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ملخص البحث
كزي من سياقاته ،فاحلكاية
القص ارتباطاً وثيقاً بآليّة التشكيل
لفن ّ
ترتبط إشكاليّة احلكي و ّ
االصطالحي ّ
القصة القصرية يف سياق مر ّ
ّ
يب
األوليّة العفويّة عنصر أصيل من عناصر التشكيل
مبرجعيتها الفطريّة ّ
القصصي ال ميكن تنحيته مهما بالغت القصة يف تو ّغلها التجر ّ
ّ
تفاعلي هلا يف منطقة القراءة،
أهم عنصر جذب
السردي
داثي ،ألنّه من دون حكاية تش ّكل عصب البناء
القصصي تفقد ّ
ّ
القصة ّ
ّ
ّ
احل ّ
فثمة عناصر أخرى ميكن أن يتوقّف
غري أ ّن احلكاية على الرغم من ذلك ليست العنصر
التشكيلي الوحيد واحلاسم يف بناء القصةّ ،
ّ
عليها جناح القصة أو إخفاقها ،تسهم يف تعميق دور احلكاية وتأخذها إىل حتقيق مصري فين ٍ
عال جتعل منها فنّاً مكتمالً قادراً على
ّ
النقدي
الذات
املعيار
طبيعة
كشف
يف
اسة
اإلهبار ،وسيكون القاص صربي يوسف أمنوذجاً لعملية االستقراء ،وتكمن إشكالية هذه الدر
ّ
ّ
الذي اعتمده القاص يف عملية االنتخاب اليت القت بضالهلا على نصوصه القصصية ،وهي العتبات النصية اليت ترسم سرتاتيجية النص
القصصي وتسعى اىل توجيهه حنو بعد قرائي عميق ال يسرب غوره إال ذو اخلربة من جمتمع القراءة ،وسيسلك الباحثان املنهج االستقرائي
للكشف عن اإلشكالية اليت ترتبط باختيار العتبات النصية اليت خيتارها القاص باعتبارها وسائل توضيح لشفرات النص والتوصيل
القصصي مع ربطها بعناصر القص األخرى.
السردي
جلماليّاهتا التعبرييّة والتشكيليّة كوهنا تشكل عصب البناء
ّ
ّ
مدخل:
زي من سياقاته ،فاحلكاية
القص ارتباطاً وثيقاً بآليّة التشكيل
لفن ّ
ترتبط إشكاليّة احلكي و ّ
االصطالحي ّ
القصة القصرية يف سياق مرك ّ
ّ
يب
األوليّة العفويّة عنصر أصيل من عناصر التشكيل
مبرجعيتها الفطريّة ّ
القصصي ال ميكن تنحيته مهما بالغت القصة يف تو ّغلها التجر ّ
ّ
تفاعلي هلا يف منطقة القراءة،
أهم عنصر جذب
السردي
احلداثي ،ألنّه من دون حكاية تش ّكل عصب البناء
القصصي تفقد ّ
ّ
القصة ّ
ّ
ّ
ّ
فثمة عناصر أخرى ميكن أن يتوقّف
غري أ ّن احلكاية على الرغم من ذلك ليست العنصر
التشكيلي الوحيد واحلاسم يف بناء القصةّ ،
ّ
عليها جناح القصة أو إخفاقها ،تسهم يف تعميق دور احلكاية وتأخذها إىل حتقيق مصري فين ٍ
عال جتعل منها فنّاً مكتمالً قادراً على
ّ
اإلهبار والتأثري واحلضور.

القص كلّه ،فاحلكي يقتصر على رواية احلكاية وتوصيلها من غري االعتناء بكيفيات
القص لكنّها ليست ّ
مبعىن أ ّن احلكي آليّة أساسيّة يف ّ
القص هو توصيل احلكاية إىل منطقة التل ّقي مشحونة بطاقات عناصر التشكيل األخرى
وسائل التوصيل ومجاليّاهتا التعبرييّة والتشكيليّة ،و ّ
احلكائي بل االنفتاح على مجاليّات
اجلمايل ال تكتفي باملضمون
بأعلى كفاءة مجاليّة ممكنة ،على حنو جيعل من احلكاية وسيلة لإلبالغ
ّ
ّ
ص اخلصب.
اجملرد إىل فضاء الق ّ
كثيفة تنقل احلكاية إىل كيفيّات فنيّة مغايرة ،وتنتقل احلكاية فيها من عتبة احلكي ّ
تضم منتخبات من جمموعاته القصصية اآلتية(( :احرتاق
قصص صربي يوسف جاءت بعنوان ((خمتارات من أربع جماميع قصصيّة)) وهي ّ
الرحيل)) و((عناق روحي جامح)) و ((العلّوكة والطّبكات)) ،وتعيدنا قضية املختارات إىل مرجعية تراثية
حافّات ُّ
الروح)) و ((ترتيلة ّ
كان الكتّاب العرب القدامى يتّجهون حنو انتخاب مناذج شعرية أو سردية ومجعها يف مؤلًّف واحد تسهيالً لتناوهلا وتداوهلا والنظر يف
مجالياهتا ،مسيت غالباً بـ (األمايل) ،وبعضها مثالً ممسي باسم ِ
شك يف أ ّن هذه القضية تنطوي
منتخبِها كـ (األصمعيات) وغريها ،وال ّ
ّ
ّ
ّ
لقاص ينتخب قصصاً له من جمموعات قصصيّة كما فعل
حس االنتخاب واالختيار ،وحني يكون االختيار ّ
على رؤية نقديّة معيّنة يف ّ
النقدي الذي اعتمده القاص يف عملية االنتخاب.
ّ
صربي يوسف هنا ،فإ ّن املقاربة تأخذ بعداً آخر يف كشف طبيعة املعيار الذاتّ
القصصي األخرى يف السبيل إىل دعم
االعتماد الكبري على احلكاية يف هذه القصص مل يكن مبعزل عن استثمار عناصر التشكيل
ّ
احلكائي املهيمن ،فقصص صربي يوسف يف جوهرها حكايات طالعة من صميم جتربة الذات السرديّة يف زمن ومكان حمدودين،
احلضور
ّ
يعمق ّقوة حضور احلكاية،
تعول على توظيف املوروث
يفي منه يف ذاكرة ّ
القص بوصفه إهلاماً حكائيّاً ّ
لذا فهي ّ
الشعب والسيّما الر ّ
ّ
القص وختصيب فضاءاته وجتلّياته وطبقاته على حنو شامل وعميق.
ومينحها صالحيّة فنيّة أصيلة لولوج عامل ّ
مشكلة البحث
النقدي الذي اعتمده القاص صربي يوسف يف عملية االنتخاب اليت القت
ّ
تكمن إشكالية هذه الدراسة يف كشف طبيعة املعيار الذاتّ
بضالهلا على النصوص القصصية ،وهي العتبات النصية اليت ترسم سرتاتيجية النص القصصي وتسعى اىل توجيهه حنو بعد قرائي عميق
ال يسرب غوره إال ذو اخلربة من جمتمع القراءة.

أسئلة البحث
 -1ما أمهية عتبات النص القصصي يف النصوص األدبيّة عند القاص صربي يوسف باعتبار أن هذه العتبات على أمهية بالغة يف
رسم سرتاتيجيّة النص وتوجيه فضاءاته ،باعتبارها وسيلة فنيّة وثقافيّة من وسائل التواصل احلميم مع جمتمع القراءة.
 -2كيف وظف يوسف صربي جوهر العالقة بني الذات الساردة واملكان من خالل سياقاهتا والتأكيد على فعاليّة املوروث
حكائي شاسع وعميق ومتع ّدد.
سردي
الشعب وتوظيفه بزخم
ّ
ّ
ّ
أهداف البحث
 -1الكشف عن أمهية عتبات النص القصصي عند القاص صربي يوسف باعتبار أن هذه العتبات على أمهية بالغة يف رسم
سرتاتيجيّة النص وتوجيه فضاءاته.

 -2توضيح االسرتاتيجية اليت وظف هبا يوسف صربي جوهر العالقة بني الذات الساردة واملكان ويتبني ذلك من خالل التأكيد
الشعب وارتباطه بذاكرة ذات حساسيّة سريذاتيّة صرحية.
على فعاليّة املوروث
ّ
منهج البحث
سيسلك الباحثان املنهج االستقرائي للكشف عن اإلشكالية اليت ترتبط باختيار العتبات النصية اليت خيتارها القاص باعتبارها وسائل
السردي القصص ّي مع ربطها بعناصر القص
توضيح لشفرات النص والتوصيل جلماليّاهتا التعبرييّة والتشكيليّة كوهنا تشكل عصب البناء
ّ
األخرى.
أوال العتبات

 -1عتبة العنوان:
قصة ،وأربع من بني هذه القصص حتمل عنوانات اجملموعات القصصية اليت
القصص املنتخبة هنا من أربع جمموعات قصصيّة هي (ّ )25
الرحيل/العلّوكة والطبّكات/عناق
الروح/ترتيلة َّ
جرى اختيار القصص منها ،وهي حبسب تسلسلها يف قصص املختارات(( :احرتاق حافّات ّ
اللغوي يف سياق لساينّ ـ
روحي جامح)) ،وميكن مقاربة فضاء العنونة القصصيّة على أساس التشكيل
سيميائي ينحو حنواً تركيبياً ممجلليّاً
ّ
ّ
تنوعت على النحو اآلت:
حكائيّاً ،والسيّما أ ّن العنوانات كلّها جاءت بصيغة تركيبيّة ممجلليّة ّ
اجلملة العنوانيّة التعاطفيّة وقد متثّلت بعنوانات القصص(( :اللّص والقطّة/الكرافيتة والقنّب/اللُّحية واللّحاف /الطُّفل واألفعى/العلّوكة
القاص استثمار طاقة التوزاي والتعادل بني طريف مجلة العطف يف متون القصص على
والطبّكات/حيصة وسالل العنب)) ،إذ حاول
ّ
الضمين احملتمل يف عتبة العنوان ال يفي
مستوى احلضور والتمثيل والتدليل والتصوير ،على الرغم من أ ّن هذا التوازي والتعادل والتماثل
ّ
القصصي ال يوفّر هذه الفرصة ّإال على النحو الذي يتالءم مع طبيعة التجربة وكيفيتها
النص ّي ،أل ّن جمريات السرد
مبتطلباته كاملة يف املنت ّ
ّ
املضمونيّة ،فمنها ما تقارب يف احلضور والتأثري بني طريف العطف ،ومنها ما غلّب أحد الطرفني على اآلخر ،مبا جيعل التجربة القصصيّة
القصصي.
الفيصل يف ترتيب هيكل البناء
احلاكم
ل
ل
ّ
اخ العصافري/رنني جرس املدرسة)) واجلملة
اجلملة العنوانيّة التضايفيّة وقد متثّلت بعنوانات القصص(( :ترتيلة َّ
الرحيل/عذوبةم القهقهات/فر م
الصاخبةِّ /
لعل فكرة اإلضافة يف فعاليتها النحويّة األساس هي فكرة حتويل
العنوانيّة الوصفيّة ((استمراريّة القهقهات َّ
الذكرى َّ
السنويّة)) ،و ّ
معرف ،فتكون املفردة النكرة اخلربيّة يف العنوان قد انتقلت إىل حالة التعريف باإلضافة ،وهي الوظيفة النحويّة املباشرة اليت تنفتح
املن ّكر إىل ّ
قصصي الحق بعد وضع العنونة ،وهو ما حصل يف
قصصي يبتغي متثيل منت
على دالالت أخرى حني يمستثمر هذا الرتكيب يف عنوان
ّ
ّ
عنوانات هذه القصص على حنو واضح تتالءم فيها عتبة العنونة مع منت القصة.
اجلملة العنوانيّة احلكائيّة وقد جاءت أغلب القصص هنا على توظيفها يف سرتاتيجيتها العنوانية ومتثّلت بالقصص(( :أمطري علينا شيئا يا
ِ
عميت تشرتي عظامها
مساء/حاالت انفالقيّة قمبيل االمتحان/مشاهد من الطُّفولة/وللزهور
طقوسهاً أيضاً/أنا و َّ
م
الراعي ومهارت ببلي ِع العدسّ /
ِ
من اهلل/حنني إىل تالوين األمكنة واألصدقاء/غيمةٌ وارفة يف ِ
العناقَّ /
الذبذبات ِّ
السالسا ،ابتهاالت هبجة
مذاق
املتوغلة عرب اجلِّدارَّ /
الروح)) ،وهي شبكة عنوانات تقوم على صيغ تشكيل لفظيّة طويلة نسبياً ذات طبيعة حكائيّة،
اجلَّسد/إيقاعات الفالمنكو وجتلِّيات هبجة ّ
/الداليل للعنونة.
اللغوي
أي أ ّن فضاء احلكاية مرسوم على حنو ما يف التشكيل
ّ
ّ

 -2عتبة اإلهداء:
تش ّكل عتبة اإلهداء وسيلة فنيّة وثقافيّة من وسائل التواصل احلميم مع جمتمع القراءة ،وتزدحم قصص صربي يوسف املختارة بالعديد من
كزي للمجموعة القصصيّة املنتخبة يبدأ
تعزز دور احلكاية وحضور املوروث
اإلهداءات اليت ميكن أن ّ
الشعب يف قصصه .مثّة إهداء مر ّ
ّ
خبصوصيّة تنطوي على انتماء عميق للذات الساردة ،وينتهي بعموميّة ضمن دائرة أوسع من الدائرة الذاتيّة األوىل ،البداية اخلصوصيّة تذهب
أوالً ((إىل روح ِّأمي املتأللئة يف روحي)) وتنعطف ثانياً على هذا النحو ((وإىل روح والدي املربعمة يف قلب)) ،ومها يلتحمان يف صورة
تشكيليّة واحدة تساوي بني الصفتني (املتأللئة/املربعمة) ،مثلما تساوي بني املوقعني األثريين للذات الساردة (يف روحي /يف قلب) ،مبا حي ّقق
القص.
وحدة موضوعيّة بني (إىل روح ِّأمي) و (إىل روح والدي) ،ويرفع الطبقة األوىل من اإلهداء إىل مرتبة تتعاىل على احلكي و ّ
ونصها:
(أمي/أيب) لكنّها حتيط هبا من حيث الصلة العاطفيّة الوجدانيّةّ ،
تنتقل الطبقة الثانية من اإلهداء إىل دائرة أوسع من الدائرة األوىل ّ
مروج احلنني)) إذ يتدرج املعىن اإلهدائي تدرجاً عاطفياً من عالمة النداء (إ ِ
(( ِ
ليك) ،مثّ املنادى املوصوف
الصديقة
املعرشة يف ِ
وإليك أيَّتها َّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
م
مروج احلنني)،
املعرشة) ،ومن مثّ شبه اجلملة ذات الطبيعة الوصفيّة املشبلعة باإلحساس واالنتماء واحليويّة الدالليّة (يف ِ
( َّ
الصديقة) ،مثّ الصفة ( ّ
م
ومبا جيعل من هذه الطبقة اإلهدائيّة ملتحمة على حنو ما مع ضفاف الطبقة األوىل ضمن فضاء وجداينّ واحد.
عامة تبدأ باألقرب (األحبّة األهل) ،مثّ األبعد قليالً
أما الطبقة اإلهدائيّة الثالثة ((إىل األحبّة األهل واألصدقاء األصدقاء!)) فهي طبقة ّ
التعجب (!) ،اليت قد حتيل يف قراءة تأويليّة سلبيّة إىل انعدام
(واألصدقاء األصدقاء!) الذين أشار القاص إىل ندرهتم وقلّة وجودهم بعالمة ّ
القصصي
يتحول إهداء الكتاب
وجودهم على حنو عام ،ل ّ
كن حضور اإلهداء إليهم يعكس ندرهتم أكثر من استحالة وجودهم .وهكذا ّ
ّ
يف منوذجه العام إهداءً شامالً مؤلّفاً من ثالث طبقات على شكل ثالث دوائر حتيط بالذات الساردة.
فقصة
خاصة عكست عالقة القصة باملمهدى إليه على حنو ماّ ،
مثّة إهداءات أخرى محلتها بعض القصص إذ انطوت على أسلوبيّة إهدائيّة ّ
ونصه( :إىل صديقة غربيت الطَّويلة ،الشَّاعرة سوزان عليوان) ،وهو إهداء مباشر
((رنني جرس املدرسة)) محلت إهداءً متصالً بتجربة الغربة ّ
(الشاعرة) ،باسم صريح (سوزان عليوان) ،ورّمبا حتمل مجلة اإلضافة املوصوفة (غربيت الطَّويلة) إحالة على
إىل (صديقة) هلا صفة أدبية معيّنة ّ
جتربة الغربة املشرتكة من جهة ،والعودة املشرتكة إىل (رنني جرس املدرسة) يف طفولة الوطن البعيد.
قصة ((مشاهد من الطُّفولة)) فقد محلت إهداءً تقريريّاً مباشراً وحم ّدداً (إىل أخيت نظرية يوسف) ،ومثّة تالؤم واضح بني عتبة العنوان
ّأما ّ
ِ
شك تقتسم هذه الطفولة مع شخص
القصة هلا عالقة أكيدة باألخت نظرية وهي بال ّ
وعتبة اإلهداء ،فامللشاهد املستعادة من الطفولة يف ّ
األخوة معاً.
ّ
القاص ،لذا فعتبة اإلهداء هنا هي عتبة حمبّة واحتفاء بالطفولة و ّ
موجهة ((إىل ديريك العتيقة (مسقط رأسي)  ))..أوالً ،و (وإىل
صة ((استمراريّة القهقهات َّ
يف حني تأت عتبة اإلهداء يف ق ّ
الصاخبة)) ّ
األحبّة األهل واألصدقاء األصدقاء ).وقد تكررت مرة ثانية بعد عتبة اإلهداء الكربى يف كتاب القصص كلّه ،ورّمبا حتيل عتبة تكرار اإلهداء
هنا على صدقيّة فرضيّة (األحبّة األهل) ،والتشكيك يف فرضيّة (األصدقاء األصدقاء) أل ّن التكرار هنا يفضي سيميائيّاً إىل إنتاج داللة
ِ
أعماق
ت عالياً وأنا يف
قصة ((ترتيلةم َّ
رحل ْ
ضديّة توحي بانعدام وجود هذا النوع من األصدقاء .وتأت ّ
الرحيل)) مهداة (إىل روح ّأمي الَّيت ل
ت عالياً) ،وعمق الغربة
غربيت) ،وتنطوي عتبة اإلهداء هنا على حساسيّة شعريّة حت ّقق تعادليّة دالليّة بني فعل الرحيل العايل لألم (ر لحل ْ
ِ
القصة إىل درجة الغناء
الذي تعيشه الذات الساردة (وأنا يف أعماق غربيت) ،مبا جيعل اإلهداء صورة من صور الرحيل اليت ترتفع يف عنوان ّ
األرضي لالبن.
يهون الرحيل العايل لألم والرحيل
الديين الصاعد حنو السماء ،مبثابة دعاء ّ
ّ
ّ

ِ
يتوجه (إىل األخوين سليمان
يري
قصة ((أنا و َّ
تعود عتبة اإلهداء يف ّ
السياقي املباشر حني ّ
الراعي ومهارت ببلي ِع العدس)) إىل األسلوب التقر ّ
ّ
القصة وهي تنطوي على فعالية تذ ّكريّة تكون أقرب ضرورةً إىل
ونعيم يوسف) ،على حنو يوحي بأ ّن املمهدى إليهما شاهدان على أحداث ّ
قصة ((حنني إىل تالوين
مشاركة األخوين داخل مكنز الذاكرة .ومن جديد تظهر العبارة اإلهدائيّة (األصدقاء األصدقاء) يف عتبة إهداء ّ
توجه احلنني
يتوجه اإلهداء (إىل َّ
الصديق الفنّان التَّشكيلي كايب سارة واألصدقاء األصدقاء) ،ومبا أ ّن عتبة العنوان ّ
األمكنة واألصدقاء)) إذ ّ
دال
الصديق الفنّان التَّشكيلي كايب) يف متاهٍ تشكيل ّي واضح مع ّ
حنو تالوين األمكنة واألصدقاء فإ ّن عتبة اإلهداء اليت مشلت أوالً( :إىل َّ
دال (األمكنة) ثانياً ،وثالثاً التصادي بني (األصدقاء األصدقاء) يف عتبة اإلهداء و
(تالوين) ،مث انتقلت إىل (سارة) يف إحالة على ّ
(األصدقاء) يف عتبة العنوان ،يف سياق رؤية تالمحيّة مباشرة جتوهر العالقة بني العتبتني.
ص
قصة ((فر م
ّ
لتتجول يف أرجاء خمتلفة ،ون ّ
اخ العصافري)) حتمل عتبة إهداء أوسع من حيث تشكيل صورة إهدائيّة تستثمر حضور الذاكرة ّ
َّ
اإلهداء هو(( :إىل طفوليت ،وأسرت اليت كانت تعانقها سهول القمح أيام احلصاد!)) ،إذ يبدأ بـ (طفوليت) على حنو يتفاعل مع عتبة العنوان
يفي
بقوة (فر م
اخ العصافري) بوصفها صورة حتيل على فضاء الطفولة ،ومن مثّ االنتقال حنو (أسرت) ضمن صورة ّ
ّ
خاصة حتيل على املكان الر ّ
تشكيلي واحد
اعي احملتشد باخلري والعطاء (الَّيت كانت تعانقها سهول القمح أيام احلصاد!) ،حيث جتتمع الطفولة مع األسرة يف كيان
ّ
الزر ّ
بكل رحابة وتوافق.
يستجيب ملنطق العنونة ّ
موجهاً حنو صورة الطبيعة الثمريّة احلاضرة يف عتبة العنوان (إىل كروم العنب) ،يف حني
ّأما قصة ((حيصة وسالل العنب)) فقد محلت إهداءً ّ
قصة (( َّ
الذبذبات ِّ
قصة
املتوغلة عرب اجلِّدار)) إهداءً سياقيّاً مباشراً هو( :إىل األستاذ صموئيل قرياقس أبو دميا) ،مثلما انطوت ّ
ق ّدمت ّ
الكلي للمختارات نزوالً إىل
((عناق روحي جامح)) على إهداء شبيه مباشر (إىل ماريّا) ،لتحظى هذه العتبة حبضور واسع منذ العنوان ّ
قصة منها.
لكل ّ
عدد كبري من القصص ،وقد ّ
تنوعت صيغ اإلهداء حبسب التجارب القصصيّة ّ
 -3عتبة االستهالل:
النصي ،مثلها مثل عتبة اخلامتة،
تنتمي عتبة االستهالل يف النصوص األدبيّة عموماً إىل ما يصطلح عليه بالعتبة الداخليّة اليت يبدأ هبا املنت
ّ
األول الذي
وتنطوي هذه العتبة على أمهية بالغة يف رسم سرتاتيجيّة النص وتوجيه فضاءاته ،وقد ّ
عرب الكثري من الكتّاب عن أمهيّة السطر ّ
وجهاته
ع ّده بعضهم هبة من السماء ،فهو بوابة الشروع حنو التوغّل
النص وت ّ
يتلمس طبيعة ّ
احلقيقي يف طبقات ّ
النص ،إذ بوسع املتل ّقي أن ّ
ّ
وحتسسه لعتبة االستهالل ودالالهتا املرّكزة ،وقد أوىل صربي يوسف اهتماماً واضحاً بعتبة العنوان حني حشد هلا طاقة
العامة من فهمه ّ
تعبرييّة وتشكيليّة ظاهرة ،أعطت الستهالالت قصصه املختارة ّقوة سرديّة أسهمت يف جتلية مالمح أساسيّة من متوهنا.
ت فيهم
ليسجل حضوراً بارزاً منذ املطلع
قصة ((احرتاق حافّات ُّ
االستهاليل على النحو اآلت(( :مت َّعْن م
ففي ّ
الروح)) ينربي الراوي الذاتّ ّ
ّ
حتولن إىل ٍ
أستطيع اإلمعا لن َّ َّ
كتلة من األنني ،)*()).إذ يسهم
كنت
واحداً  ..واحداً  ..أطفاالً وشباباً وشيوخاً ،و َّأما النِّساءم فما م
م
فيهن ألهن َّن َّ ل
السردي
تبشر بالكثري على مستوى احلدث
القصة يف إنشاء صورة حركيّة ّ
الفعل املضارع املسند إىل تاء الفاعل الذي بدأت به أحداث ّ
ّ
قصة قصرية جداً لفرط كثافتها واشتماهلا على عناصر سرد شبه مكتملة ،فحضور الراوي
احملتمل ،وقد بدت اجلملة االستهالليّة و ّ
كأهنا ّ
الذاتّ يف حالة متعّن تنطوي على انتباه شديد للمحيط ،والشخصيات بطبقاهتا األربع (األطفال/الشباب/الشيوخ/النساء) ،وتقسيم اجلهد
ت فيهم واحداً  ..واحداً  ..أطفاالً وشباباً
السردي بطبيعته الدراميّة بني رؤية انتباهية شديدة احلساسية مشلت الطبقات الثالث األوىل (متعَّْن م
ّ
فيهن)
وشيوخاً) ،إذ كان الوضع
يع اإلمعا لن َّ
(أما النِّساءم فما م
السردي هلا يسمح بذلك ،ورؤية حمجوبة تتعلّق بالطبقة الرابعة ّ
كنت أستط م
ّ

حتولن إىل ٍ
َّ
كتلة من األنني ،).وتعكس هذه الكتلة من احلنني فضاءً حدثياً سرديّاً
حبكم انضوائها حتت سلطة سرديّة عاطفيّة مهيمنة (ألهن َّن َّ ل
التأويلي.
مكتظّاً باالحتمال
ّ
يل إىل ما يشبه قصة
التكثيف العايل للعتبة االستهالليّة أيضاً يف ّ
قصة ((أمطري علينا شيئاً يا مساء!)) تسهم يف حتويل املشهد االستهال ّ
تلك النِّريان اجملنونة؟! ..
كل ل
ندلع ْ
متتم ممتسائالً :ملاذا ا ل
قصرية جداً(( :خر لج من منـزله ممتعضاً من صدى األخبار املسمومة  ..ل
ت هناك ّ
ِ
ملونة بألوان الفرح،
قادته قدماه بعيداً عن
ِ
شتعل يف قلبه احلزن  ..ارتقى طريقاً ترابيّاً وأسرع يف خطاه  ..ملح فراشةً َّ
ضجيج املدائن  ..ا ل
يتكشف االستهالل عن صورة من صور التوازي بني راهن
كض خلفها فتاة يف عم ِر ُّ
قصة ((رنني جرس املدرسة)) ّ
الزهور ،))..ويف ّ
تر م
ِ
اقص أمامي ساعات
مثل زوربا ل
الغربة وماضي الذكرى(( :العام الفائت كنت م
بني أحضان األحبّة ،واليوم ترت م
أرفع كأس املغرتبني وأر م
قص ل
القصة املوسومة بـ ((حاالت إنفالقيّة قمـبلـْي لل االمتحان)) فإ ّن عتبة االستهالل تنفتح
الوداع والعناقات الطَّويلة يف املطا ِر البعيدّ ،)).أما يف ّ
ِ
املغربة .الغرفة احلزينة تلتمس الشَّمس ولكن النَّافذة البائسة تأىب
على آليّة الوصف
الديكوري ((استقبلتين الكتب املبعثرة على ُّ
الرفوف ّ
ّ
الزائرين أ َّن أحد
وتناثر بعضها على اجلّدران ،و ّأول ما خيطر على بال َّ
اكمت اللَّوحات الفنـِّيّة يف إحدى َّ
عبور ال ّدفء إليها .تر ل
الزوايا ل
السردي بانفتاح قابل الستقبال حيوية احلدث
بني أحضان هذه الغرفة ،)).وهو يفضي إىل رصد حساسيّة املكان
الفنّانني يعيش ل
ّ
الديكوري يف جوهر احلدث.
تتدخل فيه مفردات الوصف
القصصي ،على حنو ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
ستيقظت من نومي على
سردي مثري ((ا
القصصي وتلع مد مبنت
ظ باحلراك
قصة
((اللص والقطّة)) تق ّدم عتبة استهالل سرديّة حكائيّة تكت ّ
م
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
الصغرية
قرتبت من ابنيت َّ
الساعة أشارت إىل َّ
صوت املنبّهَّ .
تديت مالبسي بسرعة وألقيت نظرة سريعة على أوالدي ،ا م
الرابعة صباحاً .ار م
قصة ((مشاهد من الطّفولة)) يف السياق نفسه من حيث اعتماد عتبة استهالل
وقبَّلتها حبنان ،مثَّ غطّيتها وأمعنت النَّظر فيها ،)).وتندرج ّ
تتوسع يف عرض شبكة من الفعاليات احلدثيّة ذات الطبيعة السرديّة التقليديّة ((آنذاك كنت يف اخلامسة من عمري  ..كم
حكائيّةّ ،
أحب ِّ
امسك فستاين وال تفلّته كي ال تضيع يف زمحة
تقول يل:
كنت
أذهب معها كانت م
كنت ُّ
الذهاب مع ّأمي إىل ُّ
ْ
السوق .وعندما م
م
م
ِّ
الصغرية وتنتبه
املرات منعتين من الذهاب معها وقالت :اليوم ال يوجد أحد يف البيت
أختك َّ
ُّ
وعليك أ ْن تبقى جبانب ل
ل
السوق .يف إحدى ّ
بأهنا ستجلب يل معها (كمشة) راحة وكمشة سكاكر من
وهتز سريرها عندما تبكي .وقبل أ ْن ختر لج ّأمي من البيت وعدتين ّ
عليها جيّداً ّ
تتكرر يف
ُّ
السوق شريطة أن أبقى عند أخيت ّ
حّت عودهتا ،)).وحتكي فاصالً مباشراً وتقريريّاً من حياة حتضر فيها ثالث شخصيات ّ
األسري لرا ٍو يسعى إىل رسم الصورة كاملة منذ عتبة االستهالل،
العائلي
الكثري من احلكايات املماثلة ،وتعرض صورة من صور الفضاء
ّ
ّ
للقصة مبا يناسب فضاء االستهالل.
من أجل أن يستجيب املنت
السردي ّ
ّ
جو الفرح داخل لوحة
تؤدي عتبة االستهالل يف ّ
قصة ((وللزهوِر م
تصور عتبة استهالهلا املوجزة بالغة ّ
طقوسها أيضاً!)) وظيفة وصفيّة ّ
يوزع بطاقات فرٍح ِ
الطبيعة (( ل ِ َّ
إلقامة ٍ
ري حول
الربي َّ
َّرجس ِّ
يتنقل من زهرةٍ إىل أخرى  ِّ ..م
حفل اخضرا ّ
هب م
قرعت الطبيعة أجراسها  ..الن م
ِ
مرة واحدة!)) ،إذ تربز الطاقة التشكيليّة يف رسم الصورة وبناء اللوحة
حتضرهم ُّ
كل مائة عام َّ
الز م
أجبديات احلياة ،م
هور الربّيّة واألهليّة ّ
السردي وتعرض
الصاخبة)) بالغة الكثافة واالحتشاد
قصة ((استمراريّة القهقهات َّ
االستهالليّة السرديّة ،يف حني تأت عتبة االستهالل يف ّ
ّ
حّت هنايته ،ترتاكم أكو مام الطّ ِ
املؤدي إىل منـزيل.
اجلوهر
ثري ومغ ٍن ((منذ بداية ِّ
ني يف الشَّارِع ّ
الشتاء ّ
الداخلي لفضاء ّ
القصة يف اختزال ّ
م
ّ
الربد إىل مسامات جلدي وأنا يف طريقي إىل َّ
الدوامِّ .
ب ِم ْرساالً
ب م
تستقبلين صباحات كانون القارسة .يتل لسَّر م
ب بساعي الربيد  ..أترقَّ م
أرح م
يرحم األجساد النَّحيلة!)).
ب عشرات َّ
من خلف البحار  ..أقلِّ م
الرسائل .أناجي قلب :ال بأس غداً سألتهم كلماته ،ويأت الغد وكانون ال م
اقص
قصة ((ترتيلةم َّ
وتتعاىل املناجاة الذاتية يف ّ
الرحيل)) لتكون عتبة االستهالل فيها أشبه بقصيدة صوفيّة تتوغل يف أعماق الطبيعة ((ترت م

ألهنا رمز اجلَّمال والتَّحليق أم رمز االنبهار يف ُّ ِ
اشات يف رحاب قصصي ،تزدهي مثل ُّ ِ
لست أدري
الفر م
توهجات النُّوِر؟ م
م
الربيّة ،هل ّ م
الزهور ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
أشعر َّ
أن
أنظر إىل حفيف جناحيها
يد أن أدري ،و ُّ
وال أر م
ل
املربعمني بنكهة الكروم ،م
كل ما أدريه هو أنَّين عندما أمتعّ من يف خ ّفة الفراشة ،م
خد وردة أو على ِ
أين سأمسك فرشاةً وأرسم فراشةً ُّ
موجة البح ِر،
حتط على ِّ
نصوصي باهتة أمام تالوينها َّ
كنت ُّ
أظن يوماً ّ
الزاهية! ما م
م
م
ِ
وح،
ت ألواين كي
الر ِ
أسرتيح بني عوامل طفوليت املتأللئة بني حقول القمح ،سارحاً يف براري ُّ
أتعانق مع ألوان احلياة ،فلـلر ْش م
فجأةً وجدتمين م
ل
ٍ
ِ
ورسام
كض ل
أر م
يتحول الراوي الذاتّ فيها إىل حكواتّ متماه مع حكاياته ،وشاعر منغمس يف روح شعرهّ ،
خلف الفراشات والعصافريّ ،)).
التوحد بني الكاتب واملكتوب يف سياق رؤية تعبرييّة وتشكيليّة
ّ
يتغىن خبطوطه وألوانه وكتله ،فهذه العتبة االستهالليّة قطعة صافية من ّ
مزدمحة بالعاطفة ،وحمتفلة بالوجود ،ال تألو جهداً يف تلخيص الرؤية الوجدانيّة العميقة وتقطريها يف بنية سرديّة متمركزة حول ذاهتا،
ومكتفية بذاهتا ،بطريقة بنيويّة بالغة التدليل والتصوير.
القصة املوسومة بـ (( ِّ
السنويّة)) تأت عتبة االستهالل لتطلق على لسان الراوي الذاتّ مشكلة نفسيّة عالقة يف ذاكرة الشخصيّة،
الذكرى َّ
يف ّ
ٍ
كنت غائصاً
ّ
حمري يف أرجاء حياته وال خي ّفف منها احمليط الوجداينّ الواسع من األصدقاء والطلبة ((منذ سنوات لخل ْ
ت ،م
ترتدد بغموض ّ
الصديقات من حويل خيفَّفون من لظى األوجاع واهلموم ،طالبات َّ
أنفاس جديدة ،خيلخلون روتني
باهلموم ،وما أزال .األصدقاء و َّ
وطاليب ٌ
أحس وكأنّه خينقين .ال
حّت اآلن ال أعرف مصدره ،رّمبا أعيش عمري كلَّه وال أعرف هذا الشَّيء الّذي ُّ
حيات ،شيء ما كان خينقينّ ،
ِ
ب نفسي هبكذا أشياء متعبة أصالً)) ،فتسهم الرؤية القصصيّة االستهالليّة يف عرض األزمة على
ُّ
يهمين أ ْن أعرفه ْأو ال أعرفه ،وال أمتْع م
السردي يف قابل املنت
حل للغز
شكل افرتاض
القصصي ،حبيث تؤدي عتبة االستهالل دوراً رياضيّاً
ّ
ّ
سردي تتضمن وعداً بالوصول إىل ّ
ّ
السردي
احلي يف طبقات جتربتها مبا جيعل القارئ جزءاً من احلراك
يف األخذ بيد املتل ّقي حنو التفاعل مع أحداث ّ
ّ
القصة ،والدخول ّ
السردي مباشرة يف لوحة االستهالل على حنو مباشر ((كان
قصة ((الكرافيتة والقنّب)) يعرض الراوي الذاتّ جوهر احلدث
فيها .ويف ّ
ّ
ماسة يف ذلك اليوم أن
والدي حمتاراً بإحدى مشاكله املرتبطة بغنمته ،حيث بذل قصارى جهده ملعاجلة أمورها ،كان حباجة ّ
/جيدل) لغنمته حبالً ال يضاهيه حبالً آخر  ..واملعروف َّ
امللونة،
(يكزل* ل
ل
أن والدي ال ختلو جيوبه من اخلِلرق َّ
الصغرية والقنَّبات واخليوط َّ
العاجة بالكرافيتات من
مل متاماً من هكذا أصناف من اخليوط والقنَّبات ،فما وجد نفسه َّإال وهو يفتح خزانيت التُّوتياء َّ
َّإال أنّه كان قد َّ
ملونة بألوان تأخذ العقل ،فتناول هذه الكرافيتة من بني أكوام
كل األشكال واأللوان ،فلم َّ
يرتدد ثانية واحدة من اختيار كرافيتة َّ
ِّ
تفاعلي ممنتِج ،تشتمل
القص مثلما حتضر شخصيّة األب واالبن الراوي على حنو
الكرافيتات)) ،إذ حتضر الكرافيتة مع القنّب يف جوهر ّ
ّ
القص.
العتبة االستهالليّة فيه على مساحة عرض
سردي صاحلة لبدء مشروع ّ
ّ
السوري ،لتكتسب
الراعي ومهارت بِبلي ِع العدس)) بشبكة من أنواع النباتات الربيّة املعروفة يف الريف
قصة ((أنا و َّ
حتتشد عتبة استهالل ّ
ّ
السردي على املرجعيّة املكانيّة ((كانت مشس حزيران حترق جلودنا وحنن حنصد
احلكائي
العتبة حضوراً مكانيّاً حييل فوراً يف صوغ فضائه
ّ
ّ
الزيؤان والبلـ ْربمور والشُّوقلّة والشَّوك والبلّق
جرة و ِّ
باقات العدس ،ال نستطيع أن حنصده لش ّدة تشابكه مع اخلرنوب و َّ
السيِّل والكاروش وال مقْن ّ
العقَّيدة واخلطميّة وال لقلْق واحلِ ْم ِحم* .بصعوبة كنّا منيّز شيقان العدس من تالفيف األشواك واألعشاب الربّيّة الَّيت كانت ختنق
العني و م
قصة ((عذوبةم القهقهات)) ومنذ
العدس ،فما كنّا نستطيع أن حنصده بال هذه األشواك واألعشاب!)) ،بينما تذهب عتبة استهالل ّ
القصة مباشرة
إخبارها العنواينّ املتضايف حنو بناء عالقة تواصل محيم بني الراوي
فيتوجه خطاب الراوي الذاتّ يف ّ
القصصي واملتل ّقيّ ،
ّ
إىل القارئة أو القارئ املفرتض كي حيمل تأكيده على قيمة إنسانية معينة ((أؤِّك مد ِ
لك يا عزيزت القارئة ويا عزيزي القارئَّ ،
حك
الض ل
أن ّ
ّ ّ
واملرح والفكاهةل والكوميديا ،كل هذه احلاالت تطيل العمر وتشفي اإلنسان من الكثري من األمراض ،هلذا ترونين أحلِّ مق يف عوا ِمل لخلْقِ
ل
م ل
ّ

ِ
ختلخل
الفكاهة واحلياةِ العفويّة الَّيت
أميل ج ّداً إىل عوا ِمل الفرِح و
م
الفكاهة والنّكتة واملرح والكوميديا ،إضافةً إىل ج ّدييت يف احلياة ،لكنَّين م
كاهل اجلِّبال!.))..
قليالً أو كثرياً من أحزاين الَّيت م
ترهق ل
القصة ،إذ يسلّط الراوي كامريا
القصة اليت حتمل عنوان ((اللُّحية واللّحاف)) تسعى يف عتبة استهالهلا إىل تقدمي (بورتريه) لشخصيّة ّ
ّ
َّ
شديدة احلساسيّة لتصوير الشخصيّة يف طبقتها اخلارجيّة والداخليّة على حنو متكامل ((كان جلبابه حالكاً كالليل اخلايل من النُّجوم.
ينام قلقاً وينهض حائراً فيما حييطه من نوازع وصراعات دفينة .تراوده أحياناًكثرية أحالماً جوفاء ومطامع دنيوية باهتة األلوان  ..وأينما
الشكوك بوجود اهلل ،لكنَّه
تصادفه تراه البساً جلبابه احلالك .صلواته املكثَّفة بالطَّلبات أوشكت أن تغيظ اهلل .خيامره أحياناً مشاعر ّ
ينحي هذه املشاعر جانباً ،ولكن سرعان ما تبقى معلَّقة بني أثناء َّ
اجملرد
التصويري
الالشعور ،)).فال يكتفي الراصد
ّ
ّ
ّ
السردي بالوصف ّ
يعزز الوصف مبمكنات سرديّة حتيل على دالالت أوسع وأعمق من جمرد التقاط صورة الشكل.
بل ّ
((عميت تشرتي عظامها من اهلل)) وهي تنطوي على عتبة عنونة سرديّة مكتملة الصورة يعرض الراوي الذاتّ لقطة متثّل حضوره
يف ّ
قصة ّ
تتوسط الشخصيتني يف احلوار ،وهي تتعلّق بالعبارة
القس أفرمي ،فضالً عن شخصيّة العمة اليت ّ
بوصفه شخصيّة أساسيّة ،مث شخصيّة ّ
القس أفرمي ،سلّمت عليه باحرتام ،والحظت ابتسامة
العنوانيّة اجملازيّة ذات الطبيعة السيميائيّة ((فيما م
كنت عائداً من دوامي ،التقيت مع ّ
تك بي لكي ،فقلت له
خيص َّ
عم ل
حساس ّ
عريضة مرسومة على حميّاه ،وبعد دردشة سريعة قال يل باحلقيقة أريد أن أحتدَّث معك مبوضوع ّ
ك)) ،فاللقطة االستهالليّة تضع فرضيّة قابلة لوضع شبكة من االحتماالت للربهنة عليها من طرف املتل ّقي،
تفضَّل أبونا ،أنا حتت تصرفّ ل
ائي كي يفتح شهوة التأويل على ما يتاح من أفكار وقيم.
ّ
حترضه على التوغّل يف أكثر من احتمال قر ّ
ٍ
ٍ
االستهاليل
القص
احلس
حتتفل عتبة استهالل ّ
حيول فضاء ّ
ّ
الشعري الذي ّ
ّ
قصة ((حنني إىل تالوين األمكنة واألصدقاء)) بقدر عال من ّ
لغوي
إىل فضاء
شعري مفعم بلغة وصور ولقطات ومشاهد مشحونة بروح الشعر ،إذ ختتلط الذات الساردة بالذات الشاعرة يف منوذج ّ
ّ
الروح،
يرتفع بالسرد والوصف واملونولوج
حبق األلوان املنبعثة من شجرةٍ مفتوحة على فضاء ُّ
الداخلي إىل مصاف الشعر (( م
مشمت ل
ّ
ِ
كشهقة ا ٍ
لملم
بيوت طينيّة متالصقة
فضاءات جمبولة برحيق احلنان
كل صباحٌ ،
م
ندهاش على وجه الطُّفولة ،ملاذا حلمي م ٌ
تشمخ أمامي ّ
روح تسمو حنو خصوبة االرتقاء ،تفرش أحالم اليقظة
حول وردة املساء ،ألواين متطايرة من وجع اجلِّبالٌ ،
ألق يسطع من بساتني احملبَّةٌ ،
محيميات منعشة بني غابات اللَّوز والتِّني وكروم املالكيَّة /ديريك املكتنـزة يف ذاكرت منذ أن عربت أوجاع املسافات على أجنحة ا ِّلريح
بالسنابل ،مستم ّداً
الروح ،ومن منعطفات اجلِّبال والوديان رذاذات مزنّرة َّ
السماء لوناً يتصالب مع هبجة ُّ
وأمواج البحار ،ملتقطاً من زرقة َّ
تغين "راجعني يا هوى")) ،ويأت توظيف أغنية فريوز
زهوة األلوان من ُّ
ألكحل وجنة لوحات على أنغام فريوز وهي ّ
الربي ّ
الزهور والعشب ّ
اخ العصافري))
قصة ((فر م
يف سياق شعرنة التعبري ّ
وضخه بأكرب قد ٍر من كثافة العاطفة وجتلّيات الوجدان .ويستدعي الراوي الذاتّ يف ّ
حن إىل أيَّ ِام احلصاد.
السردي
ذكرياته لريمسها بريشة فنّان داخل عتبة استهالل ال ختلو من شعريّة تتناسب وطبيعة املشهد
االستهاليل ((أ ُّ
ّ
ّ
ومشاهد مسربلة بني طي ِ
ِ
بكل ٍ
ات
امللونة بأهبى أنواع ُّ
اقص أمامي صوراً
ل
كنت أتوه ِّ
شغف ل
م
ّ
الزهوِر ،ترت م
بني متاهات احلقول ،أمللم النَّباتات ّ
ِ
أهرب من مللمة باقات احلنطة .كانت
كض ل
كنت طفالً ،م
الغمام .عندما م
أعرب الرباري الفسيحة ،أر م
خلف الفراشات واجلَّراد األخضر .م
كنت م
أمي تقول ألسرت دعوه يفرح مع عوا ِمل الفراشات والعصافري ،)).والشيء نفسه ينطبق على استهالل قصة ((غيمةٌ وارفة يف ِ
مذاق
ّ
ّ
م ل
ِ
القصة حنو املخاطلبلة
لغوي
العناق)) حني يفتح جمال التعبري
يتوجه الراوي الذاتّ يف عتبة استهالل ّ
شعري ،حني ّ
ّ
القصصي على فضاء ّ
ّ
م
ِ
ِ
ت تواً من جل ِ
قني
األنثى خبطاب يسري على س ّكة الشعر مثلما يسري على س ّكة السرد ((
ني البح ِر ،حتلِّ ل
ل
تتأللئني يف أعماقي كأنَّك ْ
خرج ّ
فوق ِ
ِ
عالياً شوقاً إىل تو ِ ِ
ِ
املروج .صوت تراني ِم صبايا حيِّ ِ
مسمعيكَّ ،
ين
ك القدمي يتناهى إىل
هباء ِ
ني ل
م
اشيح اللَّون وخبايا احلرف مثَّ حتطّ ل
فتتذكر ل

ني واليسار مثَّ هتمسني لذاتِ ِ
هتزين ر ِ
شوق عميق ينتاب ِ
ن ْفس ِ
أسك حنو اليم ِ
األيام
ك اهلائمة أثناءل ترني ِم األغاينٌ .
كُّ ،
ك إىل ل
ل
متر م
م
تلك األيام ِّ .ل
ل
ل
ِ
ٍ
ٍ
االستعادي
الوصفي
يتوجه اخلطاب
سريعةً ّ
مع َّ
يهطل يف هن ٍر سريع اجلَّريان ،عجلةم َّ
الزم ِن ال ترحم)) ،إذ ّ
كأهنا على سباق ل
ّ
زخات مطر ،م
ّ
منتخبة بعناية.
حنو تشكيل صورة سرديّة نوعيّة للمخاطبة على هذا الشكل
الشعري ،يف سياق ممجل ٍل سرد ـ شعريّة ل
ّ
ِ
قصة قصرية جداًكاملة الشكل واملالمح والتفاصيل ((كان لنا أيام زمان ،محارة
قصة ((حيصة وسالل العنب)) تمنت مج ّ
عتبة االستهالل يف ّ
تعرج قليالً ،اشرتاها والدي بعشر لريات سوريّة من أحد َّ
الفالحني الوافدين من القرى اجملاورة لديريك ،فيما كان والدي يتفاوض على
حد ما ،هلذا حسم صاحبها لنا من قيمتها ،كانت تعرج َّ
ألن
(بصمكتها) حافرها األيسر طويل إىل ٍّ
سعرها مع صاحبها ،نظر إليها وإذ ّ
سأحل
لكين
حافرها ما كان يساعدها على االرتكاز على األرض بشكل جيّدَّ ،
ُّ
"صمكتها" ّ
هز والدي رأسه متمتماً ،عندها مشكلة يف ّ
يفي لتمثيل
هذه املشكلة ،أفضل من أن أشرتي محارة بعشرين لرية ،)).فهي تغوص يف جتربة حيّة من جتارب استعارة املوروث
الشعب الر ّ
ّ
القصصي من أجل متعة قرائيّة أوسع
القصة ،وحي ّفز رغبة القراءة على مزيد من التواصل يف طبقات املنت
سردي يتحلّق يف عتبة استهالل ّ
ّ
ّ
وأمشل.
قصته املوسومة بـ (( َّ
قصصي بأكرب قدر
الذبذبات املتوغِّلة عرب اجلِّدار)) حنو إحاطة احلدث ال
يسعى القاص سعياً حثيثاً يف عتبة استهالل ّ
ّ
السردي يف أوج حرارته
ممكن من بلورة املشهد ،يف السبيل على جعل عتبة االستهالل مظلّة سرديّة توفّر لقارئها مساحة من تل ّقي الفضاء
ّ
مهندسة على وفق تشكيل متكامل ((استقبلته
وتدفّقه ،فاملشهد
سري من طرف الراوي كلّ ّي العلم بطريقة ل
للقصة مشهد مم ّ
االستهاليل ّ
ّ
اجلدران األربعة  ..متزقلت أجنحة روحه ورضوض زرقاء ارتسمت على ِ
حتول الواقع
سهول قلبه  ..ال يصدِّق نفسه أنّه يعيش يف واقعَّ .
ّ
ّ
ل
احلريّة إىل ٍ
األبوة  ..وأفكاره هل َّ
أجل مفتوحَّ ..
زم شفتيه ،متمتماً
إىل كابوس مفزع ّ ..
ودعها؟ّ ..
ودع ربيع الشَّباب و ّ
احلب و ّ
ودع نسيم ّ
الصدمة أم َّأهنا ستعتاد على حياهتا
 ..أفكار ،رؤى ،وجهة نظر  ..تساءل :ما هو مصري والدته ووالده ،هل
ستتحمل زوجته هذه َّ
ّ
يقص هلا أقاصيص شيّقة قبل أن
الصغرية! هل
اجلّديدة مع َّ
الزمن  ..وابنته َّ
سيتحمل أن يبقى هنا بعيداً عنها ،ال يداعب شعرها وال ُّ
ّ
ِ
أنني متواصل اِمتزج بشهيقه
تنام؟!  ..اجتاحت غربة حارقة كيانه األخضر ،وحرقلت الظُّلمة الظَّاملة ما تبقَّى من قلبـه املدمى ٌ ..
وصفي مرّكز حييط باحلادثة القصصيّة ويفتح أفقها على قابل تطوراهتا
سردي
وزفريه ،واِرتشفت مقلتيه كآبة سرمديّة ،)).فثّمة حراك
ّ
ّ
السردي للقصة.
وجتلّياهتا يف املنت
ّ
قصة ((الطُّفل واألفعى)) بطاقة سرد كثيفة فيما يتعلّق باستحضار عدد كبري من الشخصيّات يف مساحة
حتتشد عتبة االستهالل يف ّ
يضحكن ..
ضهن
سرديّة ضيّقة ((كان عماد يسري يف أزقَِّة املدينة على غري هدى ،وجد مشهداً غريباً  ..جمموعة من النّسوة يولولن وبع َّ
ل
ٍ
بصوت ٍ
عال .وقع عماد بصره على ٍ
رجل ينظر إىل
الرجال جتاذب أطراف احلديث  ..أحدهم أشعل سيجارة وآخر بدأ يضحك
بعض ِّ
هازاً رأسه مينة ويسرة ،)).على حنو جيعل الراوي كلّ ّي العلم وهو يروي احلدث ويصف
األرض وهو صامت ومسعه يقول :سبحان اهلل! َّ ..
للقصة ،مبا يقود إىل أن تكون عتبة االستهالل ذات قيمة عتباتية بالغة
ويصور الشخصيّات داخالً يف صلب التجربة السرديّة ّ
املكان ّ
األمهية يف قدرهتا على متثيل الرؤية السردية داخل الفضاء العام للحدث ،حيث يتفاعل الزمن واملكان والرؤية يف سياق ملتئم حي ّقق قيمة
العتبة.
قصة ((العلّوكة والطبّكات)) ،حني يأت على
مرة أخرى ليعلن عن حضوره السريذاتّ البارز يف عتبة استهالل ّ
يف حني يتق ّدم الراوي الذاتّ ّ
ذكر (السليقة) وهي طبخ حبوب القمح كي تكون صاحلة فيما بعد لتحويلها إىل (برغل) أو (جريش مكبّة) ،معلناً عن عالقته املصرييّة
هبا إحياءً بل ّذهتا وطيب مذاقها ((كانت للسليقة فوائد كثرية ،منها القدرة على كتابة القصص ملن أكل منها كثرياً أيَّام كان طفالً ،اسألوين،

السليقة ،فال أتذ ّكر دستاً من َّ ِ
فالكثري من حتليقات الشِّعرية والقصصية مستم ّدة من لذائذ ِ
مين ،ال يف حارتنا وال يف
دست َّ
السليقة فلل ل
ت ّ
ّ
ّ
فتتكشف عتبة االستهالل هنا عن تصريح سريذات عايل اإلشارة من جهة ،وعن إحالة مرياث شعبيّة
احلارات اجملاورة من حارتنا ،))..
ّ
القص.
حترض جمتمع التل ّقي على شبكة من االستشعارات السيميائيّة يف قابل ّ
من جهة أخرىّ ،
حيرض
القصة املعنونة بـ (( َّ
السالسا ،ابتهاالت هبجة اجلَّسد)) تشتغل يف عتبة استهالهلا على قضيّة حضاريّة ال ّ
ّ
شرقي ّ
ينفك األديب ال ّ
تلح على عقل املبدع الشرق ّي
خياله على مقاربتها ،أال وهي قضية إشكاليّة الشرق والغرب ،الشرق املتخلّف والغرب
ّ
املتحضر ،إ ّهنا قضيّة ّ
القصة هنا
وتدفعه دائماً حنو استعادهتا يف شكل حزين ،والسيّما ألولئك املغرتبني الذين يعيشون يف إشكاليّة مريرة بني احلالني ،فتق ّدم ّ
ِ
َّمس
ويعرب عن هذه املأساة الذاتيّة اليت يرويها الراوي الذاتّ بإحساس
استهالالً حيكي هذه اإلشكاليّة ّ
عاطفي مزدوج ((أشرقت الش م
ّ
تغرمد لتفتُّح األزاهري ،لبست الطَّبيعة أهبى محللِها ،تساؤالت ال حصر
الربيع ،البالبل ّ
هباءها على صباحي املعبّق باحلنني ،اجلُُّّو يف أوائل ّ
متفرعات من ثقافة الشَّرق األنينيّة ،اجلَّاحنة حنو ميادين احلروب ،ثقافة مهزومة ،حتمل بني طيّاهتا الكثري
هلا ترادوين ،وتوقَّـ ْف م
ت مليَّاً عند ّ
تنغش هذه الثّقافات وتغوص عميقاً
من صراعات مدبّقة بالفجاجة والعقم ،ومشرئبّة بالكثري الكثري من اجلّفاء والوباءّ ،
خاصةً عندما م
ٍ
حاولت أن أحنّي أكداساً مك ّدسة من أحزان
تؤدي بالبالد إىل أقاصي اجلّحيم فوق رؤوس العباد.
يف
حروب هلا َّأول وليس هلا آخرِّ ،
م
قصة ((إيقاعات الفالمنكو
ّ
لكين مل أفلح!)) ،ورّمبا تأت عتبة استهالل ّ
الشرق الّيت كانت وما تزال تالحقين وأنا يف أعماق غربيتّ ،
اجلمايل ،يف إشارة
الغريب القائم على احلريّة والرحابة والسالم
وجتلِّيات هبجة ّ
الفين و ّ
الروح)) كي تعرض صورة من صور الفضاء ّ
الروحي و ّ
ّ
شغف عميق كان يدفعين
قي ملثل هذا احللم يف احلياة أو احلياة يف احللم ((هدوءٌ تام خيّم على أجواء املدينةٌ ،
إىل افتقار اجملتمع الشر ّ
هت أنظاري إىل أعماق املدينة حيث صالة العرض
حلضور حفلة عرض رقص فالمنكو ،يدهشين اإليقاع َّ
وج م
الرقصّ ،
الساحر هلذا ّ
ألين أشعر بغبطة عندما أستقبل رذاذات املطر النَّاعم ،تتساقط
تنتظر احلضور ،رذاذات من املطر النَّاعم بدأ يتساقط ،مل افتح مظلَّيتّ ،
م
فوق رأسي وتبلّل شوقي إىل مشاهدة عرض رائع لراقصة الفالمنكو البديعة كربئيلة غوتارة .وفيما كنت سارحاً مبشاهدة العرض،
استوقفتين شابّة سويديّة مجيلة ،تسألين فيما إذا أعرف صالة العرض الَّيت تقدِّم راقصة الفالمنكو عرضها اللَّيلة ،مع َّ
أن العنوان كان
سردي
تعربان عن فضاء
مدرجاً يف أفيش العرض!)) ،فآليّتا الوصف والسرد بقيمهما التعبرييّة والتشكيليّة والتصويريّة والسيميائيّة إّمنا ّ
ّ
القصصي.
يلخص على حنو ما احلدث
ّ
ّ
اخلربي
الدال
السردي الواعد حبراك
روحي جامح)) منذ عتبة عنواهنا بنوع من التوقّد
قصصي غري عادي ،إذ يتفتّح ّ
حتتشد ّ
ّ
ّ
ّ
قصة ((عناق ّ
السماوي ،والثانية (جامح)
(روحي) تنتمي إىل الفضاء
العنواينّ (عناق) على كثافة نعتيّة تسهم فيها صفتان متفاعلتان متالقحتان ،األوىل
ّ
ّ
التمرد واالنطالق ،على النحو الذي هتبط عتبة العنوان فيه على عتبة استهالل سرديّة ممشبعة
ألرضي املمشبلع بالثورة و ّ
تنتمي إىل الفضاء ا ّ
بروح احلكي ،ينربي فيها الراوي الذاتّ يف حركيّة سرد ذاتّ مونولوجي مكثّف ((ال َّ
ختلخل
مقمط بغرب ٍة وأحز ٍان
أتذكمر نفسي إال وأنا َّ
م
ّ
ٍ
ٍ
ِ
َّ
كاهل اجلِّبال ،ومع هذا أجدين عابراً مروج احلياة ٍ
حنو
كبريين ،غري مبال بأنني احلياة .خيَّم الظالم على ستوكهوملَّ ،
توج م
بأمل وشغف ل
هت ل
ِ
خطر على
قطا ِر األنفاق ،ينتظرين
ذت منه َّ
مكتب صغري يف حانوت الّذي ا ّخت م
ٌ
أصل إىل مركز املدينة ،ل
مقراً إلقاميت بعد العمل ،وقبل أ ْن ل
بايل أ ْن آخ مذ كأساً من البرية ،دلفت إىل با ٍر يف قلب ستوكهومل ،وحقيقة األمر أنَّين لست معتاداً على اِر ِ
ببت أ ْن
تياد الباراتِّ ،
لكين أح م
م
م
أمسع إىل موسيقى وأشرب قليالً من البرية ،لعلِّي أخفِّف قليالً أو كثرياً من جر ِاح وطعنات ِ
بعض غ ّداري هذا
أكسر ُّ
الروتني اليومي ،و ل
ل
كأهنم ترعرعوا بني ِ
أنياب الوحوش الضَّارية واِحندروا من فصيلة االفرتاس!)) ،ويعمل حضور املكان (ستوكهومل) بوصفه ميثاق ًا
مان،
الز
ّ
َّ
القاص (صربي يوسف) أساساً من بروزها ،أو حّت التصريح هبا ،إنّه من
سريذاتيّاً مكانيّاً على التذكري برؤية سريذاتيّة حمتملة ،ال حيرتس
ّ

القصاصني الذين جيتهدون يف رواية حياهتم بداللة الواقع أكثر من داللة املتخيّل ،مبا جيعل من قصصه نوعاً
دون أدىن ّ
شك من أولئك ّ
فين ينهض
االصطالحي ((سرد ا
((القصة السريذاتيّة)) ،وهي على الصعيد
من السرد السريذات ينتمي إىل ما اصطلحنا عليه بـ
ّ
ّ
ستعادي ّ
ّ
قصة واحدة طويلة
به را ٍو سريذاتّ ،يفيد من التقانات الفنية للقصة القصرية بأشكاهلا وآليّاهتا املتعددة واملتنوعة لتسجيل سرية حياته ،عرب ّ
التصاعدي للسرية احملكيّة سرداً وحدثاً وفضاء ورؤية
اتب
ّ
حتتشد فيها األحداث وترتكز حبيث تسمح على حنو ما إظهار الشكل الرت ّ
تتوزع على القصص وحسب املراحل الزمنية اليت
قصة هذه السرية مبراحل ّ
وتفاصيل وحيثيات ،أو جمموعة قصصية واحدة أو أكثر حتكي ّ
لقاص هي ليست يف الواقع سوى سرية ذاتية،
جيدها الراوي مناسبة وصاحلة فنياً للعمل
القصصي .ورمبا وجدنا أعماالً قصصية كاملة ّ
ً
يصرح بذلك
شاء
سريي ّ
ّ
فين يبدو غري ّ
متقصداً اإلخفاء والتمويه ،لكنّه ما يلبث فيما بعد أن ّ
القاص ألسباب متنوعة نقلها إىل ميدان ّ
القصصي واملرجعية السريذاتية .هذا فضال على الكثري من
الفن
من خالل إشارات ،أو حملات ،أو اعرتفات ،تكشف عن هذه الصلة بني ّ
ّ
القصة/القصص ،بوسعها التأكيد على سريذاتية الواقعة القصصية ،واستخدام القصة
النصية ((تارخيية ،مكانية ،شخصية)) داخل ّ
البيانات ّ
القاص ،)**()).إذ
جسراً فنياً لتمرير السرية الذاتية وتسجيلها تسجيالً قصصياً ،على النحو الذي يؤلّف ميثاقاً سريذاتياً بني القارئ و ّ
للقاص صربي يوسف.
تتالءم هذه الرؤية االصطالحيّة كثرياً مع التجربة القصصيّة
ّ
الشعبي والذاكرة السيرذاتيّة:
ثانيا :تجلّيات الموروث
ّ
سردي حكائ ّي شاسع وعميق
الشعب بزخم
كزي من سياقاهتا على فعاليّة املوروث
ّ
حتيل قصص صربي يوسف املختارة يف سياق مر ّ
ّ
ومتع ّدد ،ضمن ذاكرة ذات حساسيّة سريذاتيّة صرحية تستهدف أساساً التعبري عن جوهر العالقة بني الذات الساردة واملكان ،وبوسعنا
القصة على
لقوة حضور املوروث
الشعب حمروساً بذاكرة سريذاتيّة يقظة وفاعلة ،إذ تنطوي هذه ّ
انتخاب ّ
قصة (الكرافيتة والقنّب) منوذجاً ّ
ّ
عفوي بالغ البساطة والتعبرييّة والسالسة احلكائيّة ،يف تصوير حالة إنسانيّة ذات أثر عميق يف مكنز الذاكرة الذاتيّة للراوي
طاقة سرد
ّ
السريذاتّ الناقل حلكاية أقرب إىل الواقع منه إىل املتخيّل.
حتولت إىل
حموري
تقوم ّ
ّ
القصة على تشكيل ّ
سردي يدور حول (الكرافيتة) ،وهي ربطة العنق ( )cravattaذات األصل الطلياينّ ،لكنّها ّ
الزي إىل املرجعيّة الغربيّة يف
كل بالد الشام ،وهي عنوان لألناقة وانتماء ّ
لفظة شعبيّة واسعة االستخدام يف اللهجة العامة الشاميّة يف ّ
شعب مشحون مبفرداته الشعبيّة املرياثيّة على حنو
املنظور
الشعب العام يف هذه املنطقة ،فتبدأ ّ
القصة حبياكة خيوطها السرديّة داخل فضاء ّ
ّ
كثيف:
ماسة في
كان والدي محتاراً بإحدى مشاكله المرتبطة بغنمته ،حيث بذل قصارى جهده لمعالجة أمورها ،كان بحاجة ّ
أن والدي ال تخلو جيوبه من ِ
ذلك اليوم أن (يكزل*/يجدل) لغنمته حبالً ال يضاهيه حبالً آخر  ..والمعروف َّ
الخرق
مل تماماً من هكذا أصناف من الخيوط والقنَّبات ،فما وجد نفسه
َّ
الصغيرة والقنَّبات والخيوط َّ
الملونةَّ ،إال أنّه كان قد َّ
كل األشكال واأللوان ،فلم يتردَّد ثانية واحدة من اختيار كرافيتة
َّإال وهو يفتح خزانتي التُّوتياء َّ
العاجة بالكرافيتات من ِّ
ملونة بألوان تأخذ العقل ،فتناول هذه الكرافيتة من بين أكوام الكرافيتات.
َّ

احلل ملشكلة حبل غنمته ينطوي على مفارقة حضاريّة غري مباشرة ،هتبط مبستوى هذه املفردة (الكرافيتة)
فلجوء شخصيّة األب حنو هذا ّ
احلل فيها مل يتوا لن
إىل
ً
حل بصرف النظر عن الوسيلة ،فحني وجد ّ
مستوى ال حتسد عليه ،إذ إ ّن تفكري األب كان منحصراً يف إجياد ّ
حل املشكلة ،والسيّما أنّه وجد لدى ابنه الكثري منها مقتنعاً أن ال مشكلة يف
مباشرة عن التقاطها والبدء بالعمل الذي يساعده على ّ
شك يف أ ّن املفارقة احلضاريّة تكمن يف موقف األب من سهولة اجلمع بني (الكرافيتة واحلبل)،
استخدام واحدة منها هلذا الغرض ،وال ّ
التعاطفي بني طريف العنوان (الكرافيتة والقنّب) ،تعبرياً عن طبيعة املفارقة احلاصلة
وقد أشارت العنونة القصصيّة إىل حساسيّة هذا التشكيل
ّ
القصصي األخرى.
القصة ،ومن مثّ تتجلّى على نطاق واسع يف طبقات املنت
أساساً من نقطة الشروع السرديّة األوىل يف ّ
ّ
ما تلبث شخصية الراوي الذاتّ أن تكشف عن نفسها يف حضورها السريذاتّ الصريح ،حني حيضر اسم شخصيّة الراوي (صربي) وهو
اخلارجي للمجموعة القصصيّة (صربي يوسف) ،بوصفه ميثاقاً سريذاتيّاً أصيالً حييل
يتطابق مع اسم املؤلّف الظاهر على سطح الغالف
ّ
على سريذاتيّة الواقعة القصصيّة يف مرجعيتها احلكائيّة:
هامساً لنفسه:

كيف سيعرف صبري َّ
أن هناك كرافيتة ناقصة أمام هذا (الّلود*) من الكرافيتات؟  ..أمسك الكرافيتة من نهاياتها ،وبدأ
يمطِّيها بطر ٍ
ثم خرج إلى ذلك البلكون الفسيح .جلس على
يقة ،بحيث ال تنقطع كي يعرف مدى مرونتها َّ
وقوتهاَّ ،

يكزل قنّبه ليصنع منه حبالً لغنمته على مزاجه ،واضعاً في االعتبار
الصغيرة وأخرج من جيوبه خيوطه وبدأ ُ
دوشكايته* َّ
َّ
لدي حصة فراغ وسآتي ِّ
سيتمك ُن من إنجاز مشروعه قبل أن آتي من دواميَّ ،إال أنَّه لم يضع في االعتبارَّ ،
إنَّه
مبكراً
أن ّ

في ذلك اليوم.

الداخلي على ذكر اسم شخصية االبن (صربي) ،وحتضر يف سياق ذلك مفردات ذات مرجعيّة موروث
فشخصيّة األب تأت يف مونولوجها
ّ
القصة على الشكل اآلت*(( :الّل ْود :الكومة الكبرية ،والفالحون اآلزخيون كانوا
ـ شعبيّة مثل مفردة (الّلود) ،إذ يصفها القاص يف هامش ّ
يفسر مفردة (دوشكايته) الشعبيّة بـ ((*دوشكاية :فراش صغري يصنع باليد،
يقولون ل ْود تنب ،أي كومة كبرية من التّنب  ..إخل)) ،مثلما ّ
عامية
العام ّي
الشعب (يكزل) بالصورة اآلتية*(( :يل ْك ِزمل :كلمة ّ
تصغري دوشك ،والدُّوشك ،يعين :فراش ،)).ويشرح معىن الفعل املضارع ّ
ّ
وتوجه خيوط السرد القصصيّة باجتاه
تعين م
تعم مق يف احلكاية حساسيّة هذا التشكيلّ ،
جيدل ،)).مبا حييل على حضور كثافة مرياث شعبيّة ّ
متثيلها وإدخاهلا يف جوهر احلكاية ،وهي تتش ّكل هنا بوصفها حلقة أساسيّة من حلقات متثيل الرؤية السرديّة وتشكيل منوذجها الكياينّ.
القصة ،إذ تظهر هذه
تتسلّم شخصيّة االبن (صربي) مقاليد السرد والتح ّكم مبساراته على حنو يستجيب لقوانني اللعبة السرديّة يف ّ
حل ملشكلة غنمته،
الشخصيّة يف سياق االستمرار باللعبة السرديّة اليت ابتكرهتا شخصيّة األب ضمن حاجة ّ
خاصة تستهدف إجياد ّ
اخلفي بني طريف احلكاية،
حيرك حيوات السرد
فتستهوي اللعبة شخصيّة (صربي) كي ّ
القصصي باجتاه تطوير احلبكة على أساس الصراع ّ
ّ
األب وهو يسعى إىل إخفاء فعلته يف استخدام (الكرافيتة) املأخوذة من خمزن كرافيتات ابنه اململوء هبا ،واالبن (صربي) السائر باجتاه دفع
يصور حركته السرديّة مبعيّة املشهد
فيتحول إىل راصد
عجلة السرد حنو الكشف عن املستور يف سياق متثيل
ّ
ّ
تصويري ّ
سردي آلليّة اللعبةّ ،
تتحرك فيه شخصيّة األب داخل لعبة اخلفاء:
الذي ّ

عبرت ساحة الدَّار ،وعندما شاهدني والدي لملم مباشرةً نهايات خيوط قنَّبه ووضعها تحت إبطه ليخفي ما تب ّقى من
ُ
ٍ
بشكل أنيق الفت لالنتباه،
الكرافيتة  ..وكانت بدايات الخيوط مربوطة في إبهام قدمه اليمنى ..وكان حبله مكزوالً
أش حبلك حلو!  ..فضحك وقال :هذا الحبل الحلو هو خصوصي
وفعالً جذبني حبله بألوانه َّ
الجميلة ،فقلت له بابا ْ
لغنمتي.

تصور العالقة التجاذبيّة التفاعليّة بني االبن الراوي واألب داخل فضاء لعبة اخلفاء والتجلّي،
بدأ مشهد املراقبة باستخدام كامريا سرديّة ّ
فضحك وقال:
أش حبلك حلو! ..
شعب يف الفضاء
ل
القصصي ((فقلت له بابا ْ
وينقل احلوار باللهجة ّ
العاميّة توكيداً ّ
ّ
لقوة احلضور املرياث ّ
قصة احلبل بألوانه اجلميلة اليت تذ ّكره
هذا احلبل احللو هو خصوصي لغنميت ،)).غري أ ّن الراوي االبن يشعر بأ ّن مثّة أمراً غري
طبيعي يف ّ
ّ
بالكرافيتة على حنو ما:
شعرت َّ
فقلت لوالدي من أين
الجميلة،
عندما أمعنت بألوانه َّ
ُ
أن حبالً جميالً كهذا يليق أن يكون في أعناق غير الغنمُ ،
يضحك بطريقة هادئة وبثقة عالية ،محاوالً أ ْن يشتِّت الموضوع وقال لي
الجميلة يا بابا؟ اِبتسم وهو
لك هذه األلوان َّ
ُ
الحظت أنّه
لست جائعاً اآلن يا بابا..
ُ
بدعابة أبويّة :روح طلِّع في المطبخُّ ،أمك قد عملت لك أكالً طيّباً .فقلت لهُ :
توقَّف عن الك ْزل ،فقلت له لماذا ال تتابع كزل الحبل؟  ..فقال :أريد أن أرتاح قليالً .ولفت انتباهي َّ
أن نهايات الحبل
غير المجدول ململمة تحت ِ
فقلت له لماذا ال ترتاح قليالً ،هل سيهرب الحبل ،ولماذا حشرت نهايات حبلك
إبطهُ ،
الساخرة ،وإذا هرب شو ب ّدي أعمل! ..
تحت إبطك؟ فقال بطريقته َّ

وتصور دقائق احلوار وتوصيفاته على النحو الذي يقود إىل الكشف عن بؤرة احلبكة
ترصد كامريا الراوي أفعال األب وحركاته بدقّة ّ
السرديّة ،ويسلّط الراوي يف ذلك ضغطاً قويّاً على فضاء شخصية األب من أجل بلوغ مرحلة كشف املخفي ،ومثّة نوع من الصراع
بقوة تعبرياً عن مضاعفة
امي يف ظالل التشكيل احلو ّ
ّ
اري القائم على الش ّد واجلذب بني طريف احلوار ،وحتضر اللهجة الشعبيّة ّ
السردي الدر ّ
القص ،فضالّ عن قيام كامريا السرد اليت يتح ّكم هبا الراوي الذاتّ مبحاصرة حركات شخصيّة األب وأفعاله ،باجتاه
احلس
الشعب يف أجواء ّ
ّ
ّ
تقليل فرص املراوغة والدفاع عن النفس حنو بلوغ حلظة كشف املستور.
احلل ،ليكتشف الراوي الذاتّ (صربي) لعبة األب يف
يتطور احلدث
ّ
ّ
السردي وهو يدفع احلبكة القصصيّة باجتاه بلوغ العقدة مرحلة ّ
استخدام كرافيتته كحبل ،بطريقة املطاردة الصوريّة بني الشخصيتني وقد بلغت أوجها يف هذا املقطع:
قوي دفعني أن أراقبه ،بعد أن أحس ْستهُ أنَّني أعطيته األمان وتركته
دخلت المطبخ  ..راودني أن أراقب والدي ،فضول ّ
وشأنه ،فما وجدتُه بعد لحظاتَّ ،إال وهو يبدأ بسرعة بك ْزل حبله ،فتراخى إبطه وسقطت نهايات القنَّب على جانبه،
انق َّ
الرفيعة ،تتوارى سريعاً داخل الحبل المجدول ،آنذاك
عرفت أنّه َّ
ت كرافيتتي الحمراء والبيضاء والخضراء َّ
فبد ْ
ُ
خرجت من المطبخ وفاجأته قبل أن ينتهي من طمس معالم
على فريسته مستغالً غيابي ،فتركته يتابع عمله  ..لكنّي
ُ

المرة مرتبكاً
مرةً أخرى  ..ووجدته هذه ّ
فريسته داخل حبله ،وعندما وجدني لملم نهايات القنّب ووضعها تحت إبطه ّ

قليالً ..وبادرني بسؤاله هل أكلت؟ فقلت له ال ،سأنتظر حتّى تنتهي وسنأكل سويةً .فقال لي أنا أكلت ،بإمكانك أن
تأكل وحدك.

النوعي يف مسار احلدث من أجل الوصول إىل حلظة احلسم
بالتدخل
السردي ،وتبدأ
تقرتب شخصيّة (صربي) أكثر من حرارة احلدث
ّ
ّ
ّ
وفك اللغز:
ّ
ثم َّ
تذكرت َّ
مع يقيني َّ
أن والدي
أن والدي ما كان قد أكل بعد .وبعد حوار قصير بدأت أداعب والدي وأمزح معه َّ
(يتدغدغ) من خاصرته وإبطه ،فبدأت أدغدغه من خاصر ِته ،ضحك راجياً إيّاي أن أتوقَّف عن دغدغته ،لكنّي لم أص ِغ

السيطرة على إحكام إبطه على خيوط القنّب ،فسقطت نهايات القنَّب
تابعت أدغدغه ،فتعالى ضحكه وفقد َّ
إلى رجائهُ ،
على ر ِ
كبته ،كانت كرافيتتي تحني رأسها المدبَّب نحوي وكأنَّها تطلب النَّجدة كي أنقذها من هذا االنحباس الّذي
الرفيعة؟ فقال وهو
ت هذه كرافيتتي الحمراء َّ
فقلت له :أليس ْ
أيش ابني! ُ
حبسها فيه! فقلت :بابا!  ..أجابني بلطفْ :
أش عليك يختبي على اهلل ما يختبي ،بلى واهلل يا ابني هذه هي كرافيتتك الحمراء المل َّونة.
يضحك ممازحاً إيّايْ ،

ولماذا أخذتها وكزلتها مع خيوطك وقنّباتك؟ ..
ٍ
الصباح وأنا أبحث عن قن ٍ
وقوي ،بحيث يتناسب مع الحبل الّذي أريده لغنمتي،
بصراحة منذ َّ
َّب أو خيط رفيع وحلو ّ

فلم أجد أجمل وأنسب من كرافيتتك ،لهذا
يحسسني بأنَّه لم يعمل خطأً
أخذت كرافيتتك َّ ..
ضحك ،كي ِّ
ثم غمره ال ّ
ُ

أحب هذه الكرافيتة كثيراً ج ّداً يا بابا و ...فقال مقاطعاً أيّاي :ولكنَّك لم تحبّها
أو شيئاً غريباً ..فقلت له :لكنِّي كنت ُّ
ثم تابع حديثه قائالً :أنت عندك عشرات عشرات الكرافيتات غيرها ،فهل ستخرب الدُّنيا لو أخذت
مثلما أحببتها أنا! َّ
أردفت قائالً له :واهلل العظيم معك ح ّق
ثم
واحدة منها؟! اِنتابتني في تلك اللَّحظة نوبة ضحك خارجة عن المألوفَّ ،
ُ
 ..خيّو ألف مبروك على غنمتك كرافيتتي!

املشهد األخري حيتشد بالسرد والوصف واحلوار ضمن كتلة قصصيّة كثيفة ومكتملة ،وينقل احلالة احلكائيّة من وضعية املطاردة إىل وضعية
(حْبليّة)
حس
ّ
متحضر على مرتديها ،إىل وظيفة إجرائيّة سياقيّة ل
املكاشفة ،بعد أن ّ
تتحول (الكرافيتة) من وظيفتها التزيينيّة يف إضفاء ّ
رداً على منطق األب املشفوع بقضاء احلاجة (اِنتابتين يف تلك اللَّحظة نوبة ضحك خارجة عن املألوف،
ممهورة مبوافقة (صربي) املطلقة ّ
غنمتك كرافيتيت!).
حق  ..خيّو ألف مربوك على
ل
أردفت قائالً له :واهلل العظيم ل
معك ّ
مثَّ م
تصرف
ّأما اللقطة اخلتاميّة ّ
للقصة فيمكن تسميتها بلقطة املباركة اليت تنتهي فيها اللعبة حني تعلن شخصيّة (صربي) عن موافقتها على ّ
كشف الفعل
كزي
للقص أمام سلطة الكامريا ،فيت ّ
ّ
شخصيّة األب ،وهنا تنتفي متاماً ضرورات حالة اخلفاء وقد غطّت على الفعل املر ّ
السردي عن متابعة شغوفة يف العمل بعد بلوغ اهلدف وانفراط عقد املفارقة السرديّة:
ّ
عنـدما سـمعني أُبـارك لـه عـمله ،سرعان ما وجدته يمسك نهايات كرافيتتي وقنّباته ،متابعاً (كزل) ِ
ٍ
بشغف كبير!!
حبله
ْ

عب األصل،
وخيتم القاص لعبته السرديّة املرياث شعبيّة بتوقيع ال خيلو من مفارقة يف بناء عالقة بني ذاكرة احلكاية وانتمائها إىل املكان الش ّ
حس املفارقة الثقافيّة حّت يف آخر توقيع زمكاينّ يقفل
واملكان الذي متّت فيه صياغة ّ
القصة (ستوكهومل :صيف  ،)1996مبا يشغّل ّ
القاص فيها مسرح احلكاية.
هامش:

كل المقبوسات النصيّة الواردة في الدراسة مأخوذة من كتاب (مختارات من أربع مجاميع قصصيّة) لصبري يوسف ،دار نشر
(*) ّ

صبري يوسف ،ط ،1استوكهولم ،في صفحات مختلفة.

(**) معجم مصطلحات السيرة ،د .محمد صابر عبيد ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،لبنان ،ط.35 :1

