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يعد محم����د عبد المل����ك ، من أبرز 
القصاصين البحرينيي����ن الذين أثروا 
القص����ة البحرينية منذ الس����بعينات، 
وق����د حظ����ي بدراس����ات ع����دة  أهمها 
دراسة أنيس����ة السعدون، التي وجهت 
عنايته����ا لبي����ان صل����ة ال����رواي ف����ي 
الخطاب والحكاية، من خالل مجموعة 
م����ن قصص عبد المل����ك، فتبين لها أن 
للراوي في قصصه حضوًرا بارًزا، فهو 
حدد خطية الزم����ن وانحرافه، وضبط 
إيقاع����ه، وكش����ف أف����كار ش����خصياته 
وأخفاه����ا ومكنها من النظ����ر والقول 
أو أعفاه����ا، وتحكم بش����كل الفت فيما 
يقدم����ه من منظومات س����ردية، فقبض 
على طرق تقديم ش����خصياته، وكيفية 
تأوي����ل مصيرها ، فملك زم����ام إصدار 
األح����كام برؤيته التي اصطبغت برؤى 
 ، المعتق����دات  س����اءلت  إيديولوجي����ة 
والمتصورات ، واألحوال التي تعيشها 
ش����خصياته القصصي����ة ، مم����ا جعل 
قصصه نابضة بتمث����الت عديدة لهذا 

الراوي، حضر معها كاتب واقعي .
اتسم الرواي في قصص عبد الملك  
بس����مات خاصة، فعلى صعيد الترتيب 
الزمن����ي كان للراوي حضور تحكم في 
انتظ����ام الحكاية وأحداثه����ا، إذ رتبها 
حسب تقويمه ، مما جعل قصصه باثة 
لعدد من االس����ترجاعات واالستباقات، 
التي أس����همت بتأدية وظائف متباينة 
منها معاضدة الحكاية األولية، وإتمام 
ما نقص منها، وتجلية العالم الحكائي 
للم����روي ل����ه، وتوضيح م����ا يربط بين 
مقوماته من عالق����ات وصالت، وخلق 
اإلث����ارة والتش����ويق، ومنه����ا وظائف 
غير س����ردية تظهر في اتج����اه الرواي 
إلى توجي����ه المروي من األحداث نحو 
غايات مخصوصة، إذ عدل الراوي عن 
تعاقب الحكاية وخطه����ا الزماني، في 
سبيل إبداء اآلراء واألحكام في صورة 

مفارقة للمتوقع.
فف����ي االس����ترجاعات الخارجي����ة: 
يحكي ال����رواي أحداًثا ماضية خارجة 
ع����ن زم����ن الحكاي����ة األولية. م����ن ذلك 
استرجاع )عيد( تجربته المريرة التي 
امت����دت إلى م����دى بعيد ع����ن الحكاية 
األولي����ة : " ثالثون عاًم����ا امتصت كل 
رحي����ق حيات����ك ...قضيتها ف����ي الحر 
...ف����ي الش����مس ...ف����ي العرق...وجًها 
لوج����ه أم����ام أف����ران ملتهب����ة ف����ي عز 
الصيف ...ومع أشد األعمال قسوة في 
قسم الصيانة ...ثالثون عاًما ستنتهي 

بهدوء ال يعكس ظاللها". 
الداخلي����ة  االس����ترجاعات  وف����ي 
األح����داث  ال����رواي  يس����تحضر   :
الماضي����ة الت����ي يتص����ل زمانها بزمن 
الحكاي����ة األولية .مما يعن����ي  أن هذه 
االس����ترجاعات تتم داخل زمن الحكاية 

األولية وتقع في محيطها.
مث����ل ما ظهر في قص����ة ) منتصف 
اللي����ل( ، إذ لجأ الراوي إلى البدء بذكر 
النتيجة، وقد نهضت من خالل الحكاية 
األولية عندما أمر الضابط البريطاني 
المأمور والح����راس بتعذيب ناصر : " 
أصدر الضابط أمره الغريب ...أش����ار 
إلى المأمور والحرس وقال : _أّدبوه 
!كانوا يحفظ����ون الكلمة عن ظهر قلب 
ا  ، وهي مرتبطة لديهم ارتباًطا ش����رطّيً

م����ع العص����ي فارتفعت آه����ات ناصر 
محبوب في الحال تحت وابل العصي 

الغليظة".
وف����ي  االس����تباقات : يمكن معاينة 
المفارقة الزمنية " عندما يعلن مس����بًقا 
كان حض����ور  وق����د  عّم����ا س����يحدث"، 
االس����تباقات ف����ي قصص عب����د الملك 
مقارنة بتقنية االسترجاع قلياًل، ولعل 
مرد ه����ذا إلى أن قصصه واقعية .لذلك 
كان احتف����اء الرواي بالمس����تقبل غير 

جلي .
ويمك����ن الحدي����ث ع����ن نوعين من 
االس����تباقات في قصص عب����د الملك ، 
أولها "االستباق كتمهيد" يندرج تحته 
األح����داث التي تأتي كتمهيد أو توطئة 
ألحداث يحتمل وقوعها مستقباًل ، من 
ذلك المصير ال����ذي انتهى إليه الباش 
)رضوان( ، وال����ذي جاء به الراوي في 
نهاي����ة قصة )الش����يخ ال����ذي يضحك( 
وفي����ه : "ضح����ك الح����اج كالع����ادة في 
المزرعة وق����ال بهزء ...الله بالخير ...! 
...غضب الباش ...حاول صفعه فبادره 
الحاج بضربة قاتلة بالمنجل ...وسقط 

الباش ".
واآلخر" االس����تباق كإع����الن" وهو 
" يخب����ر صراحة عن سلس����لة األحداث 
التي سيشهدها السرد في وقت الحق" 
وهو  على عكس االس����تباق التمهيدي 
موس����وم باليقيني����ة ؛" إذ يعلن الراوي 
الحدث النهائي بع����د إتمامه وانتهائه 
،ويض����ع القارىء وجًه����ا لوجه معه  ؛ 
ليب����دأ التس����اؤل " لماذا ح����دث وكيف 

حدث".
م����ن مثل ما نقف علي����ه في قصة ) 
الظ����الم( ، حي����ث تتردد َطرق����ات على 
الباب معلنة عن ولوج شخصية جديدة 
س����وف تلتحق بالحكاي����ة دون اإلعالن 
عن هويتها؛ ألنها ما تزال خلف الباب 
: " وكان الطرق ي����زداد حّدة ...والباب 
يهت����ز بقوة وعنف ! َمْن ؟...دخل صوت 
الط����رق إلى جوف����ه ...تخلل����ه من فمه 
وأذن����ه ومس����امه الصغيرة...خاف!...

ماذا  ...َوَهَن  ركبت����اه  ارتعش...اهتزت 
يفعل؟...م����ن بالب����اب؟ والط����رق أيًضا 
مس����تمر ! ليكن ما يكون ...ال ! لينتظر 
الظالم! صديُقُه الظ����الم !...فتح الباب 
فرأى الطارق في دهش����ة ...َمْن؟دهشته 
هو ...ودهشة الطارق ...صديق؟! ذهبت 

األوهام الطارئة ! ال خطر مداهم!".
أما في مجال س����رعة السرد فإيقاع 
الزم����ن في القص����ص كان يتراوح بين 
الب����طء والس����رعة؛ ومرد ذل����ك إلى ما 
أدرج����ه الرواي في النص من أش����كال 
س����ردية أدت إلى تغيير وتيرة سرعته، 
فقد يتجه أحياًنا إلى تسريع الزمن من 
خالل تلخيص بعض الوقائع واألحداث 
تلخيًص����ا محدًدا من مث����ل ما جاء في 
قصة ) في القرن العشرين( حين يلقي 
ال����راوي الضوء، عل����ى خبرة )عثمان ( 
في العمل عندما سأله الموظف عنها : 
" عملت ف����ي الجبل ثالثين عاًما . ومن 
بعدها تنقلت في مه����ن يدوية مختلفة 
سنتين في النجارة سنتين في البناء". 
أو تلخيًصا غي����ر محدد يورده الراوي 
ملخًصا وضع����ه دون أن يحدد المدى 
الزمن����ي للخالص����ة بش����كل واضح :" 
أكثر من س����نتين أن����ت مهمل ، عماًل لم 
يعطوك، واهتماًم����ا لم يعطوك، وتأتي 
وتروح ، تشرب ش����اًيا ، تدخن، صدقة 

م����ن وج����ه قديم يعب����ر المقه����ى ، وإال 
فالتحديق وصالة التحديق ، صاحبك 

األزلي حتى يوم الدين".
 أو حذفها حذًف����ا محدًدا يعمد فيه 
الراوي إل����ى تعيين الم����دة المحذوفة 
م����ن زمن الحكاية بصورة واضحة كما 
قال :" انقطع محمد عن المدينة س����بع 
س����نين وحين عاد إليها ل����م يعرفها".

أو حذًف����ا غي����ر محدد اليعل����ن الرواي 
في����ه  ع����ن الم����دة الزمني����ة المحذوفة 
من الحكاية بش����كل دقيق ، بل يس����عى 
إلى االستعاضة عن اإلش����ارة الزمنية 
الصريحة بعب����ارات تقريبية تنزع إلى 
التلمي����ح ، مثل ما ج����اء في قصة )ذلك 
الش����تاء( ، وفيها يروي الراوي عالقته 
بخالته التي وافتها المنية بالمستشفى 
:" بعد أيام أحضروا جنازتها ، ألقوها 
في الحوش ال����ذي كانت تلهو فيه عند 
صباها ، هن����اك امتّد جس����دها هامًدا 
كالعم����ود ، ورقدت هانئ����ة كما لم أرها 
في المستش����فى". وأحياًن����ا يميل إلى 
إبطائه بالحوار، وهو ما يبينه المشهد 

الحواري اآلتي :
" هل كنت تقرأ ...؟

-وما شأنك .
-زمن...!

- والنتيجة...؟
-كان بينهم طفل في العاشرة.

-زمن...!
-سيهدأ القدر بعد الغليان.

-أنت أناني".
وقد تمكن الراوي من خلق أوضاع 
الخط����اب  مس����تويي  عل����ى  مالئم����ة، 

والحكاية، يتأدى فيها الحوار بصورة 
يتس����نى من خاللها استثمار ما يوفره 
م����ن طاق����ة درامي����ة تجس����د تلقائيته،  

ودوره في بناء األحداث . 
أما المكون الثاني الذي أس����هم في 
إبط����اء س����رعة النص فه����و "الوصف" 
، ذل����ك ان الوضعية الت����ي يكون عليها 
القائ����م بفعل الوصف  تؤثر في تحديد 
درج����ة مقروئية الموص����وف . من مثل 
ما جاء في )م����وت صاحب العربة( من 
وص����ف :" كان����ت ظهيرة صي����ف حارة 
بينم����ا كانت العرب����ة تس����تقبل زواًرا 
كثيرين، جاءوا حًبا في اس����تطالع أمر 
صاحبه����ا، ولم����ا دخلوا ح����وش بيته 
توقف����ت عيونهم مكان الجثة . بعضهم 
ح����اول تف����ادي الرائح����ة بوض����ع يده 
فوق أنف����ه ، والبعض اآلخر أخذ يطرد 
الذب����اب بحركات من يده . كانت بعض 
الدي����دان الكبيرة تزح����ف فوق صدره، 
وبع����ض القيء يخف����ي مالمح وجهه ، 
وقد ظهرت عظام فخ����ذه . كان الذباب 
يحوم حول الجثة يشارك الدود عبثه".

وال ينف����ك الوصف عن الس����رد ، إذ 
اس����تطاع الراوي خلق عالقة س����ليمة 
بينهما ، نجم عنه����ا توافق بين زمني 
ه����ذا  الرتب����اط  والخط����اب  الحكاي����ة 
النوع من الوصف بالنش����اط اإلدراكي 

للشخصية الواصفة .
واستعمال الراوي لهذه األشكال ال 
ُيعزى إلى رغبة في التماس آلية تعمل 
على تغيير زمن الس����رد بين الس����رعة 
والبطء فحس����ب، بل إلى عامل الذاتية 
ال����ذي يعود إلى الرواي وش����خصيته، 

وه����و ما يوج����ب اس����تدعاء القارىء ؛ 
لتقليب النظ����ر بالمقارنة واألحكام في 
األح����داث الملخصة، أو المحذوفة ، أو 
الت����ي جرت من خالل الح����وار، أو مما 
جاء عليه الوصف من صور، هذا عالوة 
على تزوي����ده بمقروئي����ة مخصوصة، 
توج����ه القارىء  إل����ى التماس وظائف 
إيديولوجي����ة لتل����ك الص����ور، فض����اًل 
ع����ن وظائفها الس����ردية؛ فالراوي كان 
حريًصا على لف����ت انتباه القارىء إلى 
ه����ذه الوظيفة اإليديولوجي����ة، فإيقاع 
الس����رد عند يرتكز، بشكل واضح، على 
إيقاع����ات إيديولوجي����ة، حتم����ت عليه 
تسيير األشكال السردية، بما فيها من 
إيقاع يؤثر على س����رعة النص؛ لخدمة 
آراء وقضايا لها طابعه����ا التقييمي . 
ولعل م����رد ذلك إل����ى ما بي����ن الرواي 

والكاتب من عالقات ووشائج وثيقة.
وم����ن تجلي����ات ه����ذه العالق����ات " 
أنم����اط التبئير" ، فق����د كان التبئير في 
قص����ص عب����د الملك يص����ور عالقتين 
، تتمث����ل األول����ى ف����ي عالق����ة الرواي 
بالش����خصية، وه����ي عالق����ة انط����وت 
عل����ى الكثير من األبع����اد الذاتية التي 
دفعت ال����راوي تارة إل����ى الغوص في 
أعماق الش����خصية، واخت����راق عالمها 
الحكائي لكش����ف ما به م����ن تناقضات 
واضطرابات، وأح����داث، ووقائع غدت 
غالًب����ا ره����ن تأوالت����ه، وتقويمات����ه ، 
وتارة إلى التظاه����ر بالحياد إزاء تلك 
الش����خصيات ؛ إذ يوه����م بنقل ما هو 
ظاهر ومكش����وف، وتارة إلى االلتباس 
برؤية الش����خصية ؛ ليصوغ إدراكاتها 
الذاتي����ة ، وم����ا يفيض ف����ي ذاتها من 
مش����اعر وأحاسيس بلس����انه  من مثل 
المقط����ع ال����ذي جاء في قص����ة ) قوس 
ق����زح( : " ف����وق الج����دران علقت صور 
زيتي����ة وزع����ت بإتقان ، وق����د تقدمتها 
تحف فرعونية وإغريقي����ة قديمة . في 
الص����دارة تألق����ت تلك الص����ورة التي 
أحضره����ا من بيته القدي����م . الصورة 
بدت كش����يء معتم ...كأفكاره ، كجذوة 
نفس����ه الجرداء فقدت ألوانها القديمة 
. وف����ي الصورة غلمان حف����اة يلعبون 
. طفولت����ي !! الص����وت كان يأت����ي من 
أعماقه ويتوزع في جّو الغرفة الدافئة 

بهدوء".
وهو في التباسه بها إّما أن يكشف 
عن تآلف����ه وتجاوره م����ع نظرتها ، أو 
تغايره عنه����ا ، وتنازعه معها ؛ وبذلك 
تجل����ت عالق����ة أخ����رى ، وه����ي عالقة 
الراوي بالكاتب ؛ إذ كان الراوي ، مهما 
تظاهر بالحياد والموضوعية ، يخفي 
نزعة تقييمية لها أبع����اد إيديولوجية 
، وغالًب����ا م����ا ُتعن����ى بالكش����ف ع����ن 
شخصيات مأزومة ، وقلقة ، وعاجزة ، 
كثيًرا ما تنكفىء على ذاتها ؛ فيتضخم 
خطابه����ا الداخلي ؛ ليكون إما س����بياًل 
إل����ى تغيي����ر واق����ع مرير ، أو س����بياًل 
إل����ى االنع����زال وفقدان الهوي����ة . مثل 
ما نقف عليه ف����ي المقطع اآلتي : " كل 
الذين التفوا حول الراقصين الثالثة ، 
وصنعوا الدائرة البش����رية المأساوية 
اآلس����نة كالماء األخض����ر ، كل الوجوه 
المترب����ة ، المعذب����ة، الذاوية ، كعقول 
الرج����ال العصريين الذين يربطون في 
رقابهم أقمش����ة من الحرير ، ويعّلقون 
ف����ي رقاب اآلخرين القي����د . كل الرجال 
الذين يلفون رؤوس����هم بخ����رق قديمة 

بيضاء ، وكل الوجوه صعدها شاربان 
. ومعظمهم لم يحلقوا ذقونهم بمهارة 
. وجميعه����م يعملون ، بال اس����تثناء ، 
في مهن بس����يطة ، ش����غلّية ، عاميون 
ل����م يتلقوا من العلم إال النزر اليس����ير 
، وربما حفظوا آي����ات قرآنية ليصلوا 
معها بع����د الوضوء خم����س مرات في 
اليوم ، وس����يصومون رمض����ان حتًما 
وهم يعملون . إنهم قوم بسطاء ينتمون 
إل����ى فصيلة الرعاع في العالم . ودوًما 
تنتهك أجسادهم ثمان ساعات أو عشر 
لدى مق����اول عص����ري ، أو رجل أعمال 
نظي����ف ...ورغم ذلك فإنه����م يرقصون 
ولك����ن! بعنف حتى لكأنهم يعبرون عن 
رغبة كاس����حة لتحطي����م كل ما حولهم 

وما في العالم كله !".
وقد انس����حب ذل����ك ، أيًض����ا، على 
طرائ����ق ال����راوي ف����ي تقدي����م أق����وال 
الش����خصيات ؛ إذ تبي����ن أن العالق����ة 
الذاتية ، وقد تمحضت في عالقة أقوال 
الرواي بأقوال الش����خصيات ، تنطوي 
عل����ى بعٍد مزدوج ؛ فال����راوي ، أحياًنا، 
قد قّيد أقوال الشخصيات ، وأخضعها 
ومقاص����ده،  وتأوالت����ه   ، لصياغت����ه 
وأحياًنا أخرى أفس����ح لها المجال كي 
تنطق ، وتعبر عن أفكارها بذاتها . من 
مثل ما نقف عليه ف����ي المقطع اآلتي ، 
ال����ذي يصطخب بذكريات " ش����يرخان" 
، وق����د ابتع����د ع����ن بلدته ، في س����بيل 
البحث عن اللقمة : " هذه الموس����يقى 
الت����ي افتقده����ا عندما ق����رر عبور تلك 
المس����افات الطويلة قادًم����ا إلى نقطة 
مجهولة في العال����م ، مليئة بالصخب 
واألض����واء .ِلَم هو زحف زحفه البطيء 
لي����اٍل طويلة من الوطن ؟ لم ترك بحزن 
جنت����ه الغير موهومة ؟ ِلَم يصفعه هذا 
الش����ارع ، وه����ذا المقهى به����زء فوق 
وجهه صفعات ب����اردة يعقبها ركل في 
األحش����اء والبطن . الجوع! ِلَم فعل كل 
هذا ؟ بحًثا عن الرزق ، وزاوية منسّية 
، ولقم����ة ، وحلم آخ����ر راود عقله ذات 

ليلة".
وقد ترتبت على تلك العالقة عالقة 
أخرى جس����د طرفيها كلٌّ م����ن الراوي  
والكات����ب ، إذ إن م����ن أهم ما  توصلت 
إليه أنيس����ة السعدون أن تحرر صوت 
الش����خصية من صوت ال����رواي ، ليس 
أكث����ر من خ����داع يوهمنا ب����ه الرواي ؛ 
فه����و ، وإن فصل بي����ن كالمه وكالمها 
، وأخ����رى  قرائ����ن نصي����ة  بواس����طة 
ذاتية ، له س����لطان وس����طوة برزت في 
كيفيات التقديم والتأويل ؛ مما يش����ي 
بتورط مؤلف واقعي ، يضبط لمفّوضه 
الخيالي س����ياقات مخصوصة لألقوال 
، تقتضيه����ا غايت����ه اإليديولوجي����ة ، 

وخططه في الكتابة .
لقد كان حضور الكاتب في نصوص 
محمد عب����د الملك القصصي����ة كثيًفا ؛ 
ال س����ّيما أنها وظفت للكش����ف عّما في 
الواقع من ألوان القهر والتس����لط إزاء 
ش����خصيات قصصية ، جلُّه����ا يعيش 

على هامش المجتمع .
لالستزادة يمكن مراجعة : الراوي 
بي����ن الحكاي����ة والخط����اب في قصص 
محمد عبد الملك ، أنيس����ة السعدون ،  
المؤسسة العربية للدراسات ، بيروت، 

ط1، 2010م.
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{ حسونة مصباحي

لم يك���ن كارلوس فيونت���اس الذي رحل 
عن الدنيا ي���وم 15مايو 2012  يحّب أن يكتب 
سيرته الّذاتّية مثلما يفعل العديد من مشاهير 
الكّتاب.وكان يقول:«أن يكتب الواحد سيرته 
فلكأّن���ه يحفر كلمات موت���ه على قبره!« وفي 
كتابه«ما أنا أعتقده«الذي صدر مطلع األلفّية 
والذي قّدم في���ه مجمل أطروحات���ه وأفكاره 
ح���ول األدب والسياس���ة والم���وت والحياة 
وتاريخ بالده  المكس���يك في حاضرها وفي 
ماضيه���ا ،  أش���ارالى أّن كلم���ة: انتباه«هي 
م���ن أهّم الكلمات بالّنس���بة اليه.فهي »محور 
وقطب« مجمل اعتقاداته الفكرّية والفلسفّية 
والميتافيزيقّي���ة وغيرها.وه���و ينجز كتابه 
المذك���ور ،كان يتس���اءل دائما:«ف���ي الّنهاية 
ما الذي لف���ت انتباهي في الحي���اة؟«. وكان 
كارل���وس فيونتاس المولود ف���ي باناما عام 
1928، قد تنّق���ل كثيرا عبر العالم في مختلف 
أطوار حياته. ففي  طفولته وشبابه ، وبحكم 
وال���ده ال���ذي كان ديبلوماس���ّيا ، ع���اش في 
البرازيل، وفي الوالي���ات المتحدة األمريكية 
حي���ث فتن بفوكنر وبدوس باس���وس،  وفي 
ني���رودا  بابل���و  اكتش���ف  حي���ث  الش���يلي 
وغابريي���اّل ميس���ترال. كما أمضى س���نوات 
طويلة في باريس حيث عمل س���فيرا لبالده 
في الّس���بعينات من الق���رن الماضي.وخالل 
الس���نوات األخيرة من حياته كان يتنّقل بين 
مكسيكو- س���يتي،ولندن التي كان يعتبرها 

من أفضل المدن«للكتابة والّتأّمل«.
وف���ي مجمل رويات كارل���وس فيونتاس 
تحضر السياس���ة بقوة . كما يحضر تاريخ 
المكس���يك متش���ّظّيا. وفي جميعه���ا تغيب 
الّسعادة ويشقى األفراد والجماعات،ويزداد 
العن���ف ض���راوة وح���ّدة حت���ى أن روايت���ه 
العائ���الت«  الت���ي حمل���ت عنوان:«س���عادة 
تنته���ي ب:«العنف،العنف«.هذا العنف الذي 
أصبح يومّيا في حياة المكس���يكيّين والذي 
ذهبت ضحّيته ناتاش���ا، ابنة الكاتب نفس���ه 
،والتي عثر على جس���دها مش���ّوها في حّي 
»تيبيتو«الس���يء الّذكر في مج���ال الجريمة 
والمخ���ّدرات. وف���ي إحدى الح���وارات التي 
أجري���ت معه ق���ال كارل���وس فيونتاس:«في 
سنوات شبابي ،كنت أسهر في المقاهي وفي 
الكباريه���ات حتى الثالث���ة صباحا ثم أعود 
الى البيت راجال  من دون أن أخش���ى شيئا.
أّما اليوم فأن���ا ال أجرؤ على اإلبتعاد وحيدا 
عن الشارع الذي  أسكن فيه  ولو أمتارا قليلة 
.علينا أن نبتكر فورا حداثة مكس���يكّية فيها 
يكون القان���ون والعدالة متوّفرين وناجعين.
غي���ر أّن هذا يتطّلب مّن���ا وقتا طويال وعمال 
كثيرا.وعل���ى أّية حال أنا ل���ن أكون هنا لكي 
أرى النتيج���ة«. وكان كارل���وس فيونت���اس 
حريصا على أن يق���رأ كل عام، وعادة ما يتّم 
ذل���ك في أّيام عيد الفص���ح، رواية ثارفانتس 
الش���هيرة:«دون كيخوت���ي«.وكان يقول:«ل���م 
يخض���ع ثارفانت���س ألّي قاع���دة م���ن قواعد 
العص���ر الذي عاش فيه .فقد خلط كّل ش���يء 
بكّل ش���يء لذا  نحن نجد في روايته أنماطا 
عديدة مثل  رواية الفرسان ورواية المغامرين 
والرواية الّرعوّية.وفي كّل مرة أقرؤه،أش���عر 
كم���ا لو أنن���ي أق���رؤه للمّرة األول���ى وأقول 
لنفس���ي:«...هذا أمر لم أنتبه اليه من قبل!«. 
وفي حوار مس���هب أجرته معه األس���بوعّية 
الفرنس���ّية »لونوفال أوبسارفتور«عام 2003، 
تحّدث كارلوس فيونت���اس عن حرب العراق 
،وعن الديمقراطّية في بلدان أمريكا الالتينّية 
، وع���ن موت آبنه،وع���ن  المعنى الّتراجيدي 
للّتاريخ ...وبخصوص الحرب ضّد العراق ، 
قال :«كن���ت من الذين نّبه���وا الى أن الحرب 
ضّد العراق س���تكون ش���بيهة ال���ى حّد كبير 
بالح���رب الفيتنامّية. ومن س���خرية القدر أّن 
صّدام حسين كان يغلق أبواب بالده في وجه 
اإلرهابيّي���ن .أّم���ا اليوم فقد أصب���ح العراق 
مالذا لهم فيه يرتع���ون ويمرحون كما يحلو 

لهم .وكان���ت حرب المقاومة ض���ّد االحتالل  
منتظرة.فحّتى وإن كّنا نكره نظاما معّينا فإّن 
ذل���ك ال يمكن أن يمنعنا م���ن أن  حّب أرضنا 
ووطنن���ا .والخاس���ر األكبر ف���ي كّل هذا هو 
القانون الّدولي .وقد خاضت كّل من فرنس���ا 
وألمانيا والمكسيك معركة ضّد التدّخل غير 
أن تل���ك المعرك���ة أس���يء فهمها. وقد بّش���ر 
ج���ورج ب���وش األب العالم ب«نظ���ام عالمّي 
جديد«بعد إنهيار ج���دار برلين ,لكن ها نحن 
نعي���ش راهنا الفوضى الهائل���ة والخطيرة« 
وع���ن الديمقراطّي���ة ف���ي أمري���كا الالتينّية 
ق���ال كارل���وس فيونتاس:«بع���د عق���ود م���ن 
الديكتاتورّية العسكرّية ،جاءت الديمقراطّية 
فظّنت الش���عوب أنها  س���تحّقق لها الّرخاء 
االقتصادي، وتطّور الّتعليم ،وتوّفر الّش���غل 
،غير أن كلّ  ذلك لم يكن س���هل الّتحقيق .من 
هن���ا المظاه���رات واالحتجاج���ات .والّناس 
يقول���ون :جيد!نح���ن ننع���م بالديمقراطّي���ة 
ولك���ن مت���ى يمكنن���ا أن نحصل عل���ى عمل 
،ومت���ى يتوّفر الغ���ذاء ،ويتعّل���م أبناؤنا في 
ظروف حسنة؟وفي كلّ  سنة تزداد االمطالب 
الش���عبّية حّدة وتصاعدا !« وتحّدث كارلوس 
فيونتاس ع���ن المعنى التراجي���دي للتاريخ 
الفك���رة  ،تهّش���مت  المس���يحّية  قائال:«م���ع 
القديمة لما هو تراجيدي إذ  أّن الكاثوليكّية 
وع���دت بالجّن���ة وبالخ���الص األبدّي.وضد  
فكرة التراجيدي هذه ،وعدت فلس���فة األنوار 
الأّلئكّية بتحقيق التقّدم والّرقّي والّس���عادة 
للبش���رّية جمعاء.إأّل أن القرن العش���رين أتى 
بم���ا هو مخالف لذلك .فق���د ظهر التراجيدي 
م���ن جديد خل���ف قن���اع الجريم���ة .وهيتلر 
وس���تالين ليس���ا تراجيدّيين وإّنما هم قتلة 
ومجرمون.أنتم تعرفون المثل األمريكي الذي 
.»Nothing succeeds like success»:يق���ول
 Nothing»: غير أنه بإمكاننا أن نق���ول أيضا
succeeds like failure » .التراجي���دي غائ���ب 
الى حّدم���ا في العالم األنجلو-ساكس���وني.
والذي���ن فّك���روا في���ه جّيدا هم فالس���فة من 
فاي���ل  مونييه،وس���يمون  إمانوي���ل  أمث���ال 
،وألبيركامو،وميغال دو اونانيمو .وإذن هي 
مسألة تش���غل الالتينّيين أكثر من األنجلو-
ساكس���ونّيين الذين يؤمنون بالّنجاح ةحتى 
ل���و كان هناك واحد مث���ل فوكنر الذي يمتلك 
معنى آخ���ر للماضي.الواليات المتحدة تفقد 
الّذاكرة بس���رعة .أّما نحن فلنا ذاكرة ضاربة 
ف���ي التاريخ لكّل هزائمن���ا وإخفاقاتنا ولكّل 
انتصاراتن���ا أيض���ا لذلك لنا مفه���وم للّزمن 
أكثر حّدة من األمريكّيين،ودائما باس���تثناء 
فوكنر.رّبما ألّن الجنوب عرف الهزيمة .وثّمة 
واحد ق���ال بإّن أمري���كا الأّلتينّي���ة تبدأعند 
خّط. ماسون-ديكس���ون«في فيرجينيا.ولعّله 
على حّق.فأهل الجنوب أمريكيون التينّيون.

ولي���س من قبي���ل االّصدفة أن يك���ون فوكنر 
مؤّث���را في فارغاس ليوس���ا وف���ي  غابرييل 
غارس���يا ماركيز،وفّي أنا أيضا.نحن جميعا 
فوكنرّي���ون .وأمريكّي هو ال���ذي الذي عّلمنا 
معنى الحياة ،ومعن���ى األدب،ومعنى عظمة 

الخيبة«.

كارلوس فيونتاس: املكسيكي ال يخشى املوت!

»طاحونة الصدى«..
إلياس ديب ينفي عن نفسه صفة الشاعر

{ بريوت-  جورج جحا 

الفنان التش���كيلي اللبناني الياس ديب 
ف���ي كتابه الجديد »طاحون���ة الصدى« الذي 
يحت���وي -وفقا لمقاييس هذه األيام الفنية- 
عل���ى مجموعة »قصائ���د«.. يصر على القول 
إنه ليس ش���اعرا وهو زع���م ال تدعمه قراءة 

محتويات الكتاب. 
يكتب الياس دي���ب موضوعات متناوال 
الحياة والموت اذ ان المرض جعله يقيم في 
مستش���فيات مختلفة مدة من الزمن فجاءت 
قصائ���ده مكتوبة ف���ي هذه المستش���فيات.  
الكت���اب حم���ل عن���وان »طاحون���ة الصدى« 
كما س���يق الق���ول واتبع العن���وان بوصف 
ب���دا كأنه عن���وان آخر فرع���ي هو »نصوص 
عفوية ورس���وم من سفر العجب«. وقد صدر 
الكتاب عن )الدار العربية للعلوم ناش���رون( 
و)محترف مرئيات( في بيروت وجاء في 110 
صفحات متوسطة القطع.  رسم الغالف هو 
للفنان الياس ديب ورسوم الكتاب الداخلية 
له وللفنان بالل بصل والفنانة يارا قرداحي. 
وصممم الغالف علي قهوجي.  والياس ديب 
حاصل على درجة دكتوراه في الفنون وعلوم 
الف���ن من جامعة باريس االولى الس���وربون 
وعلى شهادات اخرى في المجال الفني. وقد 
مارس النش���اط المهني في مي���دان التعليم 
والتربي���ة الفني���ة ول���ه دراس���ات وأبحاث 

ومحاضرات في مجال الفنون البصرية. 
وف���ي مقدمة حملت عنوان »صدقا اقول« 
يعل���ن الياس ديب »لم اقل يوما اني ش���اعر 
او ادي���ب او كاتب قصص وروايات بل كنت 
دوما اس���عى خلف رؤيا البصيرة ال الصور 
في ادغ���ال االبجديات.«  اضاف كأنه بكالمه 
ينف���ي عن الصف���ات التي يذكره���ا عالقتها 
بالش���عر »كنت ومازلت ابحث بين السطور 
عن منظر ذهني.. عن مسرح وأسطورة.. عن 
نغم.. عن عطر.. عن رج���ع صدى... ومازلت 
في اقالي���م الحق والخي���ر والجمال اطوف 
توقا الماكن رحلت م���ن حيث تأتي الرياح.«  
الياس ديب يكتب نثره وما نس���ميه ش���عره 
وكأنه يرس���م ذل���ك رس���ما.. فأمامنا لوحات 
واس���عة وبتفاصيل صغيرة منمنمة.  وقال 
»ادخ���ل غاب���ة االبجدي���ة للنزه���ة والمتعة. 
يك���ون اهتمامي غالب���ا مفتونا باالعش���اب 
البري���ة.. بطحالب المش���اعر الصادقة التي 
تنمو فوق جذوع االش���جار وتكون مشاعري 
ايض���ا متيقظ���ة لزغ���ردات العصافير فوق 
اغص���ان ندية في صباحات العمر. اش���جار 
تعل���و.. تحاور الغي���وم.. تضم الضباب الى 
صدره���ا.. تس���تقبل النور وت���ودع المغيب 
فوق اضلع���ي.«  الفنان ال���ذي تعامل طوال 
عمره باالل���وان اكثر من تعامل���ه بالحروف 
قال عن نفس���ه »زائر انا ف���ي غابة االبجدية 
يؤنسه الشجن. الشعر ليس مهنتي. انا في 
هذه الدنيا ضيف وزائ���ر في عينيه غيمتان 
ودمع وفي قلبه تعبث بعض العش���ائر. رغم 
النصوص التي اكتبها انا لس���ت ش���اعرا.«  
وتحدث عن كتابه فق���ال »النصوص التالية 
كتب���ت خ���الل ش���هرين.. ايل���ول س���بتمبر 
وتش���رين االول اكتوب���ر 2011 بع���د عملي���ة 
جراحي���ة خضعت لها. ه���ذه النصوص بدأ 
فيضها في بيت الشفاء -المستشفى- خالل 
الخمس���ين يوما التي قضيته���ا فيه.  »ربما 
ج���اءت الى خاطري لله���رب من فكرة الموت 
والفن���اء التي زارتن���ي في حج���رة العناية 

الفائقة. ربما ج���اءت لدفن الضجر في غرفة 
االستشفاء كما في مركز التأهيل.  »رافقتني 
في س���اعات الفراغ بعض القراءات وايضا 
قم���ت بتخطيط بعض الرس���وم التي اضّمن 
ه���ذا الكتاب عددا منها. وهي رس���مت تحت 
عنوان »س���فر العجب« كما ش���اركني بعض 
االصدق���اء واالحبة االصغاء البداع الحياة.«  
قصائ���د المجموعة طويلة ف���ي غالبها. اول 
عنوان عن���ده كان »طاحون���ة الصدى« التي 
يس���تهلها بالقول »بين غف���وات وحلم يعبر 
الليل جفوني خفيفا كالسراب/ يوقظ النفس 
لحظة نور قرب الفجر عند مفارق الش���فاء/ 
ويبقى الجس���م فوق سرير االنتظار/ ابواق 
الحل���م تصدح في ش���عرها االحمر من هي/ 
اهي الحياة؟/ تعلو اشرعة الغياب ومراكب 
الضب���اب تنتظر... الموت قري���ب؟«  ويختم 
القصي���دة بالقول »ام���وت.. اموت بال خوف 
ام���وت /اب���ي وامي ه���ل القاهم���ا هناك؟/ 
كيف تنتظ���م الفصول عند مداخل الخلود؟/ 
قبل اقف���ال بوابة الحقيقة ف���ي عين المكان 
والزم���ان/ يظه���ر وج���ود افتراضي تضمه 
الصالة/ الى صدرها انفاسا ترانيم حياة.«  
وفي قصي���دة »غربتان وق���در« يقول الياس 
ديب »عاد من هيكل الوقت ش���يخ الس���نين/ 
عاد س���قيما هزيال كالصقيع/ عاد الخريف 
ال���ى متاه���ات المدين���ة/ س���جادة صفراء 
تفترش الرصيف/ الغراب يعلن موت النهار 
فوق مصباح الغ���روب/ الضجر يركض في 
متاه���ات القدر في حدائ���ق الحياة/ تزحف 
الى جحرها افعى الوصية تحمل الفردوس/ 

في فمها هدية.. فردوسها اللعين.« 
وفي »لقاءات الوحشة« يرسم الياس ديب 
ما يقوله في صور واس���عة وف���ي تفاصيل. 
يقول »تخرج من فم الصحراء وحشة عمالقة 
الكثب���ان/ رمادي���ة زرق���اء وأش���باح الريح 
ترحل/ الى بالد العواصف/ شعاع وعشائر 
يتعانقان عن���د المغيب/ تخجل الش���مس.. 
يمتل���ىء االف���ق بعبير القل���ب/ وردا جوريا 
تنث���ره انامل اهل العش���ق/ ف���وق فضاءات 
ال���روح/ ترفرف ريح وفحي���ح افعى/ تخرج 
م���ن نب���ض الخ���وف/ تزحف مث���ل جداول 
الرعشة.«   في قصيدة »سحر الضجر« يقول 
»نور الش���مس رحيق. فرحي يتقن الترحال/

شعاعها رفيق يسكن القلب وشراعي حرير/ 
غيوم���ي دائم���ة الحض���ور/ اعيادها مطر/ 
س���احاتي تفترش���ها عيون الزمان/ تتفتح 
عندها مداخل الفصول/ تسجد فيها اعتاب 

القدر.« 

النص ودرجة مقروئية الوصف..

السرد احلكائي واخلطاب اإليديولوجي في قصص محمد عبد امللك

غالف كتاب الراوي بني احلكاية واخلطاب في قصص محمد عبدامللك

{  فراس حج حممد 

ال تهدف هذه المقال����ة إلى تأصيل 
ف����ي  الخ����وض  أو  اإلس����المي  األدب 
ش����روطه وس����ماته وعوام����ل نهضته 
وازده����اره، فكل هذا واقع محس����وس 
لم����ن أراد أن ي����رى، وال ع����ذر لجاهل، 
وال حج����ة لواه����م وإنما نتغي����ا بيان 
أه����م القضاي����ا الت����ي تتص����ل باألدب 
اإلس����المي )دوره في الصراع، مفاهيم 
أساس����ية، مذهب اإلسالم في التعبير، 
الجمال في التصور اإلسالمي، الصلة 
بين األدي����ب والعقي����دة، عالقة األديب 
اإلس����المي بالوجود من حوله، مجلية 
بعض الشبهات التي أثيرت حول هذا 

األدب).

األدب اإلسالمي ودوره في الصراع

يعد األدب ف����ي كل أمة مرآة فكرها 
وحياته����ا، ومنبعا من منابع حيويتها 
وطاقاته����ا، وقد مثل األدب اإلس����المي 
زم����ن الرس����ول _ صل����ى الل����ه عليه 
وس����لم_ س����الحا مقاوم����ا ف����ي وجه 
الطغ����اة والمش����ركين، وكلن����ا يع����رف 
شاعر الرس����ول )ص( حسان بن ثابت 
_ رضي الله عنه_ ودعوة الرس����ول 
)ص( له لنصرة اإلس����الم بلسانه، كما 
نصر المجاهدون اإلس����الم بأس����نتهم 

وسيوفهم في ساحات القتال.
أما في العص����ر الحديث فقد غيب 
هذا األدب ردحا من الزمن، ومورس����ت 
ضده حملة  من التضليل والتش����ويه، 
وأوص����دت في وجه����ه معاقل النش����ر 
والتوزي����ع وجوبه حملت����ه والداعون 
ل����ه، واتهموا بش����تى التهم من رجعية 
وتقلي����د وتخل����ف، ولكنه ع����اد ليظهر 
بقوة في الفت����رة األخيرة، وذلك يرجع 

في تقديري إلى عاملين:
األول: امتداد الصحوة اإلس����المية 
في كل بق����اع األرض حتى وصلت إلى 
عقر دي����ار الغرب، وأصب����ح ينظر إلى 
اإلس����الم النظ����رة الفكري����ة المتعمقة، 
فأدرك����وا أن ال مج����ال الجتث����اث هذه 
األدب  ج����اء  هن����ا  وم����ن  الصح����وة، 
اإلسالمي حامال طبيعيا ومعبرا عفويا 

تلقائيا عن هذه الصحوة المتنامية.
الثان����ي: فش����ل اآلداب األخرى في 
التعبير عن اإلنس����ان والكون والحياة 
المت����زن، بحيث  المت����وازي  التعبي����ر 
أخفقت تل����ك اآلداب ف����ي تحقيق قيمة 
الحياة لإلنس����ان مما س����اهم في بروز 
نزعة االنتحار أو االنسحاب من الحياة 
لثلة غير قليلة من هؤالء األدباء، فجاء 
اإلس����الم بأدبه وفك����ره دعامة ليس����د 
ه����ذه الثغرة ف����ي المعالجة الحس����ية 
لحاج����ات  والوجداني����ة  واإلدراكي����ة 

اإلنسان وآماله وتطلعاته.
اإلس����المي  األدب  ف����إن  وعلي����ه 
المعاص����ر ق����د أخذ ص����ورة من صور 
الذي  الحض����اري  للموق����ف  التح����دي 
اإلس����المية  الحض����ارة  يري����د مس����خ 

وإلحاقها بحض����ارات ما وراء البحار، 
ويمث����ل األدب اإلس����المي فيم����ا يمثله 
القيم اإلس����المية والدف����اع عن الفكرة، 
وبث الروح اإلس����المي كجبهة صراع 
فك����ري حقيقي����ة مثلها مث����ل أي جبهة 
صراع أخرى ت����دور رحاها بين الغرب 
واإلس����الم، وتنب����ع أغل����ب الش����بهات 
حول األدب اإلس����المي ف����ي أكثرها من 
النمطية السائدة تجاه اإلسالم، حيث 
ترى في اإلس����الم نفس����ه مذهبا جامدا 
غير متط����ور، يحكمها الفك����ر العدائي 

المسبق حول اإلسالم وأهله وأدبه.

مفاهيم أساسية لألدب اإلسالمي

1- مفه����وم األدب اإلس����المي: ه����و 
األدب الذي يرس����م صورة الوجود من 
زاوية التصور اإلسالمي لهذا الوجود، 
فهو بذلك التعبي����ر الجميل عن الكون 
واإلنس����ان والحياة من خالل التصور 

اإلسالمي.
2-األديب المسلم:  شخص موهوب 
ذو حساس����ية خاصة، يستطيع التقاط 
اإليقاع����ات الخفي����ة الت����ي ال يدركه����ا 
الن����اس اآلخرون، وذو ق����درة تعبيرية 
خاصة تستطيع تحويل ما يلتقط وما 
ينفع����ل به إلى لون م����ن األدب الجميل 
يثير في النف����س التأثير ويحرك فيها 
حاس����ة الجمال، وه����و بذلك ال يختلف 
ع����ن غيره من األدباء، ولكنه يصوغ كل 
ذلك من وجهة نظر إنسانية عامة تتفق 

وروح اإلسالم ومبادئه.
3-اإلب����داع وكيفيته: تمر كل عملية 
إب����داع في مراحل ثالث وهي: االنفعال 
النفس����ي بتجربة ما  واس����تبطان هذا 
االنفعال داخل النفس وارتداد التجربة 
إل����ى الخارج في صورة تعبير أدبي له 
وقع خاص وناتج عن استبطان االنفعال 
في نفس المب����دع. وهذه المراحل يمر 
بها أي مبدع حقيقي، بمن فيهم األديب 
اإلس����المي بطبيعة الحال. وال بد هنا 
م����ن التنويه إلى جمل����ة حقائق تتصل 

باإلبداع اإلسالمي، وهي:
*أثر القل����ق واألزمة النفس����ية في 
إيج����اد األدب، وبالتالي هن����اك عالقة 
ما، ما بين األزمة النفسية وتطوراتها 

وطبيعة األدب المنتج.
*األدب اإلس����المي منفت����ح على كل 
الموضوع����ات، فليس هن����اك موضوع 
إسالمي وغير إسالمي، فكل موضوعات 
الكون واإلنسان والحياة والواقع وما 
وراء الواق����ع كلها مادة صالحة لألدب 
اإلس����المي ش����ريطة أن تم����ر ف����ي نهر 
اإلس����الم العظيم الذي يشكلها بطابعه 

الخاص الذي يميزها عن غيرها.
*ينبغي على األديب اإلس����المي أن 
ال يعي����د في أدبه حقائق الكون والدين 
والعقيدة في ش����كل صياغات فلسفية 
وفكرية جامدة أو وعظية مباش����رة، بل 
علي����ه أن يفيض من روحه ومش����اعره 
وطريقة أدائه وكل إحساسات الجمال 
المودع����ة ف����ي النفس البش����رية حتى 

يلتقي الفن م����ع الموضوع في صياغة 
له����ا تأثيرها الحس����ي واإلدراكي على 
المتلقي، وحتى تظهر األمور بصيغتها 
األصلية الجمالية المتحققة في األدب 
وم����دى تحقيق����ه للعناص����ر الجمالية 
المطلقة في األدب، والناظر في اآلداب 
المنتش����رة على بقعة الك����رة األرضية 
عربية أو غير عربية يرى أنها ال تنبثق 
م����ن هذا التصور اإلس����المي الش����امل 
للجم����ال، فج����ل ه����ذه اآلداب منحرف 
بطبيع����ة انبثاق����ه من تص����ور خاطئ 
لإلنسان، يرى اإلنسان نصف مخلوق 
تشوهه المتع الجس����دية واالستغراق 

في مستنقع الشهوة الطاحنة.
 

مذهب اإلسالم في التعبير
ينطل����ق التعبي����ر اإلس����المي م����ن 
واقع الدوائر الثالث الس����ابقة )الكون 
واإلنس����ان والحي����اة(، حي����ث يتوخى 
التعبي����ر ف����ي ه����ذا األدب أن يع����رض 
الواقع ويصوره جماليا  لهدف وغاية،  
فالغاي����ة ف����ي األدب اإلس����المي حقيقة 
واقعة وضرورة الزمة، بل حتمية فيه. 
ولكن واقعية اإلس����الم ليست منقوصة 
أو مضخمة، بل إنها تعطي لكل ش����يء 
وزنه الخ����اص فيه ف����ال يطغى جانب 
على آخر وال يغيب جانب ويظهر آخر، 
فإنه عندما  يصور الضعف اإلنس����اني 
ب����دون تهويل تظهره بحجمه الحقيقي 
متوسلة من خالل هذا التصوير إظهار 
العنص����ر المقابل،  وه����و لحظة القوة 
اإلنسانية  المتسقة مع فطرة اإلنسان 
ودوره في الحياة، وبالتالي فإن األدب 
اإلس����المي بغاياته الواضحة يريد أن 
ينقل الواقع إلى ما يجب أن يكون عليه 
ه����ذا الواق����ع،  ال ما ه����و عليه بصفته 

الحالية.
وقد تلتبس هذه النقطة بما يش����اع 
عن أدب اإلس����الم، بأنه يعرض األفكار 
مجردة حتى يتحول التعبير إلى عملية 
نظم مجردة من االنفعال واإلحس����اس، 
وهذه فكرة ليس����ت صائبة تماما، فكل 
األفكار الت����ي يعبر عنها اإلنس����ان قد 
يحسن اإلنسان تصويرها، وقد يخفق 
في هذا التعبير، وهذه ليس����ت سلبية 
تلص����ق ب����أدب اإلس����الم دون س����واه، 
فاألدب����اء الواقعيون في مس����تهل أدب 
العرب الحديث قد وقعوا في هذا الفخ، 
وأدباء النزعة الماركسية لم يتخلصوا 
منه، وه����ذا عائد لطبيع����ة األديب أوال 
وقبل كل ش����يء، وهو خاضع بطبيعة 
الح����ال إل����ى األداء الفن����ي وامت����الك 
الشخصية،  الفنية، والسمات  األدوات 
وه����ي مختلف����ة ومتفاوت����ة عن����د بني 
البش����ر، ولهذا تج����د التعبي����ر األدبي 
الجمالي المدهش في األدب اإلسالمي 
كم����ا تجد التعبير اإلس����المي الخاوي 
من الجمال وهذا ما لم ينج منه اتجاه 

أدبي أو فني.
وهنا قد يثار الس����ؤال التالي: هل 

األدب اإلسالمي أدب إمتاعي؟
يحقق األدب بش����كل ع����ام وظائف 
عدة، ألمحت إلى بعضها سابقا، وتبقى 
الوظيف����ة اإلمتاعي����ة ه����ي المقص����ود 
األول ل����كل أدب، إذ العق����د بينك وبين 
الق����ارئ تقديم أدب ممت����ع حتى يكون 
قادرا باس����تعداده النفسي أن يتابعك، 
ف����إن فق����د األدب ه����ذه الخاصي����ة َفَقَد 
قيمة كب����رى في أهمي����ة التواصل مع 
اآلخرين، وال ش����ك أن األدب ينش����أ من 
أجل إنشاء رابطة ش����عورية وجدانية 
م����ع المتلقي، تقوم عل����ى اإلمتاع أوال، 
ولكن األدب اإلسالمي الذي يحرص كل 
الحرص على الناحي����ة اإلمتاعية فيما 
ُيْنِتج،  إال أنها ليس����ت هي المقصودة 
ف����ي ذاتها، ب����ل إن اإلمتاع ف����ي األدب 
اإلس����المي وس����يلة لغاية أخرى، فإذا 
تحقق اإلبداع في النص من خالل نقل 
الش����عور واإلمت����اع لآلخرين،  ال بد أن 
يحقق الغاي����ات األخرى، ف����ال يتنازل 
األدب اإلس����المي عن الفك����رة والهدف 
والغاي����ة، ودون أن يتن����ازل كذل����ك عن 

قواعد الفن األصيل.
وم����ن جانب آخر، يمتلك هذا األدب 
– بفعل اس����تناده إلى النظرة الكلية عن 
الكون واإلنس����ان والحي����اة واتصاله 
بالعقيدة – فاعلية خارقة في تأس����يس 
مبادئ الحي����اة الصحيحة في النفس، 
وقادر على إثارة المش����اعر في صميم 
النفس البشرية، فتتحول هذه المشاعر 
المتعددة في نفس اإلنس����ان إلى طاقة 
حركية،  لتدفع اإلنس����ان في مس����يرته 
الحياتي����ة، وحم����ل رس����الته الدعوية  
لبناء  حضارة نافعة قائمة على الروح 
والم����ادة في توازن ت����ام، وانتماء إلى 
المشاعر اإلنسانية التي تعم المجتمع 
اإلسالمي، وتحمل الخير لغيرها،  في 
توافق جدلي بين الش����كل والمضمون، 
المضمون المبني على قواعد اإلسالم 
وأفكاره، والش����كل الفني ؛ فليس هناك 
انفص����ال بي����ن ش����كل العم����ل األدبي 
ومضمونه في اإلسالم، فاالتجاه العام 
ألداء التعبير عن قيم اإلسالم لم تفصل 
بين قيمة الشكل وقيمة المضمون، فإن 
للشيء الجميل طريقا جميال يقود إليه 

حتما.

اجلمال في التصور اإلسالمي
ينبع الجمال في التصور اإلسالمي 
من مظاهر الكون أساس����ا، التي تجمع 
إلى جانب المعرف����ة بالحقيقة المادية 
المش����خصة الجان����ب الجم����ال بقيمة 
معنوي����ة عل����ى مس����توى اإلب����داع في 
الخلق والتكوين، فقد أشار القرآن إلى 
ذلك مس����تخدما صيغ����ة جمالية تؤدي 
المعن����ى بأبعاده����ا النفس����ية الالفتة 
للجمال ف����ي الكون، فعنص����ر الجمال 
عميق في هذا الوج����ود يتبدى في كل 
كائناته، واإلنس����ان مطال����ب أن يفتح 
حس����ه لهذا الجمال ويتأث����ر به ليكون 
حافزا لحاس����ة الجم����ال المودعة فيه، 

فتفيض ف����ي تعبي����ره جم����اال موازيا 
لهذا الجمال الكون����ي. ومن خالل هذا 
التص����ور اإلس����المي للجم����ال يالحظ 
اإلنسان أن أصل الخلق من مادة واحدة 
له إيحاءات كبرى ودالالت عظيمة، فكل 
ما خلق الله من كون وإنس����ان وحياة 
تش����ترك في أصل الخلق م����ن عناصر 
مش����تركة واحدة، ليجع����ل لهذا الخلق 
فك����رة اكتم����ال الدائ����رة ف����ي التصور 
اإلس����المي، فعلين����ا أن نالح����ظ مثال 
صلة اإلنس����ان بالكون وصلة اإلنسان 
بالحياة والعناصر األخرى الحية وغير 
الحية لنرى اكتمال الدائرة حيث أصل 
النش����أة والمصير في صلة اإلنس����ان 
بخالق����ه. وحرصت النظ����رة الجمالية 
في اإلس����الم أن يظل اإلنسان إنسانا ال 
ينزل إل����ى درك الحيوان، فيعرف دوره 
في الحي����اة، كم����ا أراده الل����ه، وبذلك 

يتحقق الجمال بمفهومه الواسع.

الصلة بني األدب والعقيدة
إن الصل����ة بي����ن األدب والعقي����دة 
كصل����ة المؤم����ن برب����ه، عالق����ة دائمة 
ال انفص����ال فيه����ا، وال تش����ويش وال 
اضط����راب، ولذا فإنك ت����رى في األدب 
اإلس����المي قدرة متميزة ف����ي التعبير 
ع����ن المب����ادئ والقيم بكل ما تش����تمل 
عليه من إبداع����ات، ويتمتع هذا األدب 
بقدرته على حسم النزاع الفكري الذي 
تخلفه في الناس األطروحات المذهبية 
األخرى حول المب����ادئ العامة للحياة 
والقيم الكبرى التي تقودها، وتتساوق 
في اإلسالم حركة األدب والفكر بحيث 
يلتحمان معا، فيعبر األديب اإلسالمي 
ع����ن روح االلتزام باإلس����الم وتعاليمه 
التزام����ا حقيقي����ا نابع����ا من ش����عور 
دين����ي، ال تفرض����ه عليه س����لطة أدبية 
أو سياس����ية،  أو دينية مؤسس����اتية، 
بل بمحض إرادته يرى نفس����ه ملتزما 
باإلسالم فكرا وأدبا وشعورا وسلوكا، 
فتتمثل في أدبه كل المالمح اإلسالمية 
الراقي����ة،  ليخ����رج إل����ى الحي����اة لبنة 
صالح����ة تدعم وج����ود اإلس����الم فكرا 
ومنهج����ا عل����ى أرض الواق����ع. إن ما 
يلف����ت النظر في األدب اإلس����المي تلك 
العالق����ة القائم����ة بي����ن األدي����ب وبين 
خالق����ه، فاألديب ينبع أدب����ه من عالقة 
وجدانية مع هذا الخالق، فاإلله البارئ 
هو مصدر الخير والوحي،  واإلنس����ان 
خليف����ة الله المؤتمن على هذه األرض، 
ومن هن����ا تتكام����ل الحلق����ات الثالث 
)الكون واإلنس����ان والحي����اة(  في هذا 
األدب وتش����كل مح����ورا رئيس����يا فيه، 
فيظهر في ه����ذا األدب تجليات الحياة 
والنظرة إليها والغاي����ة والمقصد من 
وجوده����ا وعالقته����ا باإلنس����ان وم����ا 
حول����ه م����ن تجليات الك����ون، فتتجاوز 
نظرة األدب اإلس����المي حدود الواقع، 
وتتطل����ع إل����ى م����ا وراء ه����ذه الحياة 
الفاني����ة م����ن نعيم دائ����م، وبهذا يكون 
األدب اإلسالمي رجعا حقيقيا وصورة 

حية لعالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان في 
المفهوم الش����امل  القائم على المحبة 
والخير والعط����اء. ولهذا األدب أبعاده 
اإلنس����انية العالمي����ة الت����ي ال تكتفي 
بالظهور بالثوب المحلي أو اإلقليمي، 
فتحارب الفئوية والحزبية والتش����رذم 
والتقوقع، فكما أن اإلسالم دين شامل 
كامل إنساني عالمي فإن ما ينتج عنه 
م����ن فكر وأدب وتص����ور ال بد أن تظهر 
فيه ه����ذه الخصائ����ص، فالمتوقع من 
هذا األدب أن يعطي الصورة الصادقة 
والثابت����ة عن ش����كل العال����م وجوهره 
الت����ي تحكم����ه والق����وى  والعالق����ات 

الفاعلة فيه.
اإلس����المي  األدب  ارتب����اط  ولع����ل 
بالعقيدة، ي����ؤدي إلى اتهام هذا األدب 
باتكائ����ه عل����ى ثقافة الغي����ب، فإن من 
يطرح ه����ذا التصور، يرى فيه ش����بهة 
وع����ارا عل����ى األدب، ويكون ق����د ارتكز 
عل����ى مخلف����ات فكرية غربي����ة ال تؤمن 
إال بما ترى أو تس����مع، أم����ا ما ال يقع 
عليه البصر أو الس����مع ف����ال دخل لها 
به، وه����ذا نابع أصال من تصور غربّي 
فكرّي بأن الدين ليس له حق في رس����م 
الحي����اة والتفكير من خ����الل مغيبات 

تنطلق من رحم الدين.
وبما أن األدب اإلسالمي يرتكز في 
مؤداه اإلبداعي على اإلسالم وعقيدته، 
فإن ثقافة الغيب هي روحه، ألنه متعلق 
مش����اعريا وعقليا بالمغيب الذي طلب 
أن يؤمن به، فكي����ف يؤمن بالمغيبات 
إيمان����ا قطعيا جازما ث����م يحاربها في 
أدب����ه؟ هذا أم����ر، أما األم����ر اآلخر، هو 
صحة المغيب أو عدم صحته، فإذا كان 
المغيب موجودا حقا فلماذا ال يكون له 
ركن في األدب، فالمسلم يرى أن الغيب 
يحكم حياته كلها، وهذا ال يعني سلبية 
المؤمن بل االيجابية الفاعلة التي ترى 
أن العم����ل والجد واإلخالص ال تتنافى 
ب، فهو ليس مطالبا  مع ما ق����در أو ُغيِّ
بمعرف����ة الغي����ب وإن كان محكوما به، 
وبالتالي فإن ثقافة الغيب متجذرة في 
حركة اإلسالم الفكرية، وهي سر تميز 

أتباعه وأدبائه ومفكريه. 
ه����ذه بع����ض جوان����ب م����ن األدب 
ف����ي  وج����وده  وتجلي����ات  اإلس����المي 
حلبة الص����راع الفكري م����ع المذاهب 
األدبي����ة الفكرية األخ����رى، يناضل عن 
أفكاره بالف����ن، ويوظف الفن في خدمة 
البن����اء الفكري الحضاري السياس����ي 
المتكام����ل، جامعا تالبي����ب الموضوع 
في نس����ق فني فري����د، ال يقبل بالتهتك 
والس����طحية والس����ذاجة والتصوي����ر 
الش����هواني الحيوان����ي، أدب راق رقي 
اإلس����الم، وعظي����م عظم����ة أف����كار هذا 
الدين، فالمس����تقبل له����ذا الدين حتما، 
نابع����ة  تك����ون  أن  اآلداب  ومس����تقبل 
ومنبثق����ة من هذا الدين؛ لتكون الحياة 
باتساق كامل فرديا وجماعيا، وصوال 
إلى الكون المس����بح بحم����د الله، يفقه 
الفكرة اإلسالمية، ويترنم بالفن واألدب 

اإلسالمي الذي هو إنساني بطبيعته.
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