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 في وْصِف الِحكاية والياَسمين

 محمد بيطاري

 

يحمل كل  التناقضات وتعبير  بوسعه أن  فضفاض حكاية، الحكاية مفهوم   شيء   لكل ِ 

شيء؛ بدايتها ليست ككل  غير المباشرة. الحكاية تستطيُع أن تصنع كلُّ المباشرة و

جزء  كل  واحدة  هي أكبر منها، من حكاية   هي جزء   أي  حكاية  البدايات وال فيها نهاية، 

الرواية  ا فإن  لذ ،من األحداث ال متناهية   لوحدها سلسلة   صيرُمقتَطع من أخرى حت ى ت

، كائن   رق المقارنة بين مع فا - لها حكايتها كلمة  كل  صورتنا في المرآة. كذلك،  هي حي 

هيئة معنى  بأخرى ة ومن الُممكن أن تولد مر   فالكلمات تحيا وتموت -الكلمة والحكاية

ةمساك اإلمحاكاتها ونستطيع أن نا الجميل في الحكاية . آخر ثم   بتفاصيلها وخيوطها مر 

ة أخرى ال بحث ال حري ة لشخصياتلنترك في كل  اقتراب منها  ناأن  ك؛ أي  ستطيعن مر 

 .وحدها عن مصيرها

ا، الحكاية،  وعن وباستطاعتنا أن نطورها أكثر، تها، علينا أن نستمر في روايأن ه أيض 

ر تفكيرنا في في ذلك ليس أن نطو   المهم  لكن   ة،نقل الحكايطريقة رها فقط، بل أن نطو 

بل  عمن الواقفقط  ستمد هانال ما، ة تتبع قص  فنأسلوب ا في رواية الشعر، تستخدم أن 

نقذها من ذلك نُ والوصف لحملها إلى الخيال نو من جحيم الواقع القصة بطل/لةزع بطتنن

هذا ما يضعنا أم لواقع وابتكار الحدث التراجيدي، صنع األحداث بدمج انثم   ،الجحيم

يال، لذلك من الخ اثنايا صدر الشاعر يكون أشد  رعب  الواقع في  هزلية الحياة: هي أن  

للحفاظ على الطفل الصغير بين منكبيه، يهرب من  محاوال   الشاعر يعود إلى عزلته

نسانيتنا إلأوال   لقلوب. الكتابة هي محاولة إنقاذ  "الكره" الُمتفشي والُمتغلغل في ا الالحب  

 الكتابةقية، حدود الد ول وفي أروقة المطارات والتقسيمات الالمنطنت على التي تعف  

دق في ابيأصغر ال رنا أن ا لسنا سوىذك  معية التي تُ لروح الفانية، الروح الج  ل ُمحاولة إنقاذ  
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بضع  عادلال توأن حكايتنا البشرية حديثة الوالدة  من هذا الكون، وعلى الرغم ةحكاي

قتني الحكاي النسبة لي، لكن بثوان  داخل حكاية الكون ودفنتني في  اتأنا فلطالما أر 

 .أو اعتقدت ذلك ني فهمتها جيد األن  رب ما كما أن ها، خذلتني،  ،قهااعمأعمق أ

 الحي  فيه،مطلق الوقت وشريكة ال شريكة م تنتهلإن حكى إن انتهت أم الحكايات تُ 

ا في حي ز الحكايالموت والحي الحكاية لن تنتهي، ألننا نحن البشر  اتاة اندمجا تمام 

سؤال  أي  كما  ،جميع ا نبحث داخل الحكاية عن جواب  على سؤال  واحد "من نحن؟"

 .يُفضي إلى ذات الشيءس في أي  مبحث نطرحه

، ا منوددُت أن أقتو حكايته له كغيره بطيئ ا في جرح  أقع و أقرأ مسترسال  ، هاطع جزء 

 :ما تي في وصف حكايةوتركُت بصم بهذا أكون قد أضفت حكاية منثورة

 

 الياَسمين نمدُ  جرح

 

، هكذا عالي ا من زهرة  إلى جاءْت الن حلةُ، تلك ال تي تقِفُز، َمغرورة ومتباهيةُ بألوانها ثم  

وشوشتني: "ال أحدُ ثم   زهرة حت ى طارت واقتربت من أُذنيأخرى وما أن حط ت على 

 داخليالصوت في نادَت الريُح النحلةُ، ولم تنتظر لتسمع  ."يصُل قلَب مدينة الياسمين

كنُت وصلُت أم لم  إنعن ي : "وأنِت أيتها النحلةُ ماذا تعرفين يصرُخ حتى تالشى

ادا إلى النقطة األخرى/ الطرف اآلخر الوصولأصْل".  صعب، أليس كذلك؟ وأنت  ئم 

 ".التي تختبرين هذا كل ما قفزتِ 

ورب ما لم تكن  الِم إلى أخر. كن ا نلتقي، صدفة  كن مدينة الياسمين، عادْت مرة ، من عل

حيل دون أن نؤلَم أحد ا، أن نرحل هكذا، صدفة، إال أنها أخبرتني: "نحن الذين نريد الر  

أعتقدُ  أناتكون تلك النحلة على حق؟"  الممكن أن عدُت للتفكير: "هل منلكن ني  ".وحدنا

ا أكثر من ذلكرب ما أنني وصلت،  سابق ا أو ربما اعتقد تُ  ظة ما كنُت ُمتأكد ا ، في لحأيض 

ا ت وأن ي حت ىأني وصل اورأ وصلُت باكر  ه دون أن تتفو   يُت جرَح مدينة الياسمين مفتوح 
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ا بأي  شيء، رأيُت الُجرَح، لمستُه ومس دُت عل ى رأسها. كنُت ُمتأكد ا أنها هي أيض 

ومن الجرحِ فاض ِعطُر مدينة  رحَ رأيُت الج أنا وصلت، لكن، لم يؤكد أحد لي ذلك.

؟ قال صوت ذلك، الذي ال يريدُ إال  الغياب، وال يشد ه سوى ذلك هاحَ جرَ ، َمن الياسمين

 شيء  أي  ب شعرونلم يعرفوها. أولئك الذين ال يو لت: أولئَك الذين سكنوها، قالضجيج

 جرحها بل رأيُت كيف تم   لم أَر الجرَح فقط ن.الد م الذي تنزفه مدينة الياسمي سوى

خر أملها. وحش  آضخم ذو األنياب الفوالذية ينهُش ورأيُت الوحش ال ورأيت من جرحها

أنا ال أحُب  عن فريستها. احثة  ب ائحة ال تشبه سوى رائحِة الِضباع التي تخرج ليال  ذو ر

بوبي ، أسميتُه "بوبي" الذي ، الكلبا رأيُت ضبع ا يأكُل كلب اضباع. عندما كنُت صغير  ال

ا للنجاةاللطي ، لطالما يذكرني بذلك الولد ا ف، لم يكن له حظ ا وفير  لص غير، فماَت مأكوال 

ا في حق  لن ومدينة الياسمين نا، أالذي ماَت مطعون ا بسكين بائع الرصاصات الفارغة

حتأنا أخرج منها ، وها ولدُت، ُومنها أولدُ كل لحظةأنا من، رح الربيعشجر الكرز ف  لو 

أحببُت أن أخبركم عن  واعتقدُت أني لن أراها بعد ذلك، لكن ي رأيتها، وألني رأيتهالها، 

في الغياب كلكم،  أن أخبركم أنكم جميع ا، بتحها، أحببت أن أخبركم عنها، وأحبجر

مدينة  لكن  ، الداخل، كُل واحد منكم هو مدينة ياسمينوالحضور، من في الخارج أو 

الجشع  ياسميني  بريئة من هذا الدم، هي النقاء األبدي في جوهر اإلنسي وفي مواجهة

وكل   الُمستقبل، فيها كل  التناقضات وحلم حاضرلالُمتجذر. هي حلُم الماضي وحلم ا

 .جماليات مثل قصيدةال

ة، حيث  لي: "هل تعلم أني  لتفية عن أنظار هذا العالم، قاخ نلتقيكن ا صرخت ذات مر 

ا؟" كانت تؤكد وال تتسلن  تمس ح غبار هذا العالم من  ل، قلُت لها بينما هياءأحيا كثير 

حيل هو الحقيقة الوحيدة، لكن ك منذ اآلن خالدةعلى وجنتي    ."خالدة في الحكاية ،: "الر 

طالل هذا الخراب الهائل، خراب التالشي على أ من انتظرنا يا مدينة الياسمين، أ

ا وسيوال    جارفة تأخذ معها اإلنسان الذي يُوقع بنا األلم عميق ا، حيث الد مع ينهمُر أنهار 

الفراغ، الفراغ الذي ول دَته اللغة في التعبير عن  ورائحة الكتُب الُمكد سة في طعم الليالي

 .حكايتنا
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 ةومدينة الياسمين تأتي على غفلة كما يأتي األحب  

 وترحل على غفلة كما يرحل األحبة.
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