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 مقام الفناء في الكتابة القصصية
 (1)ألحمد بوزفور "الظل" قراءة في قصة     

 

 محمد مساعدي

  تازة-الكلية المتعددة التخصصات 
 

 تمهيد
تلقي بأضوائها على باطن  رلموعة قصصية جديدة ألمحد بوزفور (2")نافذة على الداخل"

الذات اإلنسانية، فكل قصة منها رحلة باطنية تقودنا بطريقتها ادلتفردة إىل استكشاؼ سرداب من 
سنركز يف ىذه الدراسة على منوذج داؿ من ىذه الرحالت االستكشافية . سراديب أعماقنا ادلظلمة

، كىي القصة العاشرة يف ىذه اجملموعة، "الظل"الباطنية من خالؿ الغوص يف أعماؽ قصة 
رحلة صوفية متفردة بطلها سارد عاشق يبحث عن حقيقة امرأة ظلت الستكشاؼ خفايا كأبعاد 

 تشبو كثَتا [عرافة]" شوافة" لالتقبساحة جامع الفنا  .تًتدد يف حلمو منذ أكثر من أربعُت سنة
 دلا حىدَّثها عن الشبو الغريب بُت كجهها ككجو ادلرأة اليت يراىا يف احللم، ".آية" تدعى امرأة حلمو

بعد رحلة ك . كدلتو على احلافلة كساعة اخلركج كمكاف النزكؿ؛"إهنا ادللكة كىي تدعوؾ" :قالت لو
حُت كجدىا مل تنكشف لو كاسم حييل على مسمى حقيقي، كإمنا ك، "ادللكة"شاقة اىتدل إىل 

 كتنتهي الرحلة بفناء ".الظل" ، أم علىانكشفت كرمز حقيقتو ملتبسة حتيل على الالحقيقة
. العاشق يف ظلو

 مقام الحلم 
كننا من دتثل أسرار عشق صويف ،الرحلة يف حقيقتها سفر يف أعماؽ الذات ادلبدعة  دتي

إهنا رحلة حامل يبحث عن حقيقة . نستكشف من خاللو سلاض تشكل اإلبداع كتفجر ينابيعو
يف القصة رلموعة من العبارات توحي . حيلمو يف احللم، لتنكشف لو ىذه احلقيقةي الحقيقةن أك حلمنا
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خشيت أف أمد يدم إليو . كأنو حيواف حلم.. تراه كال تصدؽ أنك تراه...":  نذكر منها،بذلك
كسواء كاف ما أراه اآلف حلما أك حقيقة، . منذ بلغت احللم كأنت تنادينٍت يف أحالمي" ؛"فأفيق

ضافة إىل باإل... "كنت مغمض العينُت أنظر إىل صورهتا ادلنطبعة يف كجداين" ؛"فإنٍت أليب الدعوة
احلمىل : ذلك، فإف الصور كاألحاسيس كالرؤل ختضع لتحوالت شبيهة بتلك اليت حتدث يف احللم

 اجلماؿ يتجلى بصورة تتجاكز التصور ؛األبيض يتحوؿ فجأة إىل امرأة مجيلة كإىل ملكة مث إىل ظل
مجيل . كأنو؟ ال كأف لو.. كاف محال أبيض مجيال، كأنو غزاؿ" :ككأنو رؤيا تعجز العبارة عن كصفها

اإلحساس بالربكدة :  األحاسيس تتحوؿ من النقيض إىل النقيض؛"إىل حد يفوؽ الوصف كالتشبيو
... يتحوؿ إىل إحساس حبرارة تذيب اجلسد مث إىل إحساس باالنتعاش كالربكدة

 يف ىذا احللم يتحد الواضح بادللتبس، فتكتمل األنا حُت تتجو صوب حقيقتها الباطنية 
الذم ينتظرؾ  (توأمك). أنا جزؤؾ الليلي": ادللتبسة، كتنكشف ذلا حقيقة الكائن كحقيقة اإلبداع

حُت حتل األنا يف أناىا األخرل كالعاشق يف معشوقتو، يتجلى للحامل . "باألفق األعلى ليتحد بك
 ادلظلم ال خيرج إىل النور فتنكشف أسراره، كلكنو الوجو ىذا .(الالكعي)الوجو اآلخر ادلظلم ألناه 

فيو  ففي ىذه الرؤيا نكوف أماـ مقاـ من اإلدراؾ حتل . كىذه ىي طبيعتو،التباسكينكشف كسر 
.  كاإلدراؾ الرؤيوم زلل اإلدراؾ احلسي،البصَتة زلل البصر

 مقام الحضور والغياب
ادلعشوقة حاضرة . العاشق كادلعشوقة كالعشق:  كمقوماهتايف القصة صلد عناصر احملبة الصوفية

 فهي حاضرة كحلم ككوجود متخيل، كيف حضورىا يكمن .كغائبة، قريبة كبعيدة يف اآلف نفسو
ألفتو . كجهها زلفور يف كل قطرة من دمي":  كىي قريبة كمألوفة، كيف قرهبا يكمن بعدىا.غياهبا

العاشق يف سفره .  إهنا الغائب ادلألوؼ، كاحلاضر الالَّمرئي".حىت لقد أحتدث معو دكف أف أراه
.  الصويف ال يسعى إىل إحضار ادلعشوقة من غياهبا، بقدر ما يتشوؽ للغياب يف حضرهتا

من زلبة جتلي الغائب يف احلاضر، إىل زلبة احلضور يف : يف ىذا السفر ىناؾ تدرج يف احملبة
 مالمح كجو ادلعشوقة ادلنتمية إىل عامل الغيب يف تنكشفيف مقاـ زلبة التجلي، . غيابو كاحللوؿ فيو

كحُت سألتها عن الشبو بينها كبُت ادلرأة اليت ": (الشوافة) "آية"عامل الشهادة من خالؿ كجو 
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آية من : قل ذلا.  سلم يل عليها:، ابتسمت ابتسامتها احلزينة كقالت يف شركد"ادللكة"تسميها 
شبو غريب ألنو " احلاضر كاجلماؿ الغائب اجلماؿالشبو بُت . "آيات حضورؾ يف عامل الشهادة

ىذا الشبو . "شبو غامض يقدح الذكرل كيغيب (...)ليس كامال كال حىت زلددا يف ملمح بعينو 
يف ىذا ادلقاـ يعيش . الَّمرئي يف ادلرئيؿغريب كغَت تاـ كملتبس ألنو جتل للمجرد يف احلسي، ك

العاشق قلقا ركحيا كضبابية يف الرؤية، ألف حقيقة ادلرئي تظل موجودة فيما كراء احلسي كغَت 
منكشفة لو، فرؤيتو إذف تقف عند حدكد جتلي الباطن يف الظاىر كحضور الغيب يف الشهادة، كمل 

كمع ذلك فإف . تصل بعد إىل مقاـ رؤية معشوقتو ادلتحجبة يف خفائها، يف حقيقتها الباطنية
كيرتاح ذلا رغم إدراكو  كتوقو دلعرفة حقيقتها حيب ىذه التجليات دلعشوقتوالعاشق من شدة عشقو 

ذا كجدهتا أك ختيلت أنٍت كجدهتا، صادقت أصحاهبا كأحببتهم كأدمنت إؼ..."أهنا رلرد خياؿ 
 ... "، ادلرأة الشوافة اليت كقفت أمامها بساحة جامع الفنا"آية"كهبذه الطريقة لقيت … عشرهتم

 (الشعوذة) كثافة داللية كرمزية ترقى هبا من الوضيع "الشوافة"أضفىًت القصة على شخصية  
بطريقتها اخلاصة، كلكنها غَت قارئة سرار لأل، فهي ساحرة لأللباب ككاشفة (الصويف)إىل السامي 

 أمامها، كانت "بياضىو"حُت رمى السارد العاشق :  الذم ال مفر منوميقىدَّرً كلل للمكتوب احملتـو
: ، ككأهنا تقوؿ لو بلغة الشيخ الصويف"مىا عىدٍَّكٍش مىا خىصٍَّكشٍ : " بيضاء فارغة"مكتوبو"قراءهتا يف 
ديكن ما عدِّيٍش، لكن ": كرغم أف لساف مقالو ينطق بعدـ اقتناعو بقراءة الشوافة. ال سر لك

، فإف لساف حالو يوحي بأف سرا ما يشده ذلذا الوجو الذم سحره كجعلو "خاٍصًٍت شي حاجة
 كظل يًتدد عليها باستمرار إىل أف حدثها عن حلمو كعن س، لذلك مل ييأ.مثَتةيتفرس فيو بطريقة 

 ادلؤدية حينئذ أدركىت أف حلمو رؤيا صوفية، ففككت شفرتو كدلتو على الطرؽ .قيَّراللغز الذم حى 
 .إىل ادللكة

 قارئة مأذكف ذلا بتأكيل األحالـ كاحلديث عنها بلغة الرمز "الشوافة" من ىنا يتضح أف 
عوض أف ؼ،  بطريقتها اخلاصةكىي يف عالقتها بالسارد العاشق تقـو مقاـ الشيخ الصويف. كاإلشارة

 إىل مقاـ تقـو بإرشادهتدلو بشكل تدرجيي على سبل االرتقاء كالسمو للحلوؿ يف الذات اإلذلية، 
 مصَته يف كل طريق، تًتؾ لو فرصة ، دفعة كاحدة، كبعد أف حتدد لو.(مفًتؽ الطرؽ)النزكؿ كالتيو 

 صوب النزكؿ من التجلي كالضياء إىل العتمة كاخلفاء إلدراؾ قاختيار الطريق الصحيح الذم سيقود
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 ككأف النزكؿ يف ىذه التجربة الصوفية ادلتفردة مقاـ ال يدركو إال من اىتدل إىل .مقاـ الفناء يف ظلو
.  سبيل الفناء

 كيف باطنها ،"جامع الفنا" بساحة "شوافة"يف ظاىرىا اسم فهي : كلمة ذات كجهُت "آية"
يف ، بدكره، حييل "جامع الفنا"ك ".آية من آيات حضورؾ يف عامل الشهادة"اسم على مسمى 

يف باطنو اسم على مسمى ينطق مبقاـ كلكنو ظاىره على الساحة اليت تشتهر هبا مدينة مراكش، 
الغانية )، أك يف إحالؿ الصفة زلل االسم ىذه التقنية يف ادلزج بُت االسم كالصفة. يف القصةالفناء 

 تضفي على القصة خصوصية مجالية توحي يف ظاىرىا بنوع من االلتزاـ بأعراؼ (احلسناء، ادللكة
. الكتابة القصصية، يف حُت ينتهك باطنها ىذه األعراؼ دتاما مثلما يفعل احللم بالواقع

 مقام النزول والصمت 

النزكؿ األكؿ من احلافلة يف مفًتؽ الطرؽ عندما كصلت : العاشق يف القصة نزؿ مرتُت
القاسم ادلشًتؾ بُت النزكلُت ىو .  كالنزكؿ الثاين يف سرداب يفضي إىل حتت األرض.منتهى مسارىا

 عندما بدأ ضوء الصباح  عند طلوع الفجرالنزكؿ األكؿ حدث. الربكدة كغياب ضوء الشمس
شلتد من ظهور ظل السارد أمامو إىل حدث يف ادلساء كىو  كالنزكؿ الثاين ،يزحف على ظلمة الليل

النزكؿ األكؿ مقاـ يعلن عن انتهاء السفر اجلماعي كبداية السفر . غيابو يف الظالـ كفنائو يف ظلو
، كالنزكؿ الثاين مسار يقود من الظاىر إىل الباطن، من التيو كالعذاب إىل األنس الفردم

الطرؽ أمامي ػ إذا " ):يف مفًتؽ الطرؽكمًتددا قبل طلوع الشمس كاف العاشق حائرا . كاالستعذاب
يف مفًتؽ الطرؽ ىناؾ طريق كاحدة بدايتها معلومة كهنايتها . ( "...استبعدت طريق احلافلة ػ ثالث

مرسومة، إهنا طريق احلافلة اليت نزؿ منها العاشق، ىذه الطريق يستبعدىا من قائمة اختياراتو باللفظ 
رضتُت، ألهنا طريق السفر اجلماعي، طريق كحشة االختالط اليت ا بوضعها بُت علكالصريح، ككذ

أما الطرؽ الثالث فهي غَت مستبعدة ألهنا ستقود إىل ادللكة كلكن . (3)ةيهرب منها إىل أنس العزؿ
 :بطرؽ سلتلفة

ال فائدة من دفعو إىل الكالـ، فهو "الطرؽ ستنتهي بالعاشق إىل شيخ حكيم ىذه إحدل  
 لكنك تستطيع أف تسألو كأف جتيب نفسك بعدة أجوبة، فإذا رأيتو ،صامت دائما كتلك حكمتو
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اسألو عن ادللكة، كسيجيبك . يبتسم بعد جواب من أجوبتك، فذلك يعٍت أنو يوافق عليو
.  "بطريقتو

يف . الصمت عند ادلتصوفة عالمة من عالمات العزلة كاألنس كىو من آداب احلضرة أيضا
ىذا ادلقاـ تتسع الرؤيا لدرجة قد تعجز معها العبارة عن محلها، فيحل الصمت زلل الكالـ، 

كالعاشر يف  الصمت عشرة أجزاء، تسعة منها يف" ، كما ىو شائع عند ادلتصوفة،كتصبح احلكمة
 يف العزلة يدكر الكالـ يف فلك الصمت، .الكتابة كالعزلة عنصراف متالزماف. (4")عزلة الناس

.  بسواد العبارة، حينئذ يكتمل نسيج الكتابة كيتحقق األنس ادلنشودملتبسافيصبح بياض الصمت 
، ينطق "اسألو عن ادللكة، كسيجيبك بطريقتو"إف الصمت الكامن بُت الثنايا الفارغة لقوؿ آية 

ادلسافة القائمة بُت أكؿ ما يواجهنا يف ىذا القوؿ ىو . بكثافة العبارة كباإلحياءات ادلتعددة لإلشارة
 الذم ديتلكو قطب الكالـ: صلد أنفسنا أماـ قطبُت متباينُتإذ  ،سؤاؿ العبارة كجواب اإلشارة

إذا كقفنا عند حدكد ىذا التباين الظاىر راكدتنا .  الذم يستأثر بو الشيخقطب الصمتك العاشق،
ما فائدة الصمت إذا ظل يف عمائو منفصال عن بياف الكالـ؟ كما فائدة الكالـ : أسئلة من قبيل

إذا ظل رلرد عبارات خالية من إحياءات الصمت؟ أال يكوف جواب الشيخ احملتمل عن سؤاؿ 
 ؟"بياضو"حُت رمى " مكتوبو"يف " الشوافة آية"السارد بياضا كفراغا دتاما مثل قراءة 

نا سنجد اإلشارة، فإفكالعبارة أما إذا جتازكنا التباين الظاىر كنظرنا إىل التكامل اخلفي بُت 
يف ىذا ادلقاـ يتشكل نسيج الكتابة كفق .  مجاؿ الكالـ يف جالؿ الصمتيفٌت فيو أنفسنا يف مقاـ

، (5")بالغة ادلنطق، كجاللة الصمت: للقلم حكمتاف: "الرؤية اليت عرب عنها بعض السلف بقوذلم
 . (6")صىمتو أخفى من معٌت القائل يف قولو معٌت الصامت يف" كيصبح

 مقام الغواية
:  بُت الظاىر كالباطنكالتعارضالطريق الثانية تقود السارد إىل مقاـ الفتنة كالغواية، 

ستحاكؿ أف تغويك بكل الطرؽ، إذا استجبت ذلا . كستنتهي يف طريق أخرل إىل غانية حسناء"
إذا انتصرت كشفتها، كإذا كشفتها . حاكؿ أف تكوف شيخا حكيما ال يىزًؿُّل كال يػىهيمُّل . انتهيت

. "ملكتها، فهي ليست يف احلقيقة إال جنيا مرصودا للكاظمُت الرغبة كالعازفُت عن النساء
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جتليا من جتليات باعتباره مجاؿ ادلرأة من  موقف ادلتصوفة قرأنا ىذا الكالـ يف ضوءإذا 
يعد مؤشرا على انتهاء رحلتو الصوفية قبل افتتاف العاشق بالغانية احلسناء اجلماؿ ادلطلق، فإف 

حىت إىل مستول كجو يرقى ، خصوصا كأف ىذا اجلماؿ بعيد كل البعد عن مجاؿ ادللكة، كال بدايتها
 .الباطنية سلالفة دتاما حلقيقتها صورة ظاىرية، رلرد "آية"لػالغانية يف القصة، خالفا ": آية"نسختها 

فهي يف ظاىرىا أنوثة إنسية كيف باطنها ذكورة جنية، إهنا ادلرئي الذم خيفي الالَّمرئي، كالنارم 
، ألف مصدر ىذه الغواية مجاؿ غواية الطيٍت الشَّبىقي لن تقود إىل ادللكة. الطيٍتادلتجلي يف 

 ، كلكنها ال "(من اجلاذبية)جتذب جسد الناظر "فالغانية احلسناء . مغشوش يفتقر إىل اجلالؿ
يف مقاـ السؤاؿ عن ادللكة كركزت على اجلٍت  "آية" جتاىلتها لذلك ، "(من اجلذبة)جتذب ركحو "

.  "ًاسأىٍلوي عن ادللكة، كسيحملك إليها قبل أف يرتد إليك طىرفيك": حُت قالت للعاشق
، ىذه الغواية حىت ال خيوف عشقو الركحي العاشق من الوقوع يف شىرىًؾ "الشوافة"لقد حذرت 

 رلرد افتتاف ف الكتابة عن ىذا اجلماؿألكأمرتو بأف يكوف شيخا حكيما متعبدا يف زلراب الصمت، 
ذكرنا مبينىظِّرًينى بىدىٍت ذلم الكتابة الزمة غَت الغواية ىنا ت. (الرؤيا) بالظاىر كإغفاؿ حلقيقة الباطن

الكتابة عندنا غواية، ... ":  من بُت ىؤالء ركالف بارت الذم عرب عن ىذا ادلوقف بقولو،متعدية
 (...)كالغواية الزمة غَت متعدية، كالوجو األكثر بساطة كأكلية للغواية، ىو ادلضاجعة بدكف إصلاب 

 ،إال أف الكتابة. (7")إف الكتابة ىي بالفعل غواية، ألهنا يف احلقيقة تضع نفسها إىل جانب التلذذ
 ليست رلرد مومس تستمتع باللحظة العابرة كدتضي إىل حاؿ سبيلها، إهنا باألحرل ،يف حقيقتها

 ألغاما ىاتفجر يف أعماؽتنتقل عدكاىا إىل الذات القارئة ؼرؤيا تنفجر من أعماؽ الذات ادلبدعة ك
. قد تنسفها نسفا جيدد كينونتها

 مقام التيه 

ال جبل كال كثيب كال . ىل صحراء مهلكة غفل ال معلم فيهاإكستنتهي يف الطريق الثالثة "
تلفع بعباءتك كاجلس على . ال فائدة من زلاكلة االىتداء. شجرة كال نبتة كال طائر كال حىت حشرة

سىفىر العاشق رحلة ركحية . "ال ختف، لن دتوت قبل أف يأتيك اليقُت (...)الرمل حىت يأتيك اليقُت 
قبل طلوع الشمس كاف حائرا . اليقُتمن البيعد إىل القرب، من الوحشة إىل األنس، من التيو إىل 
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كيبدك أف . اليقُتك كدلا أشرقت اختار دكف تردد طريق النور كاإلشراؽ .كمًتددا يف مفًتؽ الطرؽ
 سَتكرة أماـككأننا تضمهما معا اختيار الطريق الثالثة ال يستبعد األكىل كالثانية، ألف الطريق الثالثة 

فتنة كالطريق الثالثة جتمع بُت عمق الباطن :  أكؿ كثاف كثالث يؤلف بينهماتأكيلية مشكلة من
 ىذه الطريق ال تنتهي بالسؤاؿ عن ادللكة، إهنا طريق .الظاىر، بُت جالؿ الصمت كمجاؿ الكالـ

ىل الشرؽ، أعطيت إمل أتردد طويال، اجتهت ": التيو كالعذاب الذم يفضي إىل اليقُت كاالستعذاب
كانت الشمس تتجو ضلوم فيما . كجهي للشمس البازغة، كغادرت كرائي العامل كادلاضي كالناس

كنت أتوجو ضلوىا، ككلما تقاربنا كلما ازدادت حرارة اجلو كثقل ادلالبس كصبيب العرؽ كتعب 
. "…ادلفاصل

لعامل كادلاضي كالناس، كاجتاىو ضلو الشمس يؤكد اختياره للطريق كؿمغادرة العاشق لظلو 
. النور كأنس العزلةمقاـ  إىل  بو كيرتقي، السواد ككحشة االختالطخيلص السالك منالصويف الذم 

اخللفي غَت مرئي، فهذا الظل األرضي مرئي، ك األمامي يف رحلة العاشقالنور السماكم كمبا أف 
يف ىذه البؤرة جيد . معناه أف مقاـ القرب بؤرة يلتقي فيها األمامي باخللفي، كادلرئي بالالَّمرئي

فلما ": نار الشمس فوؽ رأسو، كنار الرمل احملًتؽ احلارؽ حتت رجليو: العاشق نفسو بُت نارين
إنو مقاـ ". فوقفت… انتعلتٍت الشمس احلافية، كصارت فوؽ رأسي دتاما، مل أعد أستطيع التقدـ

يذكب فيو اجلسد كتتوقف احلركة كتغيب معطيات احلياة عن الرؤية احلسية كحتل زللها مؤشرات 
تلفت حويل، فلم أر على طوؿ مد البصر بناء كال شجرة : "اذلالؾ، ككأف الذات يف حالة احتضار

كضعت . مل أر غَت رماؿ الصحراء كأشعة الشمس كغمزات السراب. كال حيوانا كال حىت طائرا
 ".صبعي على الرملأبعض ثيايب فوؽ رأسي كهتالكت على الرمل أخط كأزلو اخلط مث أعيده ب

 توصيف  كالكتابة كاحملو ىذه القصة، فإف حاؿ التيومدار ىو "ادليتا حكي"كمبا أف  
 للمحطات احلامسة يف مسار الكتابة القصصية حُت جيد الكاتب نفسو شاردا يف مفًتقات الطرؽ

، إذ سرعاف ما يعقب ادلخاض كالوالدة العسَتة فرح كانتشاء يف .اليت تعًتضو  كىذه احلاؿ ال تدـك
  ىذا النمط من اإلبداع ال يف.فالتيو إذف حييل على الكتابة اليت تنكتب. حضرة اجلميل كاجلليل

، كلكنو يعيش مع السارد كالشخصيات مغامرة البحث يف كتابة سيناريوىات جاىزة ادلبدع ينخرط
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كالتجريب، ككحشة انسداد اآلفاؽ كاستعصاء االىتداء إىل سبل االنفتاح، كيستمتع كديتع حُت 
.  الالكعي القادتةأعماؽتنكشف لو  كحُت ،يهتدم إىل أالعيب سردية غَت مسبوقة

 مقام اليقين
يكوف الظل قادتا أسود حُت ينعكس الضوء على جسم . الظل ىو الوجو اآلخر للضياء 

انطالقا من ىذا . غَت شفاؼ، كيكوف شفافا أبيض حُت ينعكس الضوء على جسم شفاؼ
السياؽ الفيزيائي، فإف جتلي الظل للعاشق يف صورة محل أبيض، يوحي بأف بياض الظل ىو حصيلة 

انعكاس للضوء على ركح شفافة، مبا أف اجلسد قد أذابو ذليب الشمس، كىذا معناه أف الرؤيا قد 
 . حلت زلل الرؤية

احلقائق القوؿ، رلازا، إف  أما إذا انطلقنا من سياؽ نفسي ميشبىع بنفحة صوفية، فيمكن
احلقائق الباطنية اليت ال يدركها كحتتجب عنو  تغيب يف حُتادلرئية تنكشف للبصر بفعل الضياء، 

كىذا معناه .  كلكنها تصبح نورا سًتتو حجب السواد،تصبح ظال، كىذا ال يعٍت أهنا تصبح سواداؿ
. أف سواد الظل رلرد عىرىضو يدركو البصر، أما بياضو فهو احلقيقة اليت ال تنكشف إال للبصَتة

 الرؤيا الشعريةى أف القاص يكمن يف كرؤياالصويف الشاعر  رؤيا من ىنا يتضح أف الفرؽ بُت
 الرؤيا القصصيةي تظل، يف حُت األنوار كاألضواءالصوفيةى رؤيا نورانيةه مساكيةه ترتقي بالذات إىل مقاـ 

 منتهى الرؤيا الشعرية .توليد البياض يف قلب السوادإىل كجودية نازلة، تطمح  رؤيا ظلية أرضية
الصوفية ىو قمة اإلشراؽ كأكج القرب النورم، كقد مت التعبَت عن ىذا القرب بصورة تشخيصية 

كاريكاتورية تفيض بإحياءات شعرية، كبكثافة تعبَتية ناطقة بأمل يفوؽ التصور، كبقدرة خارقة على 
 ... ".فلما انتعلتٍت الشمس احلافية، كصارت فوؽ رأسي دتاما: "التحمل

إال أف منتهى القرب يف الرؤيا الشعرية ليس إال منتصف الطريق يف الرؤيا القصصية، إنو رلرد 
فالعذاب يتصاعد، كبتصاعده . زلطة فاصلة بُت عذاب حرارة الشمس كاستعذاب رطوبة الظل

يتجو ضلو التالشي؛ كاالستعذاب يتشكل كيكتمل، كبتشكلو يتجو ضلو العذاب 
... ادلست"كحُت حيل االتصاؿ زلل االنفصاؿ، كيتالشى الفراغ بُت الناقص . ("عذاب...ادلست")

الذم ما إف يصل إىل حده " العذاب"الذم يوحي بأف االستعذاب ال حد لو، كبُت ادلكتمل " 



 43عالمات 

107 

 

كفيما أنا (: "8)حىت ينقلب إىل ضده، حينئذ يصبح العذاب كاالستعذاب كجهُت لعملة كاحدة
ًة احلر كأشرد بعقلي يف الزمن القدمي حائرا بُت عذكبتو كعذابو، أحسست  أذكب جبسدم حتت كىٍقدى

تلفت  ..تلمس خدم الاٌلىب فتشيع يف جسمي كلو نسمات الغركب.. برطوبة عجيبة تلمسٍت
يل كيالمس خدم ادلخشوشن بشفتيو الرطبتُت، كأمنا حياكؿ أف إحويل فوجدتو كاقفا جبانيب، ينظر 

 ... ".كاف محال أبيض .يرعى شعره النابت
، . إف حاؿ احلَتة كالشركد ىي أكج القرب الشعرم يف ادلقاـ القصصي كىذه احلاؿ ال تدـك

إهنا مؤشر على بداية اليقُت القصصي، كىذا اليقُت، كما ذكرنا، ىو الظل الذم جتلى للعاشق يف 
ارتفاع الريب يف ": كمبا أف اليقُت عند ادلتصوفة ىو. إىل مقاـ الفناءق سيقودصورة محل أبيض 

حُت جتلى أماـ العاشق كأصبح يقينا، مل يعد ، فإف الظل "ترؾ ما ترل دلا ال ترل" ك"مشهد الغيب
احلمل األبيض يقُت سيقود العاشق من .  يف قلب العماءبل أصبح رؤيا البياض، حبر يف اسواد

 إىل مقاـ القربالقرب الشعرم احلضور إىل الغياب، من مقاـ العامل العلوم إىل العامل السفلي، من 
كىو يسَت، كانت األرض تنشق أمامو عن . كاف يسَت أمامي على مهل، فتبعتو": القصصي

سرداب طويل، دخلت كراءه السرداب حىت غبنا حتت األرض، مل أعد أرل شيئا يف ظالـ النفق 
. "الرطب البارد إال لوف احلمل األبيض أمامي

  مقام البياض والسواد
أدرؾ ببصَتتو ىذا النور قد  ، حُت جتلى لو الظل يف صورة محل أبيض،يبدك أف العاشق

دلا كاف .  منو ذاتو كأمجلنور الشمسالباطٍت ادلتلبس بالسواد فتجلى لو بياضا أنصع من بياض 
أك  كمجاال بياضاالظل خلف العاشق كاف سوادا يسبح يف حبر البياض، كدلا أصبح أمامو استحاؿ 

حتوؿ، تتغَت كت البصر ىا يدرؾكمبا أف األشياء اليت. يقوده إىل مقاـ العشق ادلقدسباألحرل يقينا 
، الذم يسبح يف حبر الضياءادلدرىؾ بالبصَتة ك  الظل بياض، فإفكما يدرؾ بالبصَتة يظل على حالو

، كيف البياض يف سواداالظل يف ظاىره كدلا كاف . السوادبياضا يسبح يف حبر سيظل يف النفق ادلظلم 
كال  (النهار) اخلفي ال يتغَت ال يف االنكشاؼ الكلي البياضىذا فإف  ، بالسوادا متلبسبياضاباطنو 

الليل، / النهار: بؤرة يتجاذهبا قطبافكهبذا ادلعٌت الرمزم، فالظل . (الليل)يف االحتجاب الكلي 
كيظل التجاذب بُت طريف ىذه الثنائيات . الغموض/ الرؤيا، الوضوح / البياض، الرؤية / السواد 
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:  اإلنسانيةلذات ادلظلمة ؿعماؽاألحاضرا على الدكاـ يف الكتابة ادلسكونة هبوس الولوج إىل 
فالوضوح جيذب االلتباس إىل ضيائو، كالغموض يتمسك بالتباسو كجيذب الوضوح إىل غموضو، 

، أك بتعبَت ىيدجر بُت العامل فينشأ نوع من التجاذب بُت احلضور كالغياب، بُت التجلي كاخلفاء
 (.9)كاألرض

 ------
ىوامش 
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