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 :قبل املقتطف

وليس الديناصورى، (املقتطف من آتاب أسامة الدناصورى
أعىن(أى الكتاب ..) تناَزل، مث أصّر نّبهَنا إىل ذلك، وأصّر، و

 .، ومات8/12/2006ىف ) الكتابة

، ويتمناه، ويتحداه، ويرحب به، )املوت(مات وهو ينتظره 
) أقل من شهر (5/1/2007ويرفضه، وينتصر عليه مبوته هكذا، مات يوم 

قرأت الكتاب مرغما مبناسبة أنه سوف يناقش ىف ندوتنا
لندوة الىت آنت قاطعتها حمتجا، تلك ا7/12/2007الشهرية 

ألسبابألول مّرة منذ أآثر من ثالثني عاما الشهرين املاضني 
هرمان هّسه وجتليات التعدد إىل "2007-10-28يومية  (ذآرهتا

، أعود هلا مضطرًا فأتعرف عليه بعد")1..) إليه(التكامل 
 .أن رحل، أعود احتفاال مبوته، أعىن احرتاما ملوته

 قد آتب قصيدة- مل يطرق باب الشعر قبال-آان ابىن حممد  
 أخبار ألول مرة ىف- على حد علمى–نشرْت له ) مل يسّمها آذلك(

 آتبها ىف هذا الذى2007-9-23بتاريخ ] 741العدد[األدب 
 هى- زوجته-جرى، جيرى، أعطاىن القصيدة، أو رمبا هالة ابنىت 

الىت أعطتنيها، آان مرتددًا، فهو عادة ال يعطيىن ما يكتب، وال
ما ينشر، وال ينبهىن إىل ما يفعل، هو على وشك بلوغ سن

 ،!) عاما46(أسامة بعد شهرين 

 رمبا آان أسامة صديقه، ورمبا ال، أنا ال أعرف أصدقاء حممد، 

مرة غامرت وعرفت بعضهم عن قرب، رفضوىن بقدر ما
 رفضتهم، فهمُت وابتعدْت، 

 على استمرار صداقتهم مع- ومازلت حريصا–لكنىن آنت 
بعضهم لبعض، أفرح هبم من بعيد لبعيد، ال أريده أن يصري

 علم،مثلى، هو دمث ىف حدود ما أ

أنا أخّبط فيمن يقرتب بال هوادة، وال استئذان اليتحمل، 
وهل" (مبعاملة املثل"اليستطيع أن يرّد ىل ختبيطى، مع أىن أمسح 

 !!)ّثَم ختبيٌط بعد مساح؟
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 ينصرف من اقرتب،

 ال أندم
 وال أفرح 
 وأنتظر 

 .يطول انتظارى، فأنتظر 

أعرف أىن ال أعرف معىن.. "قرأت قصيدة حممد، آتب ىف قصيدته
 ؟..توجد صداقة بال حبهل " احلب

 !! نعم

 ملاذا نصّر على أن نسّمى األشياء؟

 !فما بالك بالعواطف؟ 

أسامة حىت أتعرف على حممد إبىن، ورمبا) آتابة(قرأت آتاب 
تعرفت على صديقه أوضح، أو على نفسى والفضل آله ألسامة

 ،"الدناصورى

 الذى ذهب ومل يذهب،  
 . مع أنه مل حيضْرىن قبًال

 )قبل املقتطف(الكتاب 

مل أعد أفضل استعمال آلمة ملحمة، مع أنىن رحبت هبا حني
الكتاب قصيدة ملحميةوضعها شيخنا جنيب حمفوظ قبل احلرافيش، 

، دون أن يذآر أارواية احلرافيشآل من يذآر طويلة 
 مل يلتقط املراد، " ملحمة احلرافيش"

ناجلزء الثالث م"قبل اسم روايىت " ملحمة"أضفت آلمة 
، الىت ستصدر عن اهليئة العامة خالل"ثالثية املشى على الصراط

 وفجأة أضفت"الرحيل والعْود"أسابيع ، ظل امسها مدة طويلة 
آلمة ملحمة دون اقتناع، آنت قد حبثت عن أصل آلمة ملحمة ىف

مللحمة حمفوظ، ووجدت هلا تعريفا مناسبًا يليق مبلحمة"نقدى 
ه على عالته، فتجرأت وأمسيت اجلزءاحلرافيش، لكنىن مل ألتزم ب

 وىف انتظار نقٍد،"ملحمة الرحيل والعوْد": الثالث من ثالثيىت
 !.أحتمل مسئولية ما فعلت) إن وجد أصال(قاٍس 

أسامة الدناصورى ملحمة باملعىن اجلديد) آتابة(آتاب 
 الذى ارتضيته، دون أن أحتاج إىل تعريف جديد

 مدخل فاقرأهأسخفإذا أردت أن تقرأ الكتاب من 
 .سرية ذاتيةباعتباره 

أما إذا أردت أن تتسع ساحة تلقيك له مبا يستحق،
هو... فاقرأه من خالل ما سجله حممد بدوى على ظهر الغالف

 ".آتابة فضاء املرض وجتربته"

 وال حىت ذلك،
 .مع أنه قريب من ذلك

 :فماذا هو
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أو اآتشفت (قصيدة ممتدة،أنا شخصيا قرأته، باعتباره 
، رفضت أن أمسيها ىف البداية، لكن)يت منهذلك بعد أن انته

، ملاذا؟ مع"املوت"آل العناوين الىت خطرت ىل آان هبا آلمة 
 مل ميت بعد؟) من واقع قصيدة حممد(أن املؤلف 

ذلك: املوت"منذ آتب أدونيس ىف رثاء صالح عبد الصبور 
، وأنا أقتطف قوله هذا وأعود إليه دون أن"الشعر اآلخر

 أشرحه، أزيد عليه أو 

 انشغاىل حبكاية املوت هو هو انشغاىل حبكاية احلياة، 

  -على قدر علمى-آال االنشغالني ال مربر هلما، 

ال أعرف نوعا آخر من األحياء تشغله هذه القضايا
 السخيفة ىف أى مستوى من مستويات وعيه،

وجدت نفسى أعربمؤخرا، حني توقفت عن االنشغالني معا،  
  واملوت، احلاجز بني احلياة

آل املطروح علينا هو أن نقرر خرجت من التجربة منتبها إىل أن 
أم ال، ) أحياء(إن آنا سنختار احلياة طاملا حنن مازلنا نسمى آذلك 
 .حىت لو اخرتنا املوت بوعٍى مسئول، فقد اخرتنا احلياة

أسامة اختار احلياة وهو يعيش املوت آل دقيقة، بل آل ثانية،  
، اختارها ضد آل احلسابات، وآتب آتابه يهاختارها مبلء وع

 ...فوصلىن من خالهلا اختياره األصعب من الصعب، هذا " آتابته"

 قصيدة حممد

أتوقف اآلن فجأة، وأترك أسامة، أو أذهب إليه من باب
آخر، من خالل صديقه، أحاول أن أتعرف عليه من قصيدة حممد،

غة الفعلاآتشف أن عنواا فيه آلمة املوت، لكن ىف صي
  ،"رسالة إىل رفيق ميوت" "ميوت"املضارع 

 حممد آتبها رمبا بعد شهر أو شهور من موت صديقه،
  ،"ميوت"فلماذا؟ الفعل املضارع  
 أول مقطع فيه دعوة للقتل 
 ".أو حاول قتلى ألموت أنا بدال منك".... 

 :لكنه سرعان ما يقرر أن الدورة ّدوارة وهو يؤآد لصديقه...

 ، "وت، وقريبا جداًَلكنك ستم"
 ، )ال نفس املقطع(ولألسف هو خيتم القصيدة بنفس املوقف 

 حاول قتلى بدال منك، "
 لكنك أنت األقرب،

 ستموت قريبا جداًَ،  
 ".وستعرف

  "ألموت"الحظت اختفاء آلمة 
  حاول قتلى ألموت أنا بدال منك: ىف البداية قال

 وىف النهاية قال 
 " حاول قتلى بدال منك"
 اذا أنت واثق هكذا يا حممد أن صديقك سيموت؟مل
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 "وقريبا جدًا؟"

آما بينُت ىف نقدى ىف ملحمة–إذا آان اخللود مستحيال 
  فإن املوت أآثر استحالة  -احلرافيش

صاحب: جالل األول(حني قال جنيب حمفوظ على لسان جالل 
 ) اجلاللة

)64هـ " (املوت ال جيهز على احلياة، وإال أجهز على نفسه"
 : هكذا) 95هـ  (     قدًاعقُبت على ذلك نا

هو البداية، واحلياة هى) ال الوالدة اجلسدية(املوت .. 
مث أضفت آيف أن"إرادة التخلق من يقني املوت والوعى به، 

، وليس"ىف املمر بني املوت واحلياة".. حمفوظ حدد مسرح ملحمته 
 ، فاملوت هو األصل، واحلياة احتمال قائم، بني الوالدة واملوت

ع اآلن ألنه يبدو أن الذى خيّلق احلياة ليس يقني املوتأتراج
 !!وإمنا هو املوت ذاتهوالوعى 

فعل" (يرغب"هل بلغك بعض ذلك يا حممد؟ هل صديقك أسامة 
 فعًال أن ميضَى فورا؟) مضارع

 :وأنت تقول" حممد"ملاذا هذا اليقني يا 
  أنك ترغب ىف أن متضى فورًا-علمًا تامًا-أعلم 

 :ت قائًالهأنت استدرآ
 !!لكن ينقصىن متام العلم

 شكرا 

 أسامة أنه رِغَب أبدًا أن ميضى فورًا ) آتابة(مل يصلىن من آتاب 

 . استأذنك يا حممد نعود إليه ألسامة 

 !!ياه

 ما آل هذا؟ 
 " عن الشعر والنثر"عنوان اليومية هو 

  مقتطف وموقف،:والباب الذى مسح بذلك هو

 أين املقتطف وأين املوقف؟

 املقتطف األول
  ىف آتابه ما األدب  نبدأ جبان بول سارتر

هى أن ميدان: وعلينا أن نسجل هنا تفرقة أخرى".... 
املعاىن إمنا هو النثر؛ فالشعر يعدُّ من باب الرسم والنحت

وقد المىن قوم زاعمني أىن أبغُض الشعر حمتجني،. واملوسيقا
 قلماLes Temps Modernesلزعمهم، بأن جملة العصور احلديثة 

ولكن ىف هذا الدليل على أننا حنبه، على خالف.. تنشر شعرًا
 ".ما يزعمون

وحسبنا ىف إقناعهم أن يلقوا نظرة على اإلنتاج األدىب
  .لشعراملعاصر لريوا فيه ضآلة ا
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لن تستطيع حبال: "لناقدون ىف زهو املنتصر يقول هؤالء ا
مل أْرِم إىل) أنا(و. ؛ وهذا حق"التزاميًا"أن حتلم جبعل الشعر 

هذا؟ أألنه يستخدم الكلمات آالنثر؟ ولكنه اليستخدمها بنفس
إنه ال يستخدم الكلمات حبال،: الطريقة؛ بل لنا أن نقول

أن تكونفالشعراء قوم يرتفعون باللغة عن . ولكنه خيدمها
 .نفعية

 املقتطف الثاىن

تذآرت هذا املقتطف األول من سارتر مبجرد أن قرأت فصل 
، رحلت إليه، مث عدت)104 – 89" (عن الشعر والنثر"أسامة، 

 :إىل أسامة فوجدته قد حلَّ االشكال تقريبا هكذا

آّل له. الشعر والنثر وطنان، خمتلفان، ومتمايزان"
 . ره، ومثارهناسه، ولغته، وطقسه، وأشجا

آنت أسكن أرض الشعر، وأعترب نفسى مواطنًا من الدرجة
 . األوىل

وألن أرَض الشعر أرٌض فوق واقعية، فهى ليست هى بالضبط ىف
 فالبعض يراها واحًة خصبة، وأرضًا، مثمرة، .عني آل قاطنيها

والبعض اآلخر يراها جرداء. وأشجارًا خضراء طوال العام
فراسَخ وأمياًال، عابرًا السراب تلويظل يسري فيها . وعرة

السراب، حىت يظفر ىف النهاية بشجرة وحيدة، تتدّلى منها مثرة
واحدة يتفيأ ظلها قليال، مث يعاود السري، بعد أن يبتل ريقه

 . بالعصري احللو، وهتدأ معدُته

 . آال البعضْين يشفق على اآلخر 

لثاىن،أما ا. فاألول من فرط إشفاقه على الثاىن اليراه
ويعرف أيضًا أن. فإنه يرى األول جيدًا، ويعرف آم هو بائس

 . اليصلح لشئ) َزْنَزْخلت(ما هى إال. ما يكنزه من مثار

فهى آالغابة املتشابكة األغصان، آل: أما أرض النثر
لكن الثمار املرجّوة دائمًا. أشجارها مثمرة، وقريبة املنال

بل. ليس آل قاطنيها. .ال . إذ ال يراها سوى قاطنيها. خفية
ذلك الذى ميكنه أن يكون حّطابًا، وطالَع خنل، وصيادًا،

 حىت متكنه الغابة من .ومستكشفًا، وقصاَص أثٍر، ىف شخص واحد
 . مثارها العزيزة

ىف آل مرة. لقد غزوُت أرض النثر مرات معدودات من قبل
آنت أتسّلل على وجل واستحياء، وأعود سريعًا، بعد أن أختلَس

 . مثرة صغرية

 :اآلن، بعد أن جترأُت وتوغلُت قليًال، أوشك أن أقول

 ) بائس هو الشاعر الذى مل يعرف النثر أبدًا( 

، وما على الكاتب سوى أن ينقلها من)احلياة نثر(
 .واقعها إىل الورق

  :ولكن السّر آله يكمن ىف عملية النقل هذه
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ومن أية زاوية، وأى املفردات: آيف ترى نثر احلياة
 ك أآثر من اآلخر؟ يسرتعى انتباه

مث الغاللة الرقيقة، الىت تغّلف املشهد الذى وقع اختيارك
 .عليه

والىت. تلك الغاللة الىت هى روح الكاتب، ومزاجه اخلاص
 . حتّول تلك املشاهد إىل نصوص

والىت. املشاهد الغافلة، الىت تسبح ىف دميومة الوجود
 . هتمامتنزلق عليها األعني دون أن توليها أى قدر من اال

إىل أن تأتى عني الكتاب، فتضعها بني قوسني، مث تنقلها حبرص
 . إىل الورق، لتبدأ حياًة جديدًة ال تنتهى

أسامة، خنرج منه) آتابة(هذا املقتطف الثاىن من آتاب 
برؤية خمتلفة ملا أمساه نثرًا، إن املسألة ليست ىف تقسيم

ى منهما، وإمناخطابنا األحدث شعرًا أم نثرًا وال ىف تعريف أ
هى ىف التعرف على حرآية اللغة من خالل آلٍّ منهما، دون حاجة

 .إىل الفصل بينهما تعسفا

 ؟" قصيدة"طيب، أهلذا أمسيُت آتابة حممد هذه 

)آتابة(مث إنىن حني بدأت يومية اليوم، قلت إن آتاب 
 أسامة قد وصلتىن قصيدة ممتدة، 

تبه حممد ىف صديقه،فليكن املقتطف الثالث واألخري هو ما آ
لصديقه، عن صديقه، عن نفسه، لنفسه، ىل، وقلت ُأى اليومية

 .باقتطاف حمدود من تلك القصيدة

 حاولت أن أقتطع مقطعا أو اثنني من القصيدة فلم أستطع،

 :خفت أن أظلمه، فقلت 

ماضّرىن لو أثبتها آلها، مث أعلن موقفى من آل ذلك فيما 
 ! بعد؟

 :فها هى ذى 
 : تطف الثالث واألخرياملق

 رسالة إىل رفيق ميوت

 .ستموُت قريبًا جدًا
 ابصْق ىف وجهى، أنَت ومن يرغُب ىف أن يرأَف بْك،

 أو حاول قتلى ألموت أنا بدًال منْك،
 َلكنَّك ستموْت،
 وقريبًا جدًا

)1( 
 هـا أنـَت وقـْد أصبـحْت

 تعـرُف وحدْك
 ما آـّنا نسـعى نعـرُفُه سويًا

 بحـَت تعـايُن ما يهجُس أحـيانـًا،ها أنت وقد أص
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 إذ أستشعر موتى ميـشى جنىب
 .ها أنَت وقْد أصبـحَت األقـرْب

 ابصـْق فـى وجـِْهى واْآـَرْهـِنى،
 أو حـاوْل قتـلى بـدًال منـْك

 لكـْن فلتسـعـد باحلـظِّ الطيـْب
 ولتـأمـل فـى وصـٍل طـيـب

 أو
 فلتسـعـد بالـوصـِل الطيـب
 ولتـأمـل فـى حـظٍّ طـيـب

)2( 
 أّنـَك ترغـُب فـى أْن َتمـضـى -علـمًا تـامـًا- أعلـُم
 َفـْورًا

 -أيضـًا-أعلـُم أنِّـى أْرغـُب فـى أْن أمضـى فـورًا 
 "متـاُم العـلـْم"لكـْن َيْنقُصـِنى 
 أنـَت األْقـَرْب

 أنـَت األْوَثـُق واألْوَآـْد
 ال ْحتِسـْدَنا، حنـُن األْضَعـف،

 َبَعْدْحنـُن املازلنـا مل نتـأآَّـْد 
 .ال تتـَردد واذَهـب، وافَرح ُمبِضيِّـَك حنَو َيقٍني ُمطَلق

 ال حتسـب أن العـدم هنـاك
 ال حتسـب أن هنـاك عـدم

 حسبك أنك أنـت اآلن هنـا
 وهو املمكن إثبـاتـه،

 أو غـاية ما ميـكن إثبـاتـه
 هل تقـدر أن تثـبـت شيئـًا آخـر عّنـِى لـى؟

 أو عنـَّـك لـك؟
 )3( 

 ْبُتـَك َيْوَمًا؟؟هل أحَب
 هل ما زلـُت أِحـبُّْك؟؟

 أما عـْنك فجـاوْب أنـْت.... أعـلُم عنـِّى، 
 أعـرُف أنِّـى ال أعـرُف معـىن للحـْب

أنَّ مماَتـك جَعـَل ممـاتى َيْمـشى : لكـْن، أيضـًا أعـرف 
 َجْنِبى

 أنَت األْوَآـد
 وتأآـدتُّ اآلْن

  حيـاِتك أيضًاأنَّ حيـاتى آاَنْت َتْمـِشى َجْنَب
 ال أعرُف آيـْف

 إال أنَّ فراقـك ذآَّـَرِنى بَرحـيلى
 ذآََّرنـى أنِّـى َلسـُت قريبـًا منـهم
 :ذآـرىن أنـَك أنـَت األقـرُب منـه

 "اليـنـتـظـرك"
 وأنا أْسـَعى
 وْحـِدى أْمِضـى
 وحـَدَك َتْمِضـى

 .ال أعـرُف إْن آـاَن اْلَيـْنـَتـِظـُرك َيْنـَتِظُرْك
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................... 
 ْل أْحَبْبـُتَك يْومـًا؟؟ه

 هْل ما زلـُت أحبُّـك؟؟
 !وملاذا يبدو أنِّى َلْم أْعِرْف إالَّ اآلن؟

)4( 
 أنـَت اآلن األقـَْرْب؛ فـاْرشـْدِنى

 هْل َتَتـألـَّـم؟
 وملـاذا؟.. هل يـْلـَزُم أْن َنَتـألـَّم؟ 

 "وملـاذا"لن أْسـَأَل ! ال
 ...ُتْنـِزُلَنـا اآلن" ملـاذا"فـ 
 مرتبـٍة أْعـَلى لألْدَنـىمن 

 لكـْن ُقـل لـى، َعلِّْمـِنى
 هـل أصبحـَت حتـبُّ األَلـَم اآلن؟؟

 هـل واَفـْقـْت؟؟
 تـرفـُض؟؟/أمَّـا زلت تعـارُض

 أْحـلـُم أنِّـى َيْومـًا َلـْن أرُفـض
 أْحـلـُم أنِّى َسْوَف ُأَعلـِّـُم نفسَى أن أسَتْسلم

 َلـَمـًاآيـَف سيصبُح َأَلـِمـى َأ: لكـْن
 إْن لـَْم أْرُفـض؟؟

 أنت األْعَرف؛
 هل َتَتـألـَّـم؟: قـل ىل َهْمـَسًا

 :قـل لـى وَلـْو فـى السِّـْر
 هل أنَت ُهَنـاْك؟ هل َتْعـِرف َبـْعد؟

 .أنـَْت األْقـَرْب: يا خبَتـك
 ابصـْق ىف َوْجـِهـى واْآـَرْهِنى
 أو حـاوْل َقْتـِلى َبَدًال ِمْنـك

 .َأْنَت األْقـَرْبَلِكنَّـَك 
 َسَتُمـوُت َقريـبًا جـدًا

 .وَسَتْعـِرف

 : املوقف

 الزائر، بعد آل هذا؟/ أى موقف ينتظره مىن القارئ
 جتاه أى مقتطف من آل هذا؟

 آتاب أسامة؟
 أم املقتطف من رأى أسامة ىف الشعر والنثر؟

 أم املقتطف من سارتر؟ 
 أم قصيدة حممد؟

دًا هنا ىف اليومية امسيناهسبق أن اقرتحنا عنوانًا جدي
  "مقتطفات بال موقف"

هل جيوز هذا العنوان هلذه اليومية تصحيحا للعنوان
 األصلى؟
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