احتفال بالناشر واملنشور
خماطبات حواء

ضيافة على صفحات االديب
 أ.د.خالد علي مصطفى
ان الاحخناْ اي احخناْ ال ىُمت له بذا لم ًيترن باهجاش زيافي هىعي ىادز ؽلى
الازازة والخازحر ولؾل الجاحػ هى اوْ مً ؤدزٌ ؤن جالىح ألامِاز هى الظبُل الى
الابداؼ ،وٍحىْ دون اهب زاوح الؾيل في مىطؿ واح\د مثلما ًحىْ دون ان ًصدؤ
اذن دؽىوي احخني باألدًب مؿ مً ًحخنل بها بطسٍيتي الخاصت .ليد اصبحذ
الخيي ؽلى صنحاتها بمً ال ؤطخطُؿ ليُاهم مً ألادباء ،ألطباب لم حؾد مجهىلت
ؽلى ؤحد ٍما اصبحذ احؾسل مً خاللها ؽلى ؤصدىاء حدد مً ألادباء وفي َلخا
الحالخحن هخطازح ألامِاز وهسد السؤي الى زؤي اخس وهُرا دوالُّ حتى ًمخلئ البئر
بنُع الؾيل والىحدان ميد حؾلخجي الادًب ازي ما الًسي واطمؿ ما ال ٌظمؿ
وهرا امس بالك السمؾت ٌؾىض ىلُال او ٍثحرا ؽما ًيخابىا حمُؾا مً ؽراب النيدان
بحُث ال ٌظخطُؿ مُه ؤحدها ان ًخيي فىائل اللُل والنهاز ،ومً هرا الباب باب
الالخياء باالصدىاء البؾُدًً ؽً صنحاتها طإحخنل بثمسة مً زماز الادًب همذ
وزطذ في الؾدد  571في  8112 -9 -51وهره الثمسة هي ىصُدة الشاؽسة بشسي
البظخاوي مخاطباث حىاء وهي ىصُدة طىٍلت جِاد جِىن دًىاها بمنسدها وىد
اجخرث مً الاًياؼ الىثري طلما للصؾىد الى طدزة الشؾس مؿ اجها جيه في بؾع
الاحُان ؽلى حامت الىشن لًُ دون ان حقسو مُه .ىد ًياْ إلااذا بشسي ؽلى وحه
الخحدًد الن هره الشاؽسة اإلاجزوٍت في صىمؾتها لم جحػ باهخمام هيدي ملحىظ
ؽلى ؤهمُت ما جُخبه مً شؾس ومً هيد ٍرلّ ،ىد ال ؤطخطُؿ جحدًد ؤطباب ذلّ
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ؽلى وحه الدىت زبما الن الىيد ألادبي في دًازها لِع وشاطا مىغما ىادزا ؽلى
الاحخىاء والخدبؿ ومؾسمت ألاشباه والىغائس ،والاخخالل والائخالل وزبما الن شؾس
بشسي هنظه ال ًطمح الى الياء الحجازة في بححرة الحدازت وما بؾدها واحتراح
معجصاث اليطُؾت والخخطي بحثا ؽً حىت الىؾُم او لهُب حهىم ال مسو .لم جلجإ
بشسي الى جيدًم الدؽاوي الىغسٍت لدظىَك ما جُخب ماخخازث ان جغل بؾُدة ؽً
الاطخؾساطاث الخلنصٍىهُت واإلايابالث الصحنُت والىدواث ألادبُت وما بليها مً طبل
الدؽاًت وؤلاؽالن وجنظحر ذلّ في جيدًسي ان حمُؿ هره الظبل جظؿ بظائؿ
الشؾساء بِل ما ميها السخُص مؿ الثمحن ،والثُاب البالُت مؿ احدر مبخُساث دوز
ألاشٍاء والخجمُل وهرا ما ال جسٍده الشاؽسة بشسي البظخاوي وال جسفب مُه بل
حظدىُسه وتهسب مىه بىصنه حماطت َاذبت ىد ًبهس طىئها ،لُنها طسؽان ما جخمد
وٍرهب زٍحها مُؾم الغالم وال مصباح في الطسًٍ.
اصدزث بشسي البظخاوي حتى الان طبؿ مجمىؽاث شؾسٍت َان ؤخسها مِابداث
الشجس  8118وىد طبيه ىبل طيخحن البحس ًصطاد الظنال  8111اذا اخرها
بىغس الاؽخباز مجمىؽتها اها والاطىاز  5927جخجلى ؤمامىا زالر ؽالماث خاصت
جخىشؼ في هطاىها حملت شؾس بشسي :
الؾالمت الاولى ومنها مِابداث الشجس داللت ؽلى هىؼ مً الاطخقساو الؾاطني
ومُه جدبدي اإلادزَاث الحظُت مً خالْ مُع اإلاشاؽس القىائُت اإلاظترطلت بلقت
جليائُت ال صىؿ ميها وال جصىؿ..
الؾالمت الثاهُت  :ومنها اها وألاطىاز جدْ ؽلى اختراو ؤطىاز الشؾس اإلاإلىمت الى
مظاء الخجسبت الخؾبحرًت في ىصُدة الىغم الىثري وحؾد هره اإلاجمىؽت مً الخجازب
الشؾسٍت السائدة في الشؾس الؾساقي ححن لم ًًُ الىغم الىثري ىد اطخىي ؽلى
ؽىده آهراٌ وٍمًُ ان هدزج مخاطباث حىاء التي ؤجِىا ؽلى ذٍسها لالحخناْ
باألدًب لبحث هره الؾالمت.
الؾالمت الثالثت :ومنها مجمىؽت البحس ًصطاد الظنال جدْ ؽلى اهخياْ حؾبحري
مً وهج الؾاطني اإلاظترطل الى هىؼ مً الترٍحز الصىزي بحُث جصبح مُه اللقت
بشازٍت ميخظبت ٌشحر عاهسها الى مشهد فسٍب طًُ في حدزه الُالمي مىنخح ؽلى
حدزه ؤلاًحائي وٍمًُ ان وؾد هره الاهخيالت هىؽا مً الخصىٍس اإلاشهدي
الظِىازٍىي وفي عجي ان هره اإلاجمىؽت حشِل اوؾطامت حادة في ججسبت بشسي
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البظخاوي الشؾسٍت وحظخحً مً اًما دازض للشؾس او هاىد له اهخماما خاصا ،ىلذ
ان مخاطباث حىاء جىدزج في مظاء الؾالىت الثاهُت التي جدْ ؽلى جحسز مً ىُىد
الشؾس اليدًمت والحدًثت لُنها جمخص في حىهسها ما حاءث به الؾالىت الاولى ذاث
الاطترطاْ الىحداوي.
ًغل شؾس بشسي في حمُؿ مساحل جطىزها مخىهج الؾاطنت ٌؾخمد ؽلى الخليي
والاطخيباْ مً دون وطائط جنظحرًت ؤٍثر الاحُان مهى ما ان ًيسؼ الاذن بصىجه
حتى ًخلياه اليلب في اللحغت هنظها ؤمىْ هرا اذا َان مصاج الخروو الشؾسي
مىنخحا ؽلى حمُؿ الاججاهاث مً فحر جمُحز بحن ىدًم وحدًث ومظخؾبد او
مخحسز الا في الابداؼ َل بحظب طسٍيخه في الخؾبحر وبهرا اإلاؾجى ًىدزج شؾس بشسي
في ما طماه اليدماء مً الىياد الشؾس اإلاطبىؼ الصادز ؽً مىهبت مىاجُت وهرا ما
جدْ ؽلُه اًظا مخاطباث حىاء .ححن ىساث هره اليصُدة شؾسث بىىؼ مً
الاشخؾاْ السوحي ابؾد ؽجي َل ما له صلت بىىؼ اللقت وؤلاًياؼ ومجاالث الخصىٍس
مِاهذ اليصُدة جيثاْ في اليلب ال ؽلى هُئت ؤصىاث لقىٍت بل ؽلى هُئت
جصىزاث صىمُت جيخني ميها الحدود وٍصبح ؤلاوظان والىحىد وألاشُاء ميها دالا
بؾظه ؽلى بؾع ماهُا بؾظه في بؾع،ليد جحييذ في هرا الىص اليُم النىُت
مً جُساز وظيي واطترطاْ الخؾبحر واليىاؼ اإلاصدوج والخصىزاث الصىمُت ىد ًياْ
ان الاطترطاْ الىحداوي اإلالتهب هرا ىد مىؿ الشاؽسة مً الترٍحز لُىىا اذا اخرها
َل ميطؿ ؽلى حدة هجد مثل هره النظُلت مخىمسة مُه ،ىد ًىغس ٍالمي هرا ؽلى
اهه احخناْ ذاحي اهطباعي ال ًسقى الى ما جسٍده اإلاىاهج الحدًثت واإلاظخحدزت مً
اصىْ مىطىؽُت حُادًت ؽلمُت في دزاطت الشؾس وهرا ؤمس ىد هخخله مُه الن
ألادب ؽامت ذو مىطلً ذاحي في حىهسه وال بد له مً ان ًازس في ؤلاوظان ؽلى
الىحى هنظه مً الراجُت ولرلّ ؤزي ان الحُم الجمالي جيبال او زمظا مً مهماث
الروو الىيدي مهما ادعى مً مىطىؽُت وحُادًت وبسودة ؤؽصاب ،لًُ مخاطباث
حىاء جثحر طاالا مشسوؽا ؤهي ىصُدة ىائمت براتها ام مجمىؽت ميطؾاث جخىالى في
خُط واحد مً الخىهج الؾاطني وهرا ٌؾجي ان َل ميطؿ ميها حاء مظخيال ؽً
ألاخس ال جسبطه بها بال زابطت الشؾس ؽامت ،حاءث َل ميطؾت مىاشٍت الًت ميطؾت
ؤخسي ؽلى مدي الىص الشؾسي محييت برلّ ما ادؽىه (الخُساز اليظيي) اذ َل
ميطؿ ًبدا بيلذ..بنخح الخاء زم ًلُه ميىْ اليىْ وميىْ اليىْ هرا ال ٌؾدو
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بظؾت حمل حادة جدىىؼ ميها السئي وألابؾاد لُىه ححن ًإخر هرا اليظً الىاحد
مداه ًخحىْ الى مخىىؿ ىد ًادي الى طسب مً السجابت الخؾبحرًت لًُ مثل هره
الخجسٍبُت ىد حظىـ مثل هرا الخُساز مً فحر ان جبطل الحُم ؽلُه.
مخاطباث حىاء ؤهي مخاطباث جخىحه بها حىاء هنظها الى مً جحب ام هي
مخاطباث ًخىحه بها الحب او الحبِب بلى حىاء ان ميىْ اليىْ بؾد مؾل اليىْ
ىلذ حاء ؽلى لظان الحبِب ٌؾبر ؽما جحع به الحبِبت مهى بهرا اإلاؾجى ال ٌؾدو
ان ًِىن ىىاؽا ٌظدبطً به الرٍس بىاطً ألاهثى في الىىذ الري ًِىن مُه مسآة
ًسي ميها هنظه ؤًظا وهره هي الحالت الصىمُت التي ًمتزج ميها الرٍس وألاهثى والتي
جصداد ططىؽا في َل ميطؾت جالُت وال شّ ؤن هره الخيىُت ( ان ًِىن صىث
الرٍس ىىاؽا لألهثى مظالت جدؽى بلى بؾع الخإمل بظبب مً ؤجها جصٍل النىاصل
بحن الصوححن وجىغس بليهما ؽلى ؤجهما صىزة واحدة في اإلااهُت جخجلى ازىحن في
الىحىد وخالصت اليىْ ؤن هرا الىص الشؾسي ىد جحييذ له اليُم النىُت آلاجُت
:
الخُساز اليظيي ،الاطترطاْ الخؾبحري ،اليىاؼ اإلاصدوج ،اللقت الخليائُت
اإلاطبىؽت ،والخصىزاث الصىمُت ،وفي جيدًسي ان الخأله في احخماؼ هره اإلاصٍاث
ٌؾد ججسبت حدًدة في شؾس بشسي البظخاوي.
إلااذا هجس الىشن ؤو ؤلاًياؼ ( مخاطباث حىاء ) مؿ ؤن طبُؾت هره اإلاخاطباث
الىحداهُت حظخدؽُه ،والحيُيت ان الىشن لم ًهجس مخاطباث حىاء هجسا جاما بل
ؤبيى صلت له بها ججؾل مً اإلاخاطباث واىؾت ؽلى حامت الىشن ان حاش الخؾبحر
حتى اهه لُيؿ مُه ؤحُاها :
وىلذ ًا امسؤة طِىجها لهب..
وصبرها ؽطب..
ولُلها وصب
احخاحي بالطىمان طُُىتي
بذا اطخثىِىا الؾبازة ألاخحرة مان بًياؼ هره اإلايطؾت ٌظحر ؽلى السحص بصىزة
ؽامت ومثل هره الحاْ جخالمح هىا وهىاٌ في مخاطباث حىاء ،ؤؽىد مإىىْ ليد
الخيُذ في هره اليصُدة ؽلى صنحاث ألادًب ببشسي البظخاوي وجحدزذ بليها
حدًثا صسٍحا ال ًخلى مً الاحخنالُت التي حظخحيها ومً حظىاث ألادًب ؤجها
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حسئث فاًت الجسؤة ححن ؽمدث الى وشس مخاطباث حىاء ؤما الاحخناْ بهره
اليصُدة وهي دًىان ٍما ؤإلاحذ لرلّ طابيا مهى احخناْ باألدًب وما جيشسه
ألادًب وٍُنل لها الاطخمساز في الصدوز مخحُت الى َل هرا الجمؿ اإلاثيه الري
ًسي ىطساث الظىء في جهاًت الىنً .ؤن اإلاسآة الىغُنت جخالمح ميها الىحىه الحُت
اإلاُثنت بؾطاء الصمً الاحي وبهرا جِىن الادًب براتها ججسبت مسٍدة جيدم او جحاوْ
ان جيدم َل مسٍد الى ؽالم الثيامت وحظد بؾظا مً الثقساث التي ؤحدثها ما َان
بالحظبان وما لم ًًُ بالحظبان.
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