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كلمات

مسـتمرة
التغريدة في موقع تويتر والحالة أو الستاتوس في
موقع فايسبوك ،ليرفدا من غير قصد فكرة الكتابة
املــوجــزة واملـكـثـفــة ،الـنـصــوص الـقـصـيــرة املضغوط
بداخلها أكبر قدر متاح من املعنى.
ثم جاء عام  2014ليشهد انفجارًا باملعنى الحرفي
للقصة القصيرة في مصر .أعداد كبيرة من املجاميع
القصصية ،نذكر منها «رمــش العني» ملحمد خير،
«كما يذهب السيل قرية نائمة» ملحمد عبد النبي،
«الظالم الوطني» ملحروس أحمد« ،تاكسي أبيض»
ل ـشــريــف ع ـبــد امل ـج ـي ــد« ،شـ ـه ــوة امل ــاي ـك ــة» لـسـعــاد
على هذا النص قصة ،هي أنه لم يعد
هـنــا لـيـعــرف ج ــواب ســؤالــه الــوحـيــد،
لـحـســن ال ـحــظ أن ــه لـيــس مـعـنــا ك ــي ال
يـشـعــر بـتـلــك امل ـ ـ ــرارة ع ـنــدمــا يــاحــظ
أن زح ــام ال ـشــارع كــاملـعـتــاد ،ولــم يكن
الـطـقــس مـخـتـلـفــا ع ــن ال ـي ــوم الـســابــق
كثيرًا ،لم يتغير شيء تقريبًا.
* قاص وروائي مصري ،صدر له« :كود
ساويرس» قصص « ،2009الوحيدون»
رواية «ميريت» « ،2010الظالم الوطني»
قصص «ميريت» .2014
■■■

ّرحالة

محمد عبد النبي *
ول ــو! مـهـمــا يـكــن س ـفــرك أمـ ـرًا حتميًا
وض ـ ــروري ـ ــا ،ي ـح ـســن ب ــك أن ت ـت ــروى
ً
قليال .إذ كيف تسلم روحك إلى قطعة
ح ــدي ــد ال ي ـح ـف ـظ ـهــا ف ــي ال ـس ـم ــاء إال
العناية اإللهية وحسن الحظ ،ويظل
ً
احـتـمــال الـسـقــوط والـتـهـشــم مـعـقــوال
أكـثــر مــن احـتـمــال الــوصــول ب ــأي قــدر
م ــن الـ ـس ــام ــة .أي ـم ـك ـنــك ت ـخ ـيــل ذل ــك؟
كـتـلــة مـتـفـجــرة م ــن ال ـن ـيــران تتشظى
مليون قطعة بحجم كـســرات الخبز،
فيصبح مــن املستحيل الـتـعــرف إلــى
هــويــة ال ـض ـحــايــا ،وك ــم م ــن حـكــايــات
ال يــروي منها الـصـنــدوق األس ــود إال
أقل القليل .نعم ،لعل السفن أرفق من
ال ـطــائــرات بـمـســافــريـهــا ،فـعـلــى أســوأ
االفتراضات يمكنك العثور على شيء

فيسبوكيات

سليمان« ،مائدة واحدة للمحبة» ألريج جمال« ،شبح
طائرة ورقية» لهشام أصالن« ،ثالثة تمارين كتابة
مل ـيــان كــونــديــرا» لـطــه عـبــد املـنـعــم« ،ح ـيــل للحياة»
لرحاب إبراهيم...
وربما يصح لنا أن نعزو هــذه املوجة العاتية من
ال ـق ـصــص ،إل ــى طـبـيـعــة ال ــوض ــع ال ـع ــام ف ــي ال ـبــاد
التي عاشت ثورتني في ثالث سنوات ،األمر الذي
أدى إلى تغيرات سريعة وخاطفة ،مع سيولة في
األحداث ،بدأت عام  2011بخروج مبارك في سدة
الحكم ،ثم أعقبه املجلس العسكري ،ثم سنة في

مــا لتتشبث بــه ســاعــة ت ــأزف اآلزف ــة،
ومع هذا ،أليس البحر ثعلبًا عجوزًا
ٌ
ْ
ال يأمن مك َر ُه أسطول أو قارب صيد
أو سـبــاح مــاهــر أبـ ـدًا؟ فــي طــرفــة عني
يقلب وجهه ليبتلع في ظلمات جوفه
الحشرات الحقيرة املغترة بذاتها حد
اع ـتــاء ظـهــر أح ــد الــوحــوش األزل ـيــة:
كبرياء اإلنسان أصل البالء .وشفقة
عليك وعلى نفسي لــن أحكي لــك عن
مراحل طلوع روح الغارق ،ومعاندته
مع املياه التي تمأل رئتيه في لحظات
تـمـتــد لـتـتـجــاوز أم ـ ـدًا ب ــا ن ـهــايــة ،إن
م ـج ــرد ذك ــر ه ــذا يـبـعــث الـقـشـعــريــرة
في بدني ،وخالصة القول أن ركوب
البحر ال يقل عن ركوب الجو رعونة
وحماقة وزهوًا أجوف.
األرض أم ـ ــك ال ـح ــان ـي ــة وب ـ ــر األم ـ ــان
لكل ذي قــدمــن ،ف ــإذا كــان وال بــد من
السفر فانتقل عبر وسائلها اآلمنة،
أما عن الفارق الزمني ،فال حاجة بك
لهزيمة الوقت مــادام عمرك كله على
املـحــك .لعن الـلــه جـنــون الـســرعــة ،من
املــؤكــد أن ــك ت ــرى ب ــأم عينيك كــل يــوم
م ـشــاهــد وصـ ــور الـ ـح ــوادث املـفـجـعــة
على الطرقات :القطارات التي خرجت
عــن قضبانها ،أو تفحمت عرباتها
بــآالف املسافرين نتيجة اإلهـمــال أو
عمل إرهابي ،وأخبار الباصات التي
انقلبت من فوق الكباري أو غرقت في
األنهار ،والسيارات التي تتحول إلى
فطائر من معدن و لحم على إسفلت
الطرق السريعة.
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حكم محمد مرسي ،وأشهر أخــرى تحت رئاسة
ً
عــدلــي منصور ،وصــوال إلــى الرئيس عبد الفتاح
الـسـيـســي .ه ــذه ال ـق ـفــزات وتـلــك األوض ــاع سريعة
ال ـت ـغ ـيــر ت ـش ـبــه ف ــي ج ــوه ــره ــا ال ـق ـصــة ال ـق ـص ـيــرة،
ومضة الفالش كما وصفها يوسف إدريس شيخ
القصة القصيرة.
فـ ــي مـ ــا يـ ـل ــي ،ق ـص ــص وشـ ـ ـه ـ ــادات مل ـج ـم ــوع ــة مــن
القصاصني املصريني يمكنها أن تصنع إطاللة من
الداخل على هذا الفن السردي ،الذي يستعيد رونقه
ويؤكد استمراريته:

أال ي ــدف ـع ــك هـ ــذا ال ـك ــرن ـف ــال ال ـيــومــي
لــاحـتـفــاء ب ــامل ــوت عـبــر ال ـحــركــة إلــى
االنـتـبــاه لقيمة الـثـبــات ،واملـكــوث في
سكينة مع الحفاظ على الحد األدنى
من التحرك؟
وأن ــا! أن ــا أغــامــر بـكــل ش ــيء أكـثــر من
مـ ــرة واح ـ ـ ــدة ف ــي ال ـ ـيـ ــوم ،بــاالن ـت ـقــال
إل ــى الـحـمــام أو املـطـبــخ ،وي ــدي على
قلبي ،خشية الغرق في بحر الرمال
املـ ـتـ ـح ــرك ــة الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـضـ ــرب حـ ـص ــاره
حولنا من جميع الجهات.
* قاص وروائي ومترجم مصري ،من
مجموعاته القصصية« :شبح أنطون
تشيخوف» ،و«كما يذهب السيل بقرية
نائمة».
■■■

شهادة
فن السنتيمتر
أريج جمال *
حـ ــن ب ـ ـ ـ ـ ُ
ـدأت الـ ـكـ ـت ــاب ــة قـ ـب ــل ح ــوال ــى
ُ
أربـعــة أع ــوام ،كـنــت أعـمــل على روايــة
ق ـص ـي ــرة ع ـن ــوان ـه ــا «آخـ ـ ــر ك ــل ل ـي ــل»،
ِّ
ُم ـت ـش ـكــلــة م ــن م ـقــاطــع عـ ــدة قـصـيــرة
تدور حول كوكب واحــد؛ هو األفعال
ً
الـســريــة الـتــي تـقــوم بها البطلة ليل
دون أن ي ـك ــون ث ـم ــة ش ــاه ــد عـلـيـهــا،
ُ
كنت قــد أنـجــزت نصف الــروايــة حني
ُ
أص ـب ـح ــت تـتـخـطـفـنــي ع ــوال ــم أخ ــرى
بـعـيــدة ال تـ ــدور ح ــول كــوكــب واح ــد،
ع ــوال ــم م ـت ـف ـل ـتــة ع ــن املـ ـ ـج ـ ـ ّـرات ت ـبــان
ْ
بغتة ،مثلما تختفي بسهولة إن أنا
ف ـ َّـو ُّت تسجيلها ،تــركـ ُـت الــروايــة دون
ُ
ُ
عاينت
وقررت السعي وراءها،
إكمال
م ـشــاعــر ه ـب ــوب االن ـه ـي ــار الـعـصـبــي
ُ
وانتشيت وأنا أصل
أثناء ُمالحقتها،
م ــرات إل ــى مـنــاطــق لــم يتهيأ لــي من
ُ
ْ
أكتب كي
أمسيت
ُقبل وجودها ،هكذا
أرضيني أنا ال القارئ.
لــم أنـ ِّشـغــل قــط بــالـشـكــل ،كـنـ ُـت أعــرف
أن الــشـعــر قــد المـسـنــي ســابـقــا وتــرك
مشهديته لــي ،وكــانــت الــروايــة التي
ُ
َ
ستكمل قد علمتني االبتعاد من
لم ت
املـعــادالت املسبقة للنص القصصي
م ـ ــن ب ـ ــداي ـ ــة ووس ـ ـ ـ ــط ون ـ ـهـ ــايـ ــة .ث ـمــة
شــيء وراء الحكاية ،ربما يوجد في
ً
ج ــذره ــا ،رب ـمــا هــو جــذرهــا أصـ ــا ،ال
أف ـهــم ،أف ـهــم فـقــط أن ه ــذا ال ـشــيء هو
ُم ـب ـت ـغــاي ،ه ــو الـ ــذي أك ـت ــب ك ــي أمــأ
ف ــراغ ــات ــه ال ـس ـن ـت ـي ـم ـتــريــة ،ف ــواص ـل ــه،
ونقاط توقفه ،صمته ثم انسكاباته
املـتـتــالـيــة .الـقـصــة تستوعب كــل هــذا
الجنون ،بينما تتطلب الرواية أكبر
م ـس ـتــوى م ــن ال ـل ـح ـظــات ال ـثــاب ـتــة ،أو
هـكــذا أظــن حتى اآلن ،الــروايــة قوس
ربـمــا يعلو أو يخفت لكنه ال يخرج
ع ــن الـ ـخ ــط أب ـ ـ ـ ـدًا .ال ـق ـص ــة ال ـق ـص ـيــرة
وحدها استوعبت لحظات االنفعال
القصوى التي أعيشها أثناء الكتابة.
م ــع ذلـ ــك ال ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن األمـ ــور
تـ ـك ــون م ـ ـحـ ــددة ج ـ ـدًا ق ـب ــل ال ـك ـت ــاب ــة،
فــالـنــص نـفـســه سـيـخــونـنــي فــي زمــن
مــا كــي يصير أكـثــر إخــاصــا لنفسه،
النص أكثر تحررًا مني ،وهو يعرف
كـيــف يـصــل لـلـنــاس وك ـيــف يجعلهم
ي ـت ـجــاوزون مـســألــة الـشـكــل أو غياب
«الحدوتة» .ال أود التوقف عن كتابة
القصة القصيرة ،أنا سعيدة بكوني
ْ
لم أزل داخل مشروعها .ربما يقولون

إن عـلـ ّـي انـتـظــار الــروايــة األول ــى ،أما
أنا فأقول ما زلـ ُـت في انتظار القصة
ال ـق ـص ـيــرة ،ك ــي تـكـتــب ك ــل الـلـحـظــات
السنتميترية الالنهائية في الحياة.
■■■

أن يطفئوا السجائر في خاصرتي  ...وقد
فعلوا
أفضل من أن أشحد السجائر في املنفى ..
ولم أفعل!

عادل محمود
(شاعر سوري)
مل ـ ــاذا ال ي ـث ــق اإلن ـ ـسـ ــان ال ـع ــرب ــي بــال ـك ـتــاب
والقراءة والثقافة واملعرفة؟
ّ
ألن املثقفني في العالم العربي ضربوا أحط
األمـثــال فــي الفحش والسفالة واالنتهازية
وال ـت ـص ـن ــع واالدعـ ـ ـ ـ ــاء … فـ ـك ــان املـجـتـمــع
ال ـث ـقــافــي ف ــي ال ــوط ــن ال ـعــربــي بـيـئــة ط ــاردة
ومنفرة وبشعة  ..وكــانــت الـعــودة إلــى قيم
األمية والجهل نوعًا من البراءة الفطرية.

شهادة
خمس إشاعات كاذبة
عن عالقتي بالقصة
محروس أحمد *

 - 1القصة رواية قصيرة
«القص» كفن للحكي ال يفارق داللة
االج ـ ـتـ ــزاء ،ال ـب ـعــض الـ ــذي ُي ـغ ـنــي عن
ال ـك ــل ،ال ـج ـنــس األدب ـ ــي امل ــراه ــن على
إم ـك ــان ـي ــة امل ـس ـت ـح ـي ــل ،ع ـل ــى تـغـطـيــة
ال ـ ـعـ ــالـ ــم بـ ـبـ ـض ــع ك ـ ـل ـ ـمـ ــات ،ب ـ ـ ـ ــأدوات
ال ـس ـهــولــة واالم ـت ـن ــاع ،وكـ ــأن الـقـصــة
الـبـخـيـلــة ف ــي ع ــدد كـلـمــاتـهــا ،بــاذخــة
الكرم فيما لكل لفظة من دالالت.

 - 2أني روائي عائد إلى القصة
ألن ـه ــا قــدي ـمــة ق ــدم ال ــوج ــود ،الـقـصــة
هــي األص ــل ،هــي ال ـجــذر ،األق ــرب لكل
ف ـنــون ال ـك ـتــابــة ،ب ــداي ــة م ــن الـقـصــائــد
الـتــي تنظم الـعــديــد منها القصص،
م ـ ــرورًا ب ــال ــرواي ــات قـصـصـيــة املـنـشــأ
وقصصية التكوين و قصائد النثر
التي قد ال تميز عن القصص سوى
بمجانيتها ،والقصص الصحافية،
ً
وص ـ ـ ــوال ل ـل ـن ـصــوص ب ــن ال ـنــوع ـيــة،
ال تــوجــد ع ــودة إل ــى الـقـصــة ،النتفاء
الذهاب منها.

 - 3القصة فن حداثي
فــي الـبــدء يسمع الطفل «قـصــة» قبل
النوم ،وتتشكل في شخصيته – عبر
ال ـق ـص ــص  -ط ـم ــوح ــات ــه وم ـفــاه ـي ـمــه
وم ـ ـخـ ــاوفـ ــه ،ل ـي ـن ـق ــل خـ ـب ــرات ــه ك ـج ـ ّـد
بالقصص لألحفاد ،كل بشائر السرد
األولى من الكتب املقدسة التي حوت
العديد من القصص ملروية «ألف ليلة
وليلة» بقوامها القصصي املــربــوط
ّ
ب ـت ـي ـمــة الـ ـح ــك ــاءة وامل ـس ـت ـم ــع ،حـتــى
حــن تــرغــب فــي س ــرد «ق ـصــة» حـيــاة
أحدهم ،أو حتى إخبار نكتة ،كقصة
– كوميدية  -قصيرة.

 - 4القصة ...راحت عليها

ً
مــن البداية صعبة التحديد وصــوال
ل ـع ـص ــر «ال ـ ـبـ ــوسـ ــت» و«الـ ـت ــويـ ـت ــة»،
ُ
ـص ـ ــرت فــي
ه ـ ــي ال ـ ـق ـ ـصـ ــة ،وإن اخ ـ ــت ـ ـ ِ
ُ
م ـئــة وأربـ ـع ــن ح ــرف ــا ،وإن دع ـي ــت بـ
«ال ــومـ ـض ــة» ،ومـ ـ ــاذا ي ـح ـتــاج ال ـظــام
أكثر من ومضة؟

 -5أنــي قمت باختيار عنوان
مجموعتي القصصية األخيرة
كنت فــي دار «ميريت» للنشر عندما
س ــأل ـن ــي الـ ـن ــاش ــر م ـح ـمــد ه ــاش ــم عــن
عنوان الكتاب القصصي الذي أكتبه،
رددت« :فــي ظــام الـغــرفــة» ،مــد هاشم
رأس ـ ـ ـ ــه واضـ ـ ـع ـ ــا يـ ـمـ ـن ــاه خـ ـل ــف أذن ـ ــه
م ـس ـت ـف ـه ـمــا« :ال ـ ـظـ ــام ال ــوطـ ـن ــي»؟ ملــع
سمع هاشم الخاطئ /األكثر صوابًا
بعقلي ،وقررت تغيير عنوان الكتاب،
متبعًا أذن هــاشــم املــوصــولــة بــروحــه
املمسوسة بالثورة ،لتكتمل املجموعة
ّ
ال ـق ـص ـص ـيــة وت ـ ـصـ ــدر ،ع ــل ـه ــا ت ـضــيء
كومضة ،ظالمًا وطنيًا معتمًا.

حمد الفقيه
(شاعر سعودي)
َ
َم ْن هو شارلي؟ َم ْن أنا حتى أكونه؟

محمد علي اليوسفي
(كاتب ومترجم تونسي)
مع احترامي للشاعرات الخائبات
ال أملك مــؤخــرة مغرية ،وال صــدرًا ينبض
بالرغبة ،كما أن اسمي مثير للشفقة
ّ
«صيادو» املواهب الشعرية
ولذلك ُيهملني
في الفيسبوك.

عبد العظيم فنجان
(شاعر عراقي)
ُ
كتبت لها تسع رسائل
لم تصلها سوى رسالة واحدة
الرسالة التي نسيت أن أذكر فيها اسمي.

ابراهيم ّ
حسو
(شاعر سوري)
كهليكوبتر في غرفة

فيديل سبيتي
(شاعر لبناني)
خلفي حياة لن أستدير أبدًا ألنظر إليها ،ال
ّ
لشيء إال ألنها ال تكف ولو للحظة عن أن
ترشق أعينها في ظهري.

فاطمة قنديل
(شاعرة مصرية)
أنا ُ
لست وحيدًا
أنا بمفردي
أتدرك ما معنى ذلك؟
أنا ُ
لست وحيدًا كشجرة
أنا بمفردي ككرسي
كرسي فقد الحياة والعصافير في لحظة
فأس.

علي الحمزة
(شاعر عراقي)

