	ذاكرة	املفكر	

اأكر،	ومعها	تنقـــ�س	ن�سبة	االرتياح	وتت�ساعد	

ن�سبة	القلق.	

)ب( ذاكرة القلق

يف	مقابـــل	الذاكرة	املرتاحة	ترتقي	ذاكرة	

ـُلها	القلق	واحلرية.	هي	الذاكرة	التي	 اأخرى	ُيَجلِّ

اأرهقتها	املعرفة،	واأرهقهـــا	رف�س	الدناءة....	

	مريي	ورنوك،الذاكرة	يف	الفل�سفة	واالأدب،	�س139. 	)((
))(	يـــ�سري	البعـــد	االإنـــ�ساين	متعبـــا	جدا	يف	عـــامل	ال	اإن�سانيـــة	فيـــه،	كالعاقل	و�سط	
املجانـــني،	والـــ�سادق	و�سط	الكاذبـــني،	والعـــامل	و�سط	اجلهـــال...	وِقـــ�ْس	على	

ذلك	...	لذلك	قال	املتنبي:

َقاوِة	َيْنَعُم ُخو	اجَلَهاَلِة	يِف	ال�سَّ
َ
عيم	ِبَعْقِلِه				❁ ❁ ❁					واأ ُذو	الَعْقِل	َي�ْسَقى	يِف	النَّ

ـــٌة	من	كثري	من	الق�س�س	 وهي	ذاكرة	ُم�ْسَت�َسفَّ

التي	جتعـــل	من	ق�سايـــا	اجتماعيـــة	و�سيا�سية	

وفكرية	مو�سوعًا	لها.

فقـــ�س�س	»اإ�سارة	مرور«	و	»بنـــك	الريح«	

	 َتـــالًّ خُمْ و�سعـــا	 ُر	 وِّ ُتـــ�سَ و	»حـــرارة«	 و	»زواج«	

للعالقـــات	االإن�سانيـــة	يف	جمتمـــع	يعـــاين	مـــن	

الطبقية	ومن	النفاق	االجتماعي	ومن	التكلف.	

ُد	القـــ�سة	االأوىل	التناقـــ�سات	 ـــ�سِّ فبينمـــا	جُتَ

الطبقيـــة	ال�سارخة	من	خالل	تقابل	�سخ�سية	

ِف	 هند	وزوجها	الـــري،	اللذين	ينعمـــان	مُبَكيِّ

ال�سيـــارة	الفاخـــرة،	و�سخ�سية	الطفـــل	البائع	

للمناديل	كلما	�سمحت	له	اإ�سارة	املرور	باإيقاف	

هـــوؤالء؛	واإذ	ينام	هو	من	حر	الَهجرِي	ومن	عناء	

ُمطـــاردِة	ُزبنائه	بـــني	ال�سيـــارات	ُم�ستنًدا	اإىل	

جـــذع	نخلة،	يغفـــو	الزوج	حتت	رحمـــة	املكيف	

و�سقف	ال�سيـــارة	الفارهة،	يف	حني	تعي�س	هند	

هـــذه	املفارقـــة	فتنتـــ�سر	الإن�سانيتهـــا	وملـــا�ٍس	

م�سكوت	عنه	اإال	من	اإ�سارات	يف	بداية	الق�سة،	

وتعانـــق	الطفل	متحدية	انتقـــاد	زوجها	له	باأنه	

ميثل	طبقة	متار�س	الت�سول،	وتختفي	وراء	هذه	

املهنة	لالغتناء.

وال	تكاد	قـــ�سة	»بنك	الريـــح«	تختلف	عن	

»اإ�سارة	مـــرور«	يف	الهـــدف	الذي	ترمـــي	اإليه.	

فعثور	الطفل	على	ورقة	من	فئة	املئة	دوالر	كان	

منا�سبـــة	لتاأمل	هذه	الورقة	وقـــراءة	تفا�سيلها	

باإعجاب،	بل	اإنها	منا�سبة	الزدراء	حياته	وحياة	

البائـــ�سني	الذين	يحيطون	به.	وهو	يفرط	فيها	

للريح	ويعود	ال�سطيادها	من	جديد،	اإمنا	يلعب	

مب�ساعره	التواقة	اإىل	القدرة	على	امتالك	متاع	

احليـــاة	الدنيا	والت�سرف	فيـــه	كما	ي�ساء.	وما	
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االأ�سئلة	الكثرية	التـــي	طرحها	وهو	يتاأمل	هذه	

الورقـــة	اإال	دليل	علـــى	احلرمان	الـــذي	يعي�سه	

هـــذا	الطفل	املُ�ْسِفِق	على	حال	اأمه	التي	تق�سي	

النهـــار	كله	يف	تنظيـــف	موائد	االأغنيـــاء.	اإنها	

»لعبة	احلرمان	والتملـــك«	التي	تنتهي	ب�سعود	

الورقة	اإىل	االأعلـــى	مدفوعة	بالريح،	فيتقل�س	

حجمهـــا	يف	نظـــر	الطفـــل.	واإن	للريـــح	دالالت	

اأغلبهـــا	ُمزعج	اأو	ُمهلك،	وتلـــك	قراءة	ممكنة	

جدا	لها	يف	الق�سة...!!.

	 اإنـــه	ملـــن	املنـــ�سف	حقـــا	اأن	تـــرى	املُِطـــلَّ

عليـــك	من	االأعلى	�سئيَل	احلجم	كما	يراك	هو	

اأيـــ�سا.	اإنهـــا	عدالة	ال�سماء	التـــي	ي�سبح	فيها	

و�سيـــُع	الدنيا	ورفيُعها	على	امل�سافة	نف�سها	من	

	 االمتـــالك	واحلرمـــان.	اإن	الورَقـــة	َبْنـــٌك	َه�سٌّ

ال	ي�سمـــد	اأمـــام	ريـــح	اأْعتى	منهـــا	ومنه	ما	مل	

َننْي.	ولذلك	�سرعـــان	ما	تال�ست	 �سَّ يكونـــا	حُمَ

الأنها	لي�ست	�سناعة	حملية.

اأما	قـــ�سة	»زواج«	فهـــي	م�ساءلة	�سريحة	

لتعقـــد	تكاليف	الزواج	وت�سرب	عادات	وتقاليد	

ُتعيـــق	تفكري	النا�س	فيه.	َفغالء	املُهور	واملبالغة	

َد	حالـــة	املجتمع	 يف	لـــوازم	الُعـــر�س	ُتبـــنُي	َتَعقُّ

ال�سعـــودي	الذي	غاىل	كثـــرًيا	يف	املظاهر	على	

حـــ�ساب	اجلوهـــر.	قـــال	الـــ�سارد	معلقـــا	على	

هـــذا	االنعطـــاف:	»وراجـــت	تقاليـــد	واأعراف	

ومظاهـــر	وعـــادات	فيهـــا	�سيء	مـــن	التغيري،	

والثقـــايف	 االجتماعـــي	 التعقيـــد	 نقـــل	 مل	 اإن	

.
)((
واالقت�سادي«

	ويف	اإطار	هذا	التحـــول	ال�سلبي،	كما	يراه	

))(		�سرية	نعل،	�س79.

املبدع،	تبـــدو	�سورة	الطبيب	املهمل	الذي	كان	

ُم�سرتخًيا	غري	ُمبـــاٍل	الأمر	املر�سى	حتى	جاءه	

خـــر	ُقدوم	ابنة	الوزير،	التي	تعاين	من	ارتفاع	

درجة	احلـــرارة،	َفهرول	م�سرًعا	ُمتعًرا	مبعَر	

اللبـــا�س	للقيام	بالواجب	الـــذي	كان	قد	اأهمله	

قبـــل	و�سول	اخلـــر،	واإْذ	ا�ستدعى	كل	مهاراته	

املمكنـــة	وامل�ستحيلـــة	جلعـــل	درجـــة	حرارتهـــا	

منخفـــ�سة	بداأ	يبحث	عن	رقم	الوزير	لُيطمئنه	

على	ابنته،	وعن	ا�سمه	لتعبئـــة	مطبوع	امَل�ْسَفى	

كاإجـــراء	»قانـــوين«	لي�سل	يف	النهايـــة	اإىل	اأنه	

َلْتـــُه	من	حالة	االإهمال	 خمـــدوع،	فهذه	التي	َحوَّ

طنعـــة	ما	هـــي	اإال	طفلة	من	 اإىل	اجلديـــة	املُ�سْ

اأطفال	ال�سعب،	واأن	ابنة	الوزير	كانت	يف	جناح	

اآخـــر،	عاجلها	طبيب	غـــرِيه	وخرجت	من	باب	

خا�س.

ويت�ساعـــد	هذا	القلـــق	اإىل	قمتـــه	عندما	

يتناول	عبد	اهلل	حممد	النا�سر	ق�سايا	�سيا�سية	

ت�ستحـــ�سر	و�سع	االإنـــ�سان	العربـــي	يف	عالقته	

باأ�سقائه	اأو	يف	عالقته	باالآخر.

فقـــ�سة	»خُمـــاوز«	التي	حتكي	عـــن	فريق	

القريـــة	الذي	قاده	َقـــَدره	اإىل	مقابلة	فريق	من	

الريا�س	�َسُيْمنى	بهزمية	نكراء	)ع�سرة	اأهداف	

ل�سفـــر(،	ومل	يجد	املـــدرب	الـــ�سوداين	الذي	

قـــاد	فريـــق	القرية	من	مـــرر	اإال	اتهام	احلكم	

وال�سكـــوى	من	انحيـــازه	لفريق	الريـــا�س،	واإن	

ُب	هذه	االتهامات	وُتْبِطلها.	 كانت	النتيجة	ُتَكذِّ

َقَها	رجال	 دَّ ك	بها	املـــدرب	و�سَ �سَّ ومع	ذلـــك	مَتَ

القبيلة	و�َسَعوا	اإىل	اإثباتها	دون	جدوى.	

وتعـــد	هذه	الق�سة	مدخـــال	لر�سم	مالمح	
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ـــ�ِس	البعيد	عـــن	املركز	 االإنـــ�سان	العربي	املَُهمَّ

الذي	ي�سنع	القـــرار.	اإن�سان	كثري	ال�سكوى	من	

الظلم	الـــذي	يلحقه	لكن	ال	اأحـــد	ي�سمعه.	اإنها	

قـــ�سة	َجْلِد	الذات	على	تخاذلها.	قال	ال�سارد،	

ومن	خلفه	املبدع:	»فهياأة	االأمم	املتحدة	ُت�ْسِقُط	

�سبعني	قـــرارا	دوليا	�سد	اإ�سرائيـــل،	لكن	هذه	

َرة	دائًمـــا	ت�سع	ِحَيَلهـــا	وجهدها	 الهيـــاأة	املَُظفَّ

علينـــا.	وتطبـــق	كل	قـــرار	يقـــع	علـــى	روؤو�سنا	

بحذافريه	[...[
العامل	كله	»خُماِوز«	�سدنا،	وتلك	حقيقة...	

ا	اأننا	خُماِوزون	 ولكن	احلقيقة	ال�سارخة	اأي�سً

�سد	اأنف�سنـــا.	فكلنا	�سد	بع�سنـــا...	كلنا	نقف	

دائمـــًا	على	حد	التناق�س	مع	اأنف�سنا...	بع�سنا	

.
)((
يلوم	بع�سًا،	وبع�سنا	يغدر	باالآخر«

اإن	هذه	املبـــا�سرة	يف	االأ�سلوب	-على	غري	

عادة	املبـــدع-	لها	ما	يررها	من	خالل	طبيعة	

فهـــم	 ال�سكـــوى،	 اأ�سدروا	 الذيـــن	 ال�سخـــو�س	

ب�سطاء	يف	اأنف�سهم	ويف	حميطهم	ويف	عاملهم،	

ُروُرون	يف	االآن	نف�سه،	فال	جمال	 مهزومون	ومَمْ

للَمْمرورين	لتخري	اللفظ	واالأ�سلوب	اأمام	َغَلَبِة	

املرارة.	

اإنهـــا	العالقـــة	غـــري	ال�سوية	بـــني	الهام�س	

املُْنِتِج	املن�سي،	واملركـــز	امل�ستهلك	املتغطر�س،	

اإن	 وامل�ساعـــر...	 واالأفـــكار	 االإرادات	 �سراع	

العـــرب	املهم�سني	خلقوا	مـــن	اأنف�سهم،	اأي�سا،	

مراكـــز	وهوامـــ�س	اأخـــرى	فُعدنـــا	اأمـــام	َعَرٍب	

وَعَرٍب...!

والأننا	كذلك،	فنحن	على	ا�ستعداد	طبيعي	

))(		من	اأحاديث	القرى،	�س45-46.

للتخلي	عن	ِقَيمنـــا	وتفكرينا،	ملجرد	اإح�سا�سنا	

اأننا	يف	مواجهة	هذا	االآخر/	الغربي.	ففي	ق�سة	

�ِسيٌد	ِلُعْقـــَدِة	االآخر	التي	 »الدميوخراطيـــة«	جَتْ

متار�س	َت�َسلَُّطها	علينـــا.	فرجال	القرية	الذين	

اختـــاروا،	بطريقة	الت�سويت	احلر،	اإماًما	لهم	

ُهـــم	يف	�سالة	الرتاويح	�سرعان	ما	اأنكروا	 ِلَيوؤُمَّ

على	اأنف�سهـــم	هذا	االختيـــار	النزيه	ملجرد	اأن	

ْعِجَب	بق�سة	
ُ
طالًبا	جامعًيـــا	اأخرهم،	بعدما	اأ

ومـــ�سار	االختيار،	اأن	ما	قاموا	به	)الت�سويت(	

ي�سمـــى	»الدميوقراطية«،	وهـــي	مفهوم	غربي	

يعني	نزاهة	االختيار	واحرتام	االإرادات.	

اإن	مـــا	ابتدعـــه	هـــوؤالء	الرجـــال	هـــو	مـــن	

�سنيعهم،	اإجناز	ُيْحـــ�َسُب	لهم،	ولكن	كلما	بدا	

لهـــم	اأنه	ِفْكٌر	مـــ�سرتك	يتقا�سمه	معهم	الغرب	

	 »الكافـــر«	تـــروؤوا	منهـــم.	وكاأن	املفهـــوم	اأَحقُّ

باالْمِتـــالِك	مـــن	الفكـــرة	وال�سلـــوك.	ولذلـــك	

ختم	ال�سارد	ق�ستـــه	بالقول:	»واأول	مرة	اأ�سمع	

اأو	»الدميوخراطيـــة«	 بالدميوقراطيـــة	 فيهـــا	

.	وهـــذه	نتيجـــة	طبيعيـــة	ملقدمـــة	
)((
الكافـــرة«

بديهية	اأي�سا	تختزل	اإبعاد	االإمامني	املُختاَرْين	

بالت�سويـــت	ملجـــرد	علـــم	النـــا�س	بـــاأن	االأمـــر	

الغـــرب.	 يعتمدهـــا	 اختيـــار	 بطريقـــة	 يتعلـــق	

 .
)((
و�سف	ال�سارد

ويف	ثنايـــا	هـــذه	القـــ�سة	ُتْطـــَرُح	ق�سايـــا	

 .
)((
اأخرى،	بطريقة	�ساخرة

ـــَم	ثنائيـــة	الكافـــر	واملوؤمن	يف	 كُّ ولعـــل	حَتَ

ُق	 يِّ تـــ�سور	النا�س	لكثري	مـــن	�سوؤون	احلياة	ُي�سَ

))(		املرجع	نف�سه،	�س21.
	املرجع	نف�سه،	�س20. 	)((

		انظر	مثال:	من	اأحاديث	القرى،	�س20. 	)((
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من	جمال	التوا�سل.	وهو	ما	اأراد	املبدع	اإبرازه	

مـــن	اإ�سراره	علـــى	م�سطلح	الكافـــر	اأكر	من	

مرة	يف	هذه	الق�سة	وعند	كل	مقارنة.

اإن	مثـــل	هذه	ال�سلوكيـــات	ُتْذكي	املرارة	يف	

	ذهنه	وجَتـــرح	عواطفه،	 نف�سيـــة	املثقـــف	وَتَكدُّ

ومع	ذلك	تبقـــى	مقبولة	يف	جمتمـــع	مب�سارين	

متناقـــ�سني،	اأحدهما	ي�سعـــى	الخرتاق	االآخر،	

بـــل	ال�ستيعابه	ال	على	مبـــداإ	التعاي�س	والتفاعل	

االإيجابـــي،	واإمنـــا	علـــى	اأ�سا�س	َطْمـــ�ِس	ُهويته	

ِمُرُه	ق�سة	 وجعله	تابعا	ال	قيمة	لـــه.	وهو	ما	ُت�سْ

يَغْت	على	�سكل	حوار	 »فخاخ	الع�سافري«	التي	�سِ

م�سرحي	بني	»�سابر	عبد	ال�سبور«	الذي	يقدم	

نف�سه	باأنه	املتعايل	على	الهزيع	االأخري	من	ليل	

َجـــِل،	امل�ستوطن	جلبال	ال�سموخ،	والـُمرافق	 الدَّ

للع�سافري	واأ�سعة	ال�سم�س	والربيع.	و	»فرحان«	

الذي	يقدمه	�سابـــر	قابًعا	يف	القاعدة	ال�سفلى	

من	املهرجان	بني	�سجيج	االآالت	واالألوان.

يف	هذه	الق�سة	ي�سعى	�سابر	الأن	يقراأ	على	

فرحان	ق�سيدة	�سعرية	ا�سمها:	»املن�سار«،	وهي	

،	تتحدث	عن	 ل�ساعر	عربي	جمهـــول	اأو	ُمَتَخٍفاّ

جنار	عربي	م�سهور	ين�سر	اجلماجم	»ويحولها	

َكَمتـــني	ي�سنع	منهمـــا	ِفخاًخا	 اإىل	ِفْلقتـــني	حُمْ

ل�سيد	الع�سافري	الرية	امللعونة	املتمردة	على	

.	ُيبـــدي	فرحان	قبـــواًل	لالطالع	
)((
االأقفـــا�س«

علـــى	الق�سيـــدة	وعر�سها	على	مـــواله	معتقًدا	

اأنهـــا	�سد	الع�سافري،	فينبهه	�سابر	اأنها	ُكِتَبْت	

الأجـــل	م�ساعـــدة	هـــذه	الع�سافري	علـــى	اتقاء	

الفخاخ،	وتدعوها	اإىل	مزيد	من	التمرد	عليها	

ياديها. وعلى	�سَ

	�سرية	نعل،	�س18. 	)((

يـــ�ساأل	�سابُر	فرحان	هـــل	عنده	ع�سافري	

بـــاهلل،	 »اأعـــوذ	 ال�سفلـــى،	فيجيـــب:	 بالقاعـــة	

وال	ع�سفـــور	واحـــد.	يوجـــد	لدينـــا	دجاجات.	

	وتنـــام.	نحن	 الدجاجـــة	ت�سلـــم	راأ�سهـــا	ِلُيَدكَّ

هنـــا	يف	نعيم	مقيم.	فال	اأ�سجـــار،	وال	حجارة،	

وال	جبال،	وال	�سم�س.

لدينـــا	َعناِبُر	مليئـــة	باحلوريـــات،	واأنهار	

تتدفـــق	بالذهب،	ناأكل	ون�سرب	وندخن	دخاننا	

املعروف	ماركة	النعا�س،	ننام	وعندما	ن�ستيقظ	

نتو�ساأ	وُن�سلِّي	لقدمْي	ال�سيد	ثم	نبداأ	يف	تراتيل	

املديـــح.	فحياتنا	مليئة	باملرح	والغناء	وال�سرب	

.
)((
وال�سعادة«

اإن	فرحـــان	هذا	�سعيد	مبا	هو	فيه،	ولذلك	

يدعـــو	�سابر	لالن�سمام	اإليه	موؤكًدا	له	اأن	ولوج	

القاعة	ال�سفلى	�سيكون	�َسِل�ًسا	الأنه	يعرف	اأنا�ًسا	

نافديـــن	»ميلكـــون	�سالًحـــا	وُيخوًتـــا	وجمالت	

.	اإنهـــم	ميلكـــون	اإذن،	كل	
)((
وجرائـــد	اأيـــ�سًا«

و�سائل	احلماية	والت�سويق	حلياتهم،	فاالإعالم	

و�ُسَلـــٌط	 اأ�سا�سيـــة	 مفاتيـــُح	 والـــ�سالح	 واملـــال	

قوية	وجبارة.	

ومـــع	كل	هذه	االإغراءات،	فـــاإن	�سابر	ظل	

ا	اخلـــ�سوَع	لهذه	 �سامـــًدا	علـــى	موقفه	رافـــ�سً

احليـــاة،	جميًبا	فرحان	باأن	ال	وقت	له	ي�سيعه،	

فهـــو	م�سغول	بتكـــ�سري	الفخاخ	وبنـــاء	اأع�سا�س	

الع�سافري.	اإنه	مهـــوو�س	بتفريخ	اأدوات	الثورة	

على	حياة	التَّهاُلك	والتَّ�سابي.

اإن	املبدع	هنا	ينتـــ�سر	للق�سيدة	بو�سفها	

	املرجع	نف�سه،	�س19. 	)((

	املرجع	نف�سه،	�س19. 	)((
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	علـــى	ِقَيـــِم	مقاومة	 رمـــًزا	للنـــ�سال	وِلْلَحـــ�سِّ

الت�سلـــط،	ال	ق�سائـــد	املـــدح	البـــارد	والتبجيل	

ـــُر	ال�سعـــراء	بوظيفتهم	التي	 .	وكاأنه	ُيَذكِّ الَفـــجِّ

	يف	 تـــال�ست،	وو�سعهم	االعتباري	الـــذي	اْنَحلَّ

فيٍق	اأدار	ظهره	لل�سعر	ولل�سعراء. زمن	�سَ

وهـــذا	االنت�سار	لالإبداع	يحيلنا	اإىل	ق�سة	

اأخـــرى	طافحـــة	بالقلـــق	واملعاناة،	هـــي	ق�سة	

»االإنـــ�سان«،	التـــي	تختـــزل	معانـــاة	َغريٍب	عن	

وطنه،	افتقد	نعمة	احلديث	ملدة	طويلة،	يجوب	

الـــ�سوارع	خمرتًقا	الكثري	من	النا�س	لكن	بدون	

حديث.	يقـــرتب	من	ر�سامـــة،	يتاأمل	ما	تر�سم	

ا	من	 فيـــزداد	اإحـــ�سا�سه	بالغربة.	ومل	يجـــد	ُبدًّ

اأن	يخاطـــب	نف�سه:	»يا	َلوح�سَة	االغرتاب!	هذه	

التي	بجانبي	االآن	بيني	وبينها	اآالف	االأميال،	بل	

 .
)((
اآالف	الع�سور	رغـــم	دم	اإن�سانيتها	العتيق«

ومـــع	ذلك	يجـــد	اجلـــراأة	الكافيـــة	ملخاطبتها	

بكلمـــة	واحدة:	»اأنـــا	غريـــب«،	اإال	اأنها	ال	تهتم	

الأمـــره	رغـــم	اإ�سراره	على	هـــذه	الكلمة،	بل	اإن	

اإحلاحه	هـــذا	�َسُيقاَبُل	بتهديدهـــا	اإياه	مبناداة	

البولي�س.	وهو	ما	جعله	يح�س	باالإحباط	في�سكو	

جُماِهرا:	»اأنا	منذ	اأ�سبوع	مل	اأحتدث	اإىل	اأحد.	

ال	اأريـــد	�سيًئا.	اأريـــد	اأن	اأحكي.	اأن	اأحتدث	اإىل	

.
)((
اإن�سان.	قالت:	اأنت	جمنون«

فتـــح	 ق�سوتـــه،	 علـــى	 هـــذا،	 جوابهـــا	 اإن	

ُر	 َخَذ	ُيَنظِّ
َ
لل�سخ�سية	املغرتبة	الباب	للحديث	َفاأ

لفل�سفـــة	الكالم	قائـــاًل:	»احلديث	يـــا	�سيدتي	

فن،	بل	هو	اأعظم	الفنـــون.	باحلديث	ن�ستطيع	

اأن	نـــر�سم،	ن�ستطيع	اأن	ن�سحـــك.	ن�ستطيع	اأن	

	املرجع	نف�سه،	�س101. 	)((

	املرجع	نف�سه،	�س102. 	)((

نبكي.	وبال	حديث	ال	ن�ستطيع	فعل	اأي	�سيء	اإال	

.	هنا	ُتْدِرُك	هـــذه	الر�سامة	عمق	
)((
اأن	منـــوت«

ِف	للكالم،	فتدنو	منه	وت�سفه	 تفكري	هذا	املَُت�َسوِّ

باأنه	فيل�سوف،	بـــل	اإنها	تطلب	منه	اأن	تر�سمه.	

	يف	�سلوكها	اأحدثته	الكلمة	التي	 ٌل	َنْوِعيٌّ وُّ اإنه	حَتَ

ًة	على	عدم	�سماعها.	�سي�سمح	لها	 رَّ كانت	ُم�سِ

باأن	تر�سمه،	لكن	بعدما	يب�سط	راأيه	يف	فل�سفة	

الـــر�سم	وعالقته	بالكالم.	قـــال:	»نعم	اأ�سمح،	

لكنك	لـــن	ت�ستطيعـــي.	�سوف	تر�سمني	ج�سدي	

وال	فل�سفة	يف	اجل�سد.	لن	ت�ستطيعي	اأن	تر�سمي	

وجـــداين	واأحا�سي�سي	وحبـــي	و�سوقي	وهيامي	

وان�سكاب	الدمع	بني	جوانحي.	�سوف	تر�سمني	

.	هو	منطق	
)((
	ولن	تر�سمي	االإن�سان« التمثال	يفَّ

ال	االأر�سطيـــة،	 اإذن،	 االأفالطونيـــة،	 املحـــاكاة	

اأو	العك�س	ح�سب	طبيعة	الت�سور،	وطبيعة	فهم	

.)((
املتخاطبني	لفعل	املحاكاة

اإن	مـــا	ميكن	ا�ستخال�سه	من	هذه	الق�سة	

هو	اأن	عبـــد	اهلل	النا�سر	ينت�سر	للكلمة	ولروح	

االإنـــ�سان	ال	ملظهره،	كما	يطـــرح	اأمرا	مهًما	هو	

ه	 انت�سار	كل	مبـــدع	لالإبداع	الذي	يع�سقه	ويعدُّ

االأقـــدر	على	اأن	يختزل	روؤيتـــه،	ويكون	وا�سطة	

بينه	وبني	االآخر	لنقل	الر�سالة.

ُح	ق�سة	 وغري	بعيـــد	عن	هذه	الق�سة	ُتْف�سِ

»خيـــط	العنكبـــوت«	عن	فل�سفة	اأخـــرى	للمبدع	

االإنـــ�سان	ولتكوينـــه	وللعالقـــة	 ـــُر	حليـــاة	 ُتَنظِّ

اجلدليـــة	بـــني	احلياة	واملـــوت،	فهـــذا	اخليط	

	املرجع	نف�سه،	�س102. 	)((

	املرجع	نف�سه،	�س103. 	)((
	نعلم	اأن	اأفالطون	َميَّال	للفكر	والقيم،	ال	للمادة،	وبذلك،	فاملنطق	الذي	حتدث	 	)((
بـــه	الكاتب	اأفالطوين	املنـــزع.	ونعلـــم	اأن	اأر�سطو	ميال	للمحـــاكاة	املبدعة	التي	

جوهرها	ال�سكل،	وبهذا	فمنطق	الر�سامة	اأر�سطي.
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ْهَوِن	البيوت	�ستنتج	عنه	
َ
الذي	هو	َنواُة	ت�سكيِل	اأ

اأحداث	ِجـــ�ساٌم	تفرز	تـــ�سورات	عميقة	ملاهية	

االإنـــ�سان	وتكوينه.	فاالأم	املكلومـــة	التي	ت�سكل	

حمور	هذه	الق�سة	�سيدفعها	حدُث	غياب	ابنها	

ه	حلـــادِث	�ُسْغـــٍل	اإىل	تاأمل	 املفاجـــئ،	وتعـــر�سُ

خـــ�سب	ال�سقـــف	يف	ليلـــة	مطرية،	وهـــو	�سلوك	

�َسُيْنِتج	اأمرين:

ُب	املـــاء	من	�سقـــوق	ال�سقف	 اأولهمـــا	َتـــ�سرُّ

وانحـــداره	اإىل	االأ�سفـــل	يف	�سكل	نقـــط	تختلط	

بالطني،	وهي	فر�سة	ال�سارد	لب�سط	راأيه	الذي	

 .
)((
يعتـــر	اأن	احليـــاة	يف	ماهيتها	مـــاء	وطني

وهي	حيـــاة	خمتلفـــة	كاختـــالف	ت�ساقط	هذه	

َرِت	االأم	بابنهـــا	الذي	كان	 القطرات	التـــي	َذكَّ

مينـــع	املـــاء	من	التـــ�سرب	اإىل	البيـــت	ملا	كانت	

رجله	ُمعافاة.

اأمـــا	االأمـــر	الثـــاين،	فهـــو	هـــذا	العنكبوت	

	مـــن	�سقـــوق	ال�سقـــف	واملتغـــذي	على	 املَُتـــَديلِّ

الفـــرا�سة.	وهو	ما	جعل	الـــ�سارد	ُيْف�ِسُح	املجال	

لفل�سفتـــه	يف	احليـــاة	واملـــوت	قائاًل:	»فـــرا�سٌة	

تتغذى	على	الزهـــر،	وعنكبوت	ياأكل	الفرا�سة،	

	ياأكل	العنكبوت،	وثعلب	ياأكل	القط،	وذئب	 وِقطٌّ

يـــاأكل	الثعلـــب،	و�سيـــاد	يقتل	الذئـــب،	ونوازل	

االأيام	تاأكل	ال�سياد.	يا	لها	من	دورة!	يا	له	من	

عامل	ال	يفنى	وال	ينتهـــي!	ُيْن�ِسُل	وُيْنِتُج	ثم	يدفع	

اإنتاجه	يف	ِجراب	املوت،	يف	باطن	االأر�س.	اإنها	

.
)((
حياة	ه�سة	وواهنة	مثل	بيت	العنكبوت«

وت�ستمر	الذاكرة	املوؤرقة	بهموم	املجتمع	يف	

ا�ستغالها	من	خـــالل	ق�ستْي	»غدر«	و	»اللقاء«،	

	املرجع	نف�سه،	�س26. 	)((

	املرجع	نف�سه،	�س25. 	)((

فهمـــا	جت�سدان	�سلوك	الغـــدر	واخليانة،	�سواء	

مـــن	خـــالل	الثعلب	الـــذي	اعتنـــى	بـــه	اأطفال	

القريـــة	فتعافـــى	بعـــد	اأن	كان	علـــى	مـــ�سارف	

الهالك،	ليعود	اإليهم	ويفـــرت�س	اأف�سل	واأجمل	

َيَكـــِة	علـــى	االإطـــالق.	اأو	مـــن	خـــالل	بطل	 الدِّ

ق�سة	»اللقاء«	الذي	ر�سم	�سورة	جميلة	لفتاته	

»ليلى«	عـــر	املرا�سلة	واملُهاَتَفة،	قبل	اأن	يحددا	

لقـــاء	مبـــا�سرا	�سيكـــ�سف	عـــن	مفاجـــاأة	غـــري	

�سارة	للبطل	الذي	وجـــد	اأمامه	امراأة	اأطاحت	

َر	حيلة	 بـــكل	اأحالمه.	ومـــا	كان	منـــه	اإال	اأن	َدبَّ

للتخلـــ�س	مـــن	هذا	الكابـــو�س	الـــذي	كان	قبل	

اللقـــاء	حلمـــا	رائعا.	جنح	يف	االأمـــر،	ولكنه	مل	

ينجح	يف	اختبـــار	اإن�سانيته	حني	تاأمل	ر�سالتها	

التـــي	تقـــول:	»عزيزي	�سلطـــان،	اأعتـــذر	اإليك	

ب�سدة،	مل	اأمتكن،	ل�سبـــب	قاهر،	من	احل�سور	

.
)((
يف	املوعد		...	حاملُة	الر�سالة	�سديقتي«

مة	
ُ
اأما	قـــ�سة	»�سرية	نعـــل«	فهي	ذاكـــرة	اأ

العرب	باأكملهـــا،	تاريُخ	حياٍة	ي�سكل	النعل	اأحد	

اأبرز	مظاهرها.	وهو	ما	ا�ستح�سره	ال�سارد	بنوع	

من	االعتزاز	وا�سفا	ِخْدمات	هذا	احلذاء،	قبل	

اأن	ي�سبـــح	مو�سع	ت�ساوؤل	عـــن	جدواه	يف	حياة	

اأخرى	مل	يعد	من	لوازمها،	بل	َمو�سَع	ُم�ساوَمٍة	

ماديـــة	ُمغريـــة	اأ�سالـــت	ُلعـــاب	�ساحبـــه	الذي	

انتهـــى	به	االأمر	اإىل	اال�ستـــ�سالم	والتفريط	يف	

حذاء	عـــاد	مثقوبا	ُمَكْرم�سا.	قال:	»ولكن	ماذا	

َي�سرُيَك	اأو	ي�سريين؟	�سوف	اأبيعك	وْلَتْبَق	نعال	

.
)((
حمرتما	عند	ع�ساق	النعال	املحرتمني«

اإنـــه	التفريط	يف	املـــا�سي	بـــكل	مقوماته.	

	املرجع	نف�سه،	�س94. 	)((
	املرجع	نف�سه،	�س37.  	)((
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ومـــا	ا�ستغراُب	ال�سارد	من	ت�ساعد	قيمة	النعل	

ْجِل	التـــي	انتعلته	اإال	اإقراٌر	 حتـــى	َعَلى	قيمة	الرِّ

باأنه	اأ�سيـــل	؛	الأنه	اختزال	لالأر�س	التي	دا�َسها	

ْجل،	 علـــى	�سبيل	املُجـــاَوَرِة	الدائمة،	بينمـــا	الرِّ

التـــي	هي	جزء	من	االإنـــ�سان،	تبحث	دائما	عن	

»االأفـــ�سل	واملريح«	واإن	اقتـــ�سى	االأمر	التخلي	

عـــن	كل	القيـــم	وموؤ�سراتهـــا	»القدميـــة«.	وما	

اأعتقد	اأن	اأحدا	يجـــادل	يف	كون	االأر�س	ال	تقل	

اأهميـــة	عن	االإن�سان	اإن	مل	تكن	اأكر	منه	قيمة،	

ففيهـــا	وجدانه	وذاكرته	وِقَيُمـــُه	التي	ال	اعتبار	

لـــه	بدونها،	بل	منهـــا	حياته	وحـــ�سوره،	وفيها	

موته	وغيابه.

	بالتحـــوالت	 وال	يغفـــل	املبـــدع	اأنـــه	معنـــيٌّ

ال�سيا�سية	الطارئة	على	العامل	والعامل	العربي،	

ففـــي	قـــ�سة	»املثقـــف«	تلـــوح	�سخ�سيـــة	قليلة	

احلديث	اإىل	درجة	ال�سمت،	يكاد	ُيْجِمُع	النا�س	

على	احرتامها.	ال	يتدخل	يف	حديث	اإال	ملو�سوع	

يـــراه	ُم�ستِحقا	للتدخل.	وهو	ما	مت	بالفعل	حني	

راأى	القوم	يتداولون	اأمر	ال�سيوعية	التي	حتاملوا	

عليها	ُم�سايرين	يف	ذلك	اإمام	امل�سجد،	حماوال	

ت�سحيـــح	نظرتهـــم	»املغلوطـــة«،	اأو	باالأحـــرى	

تنوير	عقولهم	اجلاهلة	باملـــو�سوع،	وتعريفهم	

باأدبيات	ال�سيوعية.	اإال	اأنهم	انتف�سوا	يف	وجهه	

وَزَجروه	منت�سريـــن	لقيمهم	املتاأ�سلة،	وهو	ما	

دفـــع	به	اإىل	و�سفهـــم	باأبـــ�سع	االأو�ساف.	قال:	

»هوؤالء	ح�سرات..	هوؤالء	متخلفون..	املفرت�س	

ـــُف	كتاًبا	 وؤَلِّ
ُ
اأن	يرحلـــوا	اإىل	قبورهـــم..	�سوف	اأ

.
)((
اأف�سح	فيه	هوؤالء	اجلهلة«

	من	اأحاديث	القرى،	�س51. 	)((

2-2-  ذاكرة القارئ و�صوؤال الأدبية

كما	ُتْنِتُج	الذاكـــرة	خطاًبا،	فاإن	هذا	اخلطاب	

ُيْنِتُج	ذاكـــرًة	اأخرى	هي	ذاكـــرة	القارئ.	فمن	

ائه،	 ِجَهـــٍة	يـــ�سري	هذا	اخلطـــاب	مرجًعـــا	ِلُقرَّ

�ُس	فيه	الُقراء	مرجعيات	 ومن	جهة	اأخرى	َيَتَلمَّ

الكاتـــب،	وهو	ما	نقـــ�سده	من	هـــذه	الذاكرة.	

اإنه	فهم	�سديـــد	االرتباط	بـــ�سوؤال	االأدبية،	اأي	

باخل�سائـــ�س	الفنيـــة	التـــي	متيز	اإبـــداع	هذا	

	خطـــاب،	ال	ُيْنَتُج	من	 املبـــدع.	فاخلطـــاب،	اأيُّ

فراغ،	واإمنا	من	قراءات	متعددة	َيَتَملَُّكها	املبدع	

قبـــل	اأن	ي�ستثمرها	يف	اإبداعه	»فكرة	و�سياغة«	

بلم�سة	خا�سة	منه	ترفعه	اأو	ُتزري	به.

اإن	قـــارئ	جمموَعَتـــْي	املبدع	عبـــد	اهلل	حممد	

	اأمريـــن	اأ�سا�سني	 ُ النـــا�سر	ال	ُيـــ�ْسِكُل	عليه	َتَبنيَّ

مرتبطـــني	باخل�سائ�س	الفنيـــة	لكل	ق�س�سه	

يف	املجموعتني،	هما:	

) اأ (  طبيعة اللغة

متتاز	لغة	املجموعـــة	بكثري	من	الر�سانة	

والرقـــي	يف	ب�ساطتها،	والتعـــايل	عن	الغمو�س	

والتعقيـــد	يف	رمزيتهـــا.	فهـــي	ال	تنحـــدر	اإىل	

ـــِئ.	لغـــة	ُو�ْسطى	 َلكُّ االإ�سفـــاف	وال	ُتوِغـــُل	يف	التَّ

تقرتب	مـــن	الو�سف	وال�سرد	َقْدَر	اقرتابها	من	

االإيحـــاء	واملجـــاز	ولغة	البيان	بـــكل	مقوماتها.	

ولذلك	يح�س	القارئ	يف	كثري	من	الق�س�س	اأنه	

ْعِمَيَة	 اأمام	َنَف�ٍس	�سعـــري	راٍق	جًدا	ال	ميار�س	التَّ

بقـــدر	ما	يقود	اإىل	الفكرة	بكل	�َسال�َسٍة	وباأبهى	

�سورة.	ولغـــة	من	هـــذه	الطبيعة	جتعـــل	املبدع	

اأكـــر	التزاما	باأهم	مقوم	من	مقومات	الق�سة	

الق�سرية.	اإنها	اللغة	ال�سعرية	ذات	االإيحاءات	
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.
)((
..	والدالالت	القوية

اإن	قارئ	املجموعتني	ال	ُيْخِطُئ	ما	يف	اللغة	

لَّـــٍة	حني	ي�سرت�سل	املبدع	 من	اْن�ِسيابية	غرِي	مُمِ

يف	و�سف	امل�ساهـــد	اأو	االأحا�سيـــ�س	اأو	التعليـــق	

َرٍة	يف	اإبراز	املعنى	 علـــى	املواقف،	وغري	ُمَقـــ�سِّ

باأجمل	�سوره	حني	يلجاأ	اإىل	التكثيف.

ولو�سع	القـــارئ	اأمام	طبيعـــة	هذه	اللغة	

التـــي	اأحتدث	عنهـــا	اأقتطف	لـــه	منوذجني	قد	

يكفيان	لو�سعه	يف	ال�سورة.	قال	ال�سارد	وا�سفا	

	َزْيـــٍد	يف	ق�سة	»خيـــط	العنكبوت«	 مِّ
ُ
هواجـــ�س	اأ

بعـــد	تاأخر	و�سول	ابنها	يف	الوقت	املعتاد	بزمن	

طويـــل:	»َجلـــ�َسْت	ت�ستنهـــ�س	َكواِمـــَن	الـــ�سر	

َتـــُه	وت�ستنجد	َنخوته	)...(،	وظل	 	ِهمَّ وَت�ْسَتِحثُّ

ج�سدها	النحيـــل	غائبا	يف	َعتمة	الفجر	وعتمة	

.	وقال	وا�سفـــا	اإحدى	ليايل	القرية	
)((
احلزن«

يف	ق�سة	»كفاح«:	»كانت	ليلة	من	ليايل	ال�ستاء	

الباردة	وقد	ظهر	البدر	يف	كبد	ال�سماء	فاأ�سرق	

علـــى	الب�ساتـــني	الغافية	يف	بـــرودة	ونعا�س...،	

وكان	الطريـــق	�سامًتـــا	هادًئـــا	)...(.	كانـــت	

	يف	 اأنفا�س	الليل	هادئـــة	وكان	�سوء	القمر	َي�ِسعُّ

حيطـــان	البيوت	املقابلـــة	...،	وال	�سيء	يحرك	

�سكون	الليل	اإال	�سوت	اإبراهيم	و�سوت	ال�سغري	

.
)((
وهو	يتابعه	يف	�سعف	وك�سل«

كمـــا	اأن	لغـــة	املجموعتـــني	تـــرتاوح	بـــني	لغـــة	

الف�ساحـــة	املُِبيَنـــة،	ولغـــة	احلديـــث	اليومـــي	الذي	

ين�سجم	وطبيعة	ال�سخ�سيات	املتحدثة	يف	كل	ق�سة.	

فالدارجة	فاقعة	احل�سور	يف	كثري	من	ال�سياقات.

	فن	الق�سة	الق�سرية	باملغرب،	�س39. 	)((
	�سرية	نعل،	�س23. 	)((

	من	اأحاديث	القرى،	�س109-110. 	)((

هـــذا،	وحتـــت	اللفظ	والرتاكيـــب	وتقنيات	

ى	مرجعيات	املبدع	وا�سحة	جدا	 ال�سياغة	َتَتَبـــدَّ

يف	اإن�ساء	خطابه	الق�س�سي.	مرجعيات	يتداخل	

فيها	الديني	وال�سعري	وال�سردي	العربي	القدمي	

ْبِنَيِتِه.	وهو	ما	�َسُنْفِرُد	له	بابا	
َ
واحلديث	مبختلف	اأ

ى	التنا�س.  م�ستقال،	حتت	ُم�َسمَّ

)ب( التنا�ص

لـــه	جتليات	كثرية	تتجـــاوز	امللمح	اللغوي	

والفكري	اإىل	البناء	العـــام	للق�س�س.	فاملبدع	

عبد	اهلل	حممد	النا�سر	اأبان	عن	ذاكرة	لغوية	

وفكريـــة	خ�سبة	وهو	يبدع	قـــ�س�سه،	ففي	كل	

قـــ�سة	�َسْهٌم	من	الرتاث	العربي	املتنوع،	و�َسْهٌم	

مـــن	ذكاء	الرجـــل	وِحْنَكته	وَنباَهِتـــه	يف	َتْوِليف	

هذا	املوروث،	واإعادة	�سياغته	بالطريقة	املُْثلى	

�ُس	 لبناء	قـــ�س�سه	لفظـــا	ومعنى.	وميكـــن	َتَلمُّ

مالمح	ا�ستفـــادة	املبدع	من	الـــرتاث	مبختلف	

جتلياته	كما	ياأتي:

)- امللمح الديني

يظهـــر	يف	م�ستويني	متكاملـــني،	يتعلق	االأول	

َيِغ	القراآنيـــة	بطريقة	 بتوظيـــف	بعـــ�س	ال�سِّ

تـــكاد	تكون	ُمبـــا�ِسرة،	كما	يف	قـــول	ال�سارد	

مـــن	قـــ�سة	»الدميخراطية«:	»فـــكل	حزب	

مبا	لديهم	مقتنعـــون«،	وهو	ا�ستن�ساخ	لقوله	

ُع��ٓواْ  تعـــاىل	مـــن	�سورة	املوؤمنـــون:	{َفَتَقطَّ
يِۡهۡم  ۡمَرُه��م بَۡيَنُه��ۡم ُزُبٗرۖا ُكُّ ِح��ۡزبِۢ بَِما َلَ

َ
أ

.
)((

فَرُِحوَن}
وي�ستمـــر	اْلِتفات	املبـــدع	اإىل	القراآن	الكرمي	

د	 �سِّ من	خالل	ق�سة	»قرية	القرقف«	التي	جُتَ

	االآية	53. 	)((
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رون	حجمهم،	 عاقبـــة	املتعنتني	الذين	ال	ُيَقدِّ

َفُي�سيبهـــم	الهالك.	قال	ال�سارد	على	ل�سان	

حاكـــم	القريـــة،	وهـــو	ينـــ�سح	قومـــه	ِبَبْيـــِع	

ْيـــ�ِس	للحاكم	الكبـــري:	»�سوف	يحطمنكم	 التَّ

هـــو	وجنـــوده	ويقتـــل	ن�ساءكـــم	واأطفالكم«.	

ففـــي	كالمه	هـــذا	توليف	لن�سيحـــة	النملة	

َها ٱنلَّۡم��ُل ٱۡدُخلُواْ  يُّ
َ
أ يف	�سورة	النمـــل:	{	َيٰٓ

ُس��لَۡيَمُٰن  َيِۡطَمنَُّك��ۡم  َل  َمَسِٰكَنُك��ۡم 
.	وللخطاب	

)((
وَُجُنوُدهُۥ َوُهۡم َل يَۡشُعُروَن }

امل�سهـــور	يف	قـــ�س�س	مـــو�سى	وفرعـــون	يف	

ۡن  كثـــري	مـــن	االآيـــات:	{ِإَوۡذ َنَّۡيَنُٰك��م ِمّ
َءاِل فِرَۡع��ۡوَن يَُس��وُمونَُكۡم ُس��وَٓء ٱۡلَعَذاِب 
نَِسآَءُكۡمۚ  َويَۡسَتۡحُيوَن  ۡبَنآَءُكۡم 

َ
أ ُوَن  يَُذِبّ

 .
)((

ُِّكۡم َعِظيٌم} ب ن رَّ َوِف َذٰلُِك��م بََلٌء ِمّ
بـــل	اإن	اخلطاب	القـــراآين	�سيحـــ�سر	اأي�سا	

يف	قـــ�سة	»مرثيـــة	قرية«	من	خـــالل	و�سف	

الـــ�سارد	لهـــا	قائـــال:	»يتدفق	املـــاء	العذب	

ُك	هامتهـــا	ريح	ال�سيف	 رِّ من	حتتهـــا،	وحُتَ

ًا	 اَقُط	ُرطبا	َجِنياّ ْع�ُسِبها	وظلها،	َفَت�سَّ
َ
َتنو�ُس	ِباأ

عذبـــا	�سهيا«،	اإنه	اإحالـــة	مبا�سرة	على	قوله	

ٓي إَِلِۡك ِبِۡذِع  تعايل	يف	�سورة	مرمي:{َوُهزِّ
.
)((

ا} ٱنلَّۡخلَةِ تَُسٰقِۡط َعلَۡيِك ُرَطٗبا َجنِّيٗ
وميتـــد	اخلطـــاب	الدينـــي	اإىل	االأحاديـــث	

النبويـــة	ال�سريفة	كما	هـــو	احلال	يف	ق�سته	

»جنـــة«	التـــي	تتحـــدث	عن	�سخـــ�س	غريب	

ْذِهـــَل	بفتاٍة	ومنزٍل	يف	ب�ستاٍن	هذه	
ُ
باملدينة	اأ

بعـــ�س	اأو�سافه:	»وبعد	م�سقـــة	نفذ	منه	اإىل	

		االآية	18. 	)((
	البقرة،	االآية	49.	ويف	غريها	من	ال�سور،	كاالأعراف،االآية141.  	)((

	االآية	25. 	)((

ب�ستـــان	رائع	به	جميـــع	االأ�سجـــار	والفواكه	

التي	تخطـــر	على	البال،	ورمبـــا	اأن	به	�سيئا	

ال	يخطـــر	على	البـــال«.	فهذا	القـــول	يجعل	

ا�ستحـــ�سار	و�سف	الـــر�سول	الكـــرمي	عليـــه	

ال�سالة	وال�سالم	للجنة	»قال	اهلل	عز	وجل:	

	راأْت	 اأعددُت	لعبادي	ال�ساحلـــني	ما	ال	َعنْيٌ

وال	اأذن	�سمعـــت	وال	خطر	علـــى	قلب	ب�سر«،	

غاُتٌه	اللفظية	والداللية. اأمرا	له	ُم�َسوِّ

بل	اإن	املبـــدع	مل	يقف	عند	حـــدود	ال�سيغة	

واملعنـــى،	واإمنا	جتـــاوز	ذلـــك	اإىل	ا�ستلهام	

البنـــاء	العـــام	لبعـــ�س	القـــ�س�س	القراآنية	

وجعلـــه	�ُسلًَّمـــا	الإجناز	خطابـــه	الق�س�سي.	

فقـــ�سة	»رفـــرف«	مبنية	كمـــا	ُبِنَيـــْت	ق�سة	

ِر	ومـــو�سى	عليهما	الـــ�سالم	متاًما.	 اخِلـــ�سْ

وهي	قـــ�سة	انتـــ�سار	حمار	هزيـــل	ل�سيٍف	

ِر�ِس.	 قـــادم	للقريـــة	على	حمـــار	اأْهِلَها	الـــ�سَّ

واأثنـــاء	حكي	اأحد	ال�سيـــوخ	هذه	الق�سة	بدا	

اال�ستعجـــال	وا�سًحا	على	الـــ�سارد	للو�سول	

اإىل	النتيجـــة،	اإ�سافـــة	اإىل	جمادلته	ال�سيَخ	

الـــذي	امتعـــ�س	مـــن	�سلوكـــه،	متاًمـــا	كمـــا	

ُر	مـــن	اندفاع	مو�سى.	بل	اإن	 امتع�س	اخِل�سْ

َيَغ	نف�سها،	وهو	اأمر	وا�سح	 املبدع	َجَلَب	ال�سِّ

:
)((
من	قوله	يف	اأنحاء	متفرقة	من	الق�سة

قال	ال�سارد	متعجًبا	من	قول	ال�سيخ:

حتى	احلمري	لها	فر�سان؟

�ْسكت	واإال	قطعُت	احلديث	
ُ
فاأجابه	ال�سيخ:	اأ

اْلَفة. وال�سَّ

	�سرية	نعل،	95/96/67. 	)((
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فاعتذَر	وقال:

�سمُت	ولن	اأع�سي	لك	اأمًرا.
َ
�سوف	اأ

ويتكرر	احلوار	على	ال�سكل	االآتي:

-	نعم،	نعم	ماذا	حدث؟

	اأُقْل	لك	 -		نظر	ال�سيخ	اإيل	�َسْزًرا،	وقال:	اأمَلْ

ال	تقاطعني،	واإال	فاإين	لن	اأكمل.

علـــى	 ال	توؤاخـــذين	 جـــًدا.	 اآ�سف	 قلـــت:	 	-

تـــ�سريف.	فقـــد	�سدتني	احلكايـــة،	فهي	

حًقا	طريفة.

-	قال:	اإن	قاطعتني	ف�سوف	اأقوم	واأترك	لك	

املكان.

-	قلت:	اأبـــًدا	لن	اأقاطعك	ولن	اأ�ساألك	�سيًئا	

بعد	هذا	اأبًدا.

)- امللمح الإبداعي

نقـــ�سد	بامللمح	االإبداعي	كل	االأنواع	االأدبية	

	اأن	االأ�ستاذ	عبد	اهلل	النا�سر	 التـــي	ُي�ْسَت�َسفُّ

نظر	اإليها،	باأي	�سكل	من	االأ�سكال،	لت�سكيل	

ق�س�سه.	واملتتبع	لق�س�س	الرجل	�سيجدها	

َمـــاْلآى	بهـــذه	االأنـــواع	االأ�سيلة	مـــن	االإبداع	

العربـــي	قدميـــه	وحديثـــه،	�سعـــرا	وحكاية،	

وُنْكَتـــًة	وَمَثـــال	وُطرفة	وُدعابـــة...	و�َسُنجلي	

عـــن	متظهراتهـــا	يف	 بع�سهـــا	يف	حديثنـــا	

ق�س�سه.	

فقـــ�سة	»غدر«	مبنية	على	َمَثٍل	عربي	قدمي:	

	مـــن	اأح�سنَت	اإليه«.	فالثعلب	الذي	 ِق	�َسرَّ »اتَّ

اأنقـــذه	الـــ�سارد	وبعـــ�س	الِفْتَيـــِة	مـــن	املوت	

املحقـــق	واعتنوا	بـــه	حتى	تعافـــى،	عاد	اإىل	

القريـــة	واأجهـــز	على	ديـــك	اجلـــدة	املَُدلَِّل.	

ُرها	كما	 ْكَتَة	ُتوؤَطِّ اأما	قـــ�سة	»االأ�سحية«	فالنُّ

ا	َقْبال. نَّ َبيَّ

وي�ستلهم	املبدع	ِلق�ستْيه	»اأبولو«		و»اأبو	نيوتن«	

ا	على	م�ستوى	عالقة	 اأجواء	املقامة	خ�سو�سً

لها.	 الــنــا�س	 ونظرة	 البطلة	 الــ�سخــ�سيــات	

وت�سري	ق�سة	»رفرف«	يف	االجتاه	نف�سه	واإن	

اآدميا.	 ولي�س	 املرة	حمارا	 البطل	هذه	 كان	

قادم	 �سيــف	 ثرٌيعند	
َ
اأ ولكنه	 هزيل	 حمار	

على	اأهل	القرية،	�سيحقق	املفاجاأة	ويك�سر	

اأنقذ	 حــمــار	 ــــ�سر�س.	 ال حمارهم	 جـــروت	

فتاٍة	 اأهــل	 من	 بــ�سرائــه	 املــوت	 من	 �ساحبه	

فظفر	 ت�سكن	 حيث	 اإىل	 فتبعها	 بها	 ْعِجَب	
ُ
اأ

اأن	 عـــاوؤه	 ادِّ لــوال	 يقتلونه	 وكـــادوا	 اأهلها	 به	

عنده	 فاحلمار	 وبذلك	 احلمار.	 حاجته	يف	

ي�ساوي	احلياة،	اإذ	اأنقذه	من	املوت،	واإن	مل	

ينقذه	من	احلب.	وهو	على	�سعفه	وُهزاِله،	

كما	 متاما	 مان،	 ال�سِّ االأقوياء	 َيــ�سرع	 ذكي	

نظر	 يف	 املُحتقرون	 املقامات	 اأْبطاُل	 ُيْعِجُز	

بفكرهم	وطالقة	 النا�س	 	 ُكلَّ املجل�س،	 ُرواد	

قاِد	ذهنهم،	فتنقلب	الروؤية	من	 ل�سانهم	واتِّ

االحتقار	اإىل	االإكبار.

ولي�س	بعيـــدا	من	اأجواء	املقامـــة	يبدو	َنَف�َس	

احـــا	مـــن	كثـــري	من	 »األـــف	ليلـــة	وليلـــة«	َفواّ

الق�س�س،	اأبرزها	قـــ�سة	»جنة«	التي	تقوم	

	اخلـــارق.	وكذلـــك	ال�ساأن	 علـــى	الَعجاِئِبـــيِّ

يف	قـــ�سة	»البـــار«	التي	تـــ�سور	حالة	غريبة	

	باأمه	�سد	اأبيـــه،	وباأبيه	�سد	اأمه،	 البن	َبـــارٍّ

ُه	هـــذا	اأو�سلـــه	اإىل	اإ�سباعهما	 حتـــى	اأن	ِبـــرَّ

�سربـــا	انت�سارا	الأحدهما	كلمـــا	�سكاُه	ُظْلَم	

االآَخـــِر.	لينتهي	امل�سهـــد	باحت�سانه	لهما	يف	
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حنان	وعطف	كبريين	معتذرا	عما	بدر	منه	

الأجلهما.

وال	يغيب	ال�سعر	عن	وعي	املبدع،	وهو	العا�سق	

َن	جملة	من	 مَّ له،	املتمر�س	على	دروبه،	فقد	�سَ

ق�س�سه	بع�سا	من	اأ�سعار	القدماء	واملحدثني	

�سواء	الف�سحى	اأو	العامية	التي	تخدم	املعنى	

َن	ق�س�سه	 مَّ ُمُه.	كمـــا	�سَ العام	للقـــ�سة	وُتَتمِّ

اأي�سا	حكايات	ع�ساق	العرب.

ففي	ق�سته	»�سرية	نعل«	يكاد	البيت	ال�سعري	

االآتي:

ْغـلى:	َفــَدْيُتَك	ِمْن	َنْعــٍل
َ
َيا	َنْعلـِي	االأ

َ
اأ

�س	لْي�َس	عَلى	ِرْجِلى
ْ
اأ َمكاُنَك	َفْوَق	الرَّ

يختزل	احلـــوار	الكامل	بني	ال�سارد	والنعل،	

كمـــا	يختـــزل	التحـــول	يف	املقامـــات،	حيث	

اأ�سبـــح	النعـــل	املطلـــوب	للبيـــع،	بـــاأي	ثمن،	

ْجِل	التي	انتعلته،	اأي	اأغلى	من	 اأغلـــى	من	الرِّ

�ساحبـــه.	وال�سبـــب	اأنه	ميثل	تاريخـــا	واإرثا	

ـــٍة	كاملة	كما	�سبـــق	واأ�سرنا	اإىل	ذلك	يف	 مَّ
ُ
الأ

مو�سع	اآخر	من	هذه	الدرا�سة.	

اأمـــا	يف	قـــ�سة	»غدر«	فكان	توظيـــف	ال�سعر	

يف	 ال	�سيمـــا	 القـــ�سة،	 مفـــا�سل	 بـــارزا	يف	

بدايتهـــا،	حيـــث	ا�ستعان	الـــ�سارد	يف	و�سف	

بهـــاء	الديك	باأبيات	ب�سار	ْبـــِن	ُبْرد	يف	ديك	

.	كما	ا�ستعان	
)((
ودجاجات	ربابة	املعروفـــة

بهذا	البيت	لتاأكيد	مقامه:

رْيٍ 	الديَك،	ِديَك	بني	مُنَ نَّ
َ
كاأ

رير مرُي	املُوؤِمننَي	َعلى	ال�سَّ
َ
اأ

ْيِت 	يف	الزَّ 	اخَللَّ بُّ َت�سُ 	❁ ❁ ❁ ـَُة	اْلَبْيـــــــِت	 َرَباَبُة	َرباّ 	)((
ْوِت َوديٌك	َح�َســــُن	ال�سَّ 	❁ ❁ ❁ َلها	َع�ْسُر	دجاجاٍت	 	

وجـــاء	بيت	اآخر	لل�سمـــاخ	لتاأكيد	هذا	املقام	

الرفيع	للديك،	حيث	يحتل	موقع	القيادة	يف	

مملكته:

ِفــراُخ	َدجاَجٍة	َيْتَبْعَن	ِديكًا

َيُلْذَن	ِبِه	اإذا	َحِم�َس	الِوغاُء

ولي�س	التوظيف	الن�سي	لالأبيات	ال�سعرية	هو	

امللمح	الوحيد	اللتفـــات	املبدع	اإىل	خمزونه	

ال�سعـــري،	واإمنـــا	اْلَتَفَت	اأيـــ�سا	اإىل	ما	كان	

يحيـــط	بهذا	ال�سعر	من	حكايات،	خ�سو�سا	

»مزنـــة«	 قـــ�سة	 ففـــي	 العـــ�ساق.	 حكايـــات	

ا�ْسِتعـــاَدٌة	كاملة	لتفا�سيل	هـــذه	احلكايات،	

َبْدءا	بلقاء	ال�سخ�سية	املحورية	ِبَفتاِتِه	ُمْزَنة	

ِل	القادمون	على	قريته،	 حَّ التـــي	جاد	بها	الرُّ

وانتهـــاًء	مبـــا	خلفتـــه	مـــن	�ُسحـــوب	ومر�س	

و�ُسرود	اأ�سابوه	جراء	تعلقه	بها	ورف�س	اأبيه	

تزويجه	منها.	بل	اإن	طقو�س	ورحلة	املداواة	

ـــُر	بقـــ�س�س	املجنون	 التـــي	خ�سع	لهـــا	ُتَذكِّ

وُعروة	بِن	ِحزام	وغريهما	من	ع�ساق	العرب	

ِه	 ُف	»نا�سٍر«	َوْقَع	ُحبِّ امل�سهورين،	وحتـــى	َو�سْ

مِلُْزَنة	يـــكاد	ي�سعنـــا	اأمام	ق�سائـــد	الع�ساق	

بالبناء	واملعاين	واملفـــردات	نف�سها.	اإننا	يف	

هـــذه	الق�سة	اأمام	حتويل	لـــ�ساين	لق�سيدة	

غزليـــة	عذريـــة	اإىل	نر	جميل،	مـــع	االإبقاء	

على	كل	التفا�سيل.

ومل	َيُفِت	املبدع	عبد	اهلل	النا�سر	توظيف	ال�سعر	

ال�سعبي	للمنطقة،	من	خالل	ق�سة	»اأم	رجوم«	حيث	

الرحلـــة	الليلية	املتِعبـــة	يف	الطريـــق	الرتابي	وعلى	

منت	�سيارة	غري	مريحة	ويف	ظروف	�سيئة	ا�ستدعت	

	الراكبني	
ِ
م نوعـــا	مـــن	االنزياح	للتخفيـــف	من	َتـــَرُّ
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وجتاوز	حمنـــة	ال�سفر.	فهـــذان	م�سافران	يخرقان	

�سكوى	امل�سافرين	بهذه	االأبيات	اجلميلة:

ود 	الُعيوِن	ال�سُّ يا	ِبْنت	يا	اأمَّ

يني	 خويف	ِمن	اهلل	وِحبِّ

واإْن	ما	َح�سْل	حبة	بركود

ْنتي	ْت�سوِفيني
َ
الأموْت	واأ

وال	َيْعـــَدُم	القارئ	رائحـــة	ال�سعر	احلديث،	ففي	

ا�ستلهـــام	املبـــدع	عبـــد	اهلل	النا�سر	لفكـــرة	الروح	

والتمثـــال،	ور�سم	الفجـــوة	بـــني	فل�سفتـــه	وفل�سفـــة	

الر�سامـــة	يف	ق�سته	»االإنـــ�سان«	تذكري	مبقطع	من	

:
)((
ق�سيدة	»اإىل	تلميذة«	لنزار	قباين

ُقْل	يل	ـ	ولو	كذًبا	ـ	كالًما	ناعًما

ِمثال	 َقْد	كاَد	َيْقُتُلني	ِبك	التِّ

	املحبة	ِطْفَلًة	 ما	زلِت	يف	َفنِّ

ْبُحٌر	َوِجَبال.
َ
َبْيِني	وَبْيَنك	اأ

اإن	اختـــالف	املرجعيـــات	االإبداعيـــة	والفكرية	

َدُه	الكبري	يف	قدرته	على	 دها	يجد	َتَوحُّ للمبدع	وتعدُّ

التوليف	بينها	بحـــ�سب	مقت�سيات	املقام،	م�ستعينا	

مبا	ميلك	من	مهـــارات	جتعل	ا�ستلهاماته	متناغمة	

مـــع	املـــو�سوع.	اإنـــه	يختار	ال�سيـــاق	واملقـــام	بعناية	

لتوظيـــف	َمْقروِئـــِه،	وهو	ما	يجعلـــه	مفيدا	يف	ر�سم	

الـــ�سورة	كاملـــة	اأمـــام	القـــارئ	الإدراك	امل�سمون	

ِل. املُْعَطى	واملعنى	املُوؤَوَّ

ومـــن	مظاهـــر	هـــذا	التنـــا�سق	يف	جمموعَتـــْي	

اأيـــ�سا	دقـــة	اختيـــار	عناويـــن	القـــ�س�س	 املبـــدع	

واأ�سمـــاء	ال�سخ�سيـــات	والرموز	املُـــوؤ�ِس�سة	للمعاين	

واالأهداف. 

			نزار	قباين،	االأعمال	الكاملة،	�س141. 	)((

اإن	جمموعتـــي:	»�سرية	نعـــل«	و	»مـــن	اأحاديـــث	

القـــرى«	لعبد	اهلل	حممد	النـــا�سر،	توفران	للقارئ	

مداخـــل	متعـــدد	لقراءتهما،	وهذا	عائـــد	يف	املقام	

االأول	اإىل	عمـــق	الروؤية	ورجاحـــة	الت�سور	واخلرة	

بـــ�سوؤون	احلياة	يف	االأف�سية	املوؤطرة	لكل	االأحداث،	

واإىل	طريقة	بناء	املجموعتني	اإن	على	م�ستوى	اللغة	

اأو	تقنيات	احلكي.

بيبليوغرافيا

القراآن	الكرمي. l 

اأحمد	املديني،	فن	القـــ�سة	الق�سرية	باملغرب:	يف	الن�ساأة	 l 

والتطور	واالجتاهات،	دار	العودة،	بريوت/0)9)م.

عبد	اهلل	حممد	النا�سر،	�سرية	نعل،	ريا�س	الري�س	للكتب	 l 

والن�سر،	)00)م.

عبـــد	اهلل	حممـــد	النـــا�سر،	مـــن	اأحاديث	القـــرى،	مكتبة	 l 

العبيكان،	)00)م.

عبـــد	اهلل	عبد	اجلبـــار،	املجموعة	الكاملـــة،	دار	الفرقان	 l 

للن�سر	والتوزيع،	9)))م.

عبـــد	اخلالق	عمـــراوي،	�سورة	الذاكـــرة	يف	ثالثية	اأحالم	 l 

م�ستغامنـــي،	بحث	دكتـــوراه	بجامعة	اأبـــي	�سعيب	الدكايل	

باجلديدة،	0)0)م.

مريي	ورنوك،الذاكـــرة	يف	الفل�سفة	واالأدب،	ترجمة	فالح	 l 

رحيم،	دار	الكتاب	اجلديد،	)00)م.

نـــزار	قباين،االأعمـــال	الكاملـــة،	مكتبـــة	جزيـــرة	الورود،	 l 

0)0)م.
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