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أدب َّ
الشذرة أدب القطرة – من األلم إلى األمل (بسمة الصيّادي أنموذجاً)
د .جوزف لبُّس*
كل قطرة تتمرأى فيها السماء بعد املطر ،والغيوم بعد السيل ،والشمس
«الشذرات تشبه قطرات الندى؛ ّ
()1

اليت أشرقت بعد غياب» .باسكال كينيار

 .1تحيّة إلى طرابلس
البساتي واألشجار،
ابن بطّوطة مدينة طرابلس ،وكتب« :خترتقها األهنار ،وتُُّفها
ُ
َ
ذات يوم ،زار ُ
ح اخلصيبة»(.)2
البحر مبرافقه العميمة ،و ُّ
الب خبرياته املقيمة ،وهلا األسو ُ
اق العجيبة ،واملسار ُ
ويكنُ ُفها ُ
وخباص ٍة يف
ادي(،)3
ّ
طرابلس هذه مل تذهب إىل غري رجعة؛ فقد رأيت طي َفها يف ص َفحات بسمة الصيّ ّ
وتأمالت» (ص ،)27-17و«خواطر» (ص.)4()86-31
تضم فصلَي« :ح َكم ّ
جمموعتها ّ
التأمليّة اليت ّ
التأمل ّي
 .2في األدب ّ
توشحهما الفكرةُ الفلسفيّة.
يتّخذ
لي يف أدب بسمة شكلَي اثنَ ي :احلكمة ،واخلاطرةّ ،
األدب ّ
ُ
التأم ّ

األديب ،وأدب السرية ،وأدب
يوسف  -بريوت .له مؤلّفات يف اجلماليّة ،والنقد
*
ّ
متخصص باآلداب العربيّة .أستاذ يف اجلامعة اللبنانيّة ،وجامعة الق ّديس ُ
ّ
الرحلة ،وتاريخ األديان...
Pascal Quignard, Une gêne technique à l’égard des fragments (Fontfroide le haut, Fata Morgana, 2003), p. 48.

)(1

( )2إبن بطّوطة ،تح ّفة النظّار في غرائب األمصار وعجائب األسفار ،تقيق عبد اهلادي التازي (الرباط ،مطبوعات أكادمييّة اململكة املغربيّة،)1997 ،
.265/1
( )3أديبة واعدة يف العقد الثاين من عمرها ،من طرابلس (لبنان) ،حائزة على إجازة يف اللغة العربيّة وآداهبا ،وتُع ّد رسالة ماجستري يف االختصاص عينه ،وتتابع
دروساً يف علم النفس.
( )4بسمة الصياديِ ،معطف الرماد جسد الضوء (شعر وسرد وحكمة) ،بريوت ،دار أوراق الزمن ،ط 352 ،2014 ،1ص.
ّ ّ
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ويتوخى النصح والتوجيه.
يلخص نظريّة أو جتربةّ ،
احلكمة ( )Maximeكالم يق ّل لفظه وي ّل معناهّ ،

تأمله ،ما يعل
يُسعف
القائل فيه َكثرةُ جتاربه أو عم ُقها وبُع ُد نظره وسعةُ ث قافته ورجاحةُ عقله وصفاءُ ّ
َ
احلكمةَ مسلماً هبا ،خترج على ظرف ي املكان والزمان ،وتنزل على كل ٍ
شفة ولسان(.)5
َ
ّ
وتتكون من انفعال املرء بالواقع ،وترتبط بظروف
واخلاطرة ( )Penséeفكرة تَعب اخلاطر حملاً خاطفاًّ ،

سم اخلاطرة هبيمنة
القول ،وتلفت القارئ إىل األشياء الصغرية السريعة يف احلياة ذات الداللة الكبرية .وتتّ ُ
الغنائي(.)6
الذاتيّة ،وجتلّي األنا ،ولذلك ،فهي أقرب إىل الطابع
ّ

ّأما الفكرة الفلسفيّة ( )Réflexionفرؤية املف ّكر احلكيم إىل احلياة وإىل ما بعد احلياة .إ ّهنا معرفة
التبصر مبسائل وجوديّة كاحلياة واملوت ،الزمان واملكان ،الذات واملوضوع ،احلريّة
حصل من ّ
تأمليّة تت ّ
ّ
ٍ
فكري متماسك موحد الرؤية واهلدف(.)7
والعبوديّة ...مبعزل عن بناء ّ
هن
وإذا كانت اخلواطر و ّ
ي يف خدمة اخلطاب فإ ّن احل َكم واألقوال املأثورة ّ
التأمالت إماء وجوار َ
امللكات ،ال تنهض على العالئق بي العناصر ،وليست مستطيعة بسواها ،بل تكتفي بذاهتا( ،)8كأبيات
كل ٍ
بيت مبعناه .وما يمع بي ح َكم بسمة وخواطرها وأفكارها،
العريب القدمي اليت
يستقل فيها ُّ
ّ
الشعر ّ
الشذرةُ ( .)Aphorisme, Fragmentويف هذه الدراسة ،أحاول اإلجابة عن سؤالَي :ملاذا كتبت بسمة
ادي الشذرات؟ وكيف؟
الصيّ ّ
 .3ح ّد الشذرة

( )5جمدي وهبه وكامل املهندس ،معجم المصطلحات العربيّة في اللغة واألدب (بريوت ،مكتبة لبنان ،ط ،)1984 ،2ص.153
األدبي  -أصوله ومناهجه (القاهرة  -بريوت ،دار الشروق ،ط ،)1990 ،6ص.94-93
( )6سيّد قطب ،النقد
ّ

()7
الفلسفي (بريوت ،الشركة العامليّة للكتاب.159-157/2 ،)1994 ،
للتوسع يف شرح الفكرة ،يُنظر :مجيل صليبا ،المعجم
ّ
ّ

)(8

Cf. Roland Barthes, Nouveaux essais critiques (Paris, Seuil, 1972), «La Rochefoucauld : Réflexions ou Sentences
et Maximes», p. 69-88.
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الشذرة ،لغويّاً ،صغار اللؤلؤ ،وهي أيضاً قطعة من الذهب تُلت َقط من املعدن من غري إذابة احلجارة،

فصل هبا اللؤلؤ واجلوهر( .)9وأدبيّاً ،هي نصوص صغرية احلجم ،مصقولة
وممّا يُصاغ من الذهب فر ُ
ائد يُ َ
()11
()10
حفرها اإلنسان شاهداً على
؛
جديد
قدمي
فن
الشذرة
و
.
التعبري ،متتاز باإلياز والرتكيز والتكثيف
ٌّ
َ

قب ،أو رفعها شعاراً على بناء ،أو علّقها نباساً بي ٍ
مثال سائراً بي
أرض ومساء ،أو جرى هبا لسانُه ً
اقع
الناس .ويف عص ٍر تتشظّى فيه املعلومات ،وتتش ّذر املعاين ،ويقصر الوقت مهما يكن ً
طويال ،تتفي مو ُ

ٍ
أشكال
االجتماعي بالشذرة ،هذه الكلمة اجلامعة والقول املأثور وبيت القصيد ،املنفتحة على
التواصل
ّ
ٍ
املغردون ،ويتناقلها
ويغردها ّ
جديدة وآفاق شاعريّة المتناهية ،يكتبها الفايسبوكيّون على صفحاهتم ّ

تناقل
أجدادنا شعلةَ النار يستدفئون هبا ويستنريون .بَي َد أ ّن الشذرة الفريدة كاللؤلؤة ابنةُ
ُ
ّ
املدونون كما َ
األمل الطويل ،وكاحلشرة الصغرية القارصة ،ترتدي زي احملارب.
 .4الشذرة بين األرق والقلق
مل تلجأ بسمة الصيّادي إىل الشذرة عجزاً عن الربط والوصل؛ فهي تكتب النص الشعري الطويل
القصة القصرية ج ّداً ،وتكتب رواية.
القصة و ّ
والقصري ،وتكتب ّ
قضت
ب واملوت) ّ
نارين :األرق والقلق .أسئلةُ احلياة الكبى (ويف طليعتها سؤاال احل ّ
الشذرة وليدة َ
املتنّب
َ
مضاجع كتّاب الشذرات؛ الروشفوكو وباسكال ونوفاليس ونيتشه وطاغور وسيوران وبارت و ّ
وجبان ونعيمة وأنسي احلاج( ...)12مل يكن مبدعو الشذرات ليناموا ملءَ جفوهنم عن شواردها ،ولكنّهم

( )9إبن منظور ،لسان العرب (بريوت ،دار صادر ،ط.399/4 ،)1990 ،1

()10

Cf. Françoise Susini-Anastopoulos, L’écriture fragmentaire. Définitions et enjeux (Paris, Presses Universitaires
de France, 1997).

الصيين الوتسو ( 531-604ق .م) ،و 137شذرة
( )11من أشهر ما وصل إلينا من الكتابة الش َذريّة قدمياً 81 :مقطعاً يف كتاب الطاو للحكيم
ّ
التأمالت للفيلسوف واإلمباطور الروماينّ ماركوس أوريليوس ( .)180-121وعرفت اليابان
للفيلسوف اليوناينّ هرقليطس ( 475-535ق .م) ،وكتاب ّ
يتوزع على ثالثة أسطر.
فن
شعري ياباينّ قدمي قصري ج ّداً ّ
ّ
الكتابة الش َذريّة يف قصيدة اهلايكو ،وهو ّ
()12
ِ
سق
كتب الروشفوكو ح َكم ّ
وتأمالت ( ،)1665وباسكال خواطر ( ،)1669ونوفاليس بذور الطَّلْع ( ،)1798ونيتشه العلم َ
الج ْذل ( ،)1882وغَ َ
األوثان ( )1889ونقيض المسيح ( ،)1894وطاغور طيور شاردة ( )1916وحشرات النار ( ،)1927وسيوران أقيسة المرارة ( )1952وفي َمساءة
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ٍ
كائنات ليلية ،داؤهم السهر ،دواؤهم كتابةُ الشذرات( .)13قال املتنّب« :أرق على ٍ
أرق ومثلي
كانوا أبداً
ّ
ّ
يأرق»( ،)14ويقول أنسي احلاج« :إ ّن أصعب عمل يأتيه املرء هو أن يُطفئ الضوء لينام»(.)15
ُ

()16
فتحوله إىل ور ٍقة بيضاء
الليل،
تكابد
هي
ها
؛
باألرق اجلميل والنوم املستحيل تبدأ معاناة بسمة
ّ
ٍ
وبوح وخماض ( .)39 :54حي ينام الناس ،هترول حنو ورقتها ،تمل
( ،)33 :19وصديق
صمت ٍ

تروض حزهنا
وعويل الرياح ،تقلّم
صراخاً يف داخلها
َ
صداعاً ،تكتم ُ
األرق قلماً يقطر ُ
َ
عقارب الزمنّ ،
َ
مير النوم بُرهةً ليُلقي على السكينة السالم ( .)34 :25ولكنّها ال
(39 :55؛  ،)49 :99وتشتهي لو ُّ
اشات إليه كي متوت (.)51 :105
تنام وال تلم ،بل ت ّدق يف
ٍ
مصباح صغري ّ
ترتدد الفر ُ

كل
واملوت ،أليس يعادل النوم؟ أوليس املوت نوماً ً
موت حياة ِّ
النوم موتاً قصرياً بل « ُ
طويال ،و ُ
()18
()17
حب وموت معاً :يف فقدان َمن
احلب ،أوليس لوناً من ألوان املوت ؟ يتمع يف قلم بسمة ٌّ
يوم» ؟ و ّ
ِ
كرم على درب
الوالدة ( )1973واعترافات َ
ولعنات ( ،)1987وبارت شذرات من خطاب عاشق ( ،)1977وجبان ْرمل وزبَد ( ،)1926ونعيمة ْ
( )1948وومضات ( ،)1977وأنسي احلاج خواتم ( )1991وخواتم ...)1997( 2
()13
صحة باسكال منذ الصغر ،فالزمته آالم يف األحشاء والرأس مل تفارقه بعد بلوغه الثامنة عشرة إىل أن ساقته حثيثاً إىل املوت يف عمر مل ياوز
اعتلّت ّ
التبسط
ورؤوس أقالم يف وريقات ال تراب َ
فوزع خواطره وأفكاره أشتاتاً
التاسعة والثالثي ربيعاً .وكان الرجل على سباق مع املوتّ ،
ط بينها ،وحال املرض دون ّ
َ
فحول ليايل األرق
وقض
فيها .و
صاحب ُ
مضجعهّ ،
األرق سيوران مذ كان يف الثانية والعشرين من عمرهّ ،
َ
حّت ف ّكر يف االنتحار ،ولكنّه عمل بنصيحة نيتشهّ ،
َ
خالصي «على ذرى اليأس»ّ .أما أنسي احلاج ،فكان ينام يف النهار ويعيش
الطويلة البيضاء إىل وسيلة معرفة ،وكانت كتابة الشذرات نوعاً من دواء ،انفجار
ّ
الكتايب .أنظر على التوايل :باسكال،
اسه ،ليبدأ العمل
يف الليل ،وكأ ّن الليل ميالده ،وتنتابه حاالت من األرق
كل حو ّ
ّ
ّ
الشعري وجتتاحه األسئلة ،فتستيقظ ّ

خواطر ،ترمجة إدوار البستاينّ (بريوت ،اللجنة اللبنانيّة لرتمجة الروائع ،)1972 ،مق ّدمة ،ص3-2؛ سيوران ،المياه كلّها بلون الغرق  -مقايسات المرارة،
ترمجة آدم فتحي (كولونيا  -أملانيا ،منشورات اجلمل ،)2003 ،يف سبيل التقدمي ،ص13-12؛ عبد القادر اجلنايب ،أنسي الحاج من قصيدة النثر إلى

شقائق النثر (بريوت ،جداول للنشر والرتمجة والتوزيع ،ط ،)2015 ،1كتابة الليل ،ص.137-135

()14
السوري
العرف الطيّب في شرح ديوان أبي الطيّب ،تقيق الشيخ ناصيف اليازجي (دار بريوت للطباعة والنشر .124/1 ،)1984 ،وللشاعر
َ
ّ
سليمان العيسى كتاب هو مزيج من شعر ونثر بعنوان :الكتابة أرق (.)1981
( )15اجلنايب.130 :128 ،
()16
فعلت لك أيّها األرق
قالت الشاعرة الروسيّة أنّا أمخاتوفا (« :)1966-1899ثانيةً معي أنت ،ثانيةً أيّها األرق! أنا أعرف وجهك اجلامد هذا .ماذا ُ

الروسي ،ترمجة حسب الشيخ جعفر (أبوظّب ،هيئة أبوظّب للثقافة والرتاث ،ط،)2008 ،1
شرعي؟» .اُنظر :مختارات من الشعر
غري
اجلميل ،يا زوجاً َ
ّ
ّ
ص.563
()17
املؤسسة العربيّة للدراسات والنشر ،ط ،2 :2 ،)1986 ،1ص.699
شكسبري ،مكبث ،ترمجة جبا إبراهيم جبا (بريوتّ ،

الحب والموت من منظور السيرة الذاتيّة (بريوت ،دار املشرق ،ط.)2009 ،1
( )18أنظر كتابنا:
ّ
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احلب سريعاً كطفولتنا وشبابنا وعمرنا ( ،)27 :66كضوء
حنب والشعور بالندم ()17 :5؛ يف رحيل ّ
ّ
احلب
قم ٍر بعيد ،ألقى ضياءَه يوماً فوق دفاترنا وانسحب ()18 :12؛ يف ذلك الغرق اجلميل بقوارب ِّ
احلب ()22 :37؛ يف نزف القلب ورداً ()32 :16؛ يف ّاتاد
املستحيل ()20 :23؛ يف احلزن توأم ّ
سبيال إىل نقاء الوطن وخالص البشريّة مجعاء
العاشق باملعشوق ،والكائن بالكون ()31 :2؛ يف الصلب ً

()44 :80؛ يف الشوق إىل دفء احلنان ال يأيت ّإال بعد موت ()32 :13؛ يف التوق إىل املوت بضربة

صدر احلمام ( 48 :96و ،)56 :118فتكف الطفلة عن النحيب
فأس أو بُرعة ُس ّم كي
يسكن ُ
َ
فصل
( ،)49 :97وتتالشى الضفائر واألظافر ( ...)57 :119وباألرق اجلميل والنوم املستحيل ينتهي ُ
طويال  /تصبحون على ُحلُ ٍم يُغمض
بسمة الثاين .قالت :ستنام أخرياً  /تلك السنبلة اليت أقلقتها الريح ً
احلب واملوت ،يهجس يف صدره الزمن :األمس يعود يف
جفو َن املستحيل ( .)86 :149ومن ّ
يتأمل يف ّ

عقارب تلسع،
حلظة ندم  /والغد يولد يف حلظة إبداع  /واحلاضر مفرتق القرار ( .)18 :10وللزمن
ُ
وعلينا تدور دوائره وتاصرنا كاألفعى (.)25 :55
 .5األدب األمل

ضباب
كشح
احلل إذاً؟ كيف السبيل إىل ترويض كواسر املوت والزمن والقلق واألرق؟ كيف يُ َ
ُ
ما ّ
احلزن الذي يغلّف كل األشياء؟ إنّه األدب! «ثرثرة وجوديّة» تولد من حمبةٍ هي َرح ُم الصمت (:7
ٍ
تقنع
بعثرها الذهول (،)22 :40
 ،)17وإذ ُ
وتيأس من احلصول على أجوبةُ ،
ُ
تعجز عن مللمة مفردات َ
بطرح األسئلة (املق ّدمة ،ص.)7
حيول
األدب يبتدع ُحلُماً كان يص ّده أرق وقلق ،يبتكر كذبةً امسُها ال ّ
قصة ويص ّدقها ()18 :9؛ ّ
اجلسد والروح إىل شطرين يف ٍ
بيت كوينّ ( ،)61 :128مي ّد كاتبتَه
الكو َن والزمن إىل
قصائد شعريّة ،و َ
َ
َ

س ملءَ رئتَيها ،رئة امسُها قراءة وأخرى امسُها كتابة ( 18 :11و 19 :21و:88
باألوكسيجي فتتن ّف ُ
 ،)46وتكتب ُمجَ ًال ّ
تود لو تَرقد فيها ( ،)20 :26وتداوي جر َ
احها مبلح القصيدة ،وترقص انتشاءً
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ينكسر شيء مجيل يف داخلها ،كي تبقى قُبالة
كل املبدعي ،كي ال
َ
( .)20 :27تكتب بسمة ،كما ّ
الشمس من دون أن ترتق ،وقُبالة الشفق من دون أن تغرق يف الغياب ( .)22 :39القلم هو ما
قلمها واقفاً (.)26 :61
يُنقذها من الغرق ( ،)24 :53وقد تنكسر -كما
النخيل أمام الريح -ليبقى ُ
ُ

األمل شذراهتا ،وميتزج اخليط األبيض لديها باخليط
ما القل ُم إذاً ّإال مقاومة ( ،)53 :110ولذلك يسربل ُ

حديث
األسود ،فال خناف .بي البحر والشمس ..هناك دائماً حافة للوقوف ( ،)21 :29ويسطّر
َ
اليأس شعاعُ األمل ( ،)23 :42وبعد مطر الذكريات وقوس قَُزح احلني ،تُشتَ ُل يف غمائم السماء الورود

()19
متزقه ،يبقى
من
بالرغم
،
لم
احل
و
،
( 23 :47و .)42 :72إ ّن وتر األمل يربطها باحلياة ()25 :56
ّ
ُ
على قيد األمل ( ،)27 :71بل قد ينبجس ماءُ األمل من نبع املستحيل (.)26 :62

وال تتّشح شذرات بسمة بالتشاؤم ،كما شذرات الروشفوكو العقالنيّة ،الرتباطها بالعاطفة اإلنسانيّة
ألهنا ال
بوس العدميّة والسوداويّة كشظايا سيوران احلاقد على األحياءّ ،
واإلحساس النبيل .وال تلبس لَ َ
تتوجس شراً باجلنس البشري .اجملنون ،اإلنسا ُن الصامت ،األم ،الشهيد ،الشاعر ...بشر من ٍ
طينة كرمية.
ّ
ّ
ّ
ّ
والكلمة يف قاموس بسمة رئة .أجل ،األدب خيرتع األمل ،وكاإلميان يرتح الرجاء .قالت :حياتنا األمجل
الشعر هو خمبأ الذكريات وصندوق املوسيقى وشرفة ُمنضي
تلك اليت منارسها فوق الورق ( .)26 :63و َ
عندها باقي العمر ( .)26 :64بشموع القصيدة تراقص املوت ،وبكؤوس القوايف تعاقره نبي َذ احلياة
َ
قلمها تُغريه صفحة
( ،)44 :79وتبتسم ما دام يف دفرتها
ُ
قصائد مل تُكتَب ( ،)59 :123وما دام ُ
وتأمالت» بلفظة «األمل» (ص،)27
بيضاء ()60 :126؛ فال
عجب إن انتهى فصلُها «ح َكم ّ
َ
وكتبت باألخضر على األصفر(.)20

()19
نص بسمة املستوحى من اللوحة بعنوان «األمل».64 :133 ،
إشارة إىل لوحة جورج فريدريك واطس ،األمل ،1886 ،غالريي تيت ،لندن .وانظر ّ
()20
باخلمري األمحر.
فخطّت
بدي األصفر ،ولون اخل ّ
إشارة إىل ورق الكتاب ُّ
ط ُّ
ندسي األخضرّ .أما عناوين النصوص وأرقامها ُ
ّ
الز ّ
الس ّ

7|12

ملاذا الشذرةُ إذاً؟ لشعوٍر عميق بالتوتّر والتمزق ،وللحني إىل ب ٍ
دء جديد .أل ّن األرق والقلق من
ّ
َ
احلب والزمان واحلياة يصدعان الرأس ،ويقطعان األنفاس ،وال يُفسحان يف اجملال الستطر ٍاد أو
املوت و ّ
إطناب ،أو ٍ
غري رؤوس أقالم وأجزاء قول( ،)21تفصلها النجوم وشيء من
تليل أو تعليل؛ فال ّ
ندون َ
()22
بياض ،كما السرت ٍ
ومستمرة ،تطرد
دائمة
،
»
ة
وجودي
ثرة
ر
ث
«
األدب
ن
وأل
.
احة قصرية والتقاط الن َفس
ّ
ّ
ّ
رد ٍ
حيوي خي ّفف من ثقل احلياة ورتابة
فعل
السود .وأل ّن الشذرة ُّ
املخاوف واهلواجس والوساوس واألفكار ُّ
ّ

السهاد( .)23وأل ّن الشذرة استبطان ُكنه األشياء ،الذات والوجود واألدب
الزمن ونَ َسقيّة النظام وسياط ُّ
نفسه ،ومصاحلة معها .وأل ّن الشذرة هلو بالكلمات( ،)24بل «كتابة جسديّة تكاد متارس اجلنس مع
الكون»(.)25

لذلك ،كانت شذرات بسمة الصيّادي جراحاً مفتوحة ،وسهاماً تبحث عن مرمى( ،)26وكتباً فوق
رفوف مكتبة( ،)27ومزهري ٍ
وعناقيد أفكار ،ومنمنمات ،أخذت من الفلسفة نصيباً،
ملونة على شرفة،
ات
َ
ّ
ّ
جوهرمها :الومضة واإليقاع()28؛ فإذا هي ضرب من احلقيقة الشعريّة ،وأفكار مغلّفة
ومن الشعر واملوسيقى َ

( )21الشذرة طريق ُخيشى إذا طال أن يُفضي بصاحبه إىل السأم من التعبري وإىل الصمت؛ فقد انقطع سيوران تدرييّاً عن الكتابة قبل وفاته .أنظر :سيوران،
تاريخ ويوتوبيا ،ترمجة آدم فتحي (بريوت  -بغداد ،منشورات اجلمل ،ط ،)2010 ،1على سبيل التقدمي ،ص .16وميكن أن تكون الشذرة جتربةً تكسر
الصمت ،أو عودة إىل الكتابة أو بداية جديدة ،كما فعل أنسي احلاج الذي الذ بالصمت  16عاماً ،مثّ كتب خواتم (لندن  -قبص ،رياض الريّس للكتب

الوداع» (ص.)16
والنشر ،ط)1991 ،1؛ قالّ « :
يرتجح اإلياز ما بي اصطياد بَرق الرأس ،والسأم من التعبري ،و َ
( )22إشارة إىل أ ّن الشذرات يف كتاب ِمعطف الرماد ...هي مرقّمة ومنفصلة بعضها عن بعض خبمس جنوم صغرية.

( )23محيد زنّار ،المعنى والغضب  -مدخل إلى فلسفة سيوران (اجلزائر  -بريوت ،منشورات االختالف والدار العربيّة للعلوم ،ط ،)2009 ،1ص.61
( )24قال أنسي احلاج يف خواتم (ص«:)14ملاذا ال نلهو بالكلمات ،بالفنون كلِّها ،ونرتك املوتى يدفنون موتاهم؟».

( )25سيوران ،المياه كلّها بلون الغرق ،ص.6
()26
وتث القارئ على استكماهلا .أنظر :اجلنايب ،م .س ،ص-30
تنماز الشذرة من سواها من أشكال القول الوجيز ّ
بأهنا مل تكتمل ،فتبدو مبتورة ناقصةّ ،
.31
( )27قال نيتشه يف غسق األوثان ،ترمجة علي مصباح (بريوت  -بغداد ،منشورات اجلمل ،ط ،2010 ،1الشذرة  ،51ص« :)167يتمثّل طموحي يف أن

أقول يف عشر مجل ما يقوله آخر يف كتاب».

الصرييف ،دار املعارف ،ط،1963 ،3
البحتري ،تقيق حسن كامل
( )28يقول البحرتي :والشعر ملح تكفي إشارته  /وليس باهلذر طُِّولت ُخطَبُه (ديوان
ّ
ّ
ٍ
قميص شعشعت ُجنُ ُم (كما األعمدة يف شعره والنثر ،نوبليس ،ط،1991 ،2
)209/1؛ ويقول سعيد عقل :الشعر قبض على الدنيا مشعشعةً  /كما وراء
ص.)52
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اخلوف يف ساح الكلمات،
الفن األنيقة« .ال ي ّد يف كتابة الشذرات ّإال أولئك الذين َخبوا
َ
بأثواب ّ
خوف أن ينهدموا هم والكلمات معاً»( ،)29وبسمة واحدة من هؤالء.
َ
 .6أسلوبيّة الشذرة
خصائصها األسلوبيّة؟
كيف كتبت بسمة شذراهتا؟ وما
ُ
تشبه الشذرة حشرةَ النار (احلباحب)( ،)30صغرية ،مشعة( ،)31ولكنّها ختبئ إبرتَها الدقيقة يف ٍ
مكان
ّ
ّ
ُ

ما من جسدها الالمع الضئيل.

بعضها
شذرة بسمة مضيئة تقبض على كث ٍري من أسرار احلياة واإلنسان واألدب ،تقرع األشياءَ َ
بعد يف
كأهنا قرأت
غورها ،خت َب َمعدهنا ،و ّ
الكتب كلها ،وعاشت َ
آالف السني ،وإن كانت ُ
ببعض ،تسب َ
َ
ٍ
األول أو ال مفتاح،
سن العشرين .وهي شذرة تقوم على املفارقة ،أي على عالمة فارقة ،يُدهشنا ُجزؤها ّ
ّ
أعذب األحلان ()19 :18؛
ويُدهشنا أكثر ُجزؤها الثاين أو ال ُقفل :دائماً هناك جدول صغري  /يُصدر
َ

احنا بداء احلجر  /حلّت علينا
أمجل البالبل ()24 :52؛ مذ أصيبت أرو ُ
فقط يف غابة الصمت ّ /
تغرد ُ
لعنةُ الزجاج ( .)58 :122وال ُقفل يف شذرة بسمة شوكة أو نَصل أو سنان ،ينفذ يف ٍ
سرعة وخ ّفة ودقّة
ورشاقة.
تتنهد
وغالباً ما تفصل بسمة بي ال مفتاح وال ُقفل بالنُّقطتَ ي األفقيّتَ ي ( ،)..فال هي تتن ّفس أو ّ
فرتسم فاصلة ،وال هي تسكت فتسرتيح فرتسم نُقطة( .)32يف سطر وجودها حروف متقطّعة أوصا ُهلا..
()29
بتصرف.
سيوران ،توقيعات ،ترمجة لقمان سليم (بريوت ،دار اجلديد ،ط ،)1991 ،1صّ 9
اهلندي طاغور
( )30يف العام  ،1927واستجابةً إلحلاح َمن طلبوا إليه كتابة ح َكم وأقول مأثورة على املراوح والقطع احلريريّة يف الصي واليابان ،كتب الشاعر
ّ
مئيت شذرة ،وأطلق عليها عنوان «احلباحب» أو «حشرات النار» ( ،)Fire-Fliesوكانت أشبه بلم ٍ
حات من نور ،تتألّق يف ظالم احلياة .أنظرTagore, :
َ
ُ
َ

Lucioles, trad. Marguerite Ferté et Andrée Karpelès (Paris, C. A. Högman, 1930), p. 9.

()31
مشعة (إهدن ،منشورات إيلبنانيّون.)2007 ،
لألب يوسف ميّي كتاب يف الشذرات محل عنوان موا ّد ّ
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والكثري من نقاط الصمت ( .)36 :40وهي مكثار ،تكتب وترمي ،وال تدري أ ّن يوماً ُجتمع فيه
اللغوي الذي ال يتقيّد
املتفردة ،واالنفجار
ّ
كتابا ُهتا بي َدفّ َيت كتاب .والشذرة من مسات الشخصيّة ّ
باالنسيابيّة والنظام والتسلسل.
فن الشذرة( ،)33والشذرة بنت
وإن عثرنا يف شذراهتا على نقائض ،فأل ّن النقيضة من خصائص ّ
النقائض من خصائص بسمة :هذه هي
ساعتها وبنت ال مزاج ،تبلّر الفكرة يف اللحظة الراهنة ،بل إن
َ

اشقت نفسي حبجارةٍ من
كل شيء  /من األسود واألبيض ،من الزجاج واحلجر  /وكم ر ُ
أنا ..مزيج من ّ

فتكسرت واجهايت ( .)38 :53وتقول :ال أدري من أين تأيت هذه األفكار  /لكنّها خترتقين
حروف ّ
على غفلة كما السهم ( .)33 :21إ ّن الفكرة كالبق ومضة ،نار وماء يتمعان كما يف اخلمرة .وهلذه

حد سواء ،تستثري أرَحييّة ،وتقدح يف
لنسمها قطرة)
مفعول اخلمرة يف الكاتب والقارئ على ٍّ
ُ
الفكرة (و ِّ
الروح شرارة.
 .7هنيئاً
هنئياً ألفكا ٍر عظيمة تدهم امساً صغرياً ( .)36 :42ولبنا ُن ما كان يوماً ّإال وطناً صغرياً أخضر

وأزرق كأجنحة الفراشات( ،)34ينهض من رماده جسداً من الضوء!

()32
مؤسسة هنداوي ،)2013 ،ص .17 ،14ويقول باسكال كينيار (م .س ،ص« :)31إ ّن
أمحد زكي ،الترقيم وعالماته في اللغة العربيّة (القاهرةّ ،
سر نشأة عالمات الرتقيم .بيد أ ّن الصمت والفراغ والبياض هي أبلغ عالمات الرتقيم».
شعور اإلنسان باملوت واهلشاشة والفناء هو ّ
()33
اإليطايل ليوباردي سوداويّة وتوتّر وتناقض
كل ما فيه متناقض كطقس نيسان»؛ ويف أفكار الشاعر
كتاب نيتشه العلم الجذْل ،وهو كتاب ش َذ ّ
ّ
ريّ « ،

العريب للدراسات والنشر والتوزيع ،)2001 ،ص6؛ أفكار،
وصياغة مبتكرة .أنظر على التوايل :العلم الجذْل ،ترمجة سعاد حرب (بريوت ،دار َ
املنتخب ّ
ترمجة أمارجي (أبوظّب ،هيئة أبوظّب للثقافة والرتاث ،كلمة ،ط.)2009 ،1

( )34األب منصور لبكي ،كفرسما  -ضيعة من لبنان ،ترمجة جورج مصروعة (منشورات سكول برس ولوتدحال ،ال ت) ،ص.23
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