
ـــف لـــلـــســـارق  ـــص ـــن امل
واملسروق منه

ــة  المجموع ــن  م ــة  الثاني ــة  الطبع ــدرت  ص
ــاص حامد  ــة قمر " للق ــة " شيخوخ القصصي
ــة من القطع  ــع في 75 صفح ــه , والتي تق الفقي
ــة لجائزة   ــة العام ــك عن األمان ــط  وذل المتوس
ــوي  وتحت  . ــباب  للش ــة  الجمهوري ــس  رئي
ــرة.. وقد فازت  ــى 21 قصة قصي ــة عل المجموع
قصة " طفل القدر "  أحدى  قصص المجموعة 
ــي  ــي ف ــة العرب ــة ومجل ــزة BBC العربي بجائ

مسابقة قصص على الهواء .
ــدرت الطبعة  ــد أن ص ــة بع ــذه الطبع ــي ه وتأت
ــادي  ــن دار عب ــام 2010م ع الع ــي  ــى ف األول
ــاط  ــت األوس ــي احتف ــاء .. والت ــر – صنع للنش
ــا مجموعة إضافة  ــا ووصفت بأنه ــة به الثقافي
ــا التجربة  ــن أنه ــم م ــة بالرغ ــة السردي للمكتب
ــذي حصل على جائزة رئيس  األولى للقاص ال
الجمهورية للشباب في مجال القصة القصيرة 
للعام 2010م  عن مجموعته القصصية الثانية 

" حادية الصباح المالح".
ــور  الدكت ــر  الكبي ــن  اليم ــر  شاع ــب  كت ــد  وق
ــود الثالثاء  ــح عنها في عم ــز المقال عبدالعزي
ــم تعد القصة  ــي بصحيفة الثورة : " ل األسبوع
ــرة في الوقت الراهن كما كانت عليه قبل  القصي
ثالثة أو أربعة عقود، ليس في تقنيتها السردية 
ــت أقرب ما  ــي لغتها التي بات ــب، وإنما ف فحس

تكون إلى لغة الشعر. 
ــذه المجموعة  ــي ه ــه ف ــد الفقي ــاص حام والق
ــاص بامتياز، وللمجموعة  القصصية شاعر وق
ــد واألستاذ األكاديمي  مقدمتان : أوالهما للناق
ــي  ــرى للروائ ــر، واألخ ــم الصك ــور حات الدكت
ــران، مع  ــد الغربي عم ــاذ محم ــاص األست والق

ــم الدكتور عبدالحميد  إشارة على الغالف بقل
الحسامي، وكلها تبشر بميالد مبدع موهوب. 

ــات  البواب  " ــاب  كت ــدر  تص ــب  الكت دار 
الجنوبية لجزيرة العرب"

أصدرت دار الكتب في هيئة أبوظبي للسياحة 
ــاب «البوابات  ــة العربية لكت ــة الترجم والثقاف
الجنوبية لجزيرة العرب، رحلة إلى حضرموت 
عام1934م» للرحالة البريطانية فريا ستارك.

ــرق  ــة رواد المش ــن سلسل ــادر ع ــاب ص الكت
ــات الرحالة  ــل كتاب ــة لنق ــي المخصص العرب
ــب إلى العربية، وترجمته وفاء الذهبي،  األجان
ــق عليه الباحث المتخصـّص في التاريخ  وعل
ــث، الدكتور أحمد  ــي والتاريخ الحدي اإلسالم
ــي مقدمته المؤلفة بأنها  إيبش، الذي وصف ف
«مثيرة للجدل»، إذ «أبحرت في البحر األحمر 
ــأ  ــدن المرف ــي ع ــت ف ــر 1934، ونزل ــي نوفمب ف
ــوب  ــي جن ــة ف ــة البريطاني ــس للمحمي الرئي
ــفة النشيطة  الجزيرة العربية. وكانت المكتش
ــرة، واختارت  ــة الصغيرة قد حازت شه الجذاب
ــوت  حضرم وادي  ــاص  خ ــكل  وبش ــن،  اليم
ــي، مسرحاً لمغامراتها التالية، وثار جدل  النائ
ــوا أنها ستهبط  ــي لندن، فتوقع ــر حولها ف كبي
ــي وهي تقود  ــا تأت ــة، أو ربم ــا الخاص بطائرته
ــة بأن  ــى ثق ــم عل ــان بعضه ــال. وك ــة جم قافل
ــوى المتاعب،  ــيء س ــِن أي ش ــا لم يع وصوله
ــع للقائها في مقر  ــد الجمي لكن مع ذلك احتش

اإلقامة البريطاني».
ــوة» الخفية،  ــد مدينة «شب ــان هدفها أن تج ك
ــة المسماة  ــة حضرموت القديم عاصمة مملك

في األسفار «حبس الموت».

ــت  ــوت، استطاع ــي حضرم ــا ف ــاء وجوده أثن
ــل الحواجز المقامة حول  ستارك أن تخترق ك
نساء العرب هناك، وتعمقت في هذا المجتمع، 
ــن جوانب عدة  ــرة مختلفة م ــوراً كثي ــة ص ناقل
ــي قبل ما  ــي الحضرم ــع النسائ ــن المجتم ع
ــور كثيرة  ــاً. وتكلمت عن أم ــى 75 عام يزيد عل
ــة وانتهاًء  ــداًء من السياس ــي حضرموت، ابت ف
ــوت  البي ــل  داخ ــي  ف ــة  النسائي ــث  باألحادي
ــوب الكاتبة ممتع  ــة. وأسل ــة العادي الحضرمي
وتفاعلي، تغلب عليه رهافة الشعور مع تعاطف 
محبب مع الناس الذين قابلتهم وعاشت معهم 
ــعر بأنها  ــن الزمان، وتش ــرة خمسة أشهر م فت
ــع وتعاملت  ــت فهم هذا المجتم فعًال استطاع

معه بكل محبة ومودة.
وعدا عن المحور اإلنساني الذي اهتمت به فريا 
في حضرموت، انصب تركيزها أيضاً على تاريخ 
ــان في العصور  ــق اللبان (البخور) الذي ك طري
ــت بها هذه  ــادرة اختص ــة ثروة ن ــة بمثاب القديم

الزاوية من العالم في جنوب جزيرة العرب.
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أهداني العزيز عبدالله ساورة أحد إصداراته القصصية الموسومة بـ "خطاطة الترحال" 
2009م الصادرة في قلعة السراغنة. وتضم بين طياتها ما يزيد عن سبعة عشر نصا إضافة 

إلى عناقيد سردية قصيرة جدا.
قرأت تلك النصوص على فترات متفاوتة.. وخطيت مالحظاتي على هوامش المتن.. ليأتي 
شهر رمضان الكريم وأنا في فسحة من أمري.. حيث تمكنت من قراءة عدد من اصدرات 
األصدقاء والكتابة حولها.. ومنها "خطاطة الترحال" والتي أدهشتني بعض نصوصها .. وما 

اإلبداع إال دهشة. 
ويسمح لي القارئ الكريم أن أستعرض معه مالحظات قارئ متذوق للسرد. 

وسأتجاوز عتبات اإلضمامة عدى  عتبة  أوردها الكاتب كشهادة حول كتاباته وهي بعنوان 
"في الكتابة والحب" يقدم ساورة رؤاه حول اإلبداع وعالقة الكاتب بالنص.. ابتداء بالزاوية 
التي ينظر بها األشياء من حوله مرورا باقتناص الفكرة.. وتحويلها إلى نص مقروء.. وتلك 
العالقة الشائكة بين الواقع والخيال فيما يخط من إبداع . ليختتم ذلك النص" حقيقة حينما 
أكتب عن زهدي وسكوني فإنني اكتب في معاني الحب الرائعة..." وقد تعودنا أن يخط أحدهم 
مقدمة يعرف القارئ بصاحب النصوص كما يقدم النصوص في ثوب مشوق.. لكن كاتبنا قدم 

لنا شهادة ..وأجزم بأنه أبدع بهذا التجريب.
وقبل الدخول في النص سأعرج بشكل سريع على العنوان.. حيث  يأتي العنوان لدى ساورة 
كما لو أنه أراد تقديم نصا من مفردتين.. فقل ما تجد بين عناوينه من مفردة واحدة حيث 
تكونت كل عناوين نصوصه من مفردتين .. أي أن القارئ يقرأ تلك العناوين بإحساس  الجملة 
المفيدة.. وهذا ما أعني اقتراب العنوان من النص .. فهو يحمل فكرة أو شبه فكرة.. فمثال في 
النصوص التالية : ميناء الشوق.. الشابة عائدة.. صانع األقفال. تأتي تلك العناوين محملة 

بمعاني وإيحاءات متعددة.
القومي بنضج عال وهم  الهم  الكاتب قدم لنا نصوصا توزعت أفكارها بين  األمر اآلخر أن 
الهجرة.. والهم الوطني.. كما أفسح حيز للمرأة ..وبدأها بتلك النصوص التي عالجت الهموم 
القومية..مثل: خطاطات الوطن.. مهازل عربية معاصرة... وغيرها من النصوص التي تبرز 

تلك العالقة القوية بين اإلنسان المغربي وقضايا األمة وهمومها.
الكاتب  نضج  تبرز  أخرى  نصوصا  أن  وطنيا حيث  هجم الفساد والتسلط كما 

.. في صور نقدية ساخرة والذعة.. 
وأجزم أن ضمن تلك النصوص عدد 
هي  إال  عبدالله  يكتب  لم  لو  منها 
لكفته.. وأستعرض عدد منها مثل 
بالكتاب  "الخنازير" نصا يذكرنا 
بين  الكاتب  مزج  حيث  الكبار 
الواقع والخيال ليقدم لنا حكام 
قدمهم  ..وقــد  الدناءة  امتهنوا 
حين  سردية  حيلة  خالل  من 
جاء بالنص  "سألني صديقي 
بين  الذي يجمع  ما  البوليفي 
فكرت  والخنازير؟  الملكية 
كعادته  فاجأني  قليال.. 
المزعجة  القلقة..  بأسئلته 
والمباغتة في نفس الوقت. 
بسؤال  القول  استدركت 
ملوك  هناك  وهل  مماثل: 
له  ليحكي  خــنــازيــر؟"  
كان  ملك  عــن  صديقه 
النهار  في  الناس  يحكم 
خنزير  ــى  إل ليتحول 
ــم يتجه  ألــيــف لــيــال. ث
أجهزة  ينصب  الــذي  الملك  ذلك  وصف  إلى  السارد 
التعذيب واإلعدامات في حق أفراد الشعب بعد أن عجز األطباء من عالجه.  نص قوي بنقده 

وذا نكهة ساخرة .. أفق واسع وممتع من الخيال.. سالسة وترابط في الوصف. 
نص ثان بعنوان" فيما بعد"  لم يكن ذلك الطفل قد خط قدره ليكون ابن أسرة فقيرة يعمل 
ربها لدى أسرة ميسورة.. ليرمز الكاتب بالكلب وأسمه بوش.. وإلى تسمية الجرو الصغير 
الذي أهدته أمه له باسم طاغية عربي.. بعد أن أخذ والده منه كلبه ألن إبانة العائلة الميسورة 
أرادت أن يكون الكلب لها مقابل بقايا ألبسة مستهلكة. هي قصة فارقة بمدلوالتها وسخريتها 
ونقدها وتركيب أحداثها.. لم يكتف الكاتب بنقده لألوضاع داخل وطنه بل تجاوزه إلى نقد 

الطغاة العرب.. وإلى ما هو عالمي بتسمية كلبه باسم بوش.
 من خالل عدد من النصوص يدرك القارئ بأنه أمام مبدع كبير.. مثل النصوص التالية: الشابة 
عائدة.. سقوط أمريكا.. صانع األقفال..مول الكنبر... وغيرها من نصوص اإلضمامة التي أبرز 
الكاتب قضيا غاية في األهمية وبأسلوبه الساخر الممتع. "الشابة عائدة " نص يسلط الضوء 
على كائن يعيش لحظات حياته بمرح وقناعة.. وقد آمنت بما تقوم به.. ولم تكن ترى ما يراه 
اآلخرون بأن حياتها معيبة وعالقتها شائنة.. ليصل بنا الكاتب إلى نهاية نصه بموت عائدة 
..وعندها ندرك بأنها تركت فراغا كبيرا وأن دورها في الحياة كان دوراً فاعًال خاصة مع ذوي 
التجارب القصيرة.. وأن إيمانها بحياتها وما تقوم به كان شيئاً إيجابياً.. وهنا يتعاطف القارئ 

مع مثل تلك الكائنات الهشة.   
نص "سقوط أميركا" وتلك المفارقات التي كانت تصادف ذكرى ميالده السنوي فتارة يصادف 
ذكرى إحراق المسجد األقصى.. وأخرى صادف ذكرى قمع لحريات عامة .. ال يأتي ذكرى 
عيد ميالده إال وصادف مناسبة بائسة وطنيا أو عربيا أو عالميا.. وهكذا يظهر عيد الميالد 
وكأنه احتفال بتلك المناسبات الحزينة.. ومن خالل مثل تلك النص يظهر لنا كم نحن أفراد 
ومجتمعات عربية نغرق في األحزان والمناسبات البائسة .. وكأننا كائنات الحزن والهزائم 

الدائمة التي تتخلل حتى أجمل الذكريات والمناسبات.
المتعددة.. لينتقل  الكاتب وأساليبه  القارئ ثراء لغة  ومن خالل نصوص اإلضمامة يدرك 
من نص إلى آخر وقد اختلف هنا الوصف.. وجاءت الصياغة في نص آخر مغايرة لما اتبعه 

الكاتب في نصوصه األخرى.
أمر آخر تلك الشخصيات من صانع األقفال إلى مول الكنبر..والشابة عائدة وغيرها.. التي 
يشعر القارئ  بحميمية تلك الكائنات وقربها من نفسه.. وقد أجاد الكاتب اختيار شخصياته  
من محيطة االجتماعي ليمنح الهامش أكبر مساحة في نصوصه وتلك الكائنات البسيطة 
والمستلبة حق الوجود واالحتفاء بها.. كما هي في نصوص خصصها الكاتب للمهاجرين نحو 
الشمال.. هناك حيث العمل والحياة والحرية.. بعيدا عن أوطانهم بحثا عن الكرامة والحياة 
الحرة.. ومثال على تلك النصوص:خطاط التعب.,. ترحال المصير..خطاط الترحال. وغيرها 
من النصوص.. لينسج عبدالله ساورة في نصوص أخرى موازية للهجرة خارج الوطن.. إلى 

ذلك االغتراب داخل الوطن..وتلك الشخصيات الهائمة في وجود ال   يعنيها.
األشجار  التالية:  النصوص  في   .. قضية  أكثر  عالجت  إضمامتنا  نصوصه  في  المرأة  أفق 
العالقة  الدعارة..  على  الكاتب  ركز  الحب.  ترحال  الهيبي..   .. عائدة  والشابة  الباسقة.. 
الناضجة.. حياة المرأة في مجتمعات أوربية.. العالقات الفاشلة وغير المتكافئة..هي  حيوات 
متنوعة تختلف من امرأة إلى أخرى.. فهذه مغربية وتلك أوروبية .. لينتهي بنا إلى عوالم 
تتمازج فيها خيوط الواقع بالخيال .. وهنا ينتج ساوره إيقونات سردية غاية في اإلدهاش 

مضمونا وشكال. ال يمتلك القارئ إلى التعاطف مع كائنات تلك النصوص.
وجانب آخر..هي القصة القصيرة جدا.. لحظة قراءة تلك النصوص يشعر القارئ بأن الكاتب 
يجالسه.. وقد تناغم صوته وهو يحكي بين الرفع والخفض.. هي قدرة أن يزاوج الكاتب بين ما 
يحكيه وبين ما يكتبه وأن ترتقي نصوصه إلى مستوى اإلدهاش في الجوهر والنواحي الفنية. 
واختتم مقاربتي هذه بالحديث الموجز حول نص قصير بعنوان"الصفعة" سبعة أسطر 
قدم لنا ساورة بقدرة الفنان المبدع وصفا وتكثيفا..نصا به من اإليحاءات وعمق الفكرة ما 
يشد القارئ إلى التفكير حول ما أراد قوله الكاتب في هذا النص وأوردة كامال "في فصل 
يقال. هكذا دخلت أجري صحبة سلمى صديقتي  والجمال.. هكذا  الحكمة  تنبت  الربيع 
التي تقاربني في العمر واإلحساس صوب أبي الجالس في المقهى.. كان عمري آنذاك ثمان 
سنوات.. فاستأذنته أن العب معها  فلم أشعر إال بصفعة قوية أسالت دموعي.. ولم أعرف 

لها سبب..
مضت السنوات .كلما ولجت تلك المقهى التي تغير شكلها, تذكرت تلك الصفعة مع أنني 
نسيت غزارة دموعي ومواساة سلمى التي أصبحت بمرور األيام نادلة بنفس المقهى."  ولن 
أعلق.. أترك األمر لذائقة القارئ الكريم في هذا النص العميق والمدهش. وهي تحية ألديب 

عربي متجدد..الذي ننتظر جديده بفارغ الصبر.

محمد الغريب عمران
سرد مغريب

" شيخوخة قمر"  يف طبعتها الثانية

قنديل الزقاق يف طبعته املضاءة بالياسمني خطاطة ترحال عبداهللا ساورة

א�א� �
	א���:

�� �אכ�� א��כ���

��א א�כ�א�

سامي الشاطبي

ــوان  عن ــب"  الكت ــدي  "تح
لظاهرة جديدة تمأل صفحات 
ــي  االجتماع ــل  التواص
العربية «الفيسبوك»، حيث 
ــن الكتاب  ــس روادها م يتناف
ــى  عل ــاد  والنق ــن  والروائيي
ــرة كتب كان لها  تسمية عش
أثر كبير في حياتهم، واعتبر 
ــن هذه  ــن المثقفي ــد م العدي
الظاهرة بمثابة إعادة اعتبار 
ــب  الغائ ــة  الثقاف دور  ــى  إل

األكبر في حياة اليومية.
ــدي  التح ــذا  ه ــرة  فك ــا  أم
ــى اختيار أفضل  فتعتمد عل
ــة  ــلٍّ وجه ــب، ولك ــرة كت عش

نظره.
ــن  م ــدي  التح ــل  يخ ــم  ول
ــن أنه  ــم م ــات بالرغ الصعوب
ــارك فيه  ال يتطّلب من المش
أّي قوة جسدية أو قدرة على 

ــل، إال أن البعض يرى  التحّم
ــذه، إذ ال  ــي تنفي ــة ف صعوب
ــات الكتب  ــن اختزال مئ ُيمك
ــي تاريخ  ــرة والمهمة ف المؤث

البشرية بعشرة فقط.
ــذر عن تنفيذ  فمنهم من اعت
ــة أحد  ــد تسمي ــّدي بع التح
ــب  ــل الكات ــه مث ــه ل أصدقائ
ــذي أرجع  ــة ال ــازم صاغي ح
ــى سببين:  ــة األمر إل صعوب
ــر الجواب في  ــا حص «أّولهم
ــرة كتب، والثاني يتعّلق  عش
ــاء القراءة  ــن التأثير، أثن بزم

أم اليوم؟».
ــرة كتب  ــة من اختار عش وثّم
ــل  مث ــط  فق ــد  واح ــب  لكات
ــودور  ــرا أو في ــالن كوندي مي
ــب  نجي أو  ــي  دوستويفسك
ــا رأى بعضهم  محفوظ، فيم
ــل فكرة التحدي  اآلخر تعدي

ــرة كتب إلى  ــل عش من أفض
ــون  ــب، ليك ــرة كت ــوأ عش أس
ــال  أعم ــى  عل ــت  التصوي
ــن دون أّي  ــا م ــة شعبًي رائج
ــى الكتب  ــة، أو عل ــة فني قيم

العقائدية المتشددة وأعمال 
ــن  والديكتاتوريي ــاء  الزعم
ــي تونغ  ــاو تس ــال م ــن أمث م
ــن  ــدام حسي ــن وص وستالي

ومعمر القذافي.

"تحدي الكتب" يبدأ بكونديرا وينتهي بالقذايف
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شعر  تجريح  في  السائرة  الكتب  أحــد 
المتنبي، وكلها كتبت في مدة واحدة، وهي 
(الرسالة الموضحة) للحاتمي و(الكشف 
عن مساوئ المتنبي) للصاحب ابن عباد، 
و(المنصف) البن وكيع. قدم له بمقدمتين، 
وهو  البديع.  ــواع  وأن السرقات  وجــوه  في 
كتابه  في  جني  ابن  نقضه  الذي  الكتاب 
المفقود: (النقض على ابن وكيع). وكان ابن 
توفي  عصره،  في  ضبة  قبيلة  شاعر  وكيع 
في  قبره،  على  قبة  وأقيمت  393هـــ  سنة 
جزيرة تنيس، الواقعة بين الفرما ودمياط، 
ولم يكن في مصر بلد أحسن منها كما قال 
المسعودي. وقد تخربت منذ القدم، وكانت 
القيرواني:  ابن رشيق  ثائر. قال  ملجأ لكل 
(وأما ابن وكيع فقد قّدم في صدر كتابه على 
أبي الطيب مقدمة ال يصح ألحد معها شعر 
إال الصدر األول إن سلم ذلك، وسماه (كتاب 
سليماً،  اللديغ  سمي  ما  مثل  المنصف) 
وما أبعد اإلِنصاف منه) (العمدة 2/ 281) 
مظلوم  من  (وكم   : فقال  دحية  ابن  وذكره 
بريء نسب باتفاق خاطره وخاطر غيره إلى 
التلصص واإلِغارة، نحو ما ألفه ابن وكيع عن 
المتنبي في كتابه الذي سّماه المنصف، وهو 
فيه أجور من قاضي سدوم) (المطرب 1/ 
69) وعلق الخالديان في (المختار من شعر 
شعراً  المتنبي  استعارة  على   (23 بشار: 
الجفون  بين  ما  (بعيدة  قوله:  في  لبشار 
فأغرب  مليحاً  به  (فجاء  بقولهما:  كأّنما) 
إغراباً حسناً، غير أن ابن وكيع عابه عليه 
وقال: هذا تكلف وتعسف..). قال ابن القارح 
الذي ألف له أبو العالء رسالة الغفران: (كان 
الشعر،  ويقول  ظريفاً،  متأدباً  وكيع  ابن 
وحاف  المتنبي،  سرقات  في  كتاباً  وعمل 
عليه كثيراً، وسألني يوماً ...انظر تتمة الخبر 
البرنامج).  هذا  في  المنبي)  (الصبح  في 
وقد صرح ابن وكيع أنه بنى كتابه على ذكر 
البيت:  على  معقباً  فقال  المتنبي  مساوئ 
#ذّم الزمان إليه من أحبته=ما ذّم من دهره 
من حمد أحمده :(وليس هذا المعنى مما 
يلتمس له استخراج سرقة، وإنما ذكرته ِلما 

اشترطه في ذكر غث كالمه).

ــة بنوافذها وهي  ــام الغرف ــة أم ــف صامت "لتق
ــر قماش  ــة شفافة عب ــات ضوئي ــث بموج تبع
ــارع غير  ــاء مفتوح، وش ــف، وتحلم بفض خفي

منسي، وسماء زرقاء"....محمد المقطري.
ــل هدفاً كونياً  ــد خلف بوابة القصة يحم ال أح

واضحاً وثابتاً مثل القاص محمد المقطري..
ــذا  ــرى لهك ــالت أخ ــا أو تأوي ــاالت هن ال احتم
ــم  ــري رغ المقط ــد  ــاص محم ..فالق ــف  وص
ــة والمتواضعة،  ــه القصصية المتقطع تجربت
ــاص الذي  ــا جديدا للق ــدم أنموذج ــه يق إّال اّن
ــاغ نتاجه  ــن دون إصب ــص الجيد م ــدم الن يق

بالبهرجات والديكورات!
زقاق بال قنديل:

ــة صدرت  ــة قصصي ــاق ..مجموع ــل الزق قندي
ــزة  ــن جائ ــام 2013م ع ــع الع ــري مطل للمقط
ــا استدعاني  ــة لآلداب..وم ــس الجمهوري رئي
ــر الكثير  ــذا العدد رغم قدم نش ــا في ه لتناوله
ــة من القصص  ــا هي خلو الساح من قصصه

المتميزة الحديثة الزمن.

17 في 80:

ــي 80  ــاءت ف ــي ج ــة والت ــت المجموع تكون
ــن (17) قصة  ــة من القطع المتوسط م صفح

ــي (صنعاء تلك الرائحة..  قصيرة ه
ــذ  ــح.. نواف ــاب السب ب

ــاءة..  مض
ــل  ي قند

 . . ق ــا ق لز ا
 . . ــة ن مئذ

عابرة في ليل 
متعمق الكآبة.. 

ــي..  أحاك ــن  م
ــع  ــام.. سب ــن أن ل

ــاب  وب ــات  درج
ــب  رقي ــد..  موص

الضائعة..  ــى  الخط
ــة  العناي ــار..  بح

ــة.. موت طائر  المركزي
ــش..  ــوز.. وراء النع عج

ــة  ثالث ــؤوس  ك ــث..  بع
ووجه واحد).

درب  ــى  عل ــات  القنديل:مالحظ

ــى أن ال قضية  ــالل القراءة األول يالحظ من خ
ــري كعادة الكتاب  ــددة يركز عليها المقط مح
ــل قضايا الكون  ــن يعتبرون ك ــن الذي المبدعي

ــار أن كل القضايا  ــم األساسية، باعتب قضيته
ما هي خالصة لقضية إنسانية واحدة. 

كؤوس ثالثة ووجه واحد

ــجرة  ..الش ــجرة  والش ــان  اإلنس
ــي قصة  ــان ف ــان ..يستوي واإلنس
ــد)  ــه واح ــة ووج ــؤوس ثالث (ك
ــتركة.. مش ــة  قضي ــا  ..لكالهم

ــير ضمنا  ــجرة يش عطش الش
إلى عطش اإلنسان.. الجفاف 
ــاف  ــى جف ــا إل ــير ضمن يش
ــذ الكأس  ــان.. (يأخ اإلنس
ــل طائر غريب.. األول شك

ــى شجرة غريبة  حط عل
في ارض ال يعرفها.......

ــل  الثاني..شك ــذ  يأخ
ــرة تتأبطها شجرة  ثم
ــت وعدها  ذابلة خان
ــاء.... السم ــون  عي

ــر.. مالمح رجل  ــذ األخي يأخ
يظهر غارقاً في بركة شرود حميم).

المنظر في قصة المقطري مفجع وكارثي إلى 
ــاق ( طيور تغادر  ــدى ..فالحياة ال تط ــد م ابع
ــث تتدافع..موت  ــار تموت..جث المكان..أشج
يكمن في الظالم..وأعشاش بالية تشعلها كف 

الوحة بنار حنين حامية..ص76).

ــت الحياة مسرحاً واقعياً لهذه الدرجة  هل كان
الباعثة على االنتحار؟ سؤال مؤلم يجيب عن 
ــردي خطير (وبعد  القاص من خالل تدرج س
ــال انسحبت من  ــات الهثة لم تدم طوي ارتعاش
ــرح رويدا..رويدا..تفاحة بال أقدار  على المس
ــة معقولة لحياتها..واختفى رجل  تضع خاتم
في زاوية مظلمة ثم خال المكان اال من كاسين 
ــه  جامد  ــة مستديرة ووج ــاء وطاول ــال أحش ب

المالمح ..ص78).
من أحاكي:

ــرى يعني  ــة أخ ــة إلى قص ــن قص ــال م االنتق
ــري  المقط ــا  يطرحه ــة  قضي ــن  م ــال  االنتق
ــردي البديع إلى قضية مختلفة  بأسلوبه الس
ــي  ــري ف ــا المقط ــدة فظيعة..يدينه ..فالوح
ــه "من أحاكي" بكثير من األلم، وبكلمات  قصت
ــا  بكونه ــت  اتسم ــا  أنه إّال  ــا  بساطته ــم  رغ

فضفاضة!
ــرب يمضي دون أدنى  ــن أحاكي ..؟ : والس "-م
ــاك جنك.. ــه.. من أحاكي :ح ــاءة..: يه.. ي إيم

ص38)
ال احد في الجوار..ويزيد فقر بطل القصة من 

وحدته، فال احد يتفرغ لسماع فقير!
ــك القضية  ــالج لتل ــري الع ــد المقط ــل أوج ه
ــع ال ..لكنه قدم  ــة المعقدة ..بالطب المجتمعي
صورة من صورها مؤكدا على أنها عصّية على 

الحل!
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