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جـــوائـــز
ح�صل اإبراهيم على عدد من اجلوائز منها:

جائزة طه ح�صني من جامعة املنيا عن رواية "مالك احلزين" عام 1989م 
جائزة الدولة التقديرية يف الآداب عام 2003م – 2004م. 

جائزة كفايف الدولية عام 2005م 
جائزة �صاوير�س يف الرواية عن "حكايات من ف�صل الله عثمان" عام 2006م

ولد �إبر�هيم �أ�سالن مبحافظة �لغربية ون�ساأ وتربى يف �لقاهرة وحتديد� يف حي �إمبابة و�لكيت كات، وقد 
ظل لهذي��ن �ملكانني �حل�سور �لأكرب و�لطاغي يف كل �أعمال �لكاتب بد�ية من جمموعته �لق�س�سية �لأوىل 
"حكايات ف�سل �هلل عثمان"  "مالك �حلزين"، وحتى كتابه  "بحرية �مل�ساء" مرور� بعمله ورو�يته �لأ�سهر 
ورو�يته "ع�سافري �لنيل" وكان يقطن يف �لكيت كات حتى وقت قريب ثم �نتقل للور�ق �أما �لآن فهو يقيم 

يف �ملقطم.
مل يحق��ق �أ�سالن تعليما منتظما منذ �ل�سغر، فقد �ألتحق بالكتاب، ثم تنقل بني مد�ر�س عدة حتى ��ستقر 

يف مدر�سة لتعليم فنون �ل�سجاد لكنه تركها �إىل �لدر��سة مبدر�سة �سناعية.
�ألتح��ق �إبر�هي��م �أ�س��الن يف بد�ي��ة حياته بهيئة �لربي��د وعمل لف��رة كبو�سطجي ثم يف �إح��دى �ملكاتب 

�ملخ�س�سة للربيد وهي �لتجربة �لتي �ألهمته جمموعته �لق�س�سية "وردية ليل".
ربطته عالقة جيدة بالأديب �لر�حل يحيى حقي ولزمه حتى فر�ت حياته �لأخرية ون�سر �لكثري من 

�لعمال يف جمله "�ملجلة" �لتي كان حقي رئي�س حتريرها يف ذلك �لوقت.
لق��ت �أعماله �لق�س�سية ترحيبا كب��ري� عندما ن�سرت يف �أو�خر �ل�ستيني��ات وكان �أولها جمموعة "بحرية 
�مل�س��اء" وتو�ل��ت �لأعمال بعد ذلك �إل �أنها كان��ت �سديدة �لندرة، حتى كانت رو�يت��ه "مالك �حلزين" وهي 
�أوىل رو�يات��ه �لتي �أدرجت �سمن �أف�سل مائة رو�ي��ة يف �لأدب �لعربى وحققت له �سهرة �أكرب بني �جلمهور 

�لعادى ولي�س �لنخبة فقط.
�ألتح��ق يف �أو�ئ��ل �لت�سعينيات كرئي�س للق�سم �لأدبي بجريدة �حلي��اة �للندنية �إىل جانب رئا�سته لتحرير 
�إح��دى �ل�سال�س��ل �لأدبية باملجل�س �لأعل��ى للثقافة �إل �أن��ه �أ�ستقال منها �أثر �سجة رو�ي��ة وليمة لأع�ساب 

�لبحر للرو�ئي �ل�سوري حيدر حيدر.

أعمــــالــــــه
�ملجموعات �لق�س�سية

 بحرية امل�صاء. جمموعت���ه الق�ص�صية الأوىل، 
�صدرت يف اأواخر ال�صتينيات. 

 يو�صف والرداء. 
 وردية ليل. 

�لرو�ي�����ات

 مالك احلزين. 
 ع�صافري النيل. 

 كتابات اأخرى
 خلوة الغلبان. 

 حكايات من ف�صل الله عثمان. 
 �صيء من هذا القبيل.

الكيت كات
حقق���ت رواي���ة "مال���ك احلزي���ن" جناح���ا ملحوظ���ا عل���ى 
امل�صت���وى اجلماه���ريي والنخب���وي ورفع���ت ا�ص���م اأ�صالن 
عاليا بني جمه���ور مل يكن معتادا على ا�صم �صاحب الرواية 
ب�صب���ب ندرة اأعماله من جهة وهروبه من الظهور الأعالمي 
م���ن جهة اأخ���رى، حتى ق���رر املخ���رج امل�ص���ري داوود عبد 
ال�صي���د ان يح���ول الرواي���ة اإىل فيل���م حتت عن���وان )الكيت 
كات( وبالفع���ل وافق اأ�صالن عل���ى اإجراء بع�س التعديالت 
الطفيف���ة عل���ى الرواي���ة اأثناء نقله���ا اإىل و�صي���ط اآخر وهو 
ال�صينم���ا، وبالفعل عر�س الفيلم وحق���ق جناحا كبريا لكل 
من �صاركوا في���ه واأ�صبح الفيلم من اأب���رز عالمات ال�صينما 

امل�صرية يف الت�صعينيات.

كان اإبراهي���م اأ�صالن اأحد اأطراف واحدة من اأكرب الأزمات 
الثقافي���ة الت���ي �صهدتها م�ص���ر من دون اأن يرغ���ب يف ذلك، 
وذلك يف �صن���ة 2000م حني مت ن�صر رواية وليمة لأع�صاب 
البحر لكاتبها حي���در حيدر وهو روائي �صوري، التي جاء 
ن�صره���ا يف �صل�صل���ة اآف���اق عربية الت���ي ت�صدر ع���ن وزارة 

الثقافة امل�صرية ويراأ�س حتريرها اإبراهيم اأ�صالن.
تزعم���ت �صحيف���ة ال�صع���ب والت���ي كانت ت�ص���در عن حزب 
العمل م���ن خالل مق���الت للكاتب حممد عبا����س حمله على 
الرواي���ة حيث اأعتربه���ا الكات���ب اأنها متثل حتدي���ا �صافرا 
للدي���ن والأخالق، ب���ل وان ه���ذه الرواية تدع���و اإىل الكفر 
والإحل���اد، واأثارت يف ه���ذة الفرتة اجل���دل العارم وقامت 
املظاه���رات ب���ني ط���الب الأزه���ر عل���ى خلفي���ه اأ�صتفزازهم 
باملق���الت التي تت�ص���دى للرواية وترف�صها ظن���ا منهم اأنها 
�ص���د الدي���ن بالفع���ل، ومل تقع���د الدني���ا ومت التحقي���ق مع 
اإبراهيم اأ�ص���الن وت�صامن معه الكثري من الكتاب والأدباء 
واملفكري���ن، غ���ري اأن جمم���ع البح���وث الإ�صالمي���ة التاب���ع 
لالأزه���ر ق���د اأدان الرواية والقائمني عل���ي ن�صرها يف م�صر 
واأعتربوه���ا خروج���ا ع���ن الآداب العامة و�ص���د املقد�صات 

الدينية.

البحــر ألعشــاب  وليمــة  أزمــة 

�لربيعي �عد�د: زينة 

حيدر حيدر
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ل���ن يفل���ت اأي ق���اريء لإبراهي���م اأ�ص���الن من 
تاأثري ق���وي �صي�صمله بعد ق���راءة كل ن�س له، 
ه���ذا التاأث���ري م���ن املمك���ن اأن يك���ون نوعًا من 
الأ�ص���ى، اأو ال�صخري���ة، اأو احلن���ني، اإبراهيم 
اأ�ص���الن هو الكات���ب الوحيد ال���ذي ل ي�صيخ، 
ول تعل���و كلمات���ه وجمل���ة وتعبريات���ه ه���ذا 
الوه���ن الذي يعل���و كتاب���ات اآخري���ن تقدموا 
يف العم���ر، وم���ن يع���رف ابراهي���م اأ�ص���الن، 
�صيع���رف اأنه وبعد كل هذه اخل���ربة الطويلة 
م���ع الكتابة، يخ�صي اأي كتاب���ة جديدة، وكاأنه 
يدخل عاملًا جمه���وًل، ومل ت�صبح الكتابة معه 
احرتاف���ًا، ول هو ي�صري حمرتف���ًا، لذلك ياأتي 
كل ما يكتبه طازج���ًا �صاخنًا، حتى لو كان فيه 
تك���رارات للحكاي���ة، اأو الق�ص���ة، مث���ل تاأكيده 
م���رات عديدة حلكايته مع جنيب حمفوظ، اأو 
التحاق���ه بهيئ���ة املوا�ص���الت، اأو انخالعه من 
اإمبابة/ الكيت كات هذه حكايات تاأتي عر�صًا 
يف ن�صو�ص���ه، وم���ن املمك���ن اأن تك���ون متن���ًا 
ت�صع���د عليها احلكاية كلها، لكن املرء ل ي�صعر 
باأي مل���ل، اأو تكرار، فاحلكاي���ة الواحدة عند 
اأ�ص���الن لها اأكرث من وج���ه، واأكرث من زاوية، 
واأك���رث م���ن نا�صية تاأم���ل، واأخ�ص���ى اأن اأقول 

اكرث من معنى، واأكرث من طريق للحكمة.
وبالفع���ل �صبط���ت نف�صي اأكرث من م���رة، واأنا 
انته���ي من ق���راءة ن�س - م���ن كتابه اجلديد - 
�صيء من هذا القبي���ل، واأنا اأ�صحك بدرجات، 
يخ���رج  واأحيان���ا  ابت�صام���ة،  تك���ون  اأحيان���ا 
ال�ص���وت، اأو م���رة اأ�صع���ر باأ�ص���ي �صدي���د علي 
ب�صع���ة اأ�صخا�س، اأو معان ق���د فقدت.. فمثاًل 
يكت���ب اأ�ص���الن ن�صًا حتت عن���وان: يف و�صل 
م���ا انقط���ع - ال�صي���خ ح�صن���ي، وه���و يق�ص���د 
�صخ�صية ال�صيخ ح�صني يف فيلم الكيت كات، 
املاأخ���وذ عن روايته مال���ك احلزين، ونحن قد 
عرفنا ال�صيخ ح�صني مبرحه واألعيبه ونكاته 
وكل طرائفه الت���ي �صاهدناها يف الفيلم الذي 
وعرفن���ا  عبدال�صي���د،  داود  الفن���ان  اأخرج���ه 
البع�س الآخر من ه���ذه الطرائف يف الرواية 
ذاتها، ولكننا مل نع���رف ما امل�صري الذي لقي 
ال�صي���خ ح�صن���ي يف احلي���اة الواقعي���ة، هن���ا 
ابراهي���م اأ�صالن يع���رتف اأو ُي�صرُّ لنا بحقيقة 

ال�صيخ ح�صني، ويقول باأنه �صخ�صية حقيقية، 
ولك���ن هذا لي�س ا�صمه، واإن كان اأهل احلي قد 
عرف���وه، واأطلقوا عليه ه���ذا ال�صم امل�صتعار، 
اأو ال�صينمائي وحك���ي اأ�صالن ب�صع حكايات 
اأخرى ع���ن ال�صي���خ ح�صني، لك���ن كل طرائف 
ال�صي���خ ح�صن���ي، مل ت���رتك اأث���را مث���ل امل�صهد 
الأخ���ري قبل رحيله، عندما انتق���ل من اإمبابة، 
اأ�صي���ب  ومل���ا  اأخ���رى،  �صاحي���ة  اىل  وذه���ب 
بوعك���ة �صحي���ة �صدي���دة، و�صاأت���رك ابراهيم 
ا�ص���الن يحكي بطريقته الت���ي ل يجاريه فيها 
كات���ب علم���ت اأن الأحوال تده���ورت به، واأنه 
اتخذ م���ن ب���ولق اأبوالعال منطق���ة للوقوف، 
لأنه���ا بعي���دة عم���ن يعرفون���ه، وقريب���ة م���ن 
جتار الكي���ف الذين كان يق�صدهم كلما تي�صر، 
اأخربين ال�صربات���ي اأنه بعدم���ا مر�س مر�صًا 
�صدي���دًا، ج���اء ابن���ه ال���ذي �ص���ار رج���اًل الآن، 
واأخ���ذه عنده يف املن���رية، ويف الي���وم الذي 
حملوه يف طريقهم اىل امل�صت�صفى متني على 
ابنه ان يجعل التاك�صي يخرتق �صارع ال�صوق 
الطوي���ل الذي ق�صى به عم���ره كله، ونام على 
كنب���ة التاك�ص���ي اخللفي���ة وطل���ب اأن ينبهونه 
عندما ي�صل���ون اأول ال�ص���ارع، وعندما فعلوا 
حتامل على نف�ص���ه واأخرج ن�صفه العلوي من 
نافذة العرب���ة لعل اأحدًا من اأ�صدقائه القدامي 
يلمح���ه، وعندما و�ص���ل التاك�ص���ي اأمام عادل 

ال�صرباتي اأول امل�صاء �صاح عليه:
اإيه يا مولنا؟

واأطبق ال�صيخ على يديه �صارخا:
اإنت مني؟

ال�صرباتي ذهل ومل ي�صتب�صر خريًا لأن ال�صيخ 
مل يتع���رف علي���ه من �صوت���ه ول قب�ص���ة يده 

وقال:
الله.. اأنا عادل

وقال هو:
يا عادل اأنا عيان ورايح امل�صت�صفى ابقى قول 

للنا�س
وا�صتلق���ي بج�ص���ده ال�صئي���ل عل���ى الأريك���ة 
م���ات.. وبقي���ت  اخللفي���ة وال�صي���خ ح�صن���ي 

ال�صورة..
خط���ه  مم���ا  اأخ���ري  م�صه���د  اأو  مقط���ع،  ه���ذا 
ابراهي���م ا�ص���الن، يف لغ���ة �صفاف���ة، وناف���ذة 
لل���روح، وكاأنه���ا ت�صكنه���ا، ه���ذه اللغ���ة الت���ي 
ت�ص���رب ب�صال�صة عل���ى اأوت���ار اأرواح جمهدة 
ومرهق���ة، وم���ن يق���ارن ال�صورت���ني، �صورة 
ال�صي���خ ح�صن���ي يف الرواي���ة اأو يف الفيل���م، 
بهذه ال�صورة النهائي���ة، ل بد اأن ي�صاب بهذا 
الأ�ص���ي ال���ذي اأ�صابني، ومل ول���ن ينخلع من 
الروح.. ف�صخ�صية ال�صيخ ح�صني ب�صورتيها 
الرئي�صيتني، وطرائفها املتعددة، �صخ�صية مل 
يعرفها الأدب العرب���ي، وابراهيم ا�صالن، اإن 
مل يح���رتف الكتاب���ة، فه���و اح���رتف التكثيف 
واحل���ذف والقت�صاد، لذلك فه���و يف عبارات 
موجزة ينقل لك خربة حي���اة كاملة.. و�صور 
�صخ�صيات عديدة وهو ينتقل يف هذا الكتاب 
من احلديث عن دي�صتوف�صكي، ويحيي حقي، 
وابراهي���م من�ص���ور، وج���ورج البهج���وري، 
وحممد ع���ودة، وحممد الب�صاط���ي، وغريهم 
م���ن اعالم ايل نا����س ب�صط���اء، وتظل احلكمة 
واح���دة، وتقريب���ًا اليقاع واح���د، وللتداعي 
فهو له ن�س يف عن���وان اإيقاع.. ويتحدث فيه 
ع���ن عام���ل ال�صمكرة ال���ذي يعال���ج انحناءات 
�صيارت���ه الفولك����س )58( وه���ي اأ�صهر �صيارة 
لأديب عربي، ولأ�صالن حكايات كثرية عنها، 
للدرج���ة الت���ي اأ�صبحت ه���ذه ال�صي���ارة بطاًل 
متك���ررًا لكث���ري من ن�صو����س اأ�ص���الن، نعود 
لعامل ال�صمكرة، ال���ذي جعل من طرقاته علي 
�ص���اج ال�صيارة لغة ور�صائل يبلغ بها ما ي�صاء 
ملن يري���د فهذه الطرقات ت�صل���ح للغزل عندما 
متر عليه اح���دي الفتيات اجلميالت، وبفطنة 
بنات الأحي���اء ال�صعبية، ت�صل الر�صالة، وترد 
عل���ي الر�صال���ة بامياءة م���ا، اأو لفت���ة معينة.. 
ومن طرائف هذا الكتاب - اأي�صًا - ان اأ�صالن 
ي���ورد لن���ا ر�صالة اأر�صله���ا اأحد اأبن���اء ال�صعب 
الفقري ايل الله، هذا الفقري قد عاين من بطالة 
�صدي���دة، وفق���د وظيفت���ه، يقول ه���ذا املواطن 
يف ر�صالت���ه: ب�ص���م الل���ه الرحم���ن الرحي���م.. 
ربن���ا العزيز بع���د ال�صالم عليك���م ورحمة الله 
وبركاته: اأنا م�صطفي عبدالوهاب عبدالعليم 
م���ن بني مزار مديرية املني���ا، اأنا كنت ب�صتغل 
يف بل���دي �صغلة وبعدين رفدون���ا كلنا.. ليه.. 
رفدون���ا الل���ي ق���ايل ي���ا م�صطفي اذه���ب علي 
م�ص���ر وان���ت ت�صتغل يف اأي �صغل���ة فح�صرت 
م�ص���ر اأن���ا يف م�ص���ر اأديل���ي 20 يوم���ا واأن���ا 
بابح���ث عن �صغل ومل األق اأي �صغلة تنا�صبني 
فاأرج���وك اأن تبع���ت يل �صغلة م���ن اأمامك واأنا 
اأ�صك���رك اأنا م�صطف���ي عبدالوه���اب.. عنوان 
م�ص���ر هوه ب���الق �صرك����س.. ح���ارة امل�صري 

منرة 22.. اأرجوك الرد حال حال حال..
رمبا تكون هناك ب�صع حكايات مبهجة، ولكن 
كل هذه الن�صو�س تغو�س عميقًا يف النف�س، 
لأنه���ا تنهل من احلي���اة مبا�صرة كم���ادة خام، 
ويجري عليه���ا قلم اأ�ص���الن ال�صاحر.. كلمات 
ابراهيم اأ�صالن لها ايقاع و�صوت ومو�صيقي 
وحلن.. كاأنه ياأت���ي يف فراغ كامل لي�صكل كل 
�صيء من حولك.. وميو�صق هذا الهواء الذي 

نتنف�صه.

�مل�سدر: جريدة �لر�ية �لقطرية

يف ف�ص���ل بعنوان "عام �صعي���د لل�صيدة" اأحد 
م�صاهد روايته )وردي���ة ليل( ي�صور ابراهيم 
ا�ص���الن جمموعة من ال�صخا����س عم بيومي 
وجرج����س وال���راوي ال���ذي يب���دو موج���ودا 
ومتورط���ا يف امل�صه���د ال اأن���ه ل يحك���ي لن���ا 
بطريق���ة كنت هن���اك وراأي���ت واأمن���ا بطريقة 

نظرت من خرم الباب وتعالوا �صوفوا معي.
الزم���ن ه���و بطل امل�صه���د ال���ذي ل ي�صعر بقية 
البطال به رغم وجوده الطاغي فالليلة راأ�س 
ال�صن���ة اآخ���ر ي���وم يف ع���ام مي�ص���ي وهي يف 
الوق���ت نف�صه اآخر ليلة لع���م بيومي يف العمل 
بع���د اأن و�ص���ل ل�ص���ن املعا�س......هي حلظة 

فارقة وكا�صفة
فف���ي ه���ذة الليل���ة تفاجئ ع���م بيوم���ي ذكرى 
قدمية ل�صيدة جميلة كان يو�صل لها الربقيات 
اأذ يق���رر اأن يق���وم بذلك العم���ل بنف�صه بعد اأن 

وجد برقية مر�صلة لها مبنا�صبة راأ�س ال�صنة
يعود بيومي ومعه ال���رواي احلري�س طوال 
الوق���ت عل���ى تهمي�س نف�صه وعل���ى اأن يقررما 

�صمعه وراآه فقط لغري
امل���كان ميثل لبيوم���ي قطعة م���ن ما�س ذاخر 
مبع���اين وطع���وم وروائح لي�صع���ر بها غريه 
فف���ي �ص���ارع زك���ي يفاج���ئ باختف���اء مكتب���ة 
اخلواجة "بودفيت����س" ووا�صتبدالها مبتجر 
لقط���ع غي���ار ال�صي���ارات ه���و ماج���رى لكث���ري 
م���ن مع���امل" التوفيقي���ة" حمالت قط���ع غيار 
�ص���وق  تزي���ح  ال�صي���ارات  واك�ص�ص���وارات 

اخل�ص���ار والفاكه���ة التاريخ���ي واح���د معامل 
املنطقة

ال اأن ال�صي���دة و�صقتها ل يخذلن عم مدبويل 
مظه���ر ال�صي���دة بجماله���ا ال���ذي او�ص���ك على 

النطفاء اجلرامفون بخ�صبة البانو�س 
قطع���ة العمل���ة الف�صية الت���ي متنحها لبيومي 

كعادة زوجها 
من مالمح ا�صلوب اأ�صالن

- يت�ص���م ا�صل���وب ابراهي���م ا�ص���الن بالدق���ة 
واليج���از ال�صديدين لتوجد يف الق�صة كلمة 
زائدة رمب���ا اأف���ا ده عملة بالتلغ���راف فالكالم 

ي�صاوي فلو�س
-لتوجد ا�صتعارات اأوت�صبيهات من قبيل "و 

كاأنه وبدا اأو كان كالكذا
-ي�ص���ف ابطاله بكلمات �صب���ه حمايدة "قامته 

هرمه ، �صطح الطاولة م�صقول قامت
- ن�صم���ع ال�ص���وت ون�ص���م الرائح���ة ون�صع���ر 
بال���ربد ول�صع���ة ال�صت���اء ليل���ة راأ����س ال�صن���ة 

بب�صاطة �صديدة يت�صلل ذلك الينا ونحن نقراأ
"�صري���ر خ�ص���ب الر�صية ، �ص���وت الكناري 
�صق���وط العملة املعدني���ة" اأنت داخ���ل امل�صهد 

غ�صبا عنك
- ه���و ل يدخ���ل اىل نف�س بيوم���ي اأوجرج�س 
اأو ال�صي���دة ول ي�ص���ف م�صاع���ر داخلي���ة اأمنا 
وياللروع���ة ت�صلن���ا تل���ك امل�صاع���ر م���ن خالل 

كلماتهم التلغرافية وت�صرفاتهم الب�صيطة
مل ي���اأت بكلم���ة واح���دة عن اح�صا����س بيومي 
العم���ر  اأوخري���ف  ال�ص���ن  اأوك���رب  باملعا����س 

اأوالفراغ الذي ينتظره 
اأنه���ا اآخ���ر ليلة لرجل يف عمل���ه واآخر �صاعات 

عام م�صى
امل�صت���وى  عل���ى  فارق���ة  حلظ���ة  تك���ون  وق���د 

الجتماعي والقت�صادي
زكي" ل�صارع  تغيري  من  "ماحدث 

مل ي�ص���رخ الكات���ب اأويهت���ف بكل ذل���ك ورمبا 
مل يهم����س ب���ه كان ينظ���راىل كل ذل���ك بطرف 
عين���ه ويحكي لن���ا م���اراآه ل لن�صع���ر باحلزن 
اأو ال�صفق���ة واأمن���ا لن�صه���د اللحظ���ة ونراه���ا 
ون�صمعه���ا انه���ا روح ت�صيكوفي���ة يف احلك���ي 

وا�صلوب تلغرايف اأ�صالين

ابراهيم اصالن.. 
أسلوب تلغرافي 
وروح تشيكوفية

����س���ام���ي���ة ب���ك���ري

����س���ع���ب���ان ي��و���س��ف

 �شارع
زكــــــي

إبراهيم أصالن في "شيء من هذا القبيل"

�بر�هي��م �أ�سالن يعرف �أو ُي�سرُّ لنا بحقيق��ة �ل�سيخ ح�سني، ويقول باأنه 
�سخ�سي��ة حقيقية، ولكن هذ� لي�س ��سمه، و�إن كان �أهل �حلي قد عرفوه، 
و�أطلق��و� عليه ه��ذ� �ل�س��م �مل�ستع��ار، �أو �ل�سينمائي وحك��ي �أ�سالن ب�سع 

حكايات �أخرى عن �ل�سيخ ح�سني.

�شارع ال�شوق الطويل
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يع���د اإبراهيم اأ�صالن من كّت���اب الق�س املقلني 
يف م�ص���ر، فقب���ل اأن ي�ص���در روايت���ه الأوىل 
"مالك احلزين" مل يعرفه القراء اإل من خالل 
جمموع���ة ق�ص�صي���ة حتم���ل عن���وان "بحرية 
امل�ص���اء" )1971( ولكنه ا�صتط���اع من خاللها 
اأن يكون �صوتًا متمي���زًا داخل حركة التجديد 
التي عرفتها ال�صاحة الثقافية يف م�صر اآواخر 
ال�صتيني���ات اإذ اأف���ردت ل���ه جمل���ة "فال���ريي" 
68 ع���ددًا خا�ص���ًا ن�صرت له فيه اأب���رز ق�ص�صه 

الق�ص���رية، وبعد هذه الرواية مل نقراأ اإل ن�صًا 
روائي���ًا واح���دًا عنوان���ه "وردية لي���ل" مل يرث 
انتب���اه النق���اد، وم���ع ذل���ك تظل رواي���ة "مالك 
احلزين"  من الروايات القليلة التي ا�صتقطبت 
اهتمام النقاد باعتبارها م�ص���درًا اأ�صا�صيًا من 
م�صادر ما يطلق عليه امل�صريون باحل�صا�صية 
الروائية اجلديدة الت���ي حاولت "الإفالت من 
اأث���ر الروؤى التقليدية وم���ن العالقة الآلية بني 
الأدب والواق���ع ومن قواع���د اإحالتها له وقبل 

ه���ذا كله م���ن الفه���م التقلي���دي للعم���ل الفني، 
طبيعت���ه واآلياته املعقدة وغايات���ه" وقد اأدرج 
�ص���ربي حافظ ه���ذه الرواية �صم���ن "روايات 
الكتابة" فهي "لي�صت م���ن النوع الذي ي�صميه 
 Romans( الق���راءة  برواي���ات  "ب���ارت" 
للق���راءة  املكت���وب  الن����س  اأي   )Lisibles
الت���ي ل تتطل���ب قراءت���ه  التقليدي���ة ال�صهل���ة 
جه���دًا كب���ريًا م���ن املتلق���ي ولكنه���ا تنتمي اإىل 
الن���وع الث���اين م���ن الرواي���ات الت���ي ي�صميها 
 Romans( الكتاب���ة  برواي���ات  "ب���ارت" 
جهدًا  قراءتها  تتطلب  التي   )scriptibles
ملحوظ���ًا م���ن الق���ارئ" ولذل���ك مه���د الكات���ب 
لبحثه عن رواية "مال���ك احلزين" م�صتعر�صًا 
اأه���م ما ج���اء يف نظري���ة "رولن ب���ارت" كما 
وردت يف كتابه املعروف "SZ")6( ومتوقفًا 
خا�صة عن���د ال�صفرات ال�صانع���ة للمعنى التي 
تيم���ات  اإىل  الن����س  فيه���ا جزئي���ات  تتح���ول 
تتجم���ع ح���ول جمموعة م���ن الب���وؤر وت�صاهم 
بتفاعلها مع ال�صفرات الأخرى يف خلق املجال 
الرمزي الذي تتحرك فيه روايات الكتابة عرب 
جمموعة من التعار�صات بالثنائية والأن�صاق 
البنائي���ة التي ت�صكل عربه���ا هذه التعار�صات 
بنية العمل الروائي وبالتايل معناه النهائي" 
ولح���ظ اأن���ه ل ميكن فه���م الرواي���ة وحتليلها 
اإل ع���رب حتدي���د جمموع���ة م���ن اجلدلي���ات اأو 
التعار�ص���ات الفاعل���ة الت���ي تط���ل علين���ا منذ 
البداي���ة وهي جدليات زمني���ة واأخرى مكانية 
واأهمها جدلية احل�صور والغياب وهي ت�صفر 
ع���ن نف�صه���ا يف �ص���ورة العالق���ة الفاعل���ة بني 
احل�ص���ور كوج���ود وكتحق���ق وكحي���اة وبني 
الغي���اب كم���وت و�صي���اع  وجدلي���ة املفت���وح 
واملغل���ق وهي "جدلية اأكرث تعقيدًا" لأن هناك 
ع���ددًا م���ن درج���ات النفت���اح والنغ���الق يف 
الرواي���ة يتزايد وينق�س وف���ق قراءتنا لها اأو 
ت�صورن���ا مل�صتوي���ات املعنى فيه���ا" وعلى هذا 
النحو يعتق���د املوؤلف اأنه ا�صتط���اع اأن -يحدد 
معنى الرواي���ة ويدرك قيمته���ا الفنية، بيد اأن 
ه���ذا املنهج اجلديل يف حتلي���ل الرواية "مالك 
احلزي���ن" لإبراهي���م اأ�ص���الن يظ���ل حم���دودًا 
فق���د نقده حمم���د ب���دوي يف كتاب���ه "الرواية 
احلديثة يف م�صر" قائ���اًل ": ويهمنا اأن ن�صري 

اإىل ا�صتحال���ة الطمئن���ان اإىل اأي �ص���رب م���ن 
الإثنيني���ات ال�صدية حتى ل���و وجدت و�صائط 
يخل���ق  وامت���الوؤه  الن����س  فكثاف���ة  بينهم���ا. 
ف�ص���اء �صمت���ه الت�صاب���ك والتعقيد.. ف���اإن مثل 
ه���ذا التق�صيم واإن ب���دا مبه���رًا للوهلة الأوىل 
اإل اأن���ه اأق���رب اإىل ال�صكلي���ة وين���م ع���ن معيار 
اأخالق���ي ينه����س عل���ى اإثنيني���ة مثالي���ة �صر/ 
خ���ري، بل قد ي�صي بروؤي���ة تنطوي على بع�س 
الرومانتيكي���ة  مقرتح���ًا بذلك منهج���ًا لتحليل 
الرواي���ة وفهمها وه���و ال�صتفادة م���ن نظرية 
الرواية اجلدي���دة يف فرن�صا لأن رواية "مالك 
احلزين" تعد بالن�صبة اإلي���ه "منوذجًا متميزًا 
يف و�صع اإجنازات الرواية الغربية يف �صياق 
مغاي���ر ل�صياقها ال���ذي ن�صاأت في���ه  على الرغم 
م���ن اأن اأ�ص���الن "مل يكن ي�صع���ى اإىل اأن يكون 
من���دوب الرواي���ة اجلدي���دة يف م�ص���ر، واإمنا 
حت���دد م�صع���اه يف توظيف اإجنازاته���ا لإنتاج 
اأدب روائي معرب عن واقعه  وعلى هذا النحو 
حل���ل جمل���ة م���ن الظواه���ر الفني���ة املحدودة 
كاملكان وال�صخ�صي���ات واأيديولوجية ال�صارد 
وت�صخي����س الواقع م�صتنتج���ًا يف النهاية اأن 
امل���كان اأبرز م���ا مييز رواي���ة اإبراهيم اأ�صالن، 
فه���و ي�صر على منحه "ه���ذه البطولة املتفردة 
"ذات الدلل���ة ال�صيا�صي���ة العميق���ة ومفاده���ا 
عن���د الباح���ث اأن���ه "عل���ى ح���ني تق���وم الدولة 
التابع���ة بالتفري���ط يف امل���كان، يح���ل م�ص���كل 
ال���رتاب الوطني املحت���ل يف اإطار خطة املركز 
الإمربيايل ال���دويل وما نتج ع���ن هذا املنحى 
وثقافت���ه  املجتم���ع  بني���ة  يف  تغ���ريات  م���ن 
ن����س  يق���وم  ال�صيا�صي���ة،  واأيديولوجيت���ه 
املتعني من  امل���كان  "مال���ك احلزين" بتحويل 
جمرد بقع���ة جغرافية معين���ة اإىل رمز للوطن 

وم�صتقبل من يعي�صون فيه.  
اخلا����س  الف�ص���ل  يق���دم  ل  احلقيق���ة  ويف 
برواية "مال���ك احلزين يف كتاب حممد بدوي 
"الرواي���ة احلديث���ة يف م�صر" فهم���ا خمالفًا 
مل���ا ورد يف درا�ص���ة �ص���ربي حاف���ظ املتعلق���ة 
بالرواي���ة ذاتها ذلك اأن الباحث���ني يتفقان على 
اأهمي���ة ا�صتف���ادة ه���ذه الرواية م���ن اإجنازات 
"الرواي���ة اجلديدة" يف فرن�صا على م�صتوى 
التنظ���ري للرواي���ة اإن مل يك���ن عل���ى م�صت���وى 

الإب���داع ذات���ه فهما يحي���الن على اأه���م ما ورد 
من اآراء اأدبية ل���دى منظري الرواية اجلديدة 
مبا�ص���رة  يحي���ل  ب���دوي،  كان  واإن  ونقاده���ا 
عل���ى كتاب األن روب غري���ه ال�صهري "من اأجل 
رواي���ة جدي���دة )1963(" فاإن �ص���ربي حافظ 
يهت���م بنظري���ة الناق���د الفرن�ص���ي رولن بارت 
ال���ذي مل يكن بعي���دًا عن هذه احلرك���ة الأدبية 
الفرن�صية، والكاتبان يلحان على اأهمية املكان 
ودللت���ه يف هذه الرواية باعتباره يج�صد اإىل 
حد بعي���د كيفية التعامل مع �صخو�س الرواية 
ه���ذا  يف  تختل���ف  ل  وت���كاد  فهمه���م  وكيفي���ة 
ال�صي���اق اإل العبارات امل�صتعملة ويظل املعني 
واحدًا، ورغم ذلك فاإن درا�صتهما توؤكدان على 
اأهمي���ة هذه الرواية ومتيزه���ا يف اإطار حركة 

احل�صا�صية الروائية اجلديدة يف م�صر.  

مالك �حلزين: �لبنية �لعامة:  
تق���وم رواي���ة "مال���ك احلزي���ن" عل���ى واح���د 
وع�صرين مقطعًا ولكن ه���ذه املقاطع ال�صردية 
ل تت�ص���اوى م���ن حيث امل�صاح���ة الن�صية التي 
حتتله���ا فاملقط���ع الأول ل يتج���اوز الأ�صط���ر 
الأربعة يف حني تبلغ بع�س املقاطع الع�صرين 
�صفح���ة اأو تتجاوزه، وتتخل���ل بع�س املقاطع 
جمموع���ة م���ن العناوين ولك���ن بع�صها الآخر 
ج���اء �صامتًا ل يحم���ل اأي عن���وان اإ�صافة اإىل 
اأن الكات���ب يلتجئ اأي�ص���ًا اإىل بع�س العالمات 
الطباعي���ة للف�صل بني املقاط���ع الثانوية داخل 
املقط���ع الواح���د واملرق���م ولكن���ه ل يعمم هذا 
الأ�صل���وب اإذ اأن املقاط���ع الق�صرية هي مقاطع 
ب�صيط���ة يف تركيبها ول ت�ص���م مقاطع �صردية 
ثانوية ولكنها يف اأغلب الأحيان تكون مبثابة 
الخت���زال احلدث���ي للمقطع: )�صائ���د العميان 
- املعل���م رم�صان ياأخ���ذ ن�صيبه م���ن الربتقال 
- ال�صيخ���ان- فاطم���ة- عالق���ة- م���ن عواق���ب 
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يق���ول �ص���ربي حاف���ظ اإن الكتاب���ني )األف ليلة 
وليلة وكليل���ة ودمنة( "من الن�صو�س الغائبة 
والفاعل���ة يف "مال���ك احلزي���ن" وتقي���م رواية 
"مال���ك احلزين" عالقتها التنا�صية مع هذين 
الن�صني الكبريين م���ن خالل اأ�صلوبي املفارقة 

والتوازي".  
بيد اأن هذه املقاطع يف عالقتها باحلكاية التي 
تقوم عليه���ا الرواية ل تث���ري اإ�صكالية حمددة 
على غ���رار بع�س الرواي���ات احلديثة، فهي ل 
تع���دو اأن تكون اإ�صارة اإىل النتقال من �صيغة 
اإىل اأخ���رى كالنتقال م���ن الو�صف اإىل ال�صرد 
�ص���اأن العالقة بني املقط���ع الأول والثاين، ففي 
املقطع الأول ي�ص���ف ال�صارد حالة الطق�س يف 
يومني، "كانت بالأم�س قد اأمطرت مطرًا كثريًا 
ابتلت منه حت���ى عتبات البيوت يف احلواري 
ال�صيقة. اأما اليوم فاإنها كفت، مل متطر ول مرة 
واحدة وم���ع اأن ال�صم�س مل تطلع وظلت طول 
النه���ار وه���ي غائبة فاإن اجل���و كان اأكرث دفئًا. 
ومن���ذ قليل، جاء امل�صاء مبك���رًا" كما ميكن اأن 
تكون اإ�صارة النتقال من �صخ�صية اإىل اأخرى 
اأو جمموع���ة �صخ�صي���ات اإىل جمموعة اأخرى 
اأو كذلك من زمن اإىل اآخر، فالنتقال من املقطع 
الث���اين اإىل املقط���ع الثالث وهما م���ن املقاطع 
الق�صرية هو النتقال من احلديث عن يو�صف 
النج���ار اإىل احلديث عن بع����س ال�صخ�صيات 
الأخ���رى واأهّمه���ا ف���اروق ال�ّصينمائ���ي حي���ث 
تك���ون املقاطع ق�ص���رية واإن طالت جُت���ّزاأ اإىل 
مقاط���ع ثانوية لتتحّول اإىل م�صاهد اجتماعّية 
متنّوع���ة ول���كل م�صه���د �صخو�ص���ه وحلظت���ه 

الزمّنية وحدثه وموؤثثاته.  
وتاأكي���دًا لكالمن���ا ميك���ن اأن نقف عن���د املقطع 
الراب���ع وه���و مقط���ع طوي���ل ن�صبي���ًا باملقارنة 
مع املقاطع الثالث���ة الأوىل، فقد ق�صّمه املوؤلف 
طباعّي���ًا اإىل اأربعة مقاطع ثانوية، ففي املقطع 
الثان���وي الأول ي�صف ال�ّص���ارد حجرة يو�صف 
النج���ار مرك���زًا عل���ى الأ�صي���اء الت���ي حتويها 
)الكت���ب املرتا�ص���ة وزجاج���ات خم���ر فارغ���ة 
واأك���واب، وعل���ب اأدوية واأم�ص���اط كربيت..( 
ولكنه يهتّم بو�صف لوحتني معلقتني لبيكا�صو 
وي�صّخ�صهم���ا  مف�ص���اًل  و�صف���ًا  في�صفهم���ا 
ت�صخي�ص���ًا كّلي���ًا متثل اإحداهم���ا "رجال يركب 
بغل���ة عجوزًا، بدرع عل���ى الظهر ورمح طويل 
كالع�ص���ا وكان الّتاب���ع قريبًا م���ن الأر�س على 
ظهر حماره الالهي ذي اخلرجني، يرفع راأ�صه 
املدور ويتطلع اإىل فار�صه العايل وهو �صامت 

وكانت الأر�صي���ة جمموعة من اخلطوط التي 
ا�صتكملها توقيع بيكا�صو والتاريخ..".  

ويف امل�صه���د الث���اين ي�ص���ف ال�ص���ارد يو�صف 
النج���ار وه���و ي�صتع���د للخ���روج اإىل ال�صارع 
وعندم���ا ي�ص���ل يلتق���ي يف املقه���ى �صديقي���ه 
جاب���را وفاروق���ًا ال���ذي يخ���ربه مب���وت الع���م 
جماه���د ث���م يغ���ادر املقه���ى "�صك���ره يو�ص���ف 
النج���ار وق���دم ل���ه �صيج���ارة، اأخذه���ا ف���اروق 
واأ�صعلها وراح يتباع���د وهو يغادر الو�صعاية 
ويتمت���م" ويف امل�صه���د الثالث يف�ص���ل ال�صارد 
حادثة م���وت جماهد عندما تخ���رب الأم ولدها 
بتفا�صي���ل امل���وت "يف ال�صب���اح، اأخربته اأمه 
اأن اأمن���اء ال�صرطة قد وجدوا العم جماهد ميتا 
عند الفج���ر، داخل دكانه ال���ذي كان يعرفه.." 
وخ���الل خ���روج يو�ص���ف النج���ار م���ن جدي���د 
اإىل املقه���ى يتع���رف عل���ى �صخ�صي���ات جديدة 
ه���ي العم عم���ران، �صامل فرج حنف���ي - الأمري 
عو�س الله ويتقدمها ال�صارد من خالل اأفعالها 
اليومية العادي���ة "وحينئذ راأى الأمري عو�س 
الل���ه وهو يجل�س عند مدخ���ل املقهى، �صافحه 
وراأى العم عمران واأراد اأن يدخل لكي يجل�س 
مع���ه وياأخذ بخاط���ره ويرى وقع م���وت العم 
جماهد على نف�صه ولك���ن الأمري اأح�صر مقعدًا 

وطلب له كوبًا من ال�صاي".  
عل���ى  ال�ص���ارد  يرك���ز  الراب���ع  املقط���ع  ويف 
�صخ�صي���ات املقه���ى: قا�ص���م اأفندي- عب���د الله 
القهوج���ي- املعلم رم�ص���ان- ال�صيخ ح�صني- 
عو����س الل���ه- عب���د النب���ي الأع���رج- �صليمان 
ال�صغري- جمال ما�صح الأحذية- العم عمران، 
من خ���الل اأفعالها العادية املتك���ررة "كان عبد 
النب���ي الأعرج يقف داخ���ل الن�صبة اأمام املنقد 
الكبري، ي�صع���ل الفحم ويه���وي عليه مبروحة 
م���ن الري����س، اأم���ا يف الناحي���ة اليمن���ى، اأمام 
ال�صغ���ري  �صليم���ان  كان  فق���د  اأفن���دي،  قا�ص���م 
يتف���رج بجان���ب عين���ه عل���ى الأربع���ة الذي���ن 
يلعبون الدومينو بالنقود، وكان جمال م�صاح 
الأحذية قد ترك �صندوقه املقعد واقرتب منهم 
اأك���رث وراح يتابعهم يف �صم���ت. ويعمد كذلك 
اإىل و�ص���ف بع����س موؤثث���ات املقه���ى "وعل���ى 
بع���د مقعدين اآخري���ن، كان دولب ق�صري عليه 
لوحة من البلور وطبقان اأحدهما به كمية من 
امل���اركات النحا�صية ووراء ه���ذا الدولب كان 
مقعد املعل���م مو�صوعًا على �صن���دوق كازوزة 
ف���ارغ ومقل���وب، حت���ت ال���رف ال���ذي يحم���ل 
الراديو اخل�صبي الكبري" ولكن الأكيد اأن هذه 

املقاطع الثانوية الأربعة التي توؤ�ص�س املقطع 
الرئي�ص���ي حمورها �صخ�صي���ة يو�صف النجار 
وم���ا و�ص���ف املقه���ى و�صخو�ص���ه اإل نتيج���ة 
عالقة يو�صف النجار به، فعندما غادر يو�صف 
النج���ار املقهى ظلت عني ال�ص���ارد م�صتقرة فلم 
تتاب���ع ال�صخ�صية يف تنقله���ا بل ظلت حبي�صة 
امل���كان ت�صف���ه وت�صخ�ص���ه وه���و م���ا يوؤكد لنا 
اأهمي���ة تاأثري التقطيع ال�صينمائي يف التقطيع 

الروائي.  
اإىل  ال�ص���ارد  يلتج���ئ  ال�صاد����س  املقط���ع  يف 
اأ�صلوبني للتمييز ب���ني املقاطع الثانوية وهما 
الأ�صل���وب الطباع���ي عن طريق نق���اط الف�صل 
واأ�صلوب العناوي���ن الداخلية ولذلك ميكن اأن 
نقول اإن هذا املقطع الرئي�صي يقوم على �صبعة 
مقاط���ع ثانوي���ة غ���ري مت�صاوية، فف���ي املقطع 
الثان���وي الأول ي���روي ال�ص���ارد احلكاية التي 
كانت جتول على األ�صنة �صخو�س املقهى وهي 
حكاية مفادها اأن املعلم �صبحي تاجر الطيور، 
ا�صرتى بيت احلاج حممد مو�صى الذي يوجد 
ب���ه املقه���ى اإل اأنه دف���ع نق���ودًا ل�ص���كان الدور 
الأول وال���دور ولك���ن املعلم الث���اين واأغراهم 
لكي يبحث���وا اأنف�صهم عن بي���ت اآخر ي�صكنون 
فيه.. عطية ال���ذي ا�صتاأجر املقهى ظل يتالعب 
مع املعل���م �صبحي اإذ "عاد ياأخذ النقود بحجة 
تدب���ري مكان اآخر وهو يق�صم اأنه �صوف يرتكه 
اأول ال�صه���ر القادم ثم ل يفعل فا�صطر �صاحب 
املقه���ى اإىل الإيع���از لأحد �صبيان���ه با�صتعمال 
ال�صك���ني حتى يجرب املت�ص���وغ على تركه حتى 
ح�ص���ل من���ه عل���ى ث���روة كب���رية. اأم���ا املقطع 
الث���اين فه���و يحم���ل عن���وان "املعل���م رم�صان 
ياأخ���ذ ن�صيب���ه م���ن الربتق���ال.. وه���و ن���ادرة 
بطلها املعلم رم�صان وال�صيخ ح�صني يتخللها 
ا�صتط���راد يتعل���ق ببع����س �صخو����س الرواية 
م���ن خ���الل بع����س مظاه���ر حياته���م يف احلي 
والن���ادرة هي اأن املعلم "رم�صان ناول الكي�س 
اإىل ال�صيخ ح�صني وقال اإن هذا هو الربتقال، 
وطل���ب من���ه اأن يق�صم���ه بنف�ص���ه حت���ى يكون 
مطمئن���ًا لكن ال�صيخ ح�صن���ي ق�صم الربتقالت 
على طريقت���ه اخلا�صة فاأخذها با�صتثناء اأربع 
"فا�صتغ���رب املعل���م غاي���ة ال�صتغ���راب واأراد 
اأن يفه���م اأوًل ث���م يث���ري املو�صوع م���ع ال�صيخ 
ولكن���ه مل يج���د الطريقة الت���ي يفك���ر بها لكي 
يفهم وينته���ي املقطع الثانوي بو�صف ال�صيخ 
ح�صني وه���و "ي�صحب زميل���ه الأعمى ويتجه 
به ناحي���ة ال�صاطئ ليبداأ املقط���ع الثالث الذي 

يحم���ل عن���وان "ال�صيخ���ان" يف ه���ذا املقط���ع 
الثانوي يروي ال�صارد ق�صة ال�صيخني ح�صني 
وجني���د وهما اأعمي���ان. فبعدم���ا اأورد ال�صارد 
يف مقط���ع ثان���وي �صاب���ق "�صائ���د العمي���ان" 
حكاي���ة ال�صي���خ ح�صن���ي م���ع العمي���ان اإذ كان 
يحت���ال عليهم موهمًا اإياه���م باأنه ينظر ويرى 
ويبتز اأمواله���م وكان ي�صتخ���دم �صبي املقهى 
"ناظور جينا، يروي اجلزء الأول من اإحدى 
نوادر ال�صيخ ح�صني الذي يقرتح على ال�صيخ 
"جنيد" اأن ي�صتاأجرا معًا مركبًا ويتجول يف 
النيل. ويتخلل النادرة �صيء من �صرية ال�صيخ 
ح�صني كم���ا يرويها بنف�صه لل�صي���خ جنيد. ثم 
ينتق���ل ال�ص���ارد اإىل املقط���ع ال�ص���ردي املوايل 
وهو مقط���ع ق�ص���ري عنوانه "فاطم���ة" ي�صف 
ه���ذه الفتاة وه���ي تتجه اإىل �ص���ارع ف�صل الله 
عثمان قادمة م���ن "قطر الندى" لينتهي اأخريًا 
اإىل و�ص���ف ما يدور من حديث بني ال�صديقني 
بال�صتعدادات  "�صوق���ي" و"فاروق" يتعل���ق 
لليل���ة الع���زاء وينته���ي املقط���ع بالع���ودة اإىل 
فاطمة وهي تلتق���ي ال�صديقني عند خروجهما 

من البيت.  
ما ميك���ن اأن ن�صتنتجه من هذا العر�س هو اأن 
الكات���ب يعم���د اإىل �ص���رب من التقطي���ع يت�صم 
بالدقة والك���رثة ولذلك تتنوع الب���وؤر وتتعدد 
ب�صرعة مذهلة. ثم اإن املقاطع - على ق�صرها- 
ا�صتقالليته���ا  حتقي���ق  اإىل  عموم���ًا  ت�صع���ى 
ال�صردي���ة، فكل مقط���ع يتمحور ح���ول حديث 
جديد اأو حول حكاي���ة �صخ�صية جديدة وهذا 
يع���ود اإىل طبيع���ة احلكاي���ة يف ه���ذه الرواية 
ولكن���ه يوؤكد اأن هذا ال�ص���رب من التقطيع هو 
تقطي���ع �صينمائ���ي اإذ اأن املقاط���ع تتحول اإىل 

م�صاهد مرتاكبة توؤ�ص�س الرواية كلها.  

�حلك��اي�����ة:  
اإن مثل هذا التقطي���ع امل�صهدي ل يبني حكاية 
ولذلك ج���اءت رواية "مال���ك احلزين" معادية 
للحكاي���ة مع���اداة غريب���ة. فزم���ن الأح���داث ل 
يتج���اوز يوم���ني، ذل���ك اأن الأحداث تب���داأ ذات 
يوم عندما اأزاح يو�صف النّجار "البّطانّية عن 
ن�صفه الأ�صفل وجل�س على الكنبة وهو يداري 
�صاقي���ه بط���رف اجللب���اب" وتنته���ي احلكاية 
�صباح���ًا بع���د ي���وم: "يف احلج���رة اخلارجّية 
الت���ي تط���ّل عل���ى الو�صعاي���ة ال�صغ���رية، فتح 
ن���ور  وراأى  قلي���اًل  عيني���ه  النج���ار  يو�ص���ف 
ال�صب���اح احلقيق���ي وه���و يدخ���ل م���ن فتحات 

مــالــك الــحــزيــن وواقــعــيــة األســطــح..
 سطحيــة العــالـــــم

د. حممد �لباردي 
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ال�صي����س املعل���ق" وب���ني البداي���ة والنهاي���ة، 
يقوم خ���ط �صردي عام هو م���وت العم جماهد 
ودفن���ه وال�صتع���داد لليل���ة العزاء بع���د الدفن 
وبا�صتثناء ه���ذا اخليط ال�ص���ردي العام الذي 
يجمع بني �صخو�س الرواية، ل ميكن اأن نعرث 
عل���ى اأي مظه���ر م���ن مظاهر احلكاي���ة الكربى 
�ص���اأن الرواي���ة العادية ولكننا نق���راأ جمموعة 
النهاي���ة  يف  ه���ي  ال�صغ���رى  احلكاي���ات  م���ن 
"ميكرو حكايات" وهي ل تكاد حت�صى فلكل 
�صخ�صي���ة من ال�صخ�صي���ات حكايتها اخلا�صة 
وهي حكايات قد تتمّط���ط اأحيانًا فتتقاطع مع 
بقية احلكايات �صان ن���وادر ال�صيخ "ح�صني" 
الأعم���ى وحكاي���ة املعلم �صبحي م���ع املحاّلت 
التي ا�صرتاها وخا�صة م���ع املقهى الذي ميّثل 
مرك���ز احل���ي ومنت���دى �صكان���ه ولكنه���ا تاأتي 
اأحيان���ًا خمتزلة �صاأن حكاية الأ�صطى "قدري" 

مع راأ�س العجل.  
واإذا اأدركنا اأن عدد ال�صخو�س يفوق الثمانني 
يف الرواي���ة ف���اإن امليك���رو- حكاي���ات تتع���دد 
بدوره���ا تع���ددا لفت���ًا لالنتب���اه وه���ي الت���ي 
توؤ�ص����س الن�صيج ال�ص���ردي يف الرواية وعلى 
ه���ذا النح���و ل ميكن احلديث ع���ن �صخ�صيات 
حمورّي���ة ول ع���ن بطول���ة فيكف���ي احلكاي���ات 
م���كان واح���د ويكف���ي  تك���ون وقع���ت يف  اأن 
ال�صخو����س اأن يجمعهم ه���ذا املكان وهي حّي 
اإمبابة "وعندئذ ت�صبح الرواية على حد عبارة 
في�ص���ل دّراج "رواية عن امل���كان اأو رواية عن 
ب�ص���ر ل يتح���ّددون اإل يف مكانهم ه���و البداية 
والّنهاي���ة، وله���ذا ف���اإن الرواي���ة تق���ّدم و�صفًا 
دقيقًا ل�صمات املكان وتدخل احلواري الرطبة 
وت�صف اجلدران وتر�صم الآنية، تفعل كل ذلك 
باهتمام وعناية ثم ل تلبث اأن ت�صف امل�صل�صل 
الالمتناه���ي للحركة اليومّية التي تتم يف هذا 
املكان، م�صل�صل ي�صم���ل كل اأ�صكال احلركة يف 
العار�س اليومي والب�صيط والنافل حتى تكاد 
الرواية اأن تك���ون �صردًا اأمينًا للحياة اليومية 

يف اأمبابة.  
اإن ت�صع���ب ه���ذه املقاطع ال�صردي���ة الناجت عن 
تع���دد �صخو�صه���ا وميك���رو حكاياتن���ا ي�صعنا 
اأم���ام مفهومني اإجرائيني ي�صهالن علينا ولوج 
ع���امل "مالك احلزي���ن" الروائ���ي وفهمه وهما 

مفهوما الت�صطيح والإغراب.  

�لت�سطيح:  
عندما نتاأمل الوظائف ال�صردية التي توؤ�ص�س 
اأنه���ا  نالح���ظ  اأ�صرن���ا،  اإليه���ا  الت���ي  املقاط���ع 
ت�صخ����س اليومي م���ن الأفع���ال فاأفعال املقطع 
الثاين م���ن الرواية - على �صبي���ل املثال- هي 
التالي���ة: اأزاح البطاني���ة عن ن�صف���ه الأ�صفل- 
جل�س على الكنبة وهو ي���داري �صاقيه بطرف 
اجللب���اب - م���د ي���ده اإىل كوب ال�ص���اي الكبري 
الداف���ئ - قام يو�ص���ف النجار واقف���ًا. ويقوم 
املقط���ع الثان���وي الراب���ع م���ن املقط���ع الرابع 
عل���ى الأفعال التالي���ة: كان قا�ص���م اأفندي يقراأ 
�صيئ���ًا يف جريدة الأهرام - عبد الله القهوجي 
ي�صتم���ع اإلي���ه- كان املعل���م رم�ص���ان يجل����س 
وه���و نع�ص���ان اإىل ج���وار ال�صي���خ ح�صن���ي/ 
ال���ذي ثبت كعبه وراح ي���دق مب�صط قدمه على 
الأر����س لي�صبط اإيق���اع اجلن���دول التي تذاع 
م���ن الرادي���و.. وكان عبد النب���ي الأعرج يقف 
داخ���ل الن�صب���ة اأم���ام املوق���د الكب���ري /ي�صعل 
الفح���م/ ويه���وى عليه مبروحة م���ن الري�س- 
كان �صليمان ال�صغري يتفرج بجانب عينه على 
الأربعة الذين يلعبون الدومينو بالنقود- كان 
جمال ما�صح الأحذي���ة قد ترك �صندوقه املقعد 
واقرتب منهم اأك���رث وراح يتابعهم في�صمت / 
كان العم عمران وحيدًا يف بجامة من الك�صور 

وطاقية من نف�س القما�س.  
عل���ى ه���ذا النح���و مت�ص���ي الأفع���ال ال�صردية 
يف الرواي���ة كله���ا وال�ص���ارد ل يكتفي بو�صف 
الأفعال اليومية الت���ي ميار�صها �صخو�صه يف 
احلي داخل البيوت اأو يف املقهى اأو يف اأماكن 
اأخ���رى ولكن���ه يبالغ يف تف�صيل ه���ذه الأفعال 
وجتزئته���ا ولذل���ك تعتن���ي اجلم���ل ال�صردي���ة 
عموم���ًا بت�صخي����س اجلزيئ���ات م���ن الأفع���ال 
عل���ى نحو ه���ذه اجلمل���ة ال�ّصردّي���ة: "بعد ذلك 

وقف املعلم على اأجول���ة الدقيق الفارغة وراء 
الفرن وغ�صل يديه.. وغادر املكان وهو يخرج 
منديله ويجّفف يديه ومي�صح فمه ويّتجه اإىل 

املقهى".  
لة ميكن ال�صتغناء  عن مثل هذه الأفعال املف�صّ
عنها يف الرواية الواقعّية التقليدية  من بدون 
اأن يوؤّثر ذلك يف م�صاق ال�صرد وتطوير احلبكة 
لكنن���ا ل ن�صتطي���ع ذلك يف ه���ذه الّرواي���ة. اإن 
قيمة ه���ذه الأفعال يف ذاته���ا اإذ تخلو الّرواية 
من حكاي���ة عامة وحبكة واإمن���ا هي جمموعة 
اأفع���ال مرتبطة ب�صخو�صها ت�صّخ�س يف مكان 

حمّدد وهو يف اإمبابة.  
اإن ال�ص���ارد - يف ه���ذا ال�صياق- ي�صف ما يرى 
وي�صمع، وما يحّدد ال�صخ�صّية الروائّية عنده 
ه���و ما ُت�ص���دُرُه م���ن اأفع���ال واأق���وال يف حّي 
"امباب���ة" ول �صيء غ���ري ذلك ولذلك ل تقوم 
ال�صخ�صي���ة اإل من خ���الل مظهرها اخلارجي، 
فالع���م عم���ران يق���دم من خ���الل الث���وب الذي 
عليه وعرف به يف احل���ّي واملقهى والبيجامة 
الك�صت���ور املقّل���م والطاقّية من نف����س القما�س 
يق���ّدم عب���د الل���ه القهوج���ي م���ن خ���الل هياأته 
الّنحيل���ة  قامت���ه  يف  املتمّثل���ة  الفزيولوجي���ة 
وعيني���ه املري�صتني وال�صيخ ح�صني من خالل 
جلباب���ه الق���دمي و�صرتت���ه املفتوح���ة و�صعره 
اخل�صن ال���ذي بقعه البيا�س ويقّدم عبد النبي 
الأع���رج من خالل عاهت���ه اأو من خالل الأفعال 
الت���ي يوؤديه���ا ولذل���ك قلم���ا جن���د يف الرواية 
عالم���ة نف�صّي���ة اأو اجتماعية ت�ص���م ال�صخ�صية 

اأو ت�صاه���م يف حتدي���د اأبعاده���ا وه���ذا يعني 
"مال���ك احلزي���ن"  اأن ال�صخ�صي���ة يف رواي���ة 
�صخ�صية ب���ال عمق نف�ص���ي اأو اجتماعي. اإنها 
�صخ�صية م�صطحة، وهي �صخ�صية بال تاريخ، 
فقد لحظ بع�س النقاد اأن ل تاريخ لل�صخ�صية 
خ���ارج حياته���ا يف "اإمبابة" فنح���ن نعرف ما 
يف امل���كان حت���ى ذل���ك التاريخ البعي���د ولكننا 
ل نع���رف ما�ص���ي الكث���ري م���ن ال�صخ�صي���ات. 
فاملعل���م �صبح���ي مثاًل مل يوج���د اإل عندما جاء 
"اإمبابة" ووجوده قبل قدومه كالعدم وكذلك 
�صّيد طلب احلاّلق فق���د جاء مع اأمه هذا احلي 
ال�صعب���ي ولكن القارئ ل يع���رف اأي �صيء عن 
ما�صي���ه فكاأنه خل���ق مع قدوم���ه اإىل "اإمبابة" 
�صخ�صي���ة  ال�صخ�صي���ات  ه���ذه  اأعم���ق  ولع���ل 
يو�ص���ف النج���ار، فه���و مثقف يكت���ب رواية مل 
ي�صتط���ع اأن ينجزه���ا وكان �صاهدًا على بع�س 
الأحداث ال�صيا�صية والجتماعية كاملظاهرات 
العنيف���ة وتدخل قوات الأم���ن باأ�صلحتها التي 
بلغ���ت ح���ي "اإمباب���ة" واأخرجت���ه م���ن حياته 
اليومي���ة الروتينية "تق���ول اإن���ك راأيتهم راأي 
الع���ني يحرقون وت�صتجيب له���م حتى اأع�صاب 
ال�صاط���ئ اخل�صراء. وتكتب اأن���ك م�صيت على 
ك�ص���ور الزج���اج التي غط���ت �ص���وارع املدينة 
واأر�صفتها" ولكنن���ا ل ن�صتطيع اأن نقراأ �صيئًا 
كث���ريًا ع���ن حيات���ه ال�صخ�صية وع���ن مواقفها 
الفكرية اإذ يبدو لنا ال�صارد �صحيحًا يف عر�س 
�صورته���ا فبا�صتثن���اء الأفع���ال اليومية، التي 
توؤديه���ا يف البي���ت وال�صارع واملقه���ى اأو تلك 
العالق���ة التي تربطه بامل���راأة ال�صابة "فاطمة" 
ومل تتط���ور، تظ���ل ال�صخ�صي���ة منح�صرة يف 
حركته���ا اخلارجية مبا تاأتيه من اأفعال يومية 
ال�صخو����س يف  ع���ن هوي���ة  عادي���ة  واأق���وال 
رواي���ة "مالك احلزين" لي�ص���ت يف ذواتهم بل 
يف انتماءاته���م اإىل امل���كان، اإن ح���ي "اإمبابة" 
ال�صعب���ي هو الذي ي���ربز وجوده���م واأفعالهم 
وخارج���ه  اخلا�ص���ة  مالحمه���م  ويك�صبه���م 
و"الالانتم���اء"  "الالهوي���ة"  يف  ي�صقط���ون 
ويفقد الفعل ذاته معن���اه، ولعل اأكرث املواقف 
ال�صردي���ة دلل���ة يف ه���ذا ال�صي���اق م���ا يتعل���ق 
بعالق���ة يو�صف النج���ار "بفاطم���ة" لقد فكرت 
وعرف���ت اأنها ل���و ذهبت مع���ه اإىل بيت �صديقه 
)خ���ارج اإمباب���ة( ف�صوف ميكن���ه اأن ينام معها 
حت���ى تعرف ويثبت لها نف�صه ث���م يرتكها. لقد 
فك���رت وهي يف الأوتوبي����س عندما ت�صورت 
نف�صه���ا تخل���ع مالب�صه���ا يف م���كان ل تعرف���ه 
وخاف���ت لأنه���ا مل تخل���ع مالب�صه���ا بعي���دًا عن 
اإمباب���ة اأب���دًا فالفع���ل اجلن�ص���ي بالن�صب���ة اإىل 
فاطم���ة ل ميك���ن اأن يتحق���ق اإل يف "اإمباب���ة" 
لأن���ه يف هذا املكان يط���ور العالقة بينها وبني 
يو�ص���ف النج���ار ويحاف���ظ عليها لكن���ه عندما 
يق���ع خارج هذا الإطار امل���كاين فاإنه يبدد هذه 
العالقة وينهيها وهو ما ل ترغب فيه فاطمة.  

اإن امل���كان يظ���ل �صيد املوق���ف ال�ص���ردي، فهو 
ال���ذي مين���ح ال�صخو����س هوياته���م ولكنه���م 
يف الوق���ت ذاته في���ه ينغم�ص���ون وميار�صون 
�صرب���ًا م���ن احلياة اجلماعية الت���ي توؤلف بني 
اخل�صو�صيات الفردي���ة وتخلق نف�صا ملحميًا 
وا�صحًا فكاأن ال�صخو����س مثلهم مثل الأ�صياء 
واملب���اين ي�صاهمون يف تاأثيث املكان وحتديد 
مالحمه: "عندما و�صل اإىل هناك، راأى اإمبابة 
عل���ى حالها، املداخل امل�صاءة وعربات الفاكهة 
والكبدة وال�ّصمني ومطحن النّب واأولد �صديق 
واللّمة اأمام التلفزيون املفتوح ومطعم الفول 
والأ�صط���ى ب���دري احلالق وبي���ع امل�صنوعات 
وك�ص���ك اخلواج���ة واملكتب���ة واجلاوي�س عبد 
مث���ل  املزدح���م"اإن  املقه���ى  ومدخ���ل  احلمي���د 
ه���ذه اجلمل���ة الق�ص�صّي���ة وم���ا ي�صبهه���ا كثري 
يف الرواي���ة، ل يف�صل فيه���ا ال�صارد بني ذكره 
املحاّلت واملبيعات وال�صخو�س، فهو يذكرهم 
جميع���ًا يف �صياق واحد، فه���م بالتايل عنا�صر 
توؤّث���ث "اإمبابة" ل تختلف ع���ن بقية العنا�صر 
الأخ���رى، اإ�صاف���ة اإىل اأنهم يلتحم���ون باملكان 
التحام���ًا غريب���ًا، فال�ص���ارد يتعم���ّد املبالغة يف 
ذك���ر املواقع واملح���اّلت وال�ص���وارع باأ�صمائها 
وبع�س ال�صوارع حتمل اأ�صماء بع�س الأعالم 
�ص���اأن ف�صل الله عثمان ولكّن���ه ل ينّبه اإىل اأنها 

�صوارع وقد يلتب�س الأمر على القارئ فيتوهم 
اأنه���ا �صخو����س واحلال اأنه���ا �ص���وارع: "كان 
يعمل عند الأ�صطى بدوي احلاّلق وراء الكيت 
كات ويعي����س مع اأمه الريفي���ة عند التقاء قطر 
الّن���دى مع ف�صل الله عثمان" -"وظّلت توقظه 
حتى اأ�صبح يق���وم وحده ويرتدي مالب�صه ثم 
يغادر اأم���ري اجليو�س ويذه���ب اإىل ف�صل الله 
عثمان"  وعلى هذا النحو تتال�صى ال�صخ�صية 
يف امل���كان وتتق���زم وبرغ���م ذل���ك، جت���د ذاتها 
في���ه: "وم���ن مكان���ه عن���د مدخ���ل املقه���ى راأى 
الواجه���ة اخللفّي���ة للجام���ع الكب���ري الع���ايل، 
الأ�صف���ر  بلونه���ا  الولي���د،  ب���ن  خال���د  جام���ع 
املبت���ل م���ن املط���ر الق���دمي و�ص���وره احلديدي 
املطل���ي على ط���ول الطريق اجلانب���ي املنحدر 
م���ن �ص���ارع الني���ل اأم���ام املقه���ى وه���و يلتقي 
مع �ص���ارع مراد و�ص���ارع ال�صالم عن���د نا�صية 
اجلامع والر�صيف العري�س الذي بدا منحرفا 
يف نقط���ة التقائه���ا ويف مقدمة ذل���ك الّر�صيف 
راأى العم���ود احلج���رّي املت���اآكل، تعل���وه تلك 
ال���ّذراع التي مت�ص���ك بالغطاء الكب���ري املقلوب 
وامل�صب���اح املك�صور دائمًا، تطّل من اأعلى فوق 
العربة اخل�صبّية التي ترتفع عن الأر�س قلياًل 
املقّو�ص���ة مث���ل قارب �صغ���ري اأو مث���ل مركوب 
وال���ده احلاج عو�س الله وهو م���ا زال من�صّيًا 

حتت �صريره الّنحا�صي الكبري".  

اإن عالق���ة ال�صخو�س باملكان تقوم على جدلّية 
النفي والإثبات ذلك اأن املكان يتعاظم ويحّول 
�صخ�صي���ة اإىل �ص���يء م���ن اأ�صيائ���ه ولكن���ه يف 
الوق���ت ذات���ه مينحه���ا هوّيته���ا ويجعله���ا يف 

و�صعها هذا تكت�صف ذاتها.  

�لإغ��������ر�ب:  
 )RECIT( م���ن وجه���ة نظ���ر مغرب���ة غ���ري
يع���رف الإغ���راب باأنه تقدمي ف�ص���ل اأو مرحلة 
م���ن احلكاي���ة عادي���ة بوا�صطة ط���رف ثالث ل 
يفهمه���ا بحيث يك���ون القارئ مدفوع���ًا اإىل اأن 
يرى يف الف�صل اأو يف املرحلة تفا�صيل وقيما 
خمالفة ملاألوف وهو يختلف عن مفهوم عندما  
الغرائب���ي الذي ح���ّدده ت���ودوروف يف كتابه 
الفلطا�صتيك���ي" ح�ص���ر هذا  ل���الأدب  "مقدم���ة 
املفه���وم يف ت�صخي����س اخلارق م���ن الأحداث 
وبح���ث ع���ن ال�صلة الت���ي تربط���ه بالعجائبي 
والفنطا�صتيك���ي متحدث���ًا ع���ن القطيع���ة م���ع 
النظ���ام املع���رتف به  وال���ربوز املفاج���ئ ملا ل 
ميكن قبول���ه يف قلب ال�صرعي���ة اليومية التي 
ل تتغ���ري يف رواي���ة "مالك احلزي���ن" ن�صق ل 
 )SINGULARISATION( يخ���رج 
ول  ب���ه  املع���رتف  النظ���ام  ع���ن  الإغ���راب  اإن 
ب���ل يت�ص���ل ثاب���ت  م���ع املنطق���ي،  يتعار����س 
الت�ص���ال بالن���ادرة. ذل���ك اأن الرواي���ة تزخ���ر 
مبجموعة من الأح���داث ال�صاذة التي ل يقا�س 
عليها وه���ي اأحداث تتقاطع م���ع تلك الأحداث 
العادي���ة واليومي���ة التي يق���وم عليه���ا ن�صيج 
الرواية ولكّن���ه تقاطع يحدث مفارقات حدثية 
عجيب���ة، فمن غم���رة الع���ادي واليومي تنبثق 
جمموع���ة من الأح���داث ال�ص���اذة الغريبة التي 
ق���د يقبلها العق���ل عل���ى م�ص�س ولك���ن تنفرج 
له���ا ال�صريرة وينفتح لها القل���ب وهي اأحداث 
تخ���رج على الروتني املاأل���وف وجتابه املتكرر 
وتظه���ر مبظه���ر املغ���رب وال�ص���اذ م���ن ه���ذه 
الأح���داث م���ا يتعل���ق بحكاية ال�صي���خ ح�صني 
م���ع العميان. ذل���ك اأن ال�صيخ ح�صن���ي الأعمى 
كان ي�صط���اد العمي���ان بطريق���ة غريب���ة، فه���و 
يوهمه���م اأنه ي���رى في�صطحبه���م اإىل الأماكن 
العام���ة ويبت���ز نقوده���م وقد اتخذ م���ن �صبّي 
املقهى "عب���د الله" ناظورجّيا ي�صتغل حل�صابه 
اإذ "مل يك���ن علي���ه، عندما يرى اأح���د العميان، 
اإل اأن يخ���رب ال�صي���خ مب���ا راأى، وم���ع الوقت، 
�ص���ار عب���د الله يع���رف عمل���ه جي���دًا ويجيب 
وحده عل���ى بع����س الأ�صئل���ة ال�صرورية مثل 
�ص���ن الزبون واأط���رف ما يف احلكاي���ة ال�صيخ  
وثياب���ه اأو م���ا قد يك���ون من عالم���ات بارزة.. 
ته الغريبة  ح�صني مع العمي���ان ما يتعّلق بق�صّ
م���ع ال�صيخ جنيد فقد اأوهم���ه كالعادة اأنه يرى 

وكان ي�صطحبه يف ال�صارع واملقاهي ويق�ّس 
عليه بع����س مظاهر حي���اة املب�صرين ثم دعاه 
اإىل جولة يف الني���ل على مركب خا�س يقوده 
ال�صيخ ح�صن���ي بنف�صه وتنته���ي الق�صة نهاية 
�ص���اذة نادرة وطريف���ة يف الآن ذاته فقد "�صمّر 
ال�صي���خ ح�صني كتبه ومال قلي���اًل وبكل هدوء 
م���ّد الع�صا يف املاء لكي يقي�س عمقه ولكنها مل 
ت�ص���ل اإىل �صيء فاأخرجها. وم���ّد يده الأخرى 
ناحي���ة مقدمة املجداف ث���م �صحبها على الفور 
واأيق���ن اأن���ه غ���ارق ل حمال���ة واأّنه���م �ص���وف 
يعرف���ون جثت���ه من ورقة املجل���ة،  و�صكت عن 
احلرك���ة متامًا وفجاأة �ص���رخ بكل ما ميلك من 
ق���وة "غريق، غري���ق" ول تق���ل ه���ذه النادرة 
غراب���ة عن تل���ك التي تتعل���ق برك���وب ال�صيخ 
ح�صن���ي الدراج���ة الناري���ة، فق���د كان -برغ���م 
عم���اه- يرك���ب "املوتو�صي���كل" ومل يك���ف عن 
ذل���ك اإل عندما دخل باملوتو�صي���كل من واجهة 
اأجزخانة المبابي وهو يك�صر كل �صيء اأمامه 
حت���ى و�ص���ل اإىل الدكت���ور عبد الّت���واب الذي 
ي�صرب ال�صاي وراء ال�صتارة وخبطه يف جنبه 
الأمين ثم انقلب هو واملوتو�صيكل على جنبه 
الأي�صر وحلقه ح�ص���ني عبد ال�صايف الذي  كان 
قد تركه وقفز عند مدخل الأجزخانة ومن هذه 
الن���وادر اأي�صًا ق�صة الأ�صط���ى قدري مع راأ�س 
العجل، فق���د ا�صرتى الرجل راأ����س عجل وعد 
به زوجت���ه وركب الرتام واأخ���رج اأذن العجل 
ودا�س عليها بحذائ���ه كي ل ت�صيع وراح يقراأ 
يف جريدة الأخبار ع���ن احلكومة التي �صوف 
تخف�س الأ�صعار "لكن �صارقًا قطع الأذن واأخذ 
الراأ����س وعندم���ا و�ص���ل اإىل �ص���وق اخل�ص���ر 
طوى الأ�صطى قدري جريدته وانحنى ليحمل 
راأ�س العجل ويع���رب بها كوبري اإمبابة ولكنه 
وجدها قد اختفت متامًا بينما هو يدو�س على 
الأذن الرمادية الكبرية التي انف�صلت بعناية.  
كذلك ميكن اأن نذكر حكاية الكابنت ح�صني عبد 
ال�ص���ايف الت���ي رواه���ا ال�صيخ ح�صن���ي لل�صيخ 
جني���د وهو قائ���د فريق م�صر لك���رة القدم وقد 
�ص���ارك يف الكاأ�س العاملي���ة الأوىل التي دارت 

يف اأملانيا النازية ف� "عندما مات والده مل يكن 
ميلك �صيئ���ًا ول ال�صر واإنه احت���ار ماذا يفعل، 
مل يك���ن يري���د اأن يف�ص���ح نف�صه وه���و الكابنت 
املعروف عل���ى م�صتوى الع���امل وي�صتدين من 
اأج���ل دف���ن وال���ده، لذلك اأخ���رج غي���ارًا نظيفًا 
ون���زل بوالده اإىل البحر وخلع ثيابه وغط�صه 
يف امل���اء الطاهر ثالث مرات وت���ال ال�صهادتني 
ث���م األب�ص���ه الغي���ار النظي���ف و�صع���د ب���ه اإىل 
ال�صاط���ئ واأخذه اأمامه عل���ى الدراجة و�صنده 
بني يدي���ه كاأنه مل ميت وذهب به من هنا حتى 
�صي���دي عمر ودفنه هن���اك مبعرفة عبد اخلالق 
احلانوت���ي" وتتواتر ه���ذه احلكايات املغربة 
اأو ه���ذه النوادر فنذكر حكاي���ة ال�صيخ ح�صني 
م���ع برتق���الت الع���م رم�ص���ان  اأو حكايت���ه مع 
ه���ذه الربتقالت وع�ص���اه ولكن حكاية معزى 
العم جماهد تظل اأكرث هذه احلكايات خروجًا 
ع���ن املاأل���وف واإغراب���ًا فلم���ا انته���ى ال�صي���خ 
حم���ادة الأبي�س من ترتيل الق���راآن يف معزى 
الع���م جماه���د ال���ذي نظم���ه �صكان احل���ي غفل 
احلا�ص���رون ع���ن اإغ���الق "ماكين���ة" ت�صخيم 
ال�ص���وت وعندئ���ذ ظ���ل الع���م عم���ران يتحدث 
ويق����س حكاية حي الكي���ت كات و�صوته يبلغ 
ال�ص���كان جميعًا اإىل اأن بلغ بع�س �صكان احلي 
املعروف���ني ف�ص���رع يف�ص���ح اأ�صراره���م واحدًا 
واح���دًا على ه���ذا النحو: "اإن ال���ذي وقع على 
اأوراق البي���ع )بي���ع بيت ال�صي���خ ح�صني( هو 
ال�صي���خ ح�صن���ي الأعم���ى ولك���ن ال���ذي قب�س 
الفلو�س ه���و الهرم بائع احل�صي�س لأن ال�صيخ 
ح�صن���ي كان مديون���ًا ل���ه بثمنه "اأي���وه، �صرب 
بالبيت ح�صي�س واأفيون.. اأيوه الهرم ي�صحك 
عل���ى اأي ح���د، النه���ار ده ب����س �صح���ك عل���ى 
احلكوم���ة وهرب م���ن اللوم���ان وقاعد دلوقت 
عن���د فتحي���ة الل���ي بيخب���ي عنده���ا احل�صي�س 

والفلو�س، فتحية بتاعة حارة توكل".  
ال�صردي���ة  الوظائ���ف  ه���ذه  مث���ل  اإغ���راب  اإن 
تتمث���ل يف اأنها تخي���ب انتظ���ار املتلقي داخل 
الن����س وخارج���ه فالأ�صطى قدري ال���ذي اأراد 
اأن يبع���د ال�صيخ ح�صني بع�ص���اه يف مثل هذا 

الظ���رف اخلطري: "وح���اول اأن ي�صحبه بعيدًا 
ع���ن دائرة القت���ال ولك���ن ال�صي���خ ح�صني عاد 
ي�صرخ: "الع�صاي���ا، الع�صايا" وقال الأ�صطى 
�صاع���ت،  الع�صاي���ا  دلوقت���ي،  اإي���ه  "ع�صاي���ة 
�صاع���ت اإزاي؟ الع�صايا هناك اأه���ه" "يا اأخي 
اإعمل مع���روف يال بينا واإل اأم�ص���ي اأنا؟ كذلك 
كان رد فع���ل بع�س من كان ي�صتمع اإىل حكاية 
الع���م عم���ران وه���و يف�صح رجال احل���ي: "ثم 
ارتف���ع يف ال�صاحة الكب���رية �صوت خبط على 
الب���اب و�صوت رج���ل يطلب منه���م اأن يغلقوا 
املاكينة اأنه���ا مفتوحة ولأنه �صمع الكالم وهو 
يركب املعدي���ة قادما من الزمالك و�صرب النار 
�صغال و�صاح الأ�صطى ق���دري الإنكليزي: "يا 

نهار اأ�صود"!.  
لق���د ا�صتعمل حممد ب���دري للتعبري عن مفهوم 
الأغ���راب ال���ذي ا�صتعملناه مفه���وم العجائبي 
"مال���ك  رواي���ة  يف  العجي���ب  اأن  ي���رى  فه���و 
احلزي���ن" نابع من حت���دي الإن�صان للقهر بكل 
�ص���وره، ورمب���ا يك���ون للعجيب ال���ذي يعني 
ك�صر قوان���ني الطبيعة يف ف�صاء روائي ميزج 
الواقع بالوهم دلل���ة خمتلفة عن العجيب يف 
رواية اأ�صالن التي تعل���ن منذ بدايتها لقارئها 
اأنه���ا واق���ع حدث يوم���ا، فله كما يق���ول غرييه 
ثق���ل احلقيق���ة الإن�صاني���ة وه���و اأم���ر نلم�ص���ه 
من���ذ بداية الرواي���ة، حيث الو�ص���ف املقت�صد 
الواقع���ي وعالق���ات  الأ�صي���اء تع�ص���د لدين���ا 
اأنن���ا يف م�صت���وى املعي�س اليوم���ي" الروائي 
ال���ذي اعتربه م���ن ب���اب العجائ���ب ل يناق�س 
الطبيع���ة الب�صرية ول يندرج بالتايل يف اإطار 
اخلارق ولكن���ه اأي�صًا يتحداها اأحيانًا دون اأن 
يتجاوزها ويف هذا ال�صياق ندرج كل الأفعال 
الت���ي ميار�صها ال�صي���خ ح�صني ال���ذي يرف�س 
طبيعة القا�صر ال�صرير وي�صلك �صلوك املب�صر 
ولك���ن ه���ذا ال�صل���وك يوقعه يف م���اأزق حتول 
الو�صعية اإىل نادرة مبعناها الأدبي واللغوي 
كذل���ك ن���درج تل���ك الوظائ���ف ال�صردي���ة الت���ي 
ذكرناه���ا فه���ي اأفعال )�ص���اذة( ن���ادرة الوقوع 
وتكت�ص���ب �صرعيتها من تعار�صه���ا مع العادي 

املاأل���وف املتك���رر ال���ذي يغ���رق حكاي���ة "مالك 
احلزي���ن" ولذل���ك ف�صلن���ا م�صطل���ح الإغراب 
باملعنى الذي اأو�صحنا معتقدين اأن للعجائبي 
دلل���ة مغايرة متامًا ملفهوم الإفراد اأو الإغراب 
وتظ���ل امل�صاأل���ة م�صاأل���ة م�صطل���ح كان باإمكان 
حممد بدوي اأن يتالفاها بني ن�صقي الت�صطيح 
والإغ���راب عالقة وطيدة حت���دد تعامال جديدًا 
م���ع الواقعية وهو تعام���ل ل يخلو من مفارقة 
عجيب���ة فبق���در ما ت�صع���ى الرواية ع���رب ن�صق 
الت�صطيح مبا يح���وي من اأفعال �صردية عادية 
ماألوفة ويومية اإىل تكثيف الإحالة املرجعية، 
حت���اول ع���رب ن�ص���ق الإغ���راب اأو الإف���راد اإىل 
تك�ص���ري الن�ص���ق الأول والق���رتاب م���ن خانة 
اخل���ارق اإىل درجة اأن بع�س النقاد حتدث عن 
العجائبي وه���و يحلل هذه الأح���داث املغربة 
وهك���ذا يتقاطع الواقع���ي والالواقعي تقاطعًا 
عنيفًا اإذا اعتربن���ا الواقعي ت�صخي�صًا للعادي 
واملاألوف والطبيع���ي ويف حدود هذا املفهوم 
تختل���ف رواي���ة "مال���ك احلزي���ن" ع���ن رواية 
اأكدن���ا يف حتليلنا  البح���رية" فلئن  "�صخ���ب 
رواي���ة حمم���د الب�صاط���ي عل���ى تل���ك النزع���ة 
الت�صخي����س  تقلي����س  يف  املتمثل���ة  الفري���دة 
الرم���زي  الت�صخي����س  اجت���اه  يف  الواقع���ي 
برغ���م ع���دم الوقوع في���ه والكتف���اء مبقاربته 
وحماذات���ه ف���اإن رواي���ة "اإبراهي���م اأ�ص���الن" 
حت���دث ه���ذه املفارق���ة العجيبة ب���ني الواقعي 
ت�صخي����س  م���ن  تغ���رق  فه���ي  والالواقع���ي. 
الواقعي ت�صخي�ص���ًا حمايدًا اجتماعيًا ولغويًا 
م���ن خ���الل ت�صخي�س ح���ّي �صعب���ي يف مدينة 
القاه���رة الك���ربى ه���و ح���ّي اإمباب���ة ب�صكان���ه 
وم�صتويات���ه اللغوي���ة اإىل ح���د الإغ���راب اإنها 
واقعي���ة الأ�صطح اخلارجية الت���ي تظهر مدى 
زي���ف الواقعي���ة التقليدي���ة وم���دى ت�صويهه���ا 
للواقع وترف�س املفاهيم الرومان�صية القدمية 
وتتخلى عن ميتافيزقيات العمق حيث ت�صرتد 
الأ�صي���اء األقها با�صتقالله���ا ووجودها ال�صلب 
وحي���ث ي�صتعيد الإن�ص���ان ح�صوره احلميمي 

يف العامل الذي يعي�س فيه.  

�إن �ملكان �أبرز ما مييز 
رو�ية �إبر�هيم �أ�سالن، 

فهو ي�سر على منحه 
�ملتفردة  �لبطولة  "هذه 
�ل�سيا�سية  �لدللة  "ذ�ت 

�لعميقة ومفادها عند 
�لباحث �أنه "على حني 

تقوم �لدولة �لتابعة 
بالتفريط يف �ملكان، 
يحل م�سكل �لر�ب 

�لوطني �ملحتل يف �إطار 
خطة �ملركز �لإمربيايل 
�لدويل وما نتج عن هذ� 

�ت يف  �ملنحى من تغريرّ
بنية �ملجتمع وثقافته 

و�أيديولوجيته �ل�سيا�سية، 
يقوم ن�س "مالك �حلزين" 

بتحويل �ملكان �ملتعني من 
جمرد بقعة جغر�فية 
معينة �إىل رمز للوطن 
وم�ستقبل من يعي�سون 

فيه.

�إن �لعجيب يف 
رو�ية "مالك 

�حلزين" نابع 
من حتدي 

�لإن�سان للقهر 
بكل �سوره، 
ورمبا يكون 

للعجيب 
�لذي يعني 

ك�سر قو�نني 
�لطبيعة يف 

ف�ساء رو�ئي 
ميزج �لو�قع 

بالوهم.
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اأحيان����ا، اأح����ار واأتوق����ف لأيام عن����د حماولة عزة ح�سني
كتابة ال�صط����ر الأول عن كت����اب جيد، وكثريا 
ما اأقاوم اأن اأمالأ كل البيا�س املنذور للحديث 
ع����ن ه����ذا العم����ل مب����ا يحتوي����ه العم����ل ذاته، 
وكاأنن����ى عل����ى يق����ني م����ن اأن الق����ارئ �صيفهم 

وي�صعر بكل ما هو مفرو�س اأن يقال. 
اأتذك����ر اأول مرة تلب�صتني هذه الفكرة، بعدما 
قراأت ن�صو�����س »�صيء من هذا القبيل«، التي 
كان����ت اأيامه����ا اأح����دث اأعم����ال الأدي����ب الكبري 
كتاب����ه  �ص����دور  حت����ى  اأ�ص����الن«،  »اإبراهي����م 
الأح����دث »حجرت����ان و�صال����ة« والكتابان عن 
دار ال�صروق لتتجدد معه هذه احلالة، بحيث 
يه����دد املحو كل كلمات����ي بداف����ع اأن من الظلم 

كتابة هذا الكالم عن ذاك الإبداع. 

انطباع����ات �صخ�صي����ة اأوىل، وذكري����ات   
حميمة جتمع العار�س مع الكاتب والكتاب.

 معلوم����ات مبدئي����ة ع����ن ا�ص����م الكات����ب، 
والكتاب ودار الن�صر وفرتة )�صنة( الن�صر.

حجرة الأولد، دولب الهدوم، املراآة الداكنة، 
حب����ات الطماط����م، والزجاجة الت����ى بال غطاء 
فى الثالج����ة، والكنبة التى اإىل ي�صارك واأنت 
داخل، والكنبة التي اإىل ميينك، واخلم�صون 
جنيها املطوية ف����ى جيب البنطلون، والطبق 
املك�ص����ور، والفول اأبوعد�����س اأ�صفر، هذا هو 
ن����وع املف����ردات الت����ى �صت�صادف����ك ف����ى كتاب 
اأ�صالن اجلديد، حيث كل مفردة هى تف�صيلة 
�صغ����رية ف����ى تفا�صيل اأك����رب، عل����ى ب�صاطتها 

وعاديتها هى مو�صوع ومركز الكتاب. 
 انتق����اء مف����ردات وعب����ارات ذات مغ����زى 
من اأعم����اق الكتاب، لت�صع القارئ اأمام العامل 

الذي هو على و�صك الدخول اإىل تفا�صيله.
فال هم����وم �صاغطة، ول ق�صاي����ا مع�صلة، ول 
م�صاكل وجودية اأو واقعية اأو حتى فانتازية 
متورم����ة، لكن ه����ذا فقط للوهل����ة الأوىل، لأن 
ق����راءة ه����ذه املف����ردات داخل كتاب����ة اإبراهيم 
نف�����س  خا�ص����ا،  تاريخ����ا  مينحه����ا  اأ�ص����الن 
الأ�صياء مبعانيها ال�صطالحية والإجرائية 
القدمي����ة، �صتكت�صب ب����ني اأ�صابعه وظائف 
جدي����دة ميكنه����ا اأن تف�صر الع����امل من ثقب 

اإبرة. 
 احلدي����ث ب�صال�صة بالغ����ة عن "نوع" 
نح����ن  ال����ذي  –الق�ص�ص����ي-  الكت����اب 
ب�ص����دده، من هذه الفقرة ندرك مثال اأننا 
ل�صن����ا اأم����ام كت����اب يتحدث ع����ن اخليال 
العلم����ي اأو الأدب البولي�ص����ي، واإمن����ا 
احلديث عن "ق�ص�س" تنتمي ملدر�صة 

"الواقع".
فى هذا الكت����اب كتابة مور�صت عليها 
كل اأ�ص����كال التق�صف، بدءا من اللغة الوظيفية 

الأ�ص����وات،  مدبب����ة  الزوائ����د،  مق�صو�ص����ة 
واملكان امل�صور ب�»حجرتان و�صالة«، ونافذة 
ف����ى الغرف����ة الداخلي����ة تط����ل عل����ى الر�صيف 
ومن����ه اإىل الع����امل، وحت����ى ال�صخ�صيات التى 
ل يتك����رر فيها �صوى البط����ل وزوجته و�صبح 
ولديهم����ا املتزوجني، اإ�صافة اإىل ما ي�صتدعيه 
الراوى عرب حياة بطله من �صخو�س، هوؤلء 
ال�صخو�����س يتوه����ج كل منه����م ف����ى احلكاي����ة 
التى تخ�صه ث����م ينطفئ، اإىل اأن يعيد اأ�صالن 
ا�صتدعاء كل �صخ�صيات ق�ص�صه اجلديدة فى 
الق�ص����ة قبل الأخ����رية »اآخر اللي����ل« لي�صلموا 

على اجلمهور قبل اأن تنزل �صتائر الكتاب. 
 احلدي����ث ع����ن ال�صكل اللغ����وي امل�صتخدم 
يف الكتابة، ولأن الكت����اب امل�صتخدم يف هذه 
الدرا�صة كت����اب اأدبي، فمن املهم جدا الإ�صارة 
امل�صتخدم����ة،  والأدبي����ة  اللغوي����ة  لالأ�صالب����ي 
بينم����ا ل����ن يك����ون ذلك مفي����دا اإذا كن����ا نعر�س 

لكتاب علمي اأو �صيا�صي على �صبيل املثال.
 الولوج داخل عامل الكتاب، واحلديث عن 
بنيت����ه ال�صردية العامة، هنا يتم ذكر "اأبطال" 
الكت����اب، ودوره����م يف "بنية" الكت����اب: فلكل 
منه����م دور يف ال����� "حكاي����ات"، يظه����ر حين����ا 
ث����م يختفي ث����م يعاود الظه����ور، وهك����ذا. اأي 
اأن الكت����اب لي�����س جمموع����ة م����ن "الق�ص�س" 
املنف�صل����ة متاما، واإمن����ا يرب����ط البنية رابط 

اأ�صا�صي.
اأم����ا الزم����ن ال����ذي تنام����ى بخفوت ع����رب هذه 
الق�ص�����س فاأعتق����د اأن����ه اإىل جان����ب ال�صع����ور 
بامل�صئولي����ة الفني����ة هو ال�صب����ب يف ت�صنيف 
الكات����ب لعمله اجلدي����د باملتتالية وهي: �صكل 
روائ����ي جدي����د، يتاألف من ق�ص�����س مت�صابكة 
منف�صلة مت�صل����ة لها نف�س ال����راوي امل�صرتك 
م����ع اخت����الف الأح����داث وبع�����س الأ�صخا�س 

واإن كان ما يجمعهم مكان واحد. 
 ا�صتكم����ال احلدي����ث ع����ن "ن����وع" الكتاب 
ب�صكل اأعمق، فالكت����اب ب�صكل عام "جمموعة 
تخ�صي�ص����ا  اأك����رث  ب�ص����كل  لكن����ه  ق�ص�����س"، 
"متتالي����ة". ويتم �صرح ما معنى "متتالية"؟ 
ه����ذا  عل����ى  الكت����اب  الت�صني����ف  مت  ومل����اذا 

الأ�صا�س؟
ي�صك����ن  املنزلي����ة  اأ�ص����الن  حكاي����ة  قل����ب  يف 
الت����ي  اإح�ص����ان،  وزوجت����ه  خلي����ل  الأ�صت����اذ 
�صاركته طوال الن�صف الأول من املتتالية اإىل 
اأن »رن جر�����س التليفون يف الفيلم املعرو�س 
بالتليفزي����ون يف ال�صالة. وه����ي �صمعت هذا 
اجلر�����س وقالت: »ح����د يرد عل����ى التليفون يا 
ولد« ومال����ت اإىل جانبها الأمين ومل تقم بعد 

ذلك اأبدا«. 
لك����ن ه����ذا ل يعن����ي غي����اب اإح�ص����ان، الزوجة 
دائمة ال�صيق والتربم من زوجها الأقرب اإىل 
غرابة الأط����وار، فدورها حمف����وظ يف اأغلب 

احلكاي����ات التالي����ة، و�صيتذكره����ا خليل وهو 
يرف����ع اإىل فم����ه الزجاجة اخل�ص����راء التي بال 
غط����اء لي�صرب، وه����ي الت����ي كان يوؤذيها ذلك 

دائما وتظل تردد: 
»ي����ا ريت اللي ي�صرب من ق����زازة يرجع الغطا 

مكانه«، 
و�صيتذكره����ا عندم����ا يعود يف اآخ����ر احلكاية 
اإىل �صقت����ه القدمي����ة ليبع����رث ال�ص����ور مفت�صا 
ع����ن وجهها اجلميل بزينتها الكاملة و�صعرها 
املن�ص����دل وبنطلونها القطيف����ة، و�صيظل اإىل 
ي����وم الأربع����ني يحك����ي لأ�صدقائ����ه اأنها ظنت 
اأن رن����ني التليفون يف الفيل����م كان يف �صقتهم 
فطلب����ت اأن يرد اأحد، اإىل اأن قام املمثل عبا�س 
فار�����س ولب�����س طربو�ص����ه ورد، وعندم����ا قام 
خليل ليخربها باأن عبا�س فار�س �صمع كالمها 
»من ب����اب الهزار يعني« كان ال�ص����ر الإلهي قد 

طلع. 
�صيبق����ي خلي����ل وحيدا ي����روي عن����ه اإبراهيم 
اأ�صالن مواقف����ه وحلظاته الإن�صانية و�صدفه 
وذكريات����ه، مع »البواب التخني« الذي ل ُيري 
اإل نائم����ا، واأم ع����زت البقالة الت����ي ماتت رغم 
اأنه����ا اأ�صغر من خليل وابنها �صاحب ال�صوبر 
مارك����ت، والأ�صطي حمم����ود الإ�صكايف الذي 
منذ توفيت زوجته »وهو يقلع هدومه ويقف 
عريان����ا يف الطرقة ول يدخ����ل ال�صقة اأبدا اإل 
بع����د اأن يلب�����س الغي����ار النظي����ف«، وزوجت����ه 
احلاجة ثريا التي ل ميوت اأحد من اأهلها قبل 
اأن يت�صاب����ي ويع����ود بعمره اإىل ال����وراء، ثم 
يلحق بالأموات يف الي����وم التاىل، والأ�صتاذ 
م�صطفي وزوجته الأ�صتاذة كوثر العائدة من 
الإع����ارة ب�»باروكتها« الت����ي »تلب�صها منحرفة 
مث����ل الطربو�����س بحي����ث تك����ون مرتفعة عن 
جبهته����ا من جانب ونازل����ة لغاية حاجبها يف 

اجلانب الآخر«. 
خلي����ل املوظف املتقاعد بهيئ����ة الربيد يجرده 
اأ�صالن يف هذه املتتالي����ة من اأب�صط حكاياته 
واأكرثها غراب����ة، كاأن يروي عنه حدوتته مع 
الكتك����وت البن����ي الذي خرج م����ن البيت »وما 
رجع�س«، وبعدها بفرتة طويلة، وخليل عائد 
من �ص����الة اجلمعة مرورا بالزق����اق اجلانبي 
راأي فرخ����ة بنية بنف�س لون الكتكوت، فذهب 
اإىل �صاحبته����ا اجلال�صة »عل����ي ب�صطة ال�صلم« 
ي�صتف�ص����ر عما اإذا كانت الفرخة عندها منذ اأن 
كان����ت كتكوت����ا اأم اأنها الكتك����وت الذي »هرب 

من احلاجة زمان«. 
ميك����ن للجمي����ع اأن ي�صتغ����رب ه����ذه احلكاي����ة 
برغم اأنها لي�صت الأغرب من بني بورتريهات 
خليل ال�����)28(، لولها هذه العبارة الفل�صفية 
الإن�صانية، التي ف�صر بها خليل حكايته للمراأة 

ذات الكتكوت البني وللقارئ قائال: 
» �صويف ح�صرتك. اأنا �صيعت �صتني �صنة من 

عم����ري علي الأقل واأنا عن����دي اأ�صئلة من هذا 
الن����وع، نف�ص����ي اأ�صاأله����ا ول اأق����در، لأين كنت 
حم����رج. ودي ماأ�ص����اة ي����ا ه����امن، والدليل هو 
اللي ح�صل دلوقت، ه����ل يف اأي �صرر اأ�صاب 

ح�صرتك من ال�صوؤال؟« 
وهي قالت: 

»ربنا ما يجب�س حاجة وح�صة«. 
 اجلزء الرئي�صي من عر�س الكتاب، وفيه 
غو�س داخ����ل "املحت����وى"، وا�صتخدام اأكرث 

طريقة يف العر�س:
 ر�ص����م �ص����ورة بانورمي����ة �صامل����ة لأجزاء 
الكت����اب، والتعلي����ق عليه����ا، بحي����ث يتم لفت 
نظر القارئ لل� "وح����دة" التي جتمع بني تلك 

الأجزاء ال�صغرية التي مت تلخي�صها.
م����ن ن�صو�����س  ال�صتعان����ة مبقتطف����ات   

الكتاب
 يف درا�صتنا احلالية، جند وقد مت الرتكيز 
علي "�صخ�صيات" الكتاب، و ال� "مكان" الذي 
تتفاع����ل فيه، و "الأ�صياء" م����ن حولها.. الخ. 
وكاأن من يقوم بالتلخي�س، يحاول اأن ير�صم 
لن����ا ع����امل الكت����اب بقدر م����ا ي�صتطي����ع، ليقوم 
عقلنا بر�ص����م اأف�صل تخيل ممكن ملحتوي ذلك 

الكتاب.
اإبراهي����م اأ�ص����الن ال����ذي ل يع����رف اأن����ه تقدم 
يف العم����ر »اإل م����ن خالل تطلع����ي يف وجوه 
الأ�صدقاء«، �صمن تدوينات خليل ق�صة غاية 
يف العذوب����ة، عن الرج����ل ذي ال�صعر الأبي�س 
اأن »ال����واد  ال����ذي اكت�ص����ف فج����اأة  املنكو�����س 
�صليمان« ابنه الأكرب قد �صار اأطول منه وهو 
الذي كان قبل �صهر مياثله يف الطول، الرجل 
�صيكت�ص����ف ال�صر فجاأة وهو ينظ����ر اإىل مراآة 
ال����دولب املعتمة امل�صقولة فيفاجاأ »بالعجوز 
�صئي����ل احلج����م ال����ذي يتطل����ع اإليه م����ن عمق 

املراآة«: 
»حينئذ غ����ادر الرجل، اأو خلي����ل، اأو اإبراهيم 
اأ�ص����الن امل����كان وع����رب ال�صال����ة اإىل املطب����خ. 
فت����ح الثالج����ة واأغلقه����ا، ورفع غط����اء احللة 
املوجودة عل����ي البوتاج����از وو�صعه ثم ترك 
املطب����خ ودخ����ل ال�صرف����ة ال�صغ����رية وا�صتند 
الق�ص����ري،  احلج����ري  �صوره����ا  اإىل  بج�ص����ده 
وراأي النواف����ذ وال�صرف����ات البعيدة اخلالية. 
وهن����اك، كان����ت ال�صم�����س تغيب م����ع ارجتافة 

اأخرية من �صوء النهار يف الأفق البعيد«. 
يذك����ر اأن ه����ذه الق�ص����ة الت����ي حمل����ت عنوان 
»اآخ����ر النه����ار« ق����د حتول����ت اإىل فيل����م ق�صري 
قام ببطولته الفن����ان الت�صكيلي �صالح مرعي 
واأخرج����ه �صري����ف البن����داري وحم����ل عنوان 

»�صاعة ع�صاري«. 
 ال�صتعان����ة مبعلوم����ات )رمب����ا مل ترد يف 
الكتاب نف�صه(، لكنها تهم القارئ ب�صدة، لأنها 
ترب����ط ب����ني "الع����امل" خ����ارج الكت����اب، وبني 

الكت����اب نف�ص����ه واملوؤلف. مما يزي����د يف ثراء 
الكم "املعريف" الذي يتفاعل معه القارئ.

ق�ص�����س  وكل  الق�ص����ة  ه����ذه  يف  اأن  واأذك����ر 
الكت����اب تب����داأ احلكاية قبل اأن يع����رف القارئ 
وتنته����ي قب����ل اأن يتوق����ع، لك����ن الره����ان علي 
املتعة، علي حيوية وب�صرية ال�صخو�س، فهو 
اأ�صالن الذي يري اأنه »اإذا اخرتعت �صخ�صية 
واخرتعت له����ا �صيكولوجية.. واخرتعت لها 

م�صريا.. فاأنت بهذا قد اخرتعت جثة«. 
اأم����ا لغة الكاتب يف ه����ذه الن�صو�س وغريها 
فه����ي �صره اخلا�����س، الذي ل مين����ح نف�صه اإل 
ل����ه ول����ن »ي�صتطعمه����ا« الق����ارئ اإل من����ه، هي 
الكلم����ات التي حت����دث �صوتا معين����ا وتخلق 
�صورة ب�صرية بعينها ترتا�س منتجة حياة. 
يف ه����ذه املتتالي����ة �صي�ص����دق الق����ارئ ب�ص����دة 
ت�صديره����ا ال����ذي علي غ����الف الفن����ان الكبري 
»حمي����ي الدين اللباد« حيث »ثماين وع�صرين 
حكاية منزلية عن زوجني، اأودع فيهما اأ�صالن 
خ����ربة نادرة يف تخليق ن����وع من الق�ص�س ل 
تكاد تب����داأ قراءاته حت����ي تكت�صف يف الكاتب 
م����ن  درج����ات  اليومي����ة  واحلي����اة  والكتاب����ة 
الده�ص����ة رمب����ا مل تلتفت اإليه����ا اأبدا،ما يجعل 
ه����ذه احلكاي����ات تعي�����س يف ذاك����رة الق����ارئ 

طويال«. 
اأخريا وكعادة مب����دع »مالك احلزين« �صينهي 
اإبراهي����م اأ�ص����الن ن�ص����ه املتقطع بق�ص����ة يبداأ 
فيها نهارا من اأوله، بعدما يعود بطله املراوغ 
اإىل �صقته القدمية باحل����ي ال�صعبي ويتناول 
الك����وب الألومونيا ذا الرقبة ال�صيقة وال�صفة 
العليا املقلوب����ة اإىل اخلارج، ويبعث به طفال 
من �ص����كان العمارة ليمالأه م����ن عند »من�صور 
بتاع الف����ول«، قبل اأن يجل�س البطل »منتع�صا 
مثل رجل غلبه الن����وم يف مكان يعرفه ثم قام 

ليجد نف�صه يف مكان غريب«. 
 رب����ط العم����ل احل����ايل، باأعم����ال املوؤل����ف 
ال�صابق����ة، وا�صتنتاج "امل�صاح����ات امل�صرتكة" 
بني تل����ك الأعمال. وهن����ا ن�صتمر يف مالحظة 
اأن كاتب����ة ه����ذا العر�����س تتوق����ف كث����ريا عن 
وظيف����ة "التلخي�����س"، ول تنف����ك تق����دم لن����ا 
"وجه����ات  و  "اأف����كار"  و  "ا�صتنتاج����ات" 
نظر"، وترب����ط لنا عر�صها ب����� "معلومات" و 
"مالحظات". مما يعطي العر�س قيمة كبرية 

تتجاوز و�صف "امللخ�س" مبراحل.
هك����ذا ينت�ص����ر اإبراهي����م اأ�صالن عل����ي غربته 
وي�صتجي����ب للنو�صتاجليا ويعود، بعدما كان 
قد اأعارنا همه يف عمله الفائت »�صىء من هذا 

القبيل« الذي �صدره قائال: 
»اأُن����زع الآن عن اإمبابة/ كما تنزع قطعة حلاء 
جاّف����ة/ واإن كان����ت حية/ ع����ن جذعها الطري 

كي تلت�صق بجذع اآخر«. 

قراءة في كتاب )حجرتان وصالة(:
 إبراهيم أصالن يفسـر العالم من ثقب إبرة

حي امبابة ال�شعبي

ّ
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عبد �لنبي فرج

ق�صي���ت حيات���ي يف حي �صعبي ب���ني ب�صطاء 
النا����س الذين ميتلك���ون التجرب���ة نف�صها اأو 
ما هو اأكرث م���ن حيث الغنى وال�صعوبة ومل 
اأر اأح���دا ي�صفها باأنها جترب���ة ا�صتثنائية هو 
عا�صه���ا مرغما واإل م���ات جوعا ويف و�صعي 
كان عل���ي ان امتلك ق���درا من ال�صالفة بحيث 
اعترب ان م���ا ع�صته كان �صيئا ا�صتثنائيا على 
ان احكيه لالآخرين برغ���م انها حياة موجعة 
بالفعل ومن هذا يالئمني اأكرث ان اأحكي هذه 

الوجاع وامل�صرات.
* يف عامل ابراهيــــم اأ�شالن تبدو املراأة وكاأنها 
فمــــا  �شــــرور وخيانــــة  اأو م�شــــدر  للمتعــــة  اأداة 

راأيك؟
- اأول اأنا ل اأعرف �صيئا ا�صمه املراأة اأو �صيئا 
ا�صم���ه الرجل، اأن���ا اأعرف، ح�صني���ة، فتحية، 
عبا����س، مر�ص���ي، لن يف ما يتعل���ق بالكتابة 
ل ت�صل���ح ال�صارة اىل النوع ب�صكل عام واذا 
حددن���ا المور علي ه���ذا النح���و ف�صنجد ان 
ال�ص���وؤال ظامل، ثم �صتجد من���اذج خارجة عن 
اأو ل ينطبق عليها هذا التهام وبالعك�س فاإن 
تقدي���ري ال�صخ�صي للم���راأة اأظن ان���ه مبالغ 

فيه.
* لكــــن هذا على م�شتــــوى الكالم النظري ولكن 
الكتابــــة ف�شاحــــة وارجــــع اىل »مالــــك احلزين« 
و»ورديــــة ليــــل« �شتجــــد امل�شهــــد الوحيــــد الذي 
تظهر فيه املراأة تكون فيه �شبه عاهرة، ثم راجع 

الق�ش�ص الق�شرية؟
- اأن���ا ل حت�ص���رين كل الق�ص����س الق�ص���رية 
ولك���ن اأن���ا اتذك���ر يف بع�صه���ا امل���راأة لي�صت 
الأوىل  املجموع���ة  يف  مث���ال  يعن���ي  هك���ذا، 
»بح���رية امل�ص���اء« ل���ن جتده���ا هك���ذا اطالقا، 
فف���ي ق�ص�س مث���ل »وقت لل���كالم« و»التحرر 
م���ن العط����س« وغريه���ا م���ن الق�ص����س ويف 
رواي���ة »مال���ك احلزين« هناك ن�ص���اء كثريات 
يف الرواية مل يقدمها الفيلم ل ينطبق عليهن 
ه���ذا القول.. اأنا اري���د ان اأنبه على انه ميكن 
ان يتخل���ف مثل ه���ذا الح�صا����س من وجود 
حلظ���ات ذات طاب���ع �صبق���ي اأو جن�ص���ي يف 
طبيع���ة العالق���ة بني امل���راأة والرج���ل واأنا ل 
اعترب هذا دللة انحراف اأو عيبا ي�صني املراأة 
اأو الرجل طاملا ان ه���ذا يتم يف الإطار الفني 

وال�صرعي اأحيانا.
* احل���وار ميث���ل قيم���ة جوهري���ة يف ن�صيج 
العم���ل الروائ���ي والق�ص�صي ه���ل لهذا تاأثري 
بالنه�ص���ة امل�صرحي���ة التي ظه���رت بقوة يف 
اأنحاء �صت���ى من العامل من برخت اىل كامي، 
�صارت���ر، بكي���ت، اىل نعم���ان عا�ص���ور و�صعد 

الدين وهبة وجنيب �صرور والفريد فرج؟
� اأول بغ����س النظ���ر عن اجادت���ي للحوار اأو 

ع���دم اجادت���ي له فاحل���وار موهب���ة براأ�صها، 
مبعن���ى انه ق���د يلجاأ كات���ب بو�صائل وجهود 
�صردي���ة ك���ي يجعل م���ن �صخ�صي���ة كائنا حيا 
م���ن حلم ودم، اأنا ل يعنيني ال�صرد كثريا يف 
احي���اء ال�صخ�صية، يكفي ال�صخ�س ان ينطق 
بجمل���ة حواري���ة �صحيح���ة حتى ي���دب حيا 
اأمامي عل���ى الورق، احل���وار م�صاألة خطرية 
جدا اىل احل���د الذي ميكن ان نقول ان جملة 
ح���وار واحدة رديئة قد تك���ون كفيلة باإف�صاد 
عم���ل �صاهق مث���ل احلرب وال�ص���الم وغريها 
م���ن الأعم���ال الكب���رية وهذا ل مين���ع من ان 
الثقاف���ة امل�صرحية كانت اأح���د الروافد املهمة 
يف تكويني وتكوين ابناء جيلي من املثقفني 
بال�صاف���ة اىل ال�صينم���ا، ورمبا يك���ون اأول 
ن����س ن�صرته كان م�صرحية ق�صرية من ف�صل 
واح���د يف جمل���ة الثقاف���ة الت���ي كان ي�صرف 

عليها حممد فريد اأبو حديد.
* يدعــــو ادوار �شعيــــد اىل منــــط معــــن من الفن 
الــــذي يقوم منطقه على التجاوز والتغا�شي عن 
عدم تاأكيد هوية مركزية �شلطوية، هل تتفق مع 

�شعيد يف هذا املفهوم؟
- يعن���ي م�صكل���ة الواح���د م���ع الكتاب���ة اأن���ك 
غالب���ا ل تكتب على هدى مم���ا هو نظري ول 
على ه���دى من امل�صطلحات وه���ذا ل يتنافى 
م���ع اعتق���ادك ول ه���ذا امل�صطل���ح اأو مبا هو 
نظري، مثال على امل�صتوى النظري، اأنا اآخذ 
الأم���ور بجدية ولكن اكت���ب مبا يرتاءى يل، 
اإن الأمور هكذا اقرب اىل املزاج اأكرث من اأي 
�ص���يء اآخر، لك���ن هناك بع�س الأم���ور املهمة 
وعل���ى راأ�صه���ا اأن ال�صرد لي�س �ص���ردا روائيا 
فقط، هن���اك �صرد اجتماعي، �ص���رد �صيا�صي، 
�ص���رد ثق���ايف، �ص���رد جن�ص���ي، �ص���رد دين���ي، 
هذه ال�ص���رودات �صرودات مهيمن���ة تواريها 
املوؤ�ص�ص���ات يف خرباته���ا واأخطر ما يف هذه 
ال�ص���رودات املهيمنة هو منطقها، ذلك املنطق 
الب���وي الذي يفكر بدل م���ن النا�س ويتخيل 
ب���دل منه���م، مهم���ة الأدب والفن���ون عموم���ا 
ان تعم���ل نقي�صا له���ذه الهيمن���ة وان ت�صعى 
لتقوي�س هذا املنطق البوي واأنا ل اريد ان 
ا�صتطرد كث���ريا، واكتفي باأن اأقول ان العمل 
الفن���ي احلقيقي هو ذل���ك العمل الذي ل يفكر 
به لأحد، ول يتخيل بدل من احد ولكن يوفر 
المكاني���ة الوحيدة والقادرة جماليا على ان 

تتيح لالآخرين اأن يفكروا لأنف�صهم.
* انــــت �شغــــوف باحلكي هل ت�شلــــل لك من األف 
ليلة وليلــــة اأم من احلكي ال�شعبي املبا�شر وانت 

ت�شكن يف حي �شعبي؟
- األ���ف ليل���ة وليل���ة ه���و الكت���اب الوحيد مع 
الق���راآن الك���رمي ودلئ���ل اخل���ريات ه���ي كل 

الكتب التي وجدتها يف بيتنا، بداأت عالقتي 
باأل���ف ليل���ة وليل���ة قب���ل ان اأح�ص���ن الق���راءة 
ب�صكل جيد، كان الوالد ي�صعها فوق الدولب 
وكان عل���ي ان انتهز فر�صة وج���وده بالعمل 
لك���ي اأمار����س قراءته���ا لأن يف م���ا يب���دو من 
غ���ري الالئ���ق ان تك���ون متاح���ة ل�صب���ي يف 
�صن���ي، عندما حتدث���ت يف الجاب���ة ال�صابقة 
ع���ن م�صاأل���ة الهيمن���ة ال�صردي���ة الت���ي تق���وم 
به���ا املوؤ�ص�ص���ات باملنطق الأب���وي و�صرورة 
ان ي�صع���ى الأدب والف���ن اىل تقوي����س ه���ذه 
الهيمنة كنت اأعن���ي ان علينا ا�صتلهام منطق 
بدي���ل والتجربة اأك���دت يل ان املنطق البديل 
ه���و منطق ال�ص���رد ال�صفاهي فه���و لي�س على 
الأق���ل منطق���ا اأبويا باأي �صكل م���ن ال�صكال، 
فعلى الرغم من الهيمنة التي يحدثها وقدرته 

عل���ى تر�صيخ �صيغ لغوية جن���د اأنف�صنا عادة 
وب�صكل تلقائي نفكر بها اينما ذهبت اأفكارنا 
هن���ا اأو هن���اك. ان اآلي���ات التفك���ري لأنف�صن���ا 
وط���رق التخيل ق���د و�صعت لن���ا �صلفا، حيث 
اننا نظل طيلة الوق���ت اأ�صرى لها بينما نظن 
انف�صن���ا اأح���رارا، منطق ال�ص���رد ال�صفاهي ل 
يق���وم على ه���ذه الآلي���ات فهو اعم���ق واأبعد 
غورا يف النف�س واأكرث قدرة على ا�صتلهام ما 
هو جذري، انه يعاونك على الأقل وبب�صاطة 
عل���ى البحث عن دور اآخ���ر للكلمة مما يبعث 

فيها ويف �صياقها مزيدا من احلرية.
* رغــــم انــــك اأدنت بقوة اال�شيــــاء يف وردية ليل 
من خالل �شنق عم عمران نف�شه و�شط اال�شياء 
اإال اننــــي اأح�ــــص ان لــــك عالقــــة جميلــــة باالأ�شياء 

تنفي عنها �شفة النفعية؟

- ه���ذا ل يتناق����س، النا����س مت���وت و�ص���ط 
ا�صيائه���ا �صواء كانت رديئ���ة اأو جميلة وهذا 

ل يحمل اأية ادانة لال�صياء.
* هل يو�شف يف روايتك مالك احلزين هو احد 
اقنعــــة ابراهيم ا�شالن وملــــاذا كان ي�شعر دائما 

باأنه غريب؟
- من املمكن ان تقول: اآه.. اأما م�صاألة الغربة 
فاأن���ا اأظن ان يو�صف كان ي�صعر طوال الوقت 
ان���ه غريب وهذا له عالق���ة بالجابة ال�صابقة 
عندم���ا تك���ون املوؤ�ص�ص���ات ه���ي الت���ي تق���رر 
ل���ك فيم���ا ان���ت مهموم���ا بال�ص���اأن الع���ام مثل 
يو�ص���ف، فاأن���ت ل ت�صتطي���ع ان تك���ون فعال 
يف ظل �صروط و�صعت لك دون ان ت�صهم يف 

إبراهيم أصالن: الكتابة فضاحة وقيمتها تنبع من الطاقة الروحية التي كتبت بها

أنا ال أعرف شيئًا اسمه المرأة أو الرجل ففي 
لحظة الكتابة يمتزج كل شيء ويفترق بروح 

النص نفسه
من��ذ جمموعته �لأوىل »بح��رية �مل�ساء« وحتى 
كتاب��ه �ل�س��ادر حديث��ا »خل��وة �لغلب��ان« تثري 
كتاب��ات �لرو�ئي �بر�هي��م ��سالن جمموعة من 
�لق�سايا و�لأ�سئلة �ملهمة، بع�سها يتعلق بال�سكل 
�لرو�ئي و�لق�س�سي �ل��ذي ينحو نحو �لقت�ساد 
مبتع��ة  يتعل��ق  �لآخ��ر  وبع�سه��ا  و�لتكثي��ف، 
�لق��ر�ءة، وه��ي �ل�سم��ة �لت��ي تتو�ف��ر بحيوية 
وحميمي��ة يف كتابات �أ�س��الن.. يف هذ� �حلو�ر 
نلقي �ل�س��وء على هذه �لأ�سئل��ة، وعلى �لكثري 

من مفرد�ت عامله �لرو�ئي.

* يف كتاباتــــك يبــــدو التكثيف ال�شديــــد والولع 
باحلــــذف وكاأنــــه نــــاجت عــــن عنــــف ميــــور داخل 
الكاتب مما جعله ي�شبه الب�شتاين الذي بدال من 
ان مي�شــــك مق�شا لت�شذيــــب احلديقة م�شك بلطة 
واأخــــذ يقطــــع يف فــــروع االأ�شجار حتــــى تركها 

عارية هل هذا تاأثر بتقنية كتابية معينة؟
- ع���ادة اأنت تلج���اأ اىل الو�صائل التي تتالءم 
مع طبيعة امكانياتك من ناحية وتتوافق مع 
طبيعة اأغرا�صك وعلى ه���ذا الأ�صا�س، دعني 
اأقول: انت جتدين اأكرث ميال اىل ا�صتبعاد ما 
ميكن ا�صتبعاده طاملا ان هذا امل�صتبعد �صوف 
يظهر موج���ودا كاح�صا�س وراء القليل الذي 
يكتب وما دمت اأنت جلاأت اىل ت�صبيه يتعلق 
بعالقة الب�صتاين باحلديقة، دعني مرة اأخرى 
اأق���ول الآت���ي: ان البناء عادة يعن���ي مراكمة 
ال�صياء فوق بع�صها �صواء كنا نبني بيتا اأو 
نبني رواية اأو نبني م�صتو�صفا وهذا النوع 
م���ن البن���اء ل يهتدي بقوان���ني البناء مبعنى 
قوانني اخللق التي تهتدي بها الطبيعة وهي 
قوانني غ���ري قابلة لالأخذ وال�صرد، مبعنى ان 
النبت���ة ال�صغرية عليها ان تزي���ل احل�صائ�س 
ال�ص���ارة والأو�ص���اب وكل م���ا يعي���ق منوها 
وه���ذا بن���اء يقوم عل���ى ال�صتبع���اد لنه بناء 
يتعل���ق مبا هو حي وكل بن���اء حي من �صجر 
وان�ص���ان وحيوان عمل فني، لو تاأملت الأمر 

�صتجده ل ينحو اإل نح���و ا�صتبعاد ما يعوق 
ه���ذا النمو وهذا يكون �صرط���ا ا�صا�صيا لبناء 
اأي كائن حي والعمل الفني هو كائن ع�صوي 
يف نهاية الأمر وبدايته، ل ن�صتطيع ان نغري 
م���ن تكوينه ويظل هو الكائ���ن اأي�صا.. اي�صا 
ل نن�ص���ى ان���ه غالب���ا ال�صي���اء احلقيقية فعال 
يف حي���اة كل من���ا تك���ون ع���ادة ع�صي���ة على 
الكتاب���ة وعلى التعبري عنها ومن هنا نحن ل 
نكتبها ولكن نكتب بها و�صوف جتد اأي ن�س 
ل ي�صتم���د قيمته وقدرته عل���ى التاأثري من ما 
هو مكت���وب ولكن من قيمة ال���زاد اأو الطاقة 

الروحية التي كتب بها.
* هــــل هذا يعنــــي ان احلــــذف والتكثيــــف لي�شا 

ناجتن عن عنف مكتوم انعك�ص على الكتابة؟
- اأن���ا ل اأع���رف ع���ن اأي �ص���يء ينت���ج اأن���ا ل 
ا�صتطي���ع ان اح���دده، ميك���ن ان ت�صمي���ه كما 
ت�ص���اء لك���ن ملزي���د م���ن التو�صي���ح، معظم اأو 
اأغلب ما هو م�صتبعد هو ما اأعرفه، مبعنى ان 
ل���دي يقينا باأن ما اأعرفه متاح لأي ان�صان اأن 
يعرف���ه، ومن هنا ل اأج���دين �صغوفا بتكراره 
على م�صامع القارئ.. �صوف جتد نف�صك اأمام 
طريقتني اإم���ا ان تعي�س احلياة اأو جتربة ثم 
تذهب حتكي بها واأنا عن نف�صي ع�صت جتربة 
اأظنه���ا �صعب���ة اأو غني���ة مل يتخلف ل���دي اأي 
اح�صا�س باأنها جتربة ا�صتثنائية وذلك لأنني 

�أنا �آخذ �لأمور بجدية ولكن �كتب مبا 
ير�ءى يل، �إن �لأمور هكذ� �قرب �ىل �ملز�ج 

�أكث�ر من �أي �سيء �آخر، لكن هناك بع�س 
�لأمور �ملهمة وعلى ر�أ�سها �أن �ل�سرد لي�س 

�سرد� رو�ئيا فقط، هناك �سرد �جتماعي، 
�سرد �سيا�سي، �سرد ثقايف، �سرد جن�سي، �سرد 

ديني.
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طبعت  مبطابع موؤ�س�سة �ملدى 

لالعالم و�لثقافة و�لفنون

�لتحرير
-----------------

نز�ر عبد �ل�ستار

�لخر�ج �لفني
-----------------
م�سطفى �لتميمي

�لت�سحيح �للغوي
-----------------

حممد حنون

رئي�س جمل�س �لإد�رة
رئي�س �لتحرير 

و�صعها وهذا حال العديد من املثقفني العرب 
ولذلك ب�صبب هذا فقط يعزفون عن امل�صاركة 
ولي�ص���وا عاجزي���ن عنه���ا، كم���ا ظن ع���دد من 
النق���اد الذي���ن كتب���وا عن �صخ�صي���ة يو�صف، 
�ص���وف تالح���ظ ه���ذا اذ م���ا تذك���رت ال�صي���خ 
ح�صن هذا الرج���ل ال�صرير غري معني يف ما 
ي�صمى بال�صاأن العام لكنه قادر على ان يكون 
ايجابي���ا وم�صاركا لنه ا�صهم ب�صكل اأو باآخر 
يف ال�صروط التي يعي�س يف ظلها وا�صتطاع 
ان يكون ايجابيا برغم »عماه« بينما يو�صف 
الذي يرى ويعرف غري راغب يف ذلك، اتكلم 
عن يو�صف الذي يف الرواية ولي�س الذي يف 

الفيلم »الكيت كات«.
* هــــل ق�شــــوة املدينة هي التــــي جعلت �شخو�ص 

مــــن الالمبــــاالة ي�شــــل  نــــوع  ا�شــــالن ينتابهــــا 
اىل حــــد العدميــــة اأم ا�شتجابــــة لظاهــــرة العبــــث 

املنت�شرة يف ال�شتينيات؟
والنق���اد  الالمب���الة  هن���ا  ت�صميه���ا  ان���ت   -
اأراه���ا  وان���ا  احليادي���ة  النظ���رة  ي�صمونه���ا 
عل���ى نحو خمتل���ف نح���ن ل نق���راأ الروايات 
م���ن اأجل معرف���ة اآراء كات���ب لن معرفة راأي 
الكات���ب اأو موقفه م�صاألة �صهل���ة اأو هينة ول 
ت�صتحق كتاب���ة رواية من اأجله���ا، نحن نقراأ 
م���ن اأج���ل ان تعاوننا الق���راءة على ان يكون 
لن���ا موقف.. مبعنى انه لي����س مهما ما يقوله 
الكات���ب، املهم م���ا ا�صبحنا »نح���ن« عليه بعد 
ق���راءة عمل���ه، ولذلك ما يب���دو حياديا هنا اأو 
ل مب���الة هو كم���ا اأراه و�صيل���ة اأو اأداة فنية 

لي�س اأكرث اأو اأقل لأنني اظن انني ما دمت قد 
تبين���ت يف عملي موقفا وا�صحا فلقد اعفيتك 
كق���ارئ من اتخاذ اأي موقف. انها الرغبة يف 
تق���دمي جتربة من دون اأي خطاأ بالطبع لي�س 
هذا اقرتاحا لو�صيلة مثلى للكتابة ولكن هذا 
ما راأيته اأكرث مالءمة ملزاجي ال�صخ�صي عند 

كتابة هذه الن�صو�س.
* مــــا هــــو املــــرر الفنــــي وراء ت�شديــــر روايتك 
»مالك احلزيــــن« مبقولة بول فالــــريي »او�شيك 
بالدقــــة ال بالو�شــــوح« اأال حتتــــوي تلــــك العبارة 
على نوع من اخلديعة الن الدقة قد تكون مفيدة 
يف العلــــوم الذهنيــــة عك�ــــص االأدب، فقــــد تكــــون 
الفو�شــــى والهالو�ص واجلنون اأقرب اىل روح 

االأدب؟

ان  ب���د  ل  واجلن���ون  الهالو����س  حت���ى   -
ينتظمها �صكل فني دقي���ق، الدقة مطلوبة اأيا 
كان مقدمه���ا، ه���ي م�صاأل���ة ل تتعل���ق بالفهم، 
احيلك لأعمال �صلف���ادور دايل، انظر اىل دقة 
ال�ص���كال التي ق���در بها هذه ال���روح، ال�صكل 
بالن�صب���ة للعمل الفني هو الق�صية الأ�صا�صية 
واأكاد اق���ول بالن�صبة لكل �صيء، لن ل �صيء 
م���ن دون �ص���كل ويف ه���ذه احلالة ل���ن يكون 
ل���ه معن���ى، ول���ن تك���ون هن���اك اأي���ة امكانية 
للمعرف���ة ولي�س معنى ه���ذا ان يكون ال�صكل 
وا�صح���ا او مم���ا ل���ه ا�صب���اه، واحيل���ك م���رة 
اأخ���رى لتماثي���ل هرني مور، ا�ص���كال قد تعد 
بالقيا�س الع���ادي برغم انها ن�ص���اء اأو رجال 
تب���دو يف غاية الغرابة وم���ع هذا هي ا�صكال 

اكرث حياة وق���درة على التاأث���ري بفعل البناء 
الفني ودقته، والدقة مرتبطة مبا هو فن، اأما 
الو�ص���وح فهو م�صاألة حتيل اىل دقة الفهم اأم 
عدم الفه���م وهذه م�صاألة غ���ري مطروحة فنيا 
باعتب���ار ان املط���روح حي���ال اي عم���ل فن���ي 

م�صاألة الح�صا�س اأول بهذا العمل الفني.
* هــــل تاأثــــريك بهزميــــة 67 كان مفتاحا لعنوان 

روايتك وردية ليل؟
لك���ن  عرب���ي  مواط���ن  كل  �ص���اأن  اكتاأب���ت   -
باملنا�صب���ة �ص���وف جتد ال�صتين���ات م�صحونة 
بنذر كارث���ة ما، املفاجاأة مل تك���ن يف الكارثة 
ولكن يف حجمها، نحن كنا متوقعني يف ذلك 
الوقت كانت كارث���ة جعلتني واأنا يف وردية 
الليل يف حجراتنا العارية ب�صنرتال رم�صي�س 

حيث توج���د اآلف الر�صائل والربقيات انني 
حملته���ا واألقيت به���ا يف �ص���ارع اجلالء مما 
ترت���ب عليه خ���روج العاملني بوردي���ة الليل 
والتقاطها من هنا وهناك، وكانت امل�صكلة يف 
وج���ود ع�صرات الربقي���ات م�صتبكة باأغ�صان 
ال�صجر ال�صخمة وكانت هذه الظالل مفتاحا 

لروايتي »وردية ليل«.
* بنـــاء الروايـــة والق�شـــة يف احـــكام �شديدة 
لديـــك، هـــل هـــو ناجت عـــن خـــوف ابراهيم من 
عـــدم قدرته على ال�شيطرة على الق�ص اأم لكي 

يخفي ال معنى كثري من الق�ش�ص؟
- اأن���ا ل اأق�صد معن���ى البناء ولك���ن الهدف 
م���ن وراء الق�صة، اأنا ل اأبداأ من معنى اأريد 
ان اأو�صله للقارئ ولكن اأ�صعى اىل ر�صالة، 
مبعن���ى ان البناء يف »وردي���ة ليل« يختلف 
عن ع�صافري النيل لأنه يف وردية ليل مبني 
عل���ى طريقة الربقي���ة، اي ان املحذوف هو 
واج���ب املراهنة عليه اعتمادا على ا�صارات 
بينك وبني الطرف الآخ���ر مبعنى ان هناك 
ر�صال���ة وهن���اك مر�صل وهن���اك مر�صل اإليه 
وال���ذي يكتب الر�صالة يجب ان يختزل اىل 

اأبعد درجة.
* »اإذ مل تنتقـــد تتحـــول الكتابـــة اىل زيـــف«، 
هـــذه مقولـــة ل�شنـــع اللـــه هـــل تتفـــق معـــه يف 
العبـــارة، وكيف ترى دور الروائي من وجهة 

نظرك؟
- كل عم���ل روائ���ي ه���و عم���ل نق���دي عل���ى 
نح���و اأو اآخ���ر، التجرب���ة اجلمالية يف حد 
ذاتها هي و�صيلتن���ا يف مواجهة كل ا�صكال 
الغلظة والفظاظة والق�صر الذي يعاين منه 

الن�صان.
* وما دور الروائي؟

- دور الروائ���ي ان يب���ذل اق�ص���ى جه���ده 
لكتابة روايات جيدة.

* هل كل الروائين ي�شعون لهذا؟
- ل، لي�س كلهم.

* انـــت تبنـــي روايتـــك على بنيـــة ذهنية ولذلك 
افتقد الق�ص روح التلقائية والعفوية؟

- اأن���ا لي����س م���ن حق���ي الدف���اع ع���ن �صيء 
كتبت���ه ولكن واثق من انن���ي ل ابني عملي 
على روؤية ذهني���ة بالعك�س اأنا طول الوقت 
اأمتن���ى اأن اأك���ون مفك���را، واأن���ا واح���د من 
النا����س الذي���ن يفكرون باأج�صاده���م اأما اذا 
كان ق���د ترتبت بعد ذلك خملفات ذهنية فاأنا 

اعتربه من �صوء احلظ لي�س اأكرث.
* اتخيل ان ا�شالن يفتح النافذة يف ال�شباح 
فيجد جمموعة املوظفـــن يف �شعيهم املحموم 
نحـــو العمل، �شاحـــب املقهى، الفـــران، حمل 
البقالـــة، كل �شباح ب�شكل اآيل، اأال يخلق ملاًل 

وانعدام معنى؟
- بالعك����س احلياة يف ح���ي �صعبي �صديدة 
ال���رثاء واحليوية ول تاأخذ ه���ذه ال�صكال 
بالظاه���ر، املل���ل والرتاب���ة موج���ودان هنا 
يف �ص���ارع امريكا الالتينية بجاردن �صيتي 

احلي الراقي، اأما هناك ف�صيء اآخر.

حتى �لهالو�س 
و�جلنون ل بد �ن 

ينتظمها �سكل فني 
دقيق، �لدقة مطلوبة 

�أيًا كان مقدمها، هي 
م�ساألة ل تتعلق 
بالفهم، �حيلك 

لأعمال �سلفادور 
د�يل، �نظر �ىل دقة 

�ل�سكال �لتي قدر بها 
هذه �لروح، �ل�سكل 

بالن�سبة للعمل �لفني 
هو �لق�سية �لأ�سا�سية 

و�أكاد �قول بالن�سبة 
لكل �سيء، لن ل �سيء 

من دون �سكل.




