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االأ�صـــعار: 

إمــارات الإمــارات الإمــارات 10 دراهم - قطــر 15 رياال - البحـرين 1.5 دينــار - الكويت  لطنة ُعمان ريال واحـد - اصلطنة ُعمان ريال واحـد - اصلطنة ُعمان ريال واحـد - ا ص�ص�

3000 لرية -  لبنان  75 لرية -  وريا صوريا صوريا  ص دينار - �ص دينار - � 1.5 أردن الأردن الأردن  ا 15 ريــاال -  ـعودية صـعودية صـعودية  ال� ال�ص دينـــار -  ص دينـــار -  1.5
ــودان صــودان صــودان 125 جنيهـا - تونــ�س دينــاران - اجلــزائـر 125 دينـــــارا - ليبيـــا  ص جنيهات - ال�ص جنيهات - ال� م�صـــــر 4

1.5 دينار - املغرب 20 درهما - اليمن 90 رياال - اململكة املتحدة جنيهان - امريكا 3 دوالرات - 
ا وايطــــاليـا صا وايطــــاليـا صا وايطــــاليـا 4 يورر. صفرن�صفرن�

ية: �ية: �ية:  �ن�ن نصنص صرتاكات ال�صرتاكات ال� رتاكات ال�صرتاكات ال�ص صاال�صاال�

رتاك. صرتاك. صرتاك.  صيمة اال�صيمة اال� يمة اال�صيمة اال�ص ص رياالت عمانية- تراجع ق�ص رياالت عمانية- تراجع ق� ات: صات: صات: 10 ص�ص� �ص�ص صؤ�صؤ� ؤ�وؤ�و و رياالت ُعمانية، للمو رياالت ُعمانية، للم للأفراد: 5

إدارة التوزيـع ملجلــة »نزوى« عــلى العنوان التايل:اإدارة التوزيـع ملجلــة »نزوى« عــلى العنوان التايل:إدارة التوزيـع ملجلــة »نزوى« عــلى العنوان التايل: إدارة التوزيـع ملجلــة »نزوى« عــلى العنوان التايل:رتاك خماطبة  إدارة التوزيـع ملجلــة »نزوى« عــلى العنوان التايل:رتاك خماطبة  رتاك خماطبة صرتاك خماطبة ص صوميكن للراغبني يف اال�صوميكن للراغبني يف اال�

لطنة ُعمان. صلطنة ُعمان. صلطنة ُعمان.  ص روي - �ص روي - � سن �سن �س.ب: 3002 - �لرمز �لربيدي 112 لـر واالعلـر واالعل ـر واالعصـر واالعص صة ُعمان لل�صحافة والن�صة ُعمان لل�صحافة والن� ة ُعمان لل�صحافة والن�صة ُعمان لل�صحافة والن�ص ص�ص� �ص�ص صؤ�صؤ� ؤ�وؤ�و وموم

أخرى للن�رش  أية جهة � إىل � �ملو�د �ملر�سلة للمجلة ال تر�سل �

أ�سحــابهـا آ�سـفـــيـن - �لتعـــامــل مــع � إال �سنـــوقـف - � و�

)على �أال تزيد �لدر��سات عن ع�رش �سفحات و�ملتابعات عن �أربع �سفحات فقط(

- يف حالة �القتبا�س من �ملجلة ، يرجى �ال�سارة �ىل �مل�سدر - 

^ تر�سل �ملقاالت با�سم رئيـ�س �لتحريــر.. و�أن ال تكون قد ن�رشت ورقيًا �أو �إلكرتونيًا ^

^ �ملقاالت تعرب عن وجهات نظر كتابها، و�ملجلة لي�ست بال�رشورة م�سوؤولة عما يرد بها من �آر�ء ^ 



 4 افتتاحية:
ّ اجلّد اجلّد الأكرب؟: �سيف الرحبي. ُ

 قدم
ُ
 قدم
ُ

ْ وط�أْت وط�أت لأول مرٍة أي بقعةاأي بقعٍةأي بقعٍةأي بقعٍة أي بقعةفـي  أي بقعةفـي  فـي - فـي - 

  16 درا�صــــات:

وابن  النِّْزوي  النزلي  زلي  النسّ النسلي  لي  س�س� �ف�َف امُل جمل�س  يف  درا�سة  املفت..  جمل�س  يف  درا�سة  فت..  الإن�س� حديث  الإن�س�-  حديث  س�- 

ة سة سة   )ق�
ّ
 )ق�
ّ

س )ق�س �توف�توف� أخماأخم�أخم�أخم� آناآّنآّن�آن�آّن� آن و آن و �يف�يف� � ت�سفيت� ت�سفيت� �رين�رين� أحمد ال�سعيدي- ماأحمد ال�سعيدي- م�أحمد ال�سعيدي- م�أحمد ال�سعيدي- م� َزيق: 
ُ
زرزر

بني  العروي  مغ�يرة:  مغ�ريخية  �ريخية  ت� ت�أفق  ت�أفق  تاأفق  أفق  يف  نيوف-  نوفل  نيوف- ءين(  نوفل  وف- ءين( 
ّ
ني نوفل  ءين( 
ّ

�لق�لق�

وديع  وديع سعر  وديع سعر  عر  � يف  اللغة  نفي  موهوب-  حممد  �سريخ:  يف  اللغة  نفي  موهوب-  حممد  سريخ:  والت� والت�الفل�سفة  �الفل�سفة 

س�س�س النَّ من  الن�  من   � وقربه� وقربه�ة  �ة  وقربهس وقربهسة  ة  سح�سح� الف� القراءة  عطية-  الف�  القراءة  عطية-   � ر�س� ر�س�دة:  س�دة:  ��سع��سع�

�ن كلر ترجمة: ربيع ردم�ن كلر ترجمة: ربيع ردم�ن  . �ث�ث� �جون�جون�

64 ملف فا�صل العزاوي:
حممد مظلوم  إعداد وتقدمي: اإعداد وتقدمي: إعداد وتقدمي:  إعداد وتقدمي: -   إعداد وتقدمي: -  

خ�لد  خ�يبي-  �يبي-  الوه� الوه�ف  �ف  الوهس الوهسف  ف  من�   - من�سلح    - سلح  �س� �س�ملة  س�ملة  �س�  : �س�ركون   : �ركون  امل�س� امل�س�-   س�-  

�املع�املع�يل - ملينك�س كويلي - �سيف الرحبي

94 ملف ج�خة احلارثي:
إعداد وتقدمي: هدى حمد اإعداد وتقدمي: هدى حمد إعداد وتقدمي: هدى حمد  إعداد وتقدمي: هدى حمد -   إعداد وتقدمي: هدى حمد -  

�سليم�ن   - عبدالرحمن  �سليم�   - عبدالرحمن   � لن�  - زروق  حممد   : لن�ركون   - زروق  حممد   : �ركون  امل�س� امل�س�-   س�-  

�رثي- جن�رثي- جن�ح اجلبيلي . �ج احل�ج احل� �املعمري - ابته�املعمري - ابته�

124  حــــــــ�ارات:
فديسفديسفدي سن ال�سن ال� �وره: بي�وره: بي� �ن العي�سى ح�ن العي�سى ح� ��سليم��سليم�  -

�ورته: ف�ورته: ف�تن حمودي  �ر ح�ر ح� �يت العط�يت العط� �- عن�- عن�

138  م�صـــــــــــرح:
وك: حممد سوك: حممد سوك: حممد  سك�سك� ك�سك�س أروقة املخترب امل�رسحي لإليزابيت ت�اأروقة املخترب امل�رسحي لإليزابيت ت�سأروقة املخترب امل�رسحي لإليزابيت ت�سأروقة املخترب امل�رسحي لإليزابيت ت� - رحلة يف 

�سيف

152  �صينمـــــــــــا:
ُغوِزي  دولوز«:  »جيل  غوزور  دولوز«:  »جيل  وزور  غس دولوز«:  »جيل  غسور  دولوز«:  »جيل  ور  ت� بح�سب  ت�س  بح�سب  س  وال�سينم� الفل�سفة  وال�سينم�  الفل�سفة   � -

طفىسطفىسطفى. سم�سم�

164  ت�صكيـــــــــــل:
أزغاأزغ�أزغ�أزغ�ي. - مو�سى عمر.. املجرب القلق: عبدالعزيز 

يف هذا العدد



170  �صـــعــــــــــــر:
عر ال�سويدي احلديثسعر ال�سويدي احلديثسعر ال�سويدي احلديث أخرى من ال�اأخرى من ال�سأخرى من ال�سأخرى من ال� س�ء وق�س�ء وق�س�ئد  �بالد امل�س�بالد امل�س�  -

الق�ئد-  �ب الأخري: عبداحلميد الق�ب الأخري: عبداحلميد  الب� الب�إبراهيم درغوثي-  الب�إبراهيم درغوثي-  الباإبراهيم درغوثي-  إبراهيم درغوثي-   : ترجمة 

الآن:  الآن: أترقبك  الآن: أترقبك  ك 
ّ
أترقب
ّ
أترقباأترقب املال-  أحمد اأحمد أحمد  الن�ئم:  الن�آة  الن�آة  الناآة  آة  مر يليه  يحدث  النأن  آة  مر يليه  يحدث  النأن  آة  مر يليه  يحدث  مراأن  يليه  يحدث  أن  ك سك سك  سيو�سيو�

�رك الع�رك الع�مري-  أخرى: مباأخرى: مب�أخرى: مب�أخرى: مب� سو�سو�س و�سو�س سحممد احلرز- مطر الطفولة ون�سحممد احلرز- مطر الطفولة ون�

خري: سخري: سخري:  ال� ال�س�سون  س�سون  ال�دّل ال�دل�سون  �سون  ُي يدل  دل  كهنٌة العكرمي-  فوزية  كهنةسم�س:  العكرمي-  فوزية  كهنةسم�س:  العكرمي-  فوزية  م�س:  ال� ال�سوء  سوء  ال�س ال�سوء  وء  � �سعلى  سعلى 

أبو اجللد- ال�ساأبو اجللد- ال�س�أبو اجللد- ال�س�أبو اجللد- ال�س�ئر وحيدا:  �لد العب�سي- حب�لد العب�سي- حب�ل �رسية: فيوليت  �خ�خ�

�مري- خديعة: ط�مري- خديعة: ط�لب املعمري �لبيد الع�لبيد الع�

190 ن�صـــ��س:
تذكري  تذكري سب  تذكري سب  ب  ن� موري  ن�سيو  موري  سيو  ن�س موري  ن�سيو  موري  يو  لتو� لتو�س«  س«  �ليفورني�ليفورني� ك� ك�،   ،� �م�م� �»يوكوه�»يوكوه�  -

مه� ترجمة:  مه�دا  ترجمة:  �دا  �إين�إين� إيناإينا فيو�س�و  لو�سون  تقدمي:  فيو�س�أدب:  لو�سون  تقدمي:  �أدب:  فيو�سال لو�سون  تقدمي:  فيو�سالأدب:  لو�سون  تقدمي:  أدب:  ل لالكال�سيكي  الكال�سيكي 

ترجمة:  �ث�ث�ر  كورت� خوليو  ظهره:  على  كورت�  خوليو  ظهره:  على   � م�ستلقي� الليل   - م�ستلقي�لطفي  الليل   - �لطفي 

حمود  الكتيبة؟:   مع�سكر  حمود إىل  الكتيبة؟:   مع�سكر  حمود اإىل  الكتيبة؟:   مع�سكر  إىل  نذهب  متى   - الري�سوين  �خ�خ�لد 

حتوت- سحتوت- سحتوت-  سيء: حممد �سيء: حممد � يء: حممد �سيء: حممد �س سالح �سالح � الح �سالح �س أرغب ب�إ�اأرغب ب�إ�سأرغب ب�إ�سأرغب ب�إ� أعد اأعد أعد  كيلي - سكيلي - سكيلي - مل  سحمد ال�سحمد ال�

�وب العينني ب�وب العينني ب�لقريوان:  وب العينني بسوب العينني بس سية اجلمل املع�سية اجلمل املع� �وطة وحك�وطة وحك� أ�سطورة بئر ر
ُ
أ�سطورة بئر ر
ُ
أ�سطورة بئر راأ�سطورة بئر ر

�ل العي�ل العي�دي .  �كم�كم�

218 متابعــات وروؤى:
�ثــ�ثــ� �اق اغـ�اق اغـ� رسوي- ا�ست�رسوي- ا�ست�رس أحمد برقاأحمد برق�أحمد برق�أحمد برق� أحمد برق:  أحمد برق:  : قول فـي املبتذل واملكرور : قول فـي املبتذل واملكرور  قول فـي املبتذل واملكرور - قول فـي املبتذل واملكرور - 

�كن والت�كن والت�ريخ: بندر عبد احلميد-   ��س والأم��س والأم� �لن�لن� �كري�سـتي ولع ب�كري�سـتي ولع ب�

يفريل: ترجمة: سيفريل: ترجمة: سيفريل: ترجمة: حممود  سإيف �سإيف � إيف �اإيف �ا إيف �ب(  إيف �ب(  �ل من كت�ل من كت� ل من كتسل من كتس سرن )ف�سرن )ف� �الأدب املق�الأدب املق�

�ية لعلي الف�ية لعلي الف�ر�سي: حمود  �فيح احلك�فيح احلك� فيح احلكسفيح احلكس سرد و�سرد و� �مى ال�س�مى ال�س� ُعبد الغني- ُدعبد الغني- ُد

كت�بة  كت�ت:  �ت:  برك� ل�سليم  برك�«  ل�سليم   »� هبهِبِه أن�ساأن�س�أن�س�أن�س� إىل اإىل إىل  احليواِن هبيهبْيُه بينبيْن »َت  - »تن�سعود   - ن�سعود 

�جتم�جتم�عية  ال التحولت  مو�سى-  الدين  عم�د  للذاكرة:  عم�نهكة  للذاكرة:  �نهكة 
ُ
عمم للذاكرة:  عممنهكة  للذاكرة:  نهكة 

�يمي - »كم�يمي - »كم� يمي - »كمسيمي - »كمس سمد الع�سمد الع� �ء ح�ء ح� �رية ال�سعودية: هيف�رية ال�سعودية: هيف� رية ال�سعودية: هيفسرية ال�سعودية: هيفس سة الق�سة الق� ة الق�سة الق�س سيف الق�سيف الق�

امتداِح امتداحسعث - يف  امتداحسعث - يف  عث - يف  � �س جميل  س جميل  ن�اأنطون: ن�رسأنطون: ن�رسأنطون: ن�رس أنطون:  �سن�ن  لـ  �سن�ء«  لـ  �ء«  ال�سم� ال�سم�يف  �يف 

�ر : ه�ر : ه�جر الغفيلي- الوجه  � خمـت� خمـت� سء يف ن�سء يف ن�س � وذم للوف� وذم للوف� �اخلي�اخلي�نِة

�ع يف جتربة �سم�ع يف جتربة �سم�ء عي�سى: حممود حمد. �إيق�إيق� إيقالإيقال ال لال ل الدليّل

258 ملف جملة نزوى:
إعداد وتقدمي: هدى حمد اإعداد وتقدمي: هدى حمد إعداد وتقدمي: هدى حمد  إعداد وتقدمي: هدى حمد -   إعداد وتقدمي: هدى حمد -  

يدي- سيدي- سيدي-  سطمة ال�سطمة ال� أمني الزاوي- فاأمني الزاوي- ف�أمني الزاوي- ف�أمني الزاوي- ف� س�- امل�س�- امل�س�ركون: �سعيد يقطني - 

جم�ل  الكندي-  حم�سن  جم�يح-  الكندي-  حم�سن  �يح-  �رس حممود  �رسويلح-  حممود  رسويلح-  �س حممود  �سويلح-  حممود  ويلح-  � �سخليل  سخليل 

أحمد اأحمد أحمد  علي-  جن�ة  جن�كم-  �كم-  احل� عزيز  الربيع-  احل�آمنة  عزيز  الربيع-  احل�آمنة  عزيز  الربيع-  احلاآمنة  عزيز  الربيع-  آمنة  س�س�س-  س�الق�س�الق�س�

�الويزي  -  �سمري عبدالفت�الويزي  -  �سمري عبدالفت�ح.
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أعمال الفنان عبدالكرمي امليمني- عاأعمال الفنان عبدالكرمي امليمني- ُعأعمال الفنان عبدالكرمي امليمني- ُعمانأعمال الفنان عبدالكرمي امليمني- عمانأعمال الفنان عبدالكرمي امليمني- عمان من 
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)َمن اأخطاأته املنايا قّيدته الليايل وال�سنون.(

اخلليل بن اأحمد    

 من مقهى كو�ستا
ّ
يف الركن الق�سي

اف، نرى الُنُدل
ّ
 اجلوانب واحلو

َ
امُل�ساء

جيئًة وذهابًا ، و�سط غيمٍة خفيفٍة

وكاأمنا يف كهف، اأ�سباحه ور�سومه

ج بفي�ض غمو�سها ال�سحيق.
ّ
تتمو

من طاولتك تنظرين اإىل ركني الق�سي

ُ
نظرَة عا�سقة اأ�سناها غرام

البحث عن �سالة جوهرها ال�رشيد.

�رشحُت يف رحاب الن�سوة طوياًل

 
َ
ة، ع�سافري

ّ
تخيلُت دموعًا واأ�سجاراً بري

�ّساق..
ُ
وغنمًا ي�رشح بها عذارى وع

لكن االكت�ساف مل يكن األيمًا، حني

عرفُت اأنِك ال تنظرين اإىل اأحد.

*  *  *

كان هوالكو يزهو بكربيائِه

فوق اجلبال والهامات

 واملمالك
ُ
دانت له االأمم

َ
ق والطري

َ
اأح�سنتُه تخطُف الرب

من وكناِته

قبل انبالج �سوِء ال�سباح.

وحني حانت �ساعة احت�سارِه

ٍة
ّ
مل يتذّكر اإال موؤّخرة امراأة قوقازي

ة
ّ
تهتز مب�رشٍب يف ال�ساحة العام

بينما اجلثث تتوّزع يف اجلَنباِت 

واالآفاق

*  *  *

ل�ست من العابرين وال من املقيمني.

ل�سُت اإال ذلك ال�سبح الالمرئي

وهو يحوم فوق جثة تاريٍخ

ُ
 الُهوج

ُ
اأحالْته االأعا�سري

اىل اأ�سالٍء وركام.

*  *  *

الراحلون يف بهو الفندق، باملناكب واالأكتاف 

التي  قبورهم  يف  املوتى  تدافع  يتدافعون 

تبعرثت من غري �سواهد وال اأ�سجار.

اإال  موظفة الفندق يف حركٍةٍ عا�سفة ال تفكر 

يف اآخر االأ�سبوع وعطلٍة هانئة.

*  *  *

احليارى  التائهني  ه��وؤالء  كل  ياأتي  اأين  من 

والثقيلي االأحمال؟

فـي �أي بقعٍة وط�أْت لأول مرٍة

قدُم اجلّد الأكرب؟



م��ن ك��ل اجل��ه��ات ي��ت��دف��ق��ون ك��ه��دي��ر م��ي��اٍهٍ 

ة.
ّ
اأ�سطوري

�سند اأرواحهم التي تو�سك 
ُ
 ي

ٌ
مل يعْد هناك م�سيح

على اال�سمحالل.

*  *  *

تخمٌة
ُ
 م

ُ
احلقائب

 جريحٌة...
ُ

والقلوب

يا حادي العي�ض

ما يف الهوادج من اأحٍدٍ

وامل�سافات م�سبوغٌة بدماء االأحبة

والذين عادوا مل ي�سهدوا اأثراً

ملنازَل كانت

ى ظّل مغيٍب، رماُد غ�سَ

حيث كانت الريح تهفو

وال�سماء حتن اإىل �ساكنيها

حني ال فرَق بني �سماٍءٍ

واأر�ض.

والئم اآلهٍة وب�رش

يف �سغاف القلوب.

*  *  *

 
ُ
قدم مرٍة  الأول  وط��اأْت  �سْقٍع  اأو  بقعٍة  اأي  يف 

ونفيه  الفردو�ض  مغادرته  بعد  االأول،  اجّل��ِد 

�ست ملجمل 
ّ
اأ�س التي  ال�ساذجة  ب�سبب اخلطيئة 

االأزمان  مر  على  الالحقة  واجلرائم  اخلطايا 

مها؟
ّ
وت�رش

ك��اأر���ضٍ  املنكود  كوكبه  م��ن  بقعة  اأي  يف 

للعقاب والناأي عن ال�سعادة، حني قال:

ت البالُد ومن عليها
ّ

)...( »تغري

»
ُ
                ووجه االأر�ض مغرب قبيح

البالد،  كاأمنا كان ذلك اجلُد يعرف قباًل تلك 

اأر�ض املنفى االأخري. ح�سب ما توحي العبارة 

انقالبات  من  بها  حاق  وما  اإليه،  املن�سوبة 

املطلق،  �سبه  القبح  اإىل هذا  اأف�ست  و�سدوع، 

�ساحَتها  النعمة  تنزل  ال  كابية  غرباء  اأر�ض 

وال تنزل الراأفة واحلنان.

*  *  *

االأرج��اء  �سا�سعة  مملكة  على  ملكًا  كنُت  لو 

ظرف  يف  الرتكبت  وامل�ساحات،  والنعيم 

�ساعات ما ال يخطر على بال طاغية من �ساللة 

ي�ستطيع  ال  ما  واملحتد...  القتل  عريقة  طغاٍة 

اللته 
ُ

�س وحياة  حياته  كامل  يف  يرتكبه  اأن 

املديدة يف الزمن والب�ساعة واال�ستباحة ..

على  تهوي  التي  اجللدات  بني  ال�سجني  يحلم 

ج�سمه املتداعي من �سياط اجلاّلدين... )بع�ض 

تو�سيف الن�سان ال�ساللة االآدمية(

*  *  *

ل�ست �ساعراً وال حاملًا مبجٍد اأدبي تليد.

 ج�سدي
ْ
 حني الم�ست

َ
لكن الغيوم

 ناع�سًة
َ
واأرى االأبقار

يف احلقول

 
ُ
�سماوؤه قزٍح،  قو�ض  اإىل  احللم  بن�سوة  ل 

ّ
اأحتو

ة واحلنان.
ّ
 الرحمة واالأخو

َ
متطر �ساآبيب

*  *  *

مثل جنمِة الهاوية

تلمعني يف ظالم ال�سحراء

هات الغابة
ّ
اأو يف تر
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من  املبارك  ال�سجر  )غ�سب  الوح�سي  غ�سبِك 

اأجل خلق اخل�رشة االأبهى(

وحلمِك االأقحوان

*  *  *

يف  غائم  ي��وم  �سباح  من  اللحظة،  ه��ذه  يف 

 
ٌ

بالد الغال القدماء، حيث كانت حتتدم حروب

ومذابح من غري ا�سم وال تاريخ...

اأتذكرك يا ابراهيم اجلرادي يا خريي من�سور، 

العقد  وبقية  مرهون...  جابر  وهبة،  مو�سى 

االأع��وام.  وكل  العام  هذا  يف  الراحل  الفريد 

ة ُكرث توزع ابت�ساماتها 
ّ
وجوهكم اأراها يف مار

بني الغرباء واحل�سود.

ال�سحب تعرب ثقيلة مالآى 

ي�سطر  الذي  النهر  حافة  على  ُتقرع  االأق��داح 

البلدة اإىل جنائن و�سفاف..

هذه اللحظة يف هذا املكان البعيد الذي األوذ 

به من جربوت الظالم وال�سم�ض:

 وموتى، 
ً
اأح��ي��اء اأي��ه��ا االأ���س��دق��اء  اأت��ذك��رك��م 

حممولني على اأجنحة الناأي والكلمات.. 

*  *  *

 على دير الراهبات
ٌ

غروب

ي�سيل �سبقًا على النحور وال�سفاه

كر 
ْ
 على ثكنٍة للع�س

ٌ
غروب

 على �سفاف االأحالم
ٌ

غروب

 على مكربات لل�سوت
ٌ

غروب

تنعق بالكوابي�ض والوعيد

 على ال�سبايا املراهقات
ٌ

غروب

يتقافزن على حبال االأمنيات

 على املقابر واجلوامع واال�سطبالت
ٌ

غروب

�ّساق
ُ
 على ال�سعراء والع

ٌ
غروب

على اجلالدين وال�سجون

 يحمل البالد اإىل حتِفها
ٌ

غروب

الالت..
ُ
يف مقربة ال�س

*  *  *

بعد قليل: تذهب االأ�سجار اإىل غروبها 

تعانق الِظالَل

واالأ�سباح.

*  *  *

َ
ات يحملن الغروب

ّ
القروي

يف جرار الفّخار على الروؤو�ِض

واالأكتاف

 ال�سجر املك�سور
َ
احلّطابون ، اأحالم

وقوداً ل�ستاٍء قادم

 امُلثقلة 
َ
رجال االأعمال يحملون احلقائب

باملظامل واجلروح..

*  *  *

عطر ح�سورِك

ميالأ اآفاقي

بحكمة الورِد وجنون االأطفال.

*  *  *

كم اأنت واهبة للحياة اأيتها االأ�سجار 

اأيتها اجلبال والغابات

بطن  وما  منها،  ظهر  ما  احليوات،  هذه  كل 

اأكرث،
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ترعى وتتغذى يف ِظالل جمدِك البا�سق.

كل هذه الطيور واحليوات ، واجلوارح

وال�سباع، تتنا�سُل جياًل بعد اآخر يف اأزلِك

الذي بالحدود..

 مرّق�ض من زرقتِك احلالكة.
ٌ
يبزغ منر

النمر يحمل جمال االآلهة ومترد اإبلي�ض 

ذئب يعوي على مقربٍة من بحرية

 البحرية التي
َ

 الَفقد يعوي قرب
ُ
ذئب

انتحر يف تخومها )لودفيك الثاين( من فرِطِ

فه وروؤاه.. عوا�سِ

مزدانة بالنجوم والنيازك اأنِت

ة
ّ
اقط مع االأوراق اخُل�رش االأرجواني

ّ
ت�س

�سنِك التليد
ُ

يف ح

اأيتها الناطقة بل�سان الغيِب

ولهيب احلوا�ض.

*  *  *

العامل  ن��رى  اأن  ميكن  رم���ٍل  ��ة 
ّ
ح��ب ك��ل  »يف 

باأكمله...«

ة 
ّ
ماني

ُ
الع البحار  رم��ال  يف  العوامل  من  كم 

ال�سا�سعة؟!

لكّن القوم ال يرون البحر والرمال، وال يرون 

اأنف�سهم... 

�ستحكم وعنيد.
ُ
 وراثي ومكت�سب، م

ً
عمى

*  *  *

الدنيا(  حطام  من  تبقى  ما  )اآخر  كلبتها  مع 

والتماثيل،  االأب��راج  ذات  احلديقة  يف  تتنّزه 

ال  االر�ستقراطي.  املظهر  ذات  امُل�سنة  امل��راأة 

تتذكر جمَد احل�سارة، وال مغامرات اجل�سد

احلديقة  يف  تقفز  وحَدها  الكلبة  واملعرفة.. 

والذاكرة.

*  *  *

رحابتها  يف  عاملًا  تلخ�ض  الرمل  ة 
ّ
حب مثلما 

االأ�سهب  ال�سغري  الع�سفور  فهذا  ة، 
ّ
الالمرئي

اأمامي يف �سباح ماأهول بغيوم  الذي يتقافز 

 عامَل 
ُ

 رحيمة، يلخ�ض
ٌ

تطل من ق�سماتها �سم�ض

وحيه  و�سوت  حركته  يف  والغابات  الطيور 

 وكاأمنا يف حقوِل اأبديٍة خالدة..
ُ
الرباين، ي�رشح

*  *  *

متناهية  حيوات  يف  اأحيانًا  يتناهى  اخللود 

الب�سيطة  وج��ه  على  ُت��رى  ال  تكاُد   . غر  ال�سِ

وال��ت��اري��خ ال�����س��اخ��ب ب��ال��ق��ادة وال��رم��وز، 

ة..
ّ
باحلروب واالكت�سافات واالأ�ساطيل الذري

*  *  *

واالأكرث  الوحيد  االمرباطور  هي  ال��دودَة  »ان 

الكثري  ن 
ّ
ن�سم فنحن  التغذية،  ب�ساأن  خ��ربًة«، 

ن 
ّ
ن�سم ولكننا   ، ت�سمننا  لكي  املخلوقات  من 

اأنف�سنا للديدان«..

اللحن  تعيد  التي  ل�سك�سبري  العبارة  هذه  اأقراأ 

وُتذكر  وم�سريهم  الب�رش  مل��اآالت   
ّ

اجلنائزي

اأعظم  لي�سوا  باأنهم   ، التاريخ  عرب  االأباطرة 

ب�سبق  �سدقيها  ف��اغ��رًة  االأر����ض،  دودة  من 

الديدان  اأو  الدودة  االأخرية.  زيارتهم  انتظار 

يف  وجندهم  حا�سيتهم  مع  �سيكونون  التي 

ة عما قريب.. هذه املرة هي 
ّ
االأزلي �سيافتها 

التي �ستغمرهم بكرمها وَدفق ِنعمها ال�سامية 

جهُة االفرتا�ض والتنكيل واملحو.
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لكن االأباطرة ال يريدون اأن يتذكروا، اأن يعّكر 

 معكٍر، مهما كانت 
ُ

اأي  معي�سهم وبذخه 
َ
�سفو

فكاك  ال  التي  ال�سارمة  وحتميته  بداهته 

واالأ�سوار  والق�سور  التمائم  كل  رغم  منها. 

 )
ُ
العالية واجليو�ض )... األفيَت كل متيمٍة ال تنفع

وظلمهم  ِغواياتهم  عن  يرعون  ال  االأباطرة 

والنبات،  واحل��ي��وان  الب�رش  حلياة  ال�ساحق 

كي  ة 
ّ
االأ�سطوري الهوام  تلك  ت�ستلمهم  حتى 

تذكرهم مبا�سيهم املجيد، ورمبا الَندم والَت 

اآخر  مكان  �سيكونون يف  مندم. ورمبا  �ساعة 

االأكيد  لكن  والعقاب.  والغبطة  الندم  خارج 

ا�ستقبالهم  يف  �ستكون  الهامة،  ال��دودة-  اأن 

التي كانت  بكامل جربوتها وكامل ال�سفات 

ن حياتهم بربيقها ال�سحري االأّخاذ..
ّ
تزي

ال�سدفة  �سبيل  ة على 
ّ
ال�سك�سبريي العبارة  اأقراأ 

ة 
ّ
الويلزي املدينة  بهذه  العامة  احلديقة  يف 

البحر  ف��وق  املمطر  ال�ستوي  ال�سيف  ذات 

ال�سمال  قرا�سنة  حيث  االأنهار،  قنوات  وعلى 

جة 
ّ
امل�رش ال�سهباء  بلحاهم  يعربون  كانوا 

بالعوا�سف والنبيذ والذين مل يكونوا بحاجة 

يتذكرون  كي  اإليوت،  اأو  �سك�سبري  ق��راءة  اإىل 

ويدركون �سواعق احلياة واملاآالت وامل�سري 

واأ�سباحها  اليومية  وقائعها  ميتطون  فهم   ،

كل  واالأعماق  املياه  ظلمات  يف  املتنا�سلة، 

واالأك��رث  االأبعد  اإىل  حتملهم  وهنيهة  حلظة 

خطورة ووح�سية.

تتواىل  اأجرا�سها  غ��زارة  يف  الكنائ�ض  اأحل��ان 

جملجلًة يف هذا الف�ساء املدلهم البهيج..

انه يوم اأحد....

*  *  *

االن�ساين   
ّ
ال�رش »ك��ل  لبا�سكال  اأي�سا  واأق���راأ 

اجللو�ض  على  املرء  قدرة  عدم  واح��د:  ب�سبب 

هادئًا يف غرفة«

التي  الفرن�سي  الفيل�سوف  عبارة  قراءتي  بعد 

املكثفة  ال�سذرات  اأو  العبارات  تلك  من  هي 

تبادر  االن��ف��ج��ار،   حد  وال���دالالت  باملعاين 

فرن�سا  مثل  بلداً  يقطن  قائلها  اأن  ذهني  اإىل 

اجللو�ض  حيث  وح�سارة،  واجتماعًا  طق�سًا 

املو�سوفة، ميكن  الغرفة  تلك  االختياري يف 

االأماكن  ال��ع��امل،  يلخ�ض  خمترباً  يكون  اأن 

غرفة  يف  حر  جلو�ض  والطقو�ض.  والثقافات 

متتد الأمتار، لكنها بحجم الكون داللة ومعنى، 

ميكنها اأن متت�ض ال�رش والعنف اللذين هما من 

ويتجّنب  واأ�سالة،  عمقا  االأكرث  الب�رش  طبائع 

�ساحبها االرتطام باخلارج حيث ي�سكن ال�رش 

ال�سارخ  اأو  اخلبيء  ال�سامت  العنف  وينت�رش 

اإىل �سكينة  الغرفة جلوء  اإىل  اللجوء  الف�سيح. 

الداخل وهدوئه مقابل اخلارج و�سخبه.

الرمزي  بعدها  الغرفة  تاأخذ  املنحى  بهذا 

هذا  من  انطالقًا  لكن  فح�سب.  املكاين  ولي�ض 

دة يف غرفة يحتويها 
ّ
االأخري و�سماته املتج�س

اأن  مبا  لكن  قرية..  اأو  ومدينة   
ّ
وح��ي منزل 

فهذا.  اأوجه«  »حمالة  النوع  هذا  من  �سذرات 

كذلك(  االأرجح  على  عامة  االأدبية  )والعبارة 

البعد الواقعي احل�سي للغرفة، ينقلب دالليا ، اإذا 

كان يف بلد عربي على �سبيل املثال وخليجي 

اأو  الغرفة  اإىل  اللجوء  حيث  االأخ�����ض،  على 

االأماكن املغلقة بالتكييف والهواء ال�سناعي 
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�رشورة واجباراً كهروب من جربوت الطق�ض 

االختيار  فعل  ينتفي  هنا  البالغة.  وحرارته 

يف  احُل��ر  للجلو�ض  العام،  اأوق��ات  معظم  يف 

اخليال  منها  لينطلق   ، البيت  داخ��ل  الغرفة 

عنف  ممت�سًا  ال�سا�سعة  مناطقه  اإىل  املثمر، 

الداخل  عنف  يغري  ال��ذي  املدلهم  اخل��ارج 

ال�رش  فتج�سد  واالنفجار.  باالنطالق  اخلبيء 

ك�سلوك ومنط حياة، اأفراداً وجماعات ودواًل... 

رمزي  كبعد  الغرفة  اأخذنا  اذا  العزلة،  لكن 

املهيمنة،  القطيع  وقيم  احل�سد  عن  للعزلة 

تبقى �رشورة يف كل زمان ومكان، وال ميكن 

اأن يحقق �سيئا ذا  ، املبدع خا�سة،  لالن�سان 

معنى اإال يف ظالل ناأيها العميق.

ثمة  ورمب��ا  ودالالت  اأوج��ه  الة 
ّ
حم العبارة 

بعد الهوتي فبا�سكال بجانب �سفتيه كعامل 

فيزياء وفيل�سوف فهو الهوتي يربط الوقائع 

والنظريات باأبعاد الهوتية. ورمبا غري ذلك.

*  *  *

بول(  )ال�سانت  فندق  ال�سباح يف حديقة  هذا 

مبنطقة )همر �سميث(. هذا الفندق الذي يحمل 

االأوروبي  التاريخ  يف  حا�سمة  تاريخ  عالمة 

�سيقلب  ال���ذي  االج��ت��م��اع  احت�سن  ك��ون��ه   ،

ة، بني ون�ستون ت�رش�سل 
ّ
معادلة احلرب الكوني

جرناالت  مع  ازن��ه��اور،  االأمريكي  والرئي�ض 

احلرب . ومن اأفقه ينطلق اإنزال )النورماندي( 

الذي احتفل اأحفاد املنت�رشون بوقائعه منذ 

�سهر من هذه اللحظة التي اأت�سلى بالكتابة يف 

كني فيه مبح�ض 
َ
فنائه االأخ�رش، وقد كان �س

يف  وامل��ع��ارك  احل���روب  فذكريات  ال�سدفة 

االأ�سى  اإال  تبعث  ال  الراهنة،  العربية  الربهة 

واالأمل، بعيدة كانت اأم قريبة.

امللتّفة  العتيقة  االأ�سجار  يف  النظر   ح 
ّ
اأ���رش

ب��ج��ذوع��ه��ا واأغ�����س��ان��ه��ا وج��ذام��ريه��ا غري 

انت�ساراتهم  وَفنائهم،  الب�رش  بحروب  عابئة 

�سرية  ��ق��ارب 
ُ
ي كتيبًا  اأق���راأ  واأن��ا  وهزائمهم، 

النظر  ان�سجام  جعل  مما  ويختزلها،  )رو�سو( 

والتحديق ال�سارد يف اأ�سجار الغابة ال�سغرية 

ال�سطح  ت�سبه  التي  وروؤاه  رو�سو  مقوالت  مع 

ة 
ّ
ال�سويف، حول احل�سارة وقذاراتها املر�سي

يف�سي  والفنون  العلوم  تقدم  »اإن  ة 
ّ
والوبائي

)ان�سان  اإىل  وحنينه  االأخ���الق«..  اإف�ساد  اإىل 

الطبيعة( الفطري احلر املطمئن الذي ال حُترك 

حياته امل�سالح وال�رشاعات التي بال�رشورة 

تف�سي اإىل �سفك الدماء واملجزرة..

 ، ال�سياق  هذا  يف  واملفارقة  الطرافة  والبالغ 

)خطاب  كتابه  مب�رشوع  )رو�سو(  بعث  حني 

التفاوت بني الب�رش( اإىل )فولتري( واالثنان من 

اأبرز مفكري ع�رش االأنوار والعقالنية احلديثة 

احل�سارة  النبعاث  حا�سم  ب�سكل  هد 
َ
م ال��ذي 

ذرع��ًا  فولتري  �ساق  ة. 
ّ
والب�رشي االأوروب��ي��ة 

العقل  اأطاريح  املت�سظي بني  زميله  مبقوالت 

الد�ستورية  واإجن��ازات��ه  احل�ساري  والبناء 

االجتماعي(  )العقد  والقانونية  واملوؤ�س�سية 

وبني حنينه اإىل فجر بدايات الكائن على هذه 

االأر�ض والفطرة والغريزة، فكتب فولتري رّده 

خرته 
َ
خر اأحد فكره بقدر ما �س

ّ
�س

ُ
ال�ساخر »مل ي

ي�ستهي  بالبهائم،  �سبيهني  جتعلنا  لكي  اأنت 

على  مي�سي  اأن  خطابك  يقراأ  حينما  االن�سان 
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اأربع«.

ما  �سريى  ق��ربه  من  راهنًا  )رو���س��و(  اأط��ّل  لو 

واب��ت��ك��ارات  م��ن عظمة  احل�����س��ارة  اأجن��زت��ه 

م�ساهمته  رغ��م   ، نقي�سها  اإىل  نزوعه  ك��ان 

اأكرث  ب�سكل  لكنه يرى  الفاعلة يف �سياغتها، 

اجلانب  ذلك  وحْد�سه،  روؤيته  مع  ان�سجامًا 

والتدمري  ال�سحق  يف  الدامي  الوح�سي  املظلم 

على م�ستوى الكوكب الذي انقر�ض منه �سبح 

رجال  ليجد  وا�سمحل  الطبيعي(  )االن�سان 

باأرقامها  ة، 
ّ
الطبقي والتفاوتات  االأع��م��ال 

الفلكية وم�سوخات اجل�سع واملال.

ت��ب��ّدى )رو���س��و( ان��ه م��ن ذل��ك ال��رع��ي��ل من 

الفال�سفة النادرين يف تاريخ املعرفة رمبا ، 

ويرثيهم  التناق�ض  فكر  يغنيهم  الذين  اأولئك 

واحلنني،  واحللم  الواقع  بني  الغريب  التباين 

الطبيعة«  »ان�سان  ا�ستحالة بعث  فهو يعرف  

توؤرخ  التي  هي  وم�ستقباًل  راهنا  والوقائع 

ال  وابتكارات  وفنًا  علمًا  احل�ساري  للتقدم 

ال�ساعر  بحلم  احتفظ  لكنه  حد،  عند  تنتهي 

وحد�سه العميق.

رو�سو ، الذي يتبنى اأكرث الف�سائل االأخالقية 

بنزوعه  والغاية  املنفعة  عن  وبعداً  �سمواً 

اأطفاله  ير�سل  اأن  عن  ي��ت��ورع،  ال  الطبيعي 

ال�سبعة اإىل دور االأيتام .

اأي متاهة من التناق�سات تتالطم يف الواقع 

اأرب��اب  بع�ض  لدى  و�سلوكًا  نظراً  واملخيلة 

يحار  بحيث  العميقة،  والروؤية  الثاقب  الفكر 

 هذه االأغوار املعتمة 
ْ

الباحث والقار ئ يف �سرب

بااللتبا�ض  مة 
َ
املُفع تخومها  يف  الرتحل  اأو 

البهيمي وكذلك االن�ساين ال�سامي؟!

*  *  *

ت�ساري�ض جذوع االأ�سجار العمالقة وخرائطها 

املحفورة مبعاول ال�سنني املرتاكمة، اخل�سيبة 

الزمن  اأمام  بحزن،  �ساخمة  والعجاف،  منها 

ال�سموخ  كلمة  واملطر.  ة 
ّ
الرعدي والعوا�سف 

واجلبال  لالأ�سجار  اإال  ت�ستعمل  اأن  ينبغي  ال 

لبني  ولي�ض  ة، 
ّ
الوح�سي الطبيعة  وجتليات 

الب�رش... كم من ملك وجرنال تنزه يف ظاللها 

، ذهبوا اإىل عدمهم ال�ساحق من غري اأن حت�ض 

بوجودهم وال بالغياب مثل احل�رشات والدواب 

ال  هذه  لكن  الق�سرية.  ة 
ّ
احلياتي دوراتها  يف 

تفكر يف جمد اأو غزو واإنزال يف خ�سمات هذه 

احلياة الفانية.

حتت  غامر  بفرح  تتقافز  وال�سناجب  الطيور 

والكلب  احلديقة.  دروب  يف  امللتفة  االأكمة 

حلم  يطارد  كاأمنا  الع�سب  كرة  وراء  يرك�ض 

اأنثى قد تعود بعد قليل، بني القفزة واالأخرى 

يطلق نباح االأمل واالنتظار.

مفعمة  لكنها  ق�سرية  الكائنات  هذه  وات 
َ
حي

ة.
ّ
بغبطة الغريزة والفرح واحلري

*  *  *

)لكن  يبدو.  ما  على  العمر  منت�سف  رجل يف 

ومنت�سفه؟(   العمر  مفا�سل  حت��دد  �سنة  اأي 

يجل�ض على كر�سي احلديقة امل�ستطيل، بحركة 

مرتبكة يفتح علبة البرية التي حتدث فرقعة 

ال  الرثة  هيئته  رغم  على  احلديقة.  هدوء  يف 

يبدو عليه انه م�رشد )هومل�ض( مكلوم املظهر 

ال  ال�سقارة  اإىل  ميله  ان  حد�ست  واملالمح. 

يجعل منه اجنليزيًا، انه من نواحي اأوروبا اأو 
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املنحدرين  الالتينية  اأمريكا  دول  بع�ض  من 

بعد  االأرجنتني،  خا�سة  اأوروب���ي  اأ�سل  من 

عرب  حت��دث  رخي�سة،  علب  ع��دة  �سفح  اأن 

فيه  اأجل�ض  ال��ذي  املقهى  نادلة  مع  ال�سياج 

ال�رشقية.  اأوروبا  اإىل احدى دول  بلغة تنتمي 

املراكز  ميد  عمالة  جي�ض  اأ�سبحوا  فهوؤالء 

تبدو  وحياتها.  بنائها  �سياق  يف  تطلبه  مبا 

يف  الثاين  امل�ستوى  ت�سكل  التي  ال��دول  هذه 

بهذا  بالهوام�ض  اأ�سبه  التكنولوجي،  التطور 

بالهوام�ض  بالطبع  تقارن  ال  لكنها  املعنى، 

التقليدي فهي بعد  الثالث  للعامل  ة 
ّ
امل�ستنقعي

حتررها من عنف التولتيارية ال�سيوعية، تعرب 

والف�ساد  الت�سظي  من  الع�سري  املخا�ض  هذا 

تتطلع  زال��ت  وم��ا  ال��رخ��وة...  والدميقراطية 

مب�سارها  يليق  الذي  وامل�ستقبل  احلياة  اإىل 

التاريخي وقدراتها علمًا وفنًا وجمااًل.

ه يف احلديقة، بعد اأن 
ّ
الرجل ينه�ض من كر�سي

ة ما�سيًا يف املدينة 
ّ
اأباد كل موؤونته اخلمري

الكبرية اإىل جمهوله اخلا�ض.

وهناك طيور دوري وبالبل وعقاعق وطيور 

ماء وما ي�سبه القطا تتجمع يف مراعي جذوع 

على  وتتطاير  رزقها  تنقر  العمالقة  االأ�سجار 

م�سافات ق�سرية يف �سماء احلديقة اخل�رشاء 

ة.
ّ
الندي

*  *  *

غيوم ال�سيف التي تتلوى وتعرب يف �سمائها، 

تلك هي اأعمارنا والذكريات.

االأ�سجار املنت�رشة على كوكب

اليبا�ض

هي ما تبقى من وعد للخليقة املنذورة للهالك

ة 
ّ
املدينة هي املدينة، ب�رشي

ة الدم واالأرق
ّ
تندفع يف بري

دخان و�سليل عربات ومذابح 

يف  خطاأ  غري  من  تها 
ّ
اأزلي متار�ض  االأن��ه��ار 

االجتاه.

ال �سيء يعلل حتليق الطائر،

عدا علة الطريان يف اأفق احلرية

ات االأ�سجار
ّ

طيور تتكاثر على من�س

طيور هائمة

وديعة واأخرى تخبط اجلذوع

واالأغ�سان يف ن�سوة �سفاد

اأو نذير قيامة

طيور ال تعرف املدينة اإال كمقربة

ة
ّ
اأو �سحراء غادرتها رمالها االأبدي

طيور تدخل املقاهي واحلانات فرتتطم

ن اأ�ساع 
َ
باجلدران والزبائن بعنف م

طريقه ووقع يف م�سيدة:

املقاهي التي تعربها كل يوم ال تعرفها 

اإال عرب الف�ساء الطْلق.

الغريبة املزدانة بالهواء والطريان 

*  *  *

فلم  اليوم  ه��ذا  ا�سم  هو  ما  اأع��رف  ال  اليوم 

بداية  االأخبار،  اأعرف  كي  ال�سا�سة  اإىل  اأتطلع 

من ا�سم هذا اليوم يف نهر الزمان الذي اأتركه 

مبياهه  اخلليقة  وج�سد  ج�سدي  يف  يتدفق 

ة... ما اأعرفه اأن يوم عودتي من 
ّ
العذبة واملر

يف  اأح�ض  لكني  يقرتب،  الباردة  البالد  هذه 

اأ�سجار  على  املطل  ال�سباح  من  اللحظة  هذه 
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اأح�ض  ريح خفيفة،  بفعل  املتماوجة  احلديقة 

ب�سفاء ذهني مل اأعهده يف اأيام كثرية تعربين 

يف هذا املكان اأو ذاك الزقاق، �سفاء ال اأعرف 

االأخاذ  الروحي  وح�سوره  �سفافيته  م�سدر 

واأقفز  النافذة  اأفتح  اأن  اأري��د  انني  لدرجة 

منت�ٍض  طائر  اأو  كطفل  احلديقة  �سحن  اإىل 

املخ�سب  والنجيل  احلقل  اأنحاء  يف  بطريانه 

وهذا  ال�سفاء  ه��ذا  البارحة.  اأم��ط��ار  بندى 

يف  التائه  اليوم  هذا  يف  الروحي  االنخطاف 

زحمة االأيام على رغم احلديث املاأ�ساوي يف 

�سهرة البارحة مع �سخ�ض تعرفت عليه حديثًا 

على غري عادتي، اأ�رشين مع زوجته، باللطف 

غري  من   والتجارب،  الثقافة  وتلك  والدماثة 

تكلف وال ادعاء ي�ساحب عادة �سلوك الكثري 

اأو  »املثقفون«  الفئة  هذه  اإىل  ينتمون  ممن 

تبقى  ما  هو  جتاربه  لبع�ض  �رشده  الكتاب. 

اأ�سحت  التي  الفل�سطينية  القرية  تلك  من 

ق�سية وبعيدة من غري ذلك اال�سم الذي حملته 

، حني كانت ماأهولة ب�سكانها االأ�سليني، لقد 

فاجعة  جت��ارب  واالح��ت��الل.  املحو  �سحقها 

لي�ض  وزوج��ت��ه،  اجل��دي��د  بال�سديق  اأح��اق��ت 

يذكره كحياة  يكاد  ال  الذي  املحتل  البلد  يف 

يف  امل�سوؤومة  ال�سدفة  عرب  واإمن��ا  ومعي�ض، 

اإىل  باأمثاله  اأودْت  والقانون  احل�سارة  بالد 

�ساب واجلنون واملوت..
ُ
الع

وقبل ليلة البارحة كان �سياق �سدفة احلديث 

مان 
ُ
ع من  ل�ساعرتني  اأروي  اأن  اإىل  دفعتني 

حيث  املاأ�ساوي،  احل��دث  ذلك  عن  والعراق، 

مع  اأزور  طفاًل  كنت  حني  ال�ستينيات  اأواخ��ر 

مدينة  يف  قا�سيًا  كان  لنا،  �سهراً  العائلة 

على  امُللقى  احل�سان  و���س��اه��دت  )ن���زوى( 

االأر�ض يف برهة اأمل اأق�سى واحت�سار، وكانت 

يف  ت�رشح  بن�سوة،  ت�سهل  حوله  االأح�سنة 

اخلا�سة....  احليوانات  باأفراح  القلعة  ف�ساء 

احل�سان  حول  اخليل  حظائر  م�سوؤولو  جتمع 

غام�سة  اأحاديث  يتبادلون  الكابي  املري�ض 

حلظات  املبكر،  العمر  ذلك  يف  يل  بالن�سبة 

عدة  احل�سان  على  يطلق  اأح��ده��م  وراأي���ت 

ر�سا�سات اأودت به يف احلال مغم�سًا عينيه 

املرهقتني اإىل االأبد.

�سمعت الحقًا اأن تلك املقَتلة ُت�سمى )ر�سا�سة 

الرحمة( تخلي�سًا له من اأهوال اآالم تتفاقم من 

غري رجاء وال اأمل.. وهو ما انتقل يف الع�رش 

احلديث خا�سة اإىل عامل االن�سان، حني يبلغ 

املر�ض الع�سال بالكائن درجًة ال عود منها 

وال رجاء..

اإذا كانت نهاراتي يف االأيام الفائتة اأق�سيها 

مبتهجا  واجل��ن��ائ��ن  ال��ك��ب��رية  احل��دائ��ق  يف 

مب�ساهد الطبيعة واملياه واحليوات، فالليايل 

على  املقيمني،  االأ�سدقاء  بع�ض  مع  االأخرية 

ماأ�ساويًا ال ينتهي عند  النقي�ض كانت �رشداً 

العربية خا�سة  االأر�ض  حد، ومبثله ال تبخل 

يف هذه الربهة من اأزمنة االنحطاط الكا�رش.

املهم يف هذا اليوم الذي ال اأعرف ا�سمه واأنا 

اأتطلع اإىل ف�ساء احلديقة، اأح�ض بهذا ال�سفاء 

ي��ذك��رين بلحظات  ال���ذي  االن��خ��ط��اف  وذل���ك 

التحليق وال�سطح ال�سويف.

*  *  *

ظل  الرحمة،  بر�سا�ض  املقتول  احل�سان 

نزوى العدد 100 اأكتوبر 2019

13

 اجلّد االأكرب؟
ُ
ف�ي اأي بقعٍة وطاأْت الأول مرٍة قدم



يالحقني  ال�سوئية،  وال�سنني  امل�سافات  عرب 

العينني  انطفاء  حتى  اجلريح  واأنينه  �سهيلُه 

ث��ورات  ت��اري��خ  يالحقني  كما  الكبريتني، 

كذلك  يفتاأ  وال  مغدورة...  منحورة  و�سعوٍب 

اجلبال  ح��ام��ل  ال��ك��ائ��ن  ه��ذا  ان��ط��ف��اء  حتى 

والذكريات على كتفني اأ�سناهما ليُل الهاجرة 

والرحيل والغياب.

*  *  *

لكن ال�سوؤال، ما الذي يجعلني منت�سيًا ب�سفاء 

روحي و�سباح رائق بعد ليلتني من اأحاديث 

ة، اأو باالأحرى ليايل على هذا 
ّ
ة كابو�سي

ّ
دموي

يف  واحليوان.  الب�رش  ب��اآالم  املحت�سد  النحو 

الربهة العربية الراهنة، ما ان نلتقي ب�سديق 

حتى لو كان يعي�ض يف اأجمل مدن العامل ، اإال 

وينفجر ال �سعوريًا حول تلك البالد املنكوبة 

اأنواع االأوبئة واملذابح والكراهيات، وال  بكل 

 ، �سئيل  نفعه  اأو  التخفيف  حماولة  من  نفع 

من الهروب من براثن ذلك الوح�ض االأ�سطوري 

الذي يرب�ض على النفو�ض والقلوب.

وال��روق��ان  ال�سفاء  من  الهنيهات  تلك  اأم��ا 

فرمبا على الطريقة )االأر�سطوية( يف الوظيفة 

التطهريية للم�رشح الرتاجيدي.

*  *  *

ً
ه تعلو �سماء

ُ
البحر ، اأمواج

خفي�سًة يف )�سور(

حارة يتحدثون عن اأجماد غابرة
ّ
والب

حني كانوا يدفعون ال�سفن نحو االأقا�سي

باأيٍد جمدولٍة من �سغف وعزمية

م�ستبكني مع قرا�سنة ووحو�ض

 لها
َ
ة ال اأ�سماء

ّ
بحري

ة تزجمر يف االأعماق
ّ
بينما االأعا�سري الرعدي

كان �سهيُل دليلهم 

والظالم يلف الكون برداء املوت.

هل تذّكروا اآخر تلويحة وداٍع

بتلك ال�سواطئ وال�سفاف؟

تذكروا االأطفال والن�ساء

ن�سيد العودة القريبة

اىل االأهل والديار

�سور التي تنام يف هدير املحيط

وكتب التاريخ

�سالمًا على اأرواح بحارتك

يف الذاكرة ما زالوا ميخرون العباب..

*  *  *

اأن �سحكتها  اإال  تدفع عربة طفلها  اأنها  رغم 

يف  حتى  الرغبة  تبعث  احلديقة،  اأ�سجار  بني 

املوتى والطيور..

*  *  *

نا�رش  وعّزان ، ينظران اإيّل من علياِء نافذة 

املقهى  يف  اأجل�ض  حيث  االجنليزي،  الفندق 

ة 
ّ
ب��امل��ار ال�ساخب  ال�سارع  م��ع  املتماهي 

واملركبات..

اأغرق  اأن  قبل  كياين،  عمق  الم�ست  نظرتهما 

يف اأمواج احل�ْسد، اأخْذت بيدي اإىل اأفق الروح 

البعيد، اأنقذت الغريق من براثن ياأ�ِسه الدامي.

*  *  *
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على طريقة ال�سورياليني

واأن�سي احلاج..

يقولون: اإنكم ال تكتبون �سعراً، ومن قال لكم 

اإننا نكتب هذا امل�سمى كذلك؟!

واأحمد  البهالين  م�سلم  اأب��ي  مع  ذهب  ال�سعر 

ال  اأف��ذاٍذ  واأط��وار، من  اأجيال  وقبلهما  �سوقي 

يجود الزمان مبثلهم اإال قلياًل..

غ ون�سحب ، عرب الكلمات 
ّ
اننا ال نفعل، اإال اأن منر

وال�سور، جنازَة العامل اإىل هاويتها االأخرية.

النهر  احلديقة على حافة  النور�ض يف  رفيف 

ال�سناجب  مع  االأط��ف��ال  لعب  ال�سعر/  هو   ،

واحليوانات هو ال�سعر.

ر املياه هو 
ْ
�سمت املقابر وال�سفاف على َغم

ال�سعر..

هو  ولياليه  اأيامه  انك�سارات  يتذكر  عجوز 

ال�سعر ..

الليل  يف  ال�سفادع  ونقيق  ال��ك��الب  نباح 

العماين احلالك هو ال�سعر..

انقطاع  طول  بعد   ، اجلارف  االأودي��ة  �سيالن 

ٍل هو ال�سعر..
َ

وحم

ال�سالة املرفوعة باإخال�ض اإىل بارئها 

دعوة املظلوم ولعنته

 يقود 
ٌ

 ترعى يف ذاكرة املحبني ، نور�ض
ٌ
ظباء

ارة اإىل جزيرة الكنز املنهوب،
ّ
البح

حيث مل يتبق اإال طيف الذهب واحلطام،

هناك يقيم ال�سعر..

خريطة  القر�سان،   
ْ
عيني يف  اأي�سا  وي�سكن 

التيه ، ويف االأوّز املهاجر.

يف املوجة التي تعيد تكرار نف�سها 

يف عبث مراآة الوجود.

يف  وال�سناجب  احلمام  باطعام  يلهو  طفل 

اأق�سى، على  ة، بانخطاف فرٍح 
ّ
الويلزي البالد 

رغم اأجواء �سماٍء مدلهمة حيث الغداف يكرك 

على �سغاره خوفًا من الرعد والعا�سفة.

يف  امل��ذع��ور  التحديق  ذل��ك  اإال  لي�ض  ال�سعر 

�سخرة االأزل..

 القفقا�ض وهو يفرت�ض كبد 
ْ

دورات عقاب ن�رش

�سارِق نار االآلهة.

اإال عزلة املوتى البهيجة

مِة الوغى
ْ
وحلم الفار�ض املك�سور يف حو

لُه اأبديٍةٍ عابرة
َ
دهما، و

ّ
ارجتافة ج�سدين وح

حيث  امل�سهد،  ه��ذا  م��ن  اأك���رث  لي�ض  ال�سعر 

الطيور  مع  ي�سة 
ّ
الغم يلعبون  احلياة  اأطفال 

وكاأمنا يف  الغابة،  اأ�سجار  و�سط  واحليوانات 

اأركاديا االإغريق حيث )ان�سان الطبيعة(

يف ان�سجاِمه العميق

ال�سعر اأن تخرج من خمبئك وتقتل اأي �سخ�ٍض 

ت�سادفُه يف الطريق

اأو تفتك مبا تي�رش من �سبايا و�سائحات 

ال�سعر اأن ال تقول �سعراً

يف  طبقٍة  اأع��م��ق  اإىل  وت��ذه��ب   ، ت�سمت  اأن 

الكراهية واجلحيم

وتبًا يف الع�رش احلديث والقدمي.
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* )رو�سو( اأندريه كري�ستون .ت: نبيه �سقر. 
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توطئة:

للموؤرخ   
)1(

العدنانية« »ال�شحيفة  خمطوط  ي�شم 

ن�شا  )1291هـ/1874م(   ــق  َزي
ُ
ر ابن  الأديــب 

اأدبيا  اإذ يوؤرخ جمل�شا  العماين،  غمي�شا يف الأدب 

لي النِّْزوي  حفيال جمعه ب�شليمان بن اأحمد امُلَف�شَّ

الهجري  الــقــرن  ــالل  خ )1227هـ\1810م( 

واملن�شت  َزيــق 
ُ
ر ابن  هو  امُل�شائل  ع�رش.  الثالث 

اأفغم  الــذي  لي  املف�شّ هو  املتكلم  فيما  اأي�شا، 

امُل�شائل  غر�ض  واأريحية.  وعلما  اأدبــا  �شائله 
ُ
م

الأجوبة  وانتظار  بالكالم  الر�شق  اأو  التوجيه 

اأكلها،  اآتت  َزيق 
ُ
ر ابن  �شائل 

َ
م امل�شجوعة.  البليغة 

اأن  ذلــك  ن، 
ّ
يـــدو َزيـــق 

ُ
ر وابــن  يتحدث  املف�شلي 

لي  املجل�ض كان باإيعاز منه، اأراد اأن يخرج املف�شّ

�شحيفته  يف  ــمــًا 
َ

مــرج ليكون  جعبته  يف  مــا 

الأدبي  التداول  الأدب. يومئ هذا  �شمن رجالت 

هو  من  -وهو  َزيــق 
ُ
ر ابن  تقدير  اإىل  اأديبني  بني 

علما واأدبا وتاأليفا- للمف�شلي، حيث ق�شده يف 

اأخريات اأيامه يف نزوى التي �شمت هذا املجل�ض 

َزيق عنه.
ُ
املغمور لول حديث ابن ر

ال�شعر  نقد  املجل�ض  يف  املــتــحــاوران  تــنــاول 

اأجنا�ض  ومفا�شلة  والعمانيني،  العرب  وال�شعراء 

وهذا  الأزهار،  واأ�شناف  الأ�شجار  واأنواع  النخل 

ومقارعته  الوا�شعة  املف�شلي  ثقافة  على  دال 

ابن  دور  واقت�شار  )احلــديــث(،  بالكالم  الكالم 

عن  ف�شال  )الإنــ�ــشــات(،  امل�شاءلة  على  َزيـــق 
ُ
ر

التاأنق يف الأ�شلوب. حا�شل القول، نلفي يف هذا 

املجل�ض ُنَتفًا من ال�شعر والأدب والنقد عموما، ما 

 
)2(

يذكرنا مبجال�ض الراث العربي عند التوحيدي

اجي وثعلب..
ّ

د والزج
ّ
واجلاحظ واملرب

الذي  املجل�ض  هذا  جمريات  درا�شة  البحث  هدف 

من  مــاأخــوذ  الأ�ــشــل  يف  وهــو   ،
)3(

حديثا �شدر 

يف  املحفوظ  العدنانية«  »ال�شحيفة  خمطوط 

تفكيك  بالدرا�شة  نق�شد  الربيطانية.  املكتبة 

اخلطاب املت�شمن فيه، ببيان مو�شوعاته ولغته 

واأ�شلوبه، وطريقة التحاور بني امُل�شائل وامُلجيب، 

احلياة  يف  ل 
َ
املــتــداو جتلية  يف  املجل�ض  ودور 

الثقافية يف نزوى زمنئذ.

نبذة عن الأديبني:

)1291-1198هـ/-1783 َزيــق 
ُ
ر ابن  لي�ض 

1874م( بالرجل املجهول اأو املغمور يف الراث 
ن�شابة  مــوؤرخ  فهو  الإ�شالمي،  والعربي  العماين 

ثقافته  يجعل  ما  باع..  ذو  واأديــب  ناثر،  و�شاعر 

التب�شط  التخ�ش�ض  اإىل  جتمع  روزنــثــال  ح�شب 

)املو�شوعية(، »اأي التخ�ش�ض يف علم واحد اأو فن 

 اأحمد ال�سعيدي*

حديث الإن�صات

لي الّنْزوي درا�ضة يف جمل�س امُلَف�ضّ

وابن ُرَزيق

* كاتب من املغرب  



واحد والتعمق فيه، والتب�شط وال�شمول يف جميع 

ف�شال عن   
)4(

فن.« كل  من  الأخذ  اأي  العلم  حقول 

يف  ال�شيا�شية  النخبة  من  وقربه  الغزيرة  تاآليفه 

ع�رشه.

ارت�شى  فقد   ،
)5(

املف�شلي �شليمان  حمــاوره  اأما 

خمول الذكر رغم كونه اأحد رجالت العلم يف نزوى 

وعمان عموما، كما كان ذا مال وجاه، يقول عنه 

كان  اأنه  يل  ورواياته  حكاياته  َزيق:«فمن 
ُ
ر ابن 

باه،  با �شِ
َ

يف زمان اإيراق اأوراق �شبابه، وولولة �ش

املنخف�شة لرفعه وانت�شابه، ذا �شعة من املال، ل 

يجرر  الإقالل،  ل  بالإكثار  مرقما  احلال،  حائل 

يف نزوى بالتقوى رداء اجلذل والن�رشاح، ويب�شم 

)6(
والأفراح..« ال�رشور  ثغور  عن  احلبور  وجه  يف 

الكتابة،  �شحيح  �شامتا،  اأديبا  »كان  اأنه  ويذكر 

، ل يلقي اليه بال، بدليل 
)7(

زاهدا يف �شعره ونرثه«

ول  �شعرك  تدون  ل  مل  له:  َزيق:«قلت 
ُ
ر ابن  قول 

هذا  عن  اعفني  قال:  الأقــالم؟  تخّطه  اأن  تر�شى 

)8(
وعليك ال�شالم.«

املف�شلي نكبات يف حياته منها ذهاب  اأ�شابت 

باحلرب  اأمــالكــه  وخـــراب  اأبنائه  ووفـــاة  ماله 

ثالثا   اأو  �شنتني  اإل  بعدها  يلبث  »فلم  وال�شيول، 

�شنة   ،
)9(

مكلوما« حمــزونــا  نحبه  ق�شى  حتى 

1227هـ.
ال�شاب  َزيق 

ُ
ر ابن  ق�شد  وتبدو مكانته بجالء يف 

وال�شتجازة  التقدير  ي�شبه  ما  يف  وحماورته  له 

 .
)10(

لي كما حاّله )طلب الإجازة( من ال�شيخ املف�شّ

من  طائفة  عند  العلمية  الأهلية  بعدم  الإقـــرار 

التوا�شع  ِخــالل  من�شوؤه  امل�شلمني  العلم  َلة 
َ
م

َ
ح

ُت املف�شلي 
ْ
م

َ
اجلم والداأب يف طلب العلم. وهذا �ش

َزيق، وخّلده يف �شحيفته 
ُ
الذي اجتذب اليه ابن ر

ــذكــر بني  الــعــدنــانــيــة، ولــــوله لــكــان خــامــل ال

معا�رشيه. ويخربنا ال�شيباين -حمقق املجل�ض- 

بالن�شيب  َزيق 
ُ
ر ابن  معا�رشه  ينفرد  »يكاد  اأنه 

اأخباره  عنا  ل�شاعت  ولوله  ترجمته،  من  الأوفر 

ذكيا  اأديبا  رجال  »كان  عنه:  يقول   
)11(

و�شريته.«

اأريبا، �شاحب اأمثال رائقة، ونوادر فائقة، يجتني 

نق�شه  اأزاهري كالمه، وتتغنى بظالل  النبالء من 

عامل  من  بــال  ذات  حتلية  وهــي   
)12(

واإبرامه..«

َزيق الذي يقر باأدبية املف�شلي 
ُ
واأديب مثل ابن ر

 )عقله ومهارته الأدبية( وحفظه املتون 
)13(

ِبه
ْ
واإر

وحتّفيه بالنوادر اإبداعا و�شياغة.

بلغ  لكنه  املف�شلي،  حتلية  يف  َزيــق 
ُ
ر ابن  اأوجــز 

الأدب  يف  �شاأنه  من  اأعلى  ما  و�شفه  يف  املــراد 

َلًة اأي يرحتل اإليه ويق�شد 
ْ

ح
ُ
والعلم، وجعله اأديبا ر

ول  ــى  َت ــوؤْ
ُ
ي  

ُ
»الــِعــْلــم اإن  بحيث  جمل�شه،  ويــوؤتــى 

 .
)14(

ياأِتي«

يف جمل�س الأدب:

لي  َزيق واملف�شّ
ُ
و�شم ال�شيباين لقاء الأديبني ابن ر

على  منطبق  و�شم  وهــو  ـــي«  الأدب »املجل�ض  بـــ 

مع  وقفة  و�شنقف  نزوى،  يف  لقائهما  جمريات  

مو�شع  »امَلجِل�ض:  فـ  الأدبـــي،  املجل�ض  مفهوم 

 
)15(

اجُلُلو�ض.« من  اجلماعة  ِل�ض 
ْ
وامَلج اجُلُلو�ض.. 

املجل�ض  اأ�شباه  الراث  وكتب  املعاجم  يف  وجند 

مثل  ونظائره  واملحفل..  واملنتدى  النادي  مثل 

والق�شد  وامل�شامرات..  واملحا�رشات  ــايل  الأم

الأدب  فيه  تداول 
ُ
ي ما  اأي  ــي  الأدب املجل�ض  اإىل 

اإليه، يقول  واإبداعات وما  من حمفوظاٍت وفوائَد 

ال�شالم هارون:«واأما املجال�ض فتختلف عن  عبد 

كان  ملا  كامل  ت�شجيل  باأنها  الأمــايل[  ]اأي  تلك 

يحدث يف جمال�ض العلماء، ففيها يلقي ال�شيخ ما 

ال�شيخ  ي�شاأل  كذلك  وفيها  نف�شه،  تلقاء  من  ي�شاء 

 
)16(

فيجيب، فيدون كل ذلك فيما ي�شمى جمل�شا.«

عقد 
ُ
ي �شفهي  للمجل�ض طورين: طور  اأن  هذا يعني 

ن فيه 
ّ
فيه املجل�ض، ثم طور كتابي تدويني، تدو

فعل  وكما  وغريه،  التوحيدي  فعل  كما  جمرياته 

َزيق فيما �شرناه لحقا باإذن اهلل تعاىل. وهذا 
ُ
ابن ر

اأحد الباحثني يدقق ا�شطالح املجل�ض الأدبي يف 

ب�شخ�شية  ات�شال  ذو  الأدبــي  »فاملجل�ض  قوله: 

من  اأو  ال�شخ�شية  اأقـــران  من  مــرتــادوه  علمية، 
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اإليه،  مريديها قد يكون ثابتا، فياألفه املختلفون 

الختالف يكون بطريقتني:

على  زواره  مفتوحا يف وجه  يكون   : اإطالقية   -

الدوام.

من  معني  يوم  لها  يخ�ش�ض  عندما   : مقيدة   -

)17(
الأ�شبوع..

 
ْ
ما �شلف ينبئنا بقيام املجل�ض الأدبي على �رشطي

من  تقت�شيه  مبا  املجال�شة  اأو  واملحاورة  الأدب 

العربية.   
)18(

املجال�ض كتب  يف  معروفة  اآداب 

اإىل  وتتنوع املجال�ض ح�شب اهتمامات من�شئيها 

»يكون  حيث  وعامة،  واأدبية  وعلمية  �شلطانية 

جمل�ض  اأو  وطرب،  وفكاهة  �شمر  جمل�ض  املجل�ض 

علم ودين، اأو جمل�ض اأدب و�شعر، وفق اهتمامات 

احلا�رشين اأو الذين يت�شدرون هذه املجال�ض من 

)19(
ذوي ال�شاأن وال�شلطان.«

املعارف  لــتــداول  ف�شاء  املجل�ض  اأن  ُظ 
َ
امللح

ن 
ّ
فيدو والإن�شات،  احلديث  وتبادل  والآداب، 

ما  وع�رشهم،  اجلاّل�ض  لثقافة  �شورة  ي�شري  ثم 

اآكد يف جتلية احلياة  الأدب  يجعل قيمة جمال�ض 

الثقافية.

جمل�س اأدبي يف َنزوى:

َزيق بنزوى طارئة، ففيها در�ض 
ُ
لي�شت �شلة ابن ر

الذين  ال�شبعة  اء 
ّ
القر اأحد  فـ»كان  �شيوخها،  على 

ال�رشير  النزوي  �شامل  بن  حبيب  ال�شيخ  لزمــوا 

اأمــاله  ما  وكتبوا  له  فــقــراأوا  نــزوى،  مدر�شة  يف 

من  »ا�شتفاد  اأنه  املوؤرخون  ويذكر   
)20(

عليهم.«

بع�ض  ُن�شخت  كما   
)21(

نزوى.« الغنية يف  مكتبته 

كتاب  مثل  نزوى  اخ 
ّ
ن�ش باأيدي  َزيــق 

ُ
ر ابن  كتب 

ليمان بن �شعيد بن 
ُ

»الفتح امُلبني« الذي ن�شخه �ش

مبارك بن عبد اهلل بن مبارك بن �شامل الّنزوي �شنة 

الن�ض  -ح�شب  َزيــق 
ُ
ر ابن  يذكر  ل   .

)22(
1275هـ

نعلمه  ومــا  بال�شبط،  املجل�ض  زمــن  املحقق- 

لروؤية  ق�شدها  بنزوى حني  �شبابه  انعقد يف  اأنه 

منها  املنقول  ال�شحيفة  دامــت  ومــا  املف�شلي. 

املوؤلف  بقلم  املحقق-  –ح�شب  ن�شخت  املجل�ض 

ن املجل�ض وهو 
ّ
َزيق دو

ُ
، فابن ر

)23(
�شنة 1258هـ

)1227هـ(  املف�شلي  وفاة  بعد  اأي  ال�شتني،  يف 

بني  الفارق  يجعُل  ما  عقود،  ثالثة  من  باأكرث 

انعقاد املجل�ض وتدوينه طويل العهد.

َزيق باأن لقاءه باملف�شلي كان يف 
ُ
يخربنا ابن ر

املجل�ض  اإن  اأي  ال�شه، 
ُ

جم و�شيبة  �شبيبته  طور 

يف  كونه  بدليل  الع�رشين،  يف  َزيــق 
ُ
ر وابن  انعقد 

التا�شعة والع�رشين حني تويف املف�شلي، ول جرم 

اأي  الع�رشين،  اأواخره وهو دون  التقى به يف  اأنه 

وما  ع�رش  الثالث  الهجري  القرن  ع�رشينيات  يف 

ُدوَن ذلك، يقول:»وقد اأطال اهلل عمره حتى انحنت 

)24(
قناة قامته، و�شقطت بالكرب ثمار َثغامته..«

اأما مكان املجل�ض فنزوى بدليل قوله: »واإن نزوى 

يومئذ يف املجاز واحلقيقة، هي اجلّنة الزارية على 

 ول يبعُد اأن يكون يف بيت 
)25(

الريا�ض الأنيقة..«

ال�شها. 
َ

املف�شلي اأو اإحدى بيوتات نزوى اأو جم

الوا�شع لالأدب  اأدب باملفهوم  اأما نوعه، فمجل�ض 

اأي »حفظ اأ�شعار العرب واأخبارهم، والأخذ من كل 

َزيق 
ُ
 وطرفاه كما هو معلوم ابن ر

)26(
علم بطرف.«

واملف�شلي، جنمل ذلك يف هذا اجلدول )1(:
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معطيات  َزيــق 
ُ
ر ابن  يقدم  الهام  الن�ض  هذا  يف 

هامة عن املجل�ض يف قوله: »وقد اأتاح اهلل لقاه، 

ْت حمبتي له وحمبته يل، ف�شقينا 
َ َ
اأيام بقاه، َف�رش

ليلة  فكم  يل، 
َ
والـــو  

ّ
�شمي

َ
بالو ال�شحبة  ريا�ض 

َف الَقبول  ر ُقد�شي، واأهدينا بها حُتَ
َ
ق�شيناها ب�شم

للحاكم العقلي واحل�شي، تارة نتذاكر يف املنظوم، 

اأذكينا  وتارة يف املنثور الّزاري على التوم، وقد 

يف  بردتي  وكانت  ال�شواب.  قناديل  باخلطاب، 

ذكره  املقدَّم  ال�شيخ  وبردة  ق�شيبة،  الزمان  ذلك 

)27(
خملولقة من ال�شبيبة.«

ن�شتخل�ض من هذا  الن�ض ما ياأتي:

نزوى  يف  باملف�شلي  لقاءه  َزيــق 
ُ
ر ابن  يعترب   -

اأمرا ذا بال، لأنه كان يف اأخريات عمره وذا علم 

َزيق 
ُ
واأدب، ما يجعل اللقاء فر�شة �شانحة لبن ر

ا�شتغلها كما ينبغي ذلك لأديب وموؤرخ.

بني  املحبة  �رشيان  �شبقه  املجال�شة  ابتداء   -

الأريحية  على  جمل�شهما  وقــيــام  املجال�شني، 

والنطالق والألفة.. ما اأف�شى اإىل ال�شمر واملوؤان�شة 

 يف مو�شوعات عقلية وح�شية. وهذه 
)28(

لعدة ليال

اأحيانا لعدم  املحبة مطلوبة، لأن املجل�ض يف�شل 

الأدباء:«بتنا  اأحد  يقول  الأدب،  يف  نظراء  وجود 

تقل يف  التي  الغر  الليايل  نعّدها يف طليعة  ليلة 

حْلبة  يف  املوافقني  املجال�شني  لقلة  هذا،  �شفرنا 

)29(
الأدب.«

املنظوم  بــني  ــت  ــراوح ت املجل�ض  جمــريــات   -

مبفهومه  الأدب  اأي  )النرث(،  واملنثور  )ال�شعر(، 

القدمي.

العمر  فارق  )ال�شاب(  َزيــق 
ُ
ر ابن  ذكر  واأخــريا   -

بينه وبني املف�شلي )ال�شيخ(، فارق زمني مل يوؤثر 

وان�رشاحهما  الأدب  جمل�ض  يف  ان�شجامهما  على 

مبجرياته.

ْهر مو�شوع�ت املجل�س: من ال�ّشْعر اإىل الزَّ

مو�شوعات  اأربع  اإىل  املجل�ض  يف  احلديث  تفرع 

ح�رش فيها الأدب مبفهومه ال�شيق )ال�شعر والنرث( 

والأ�شجار  )النخل  كالزراعة  اأخرى   معارف  مع 

املجل�ض  يف  املتحاوران  »تناول  وقد  والأزهار(. 

النخل  اأجنا�ض  ومفا�شلة  وال�شعراء،  ال�شعر  نقد 

ما  وهذا   
)30(

الأزهار.« واأ�شناف  الأ�شجار  واأنواع 

يتبني يف اجلدول )2(:
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افتتح املجل�ض بنقد ال�شعراء العرب والعمانيني، 

واملف�شلي  �شاعر  عن  ي�شاأل  َزيــق 
ُ
ر ابن  فكان 

كاأنه  بليغ  م�شجوع  بكالم  فيه  بــراأيــه  يــديل 

ال�شعر. وهذه مو�شوعات املجل�ض:

اأ . نقد ال�شعراء:

* نقد �شعراء العرب:

�شوؤال  يوما  �شاألته  ــد  »وق ـــق:  َزي
ُ
ر ابــن  يقول 

الغرائب  درر  منه  لأجتني   ،
)31(

املداعب  
ّ
املحب

ــعــراء، يف حمــفــل من  ــش ــ� ــن ال والــعــجــائــب، ع

َزيق 
ُ
 ي�شي مقال ابن ر

)32(
اء[.«

ْ
ري

َ
ح

ُّ
ال�شحراء ]ال�ش

باملحبة واملداعبة جتاه املف�شلي، حتى يح�ض 

ر(، 
ّ
)يتحر ِعقال  من  وين�شط  املجل�ض  باأريحية 

متلهف  َزيـــق 
ُ
ر ــن  واب �شتبداأ،  املــحــاورة  لأن 

العرب  ال�شعراء  عن  وعجائبه  ر 
َ
املحاو لغرائب 

قدماء  �شاعرا(،   14( مانيني 
ُ
والع �شاعرا(   16(

وامُلطالع  ومغمورين.  م�شهورين  وحمَدثني، 

�شك  ل  �شيقف  ال�شعراء  بني  املفا�شلة  لهذه 

الرد  يف  بديهته  و�رشعة  املف�شلي  براعة  على 

ي�شاأل،  الذي  هو  لأنه  َزيق، 
ُ
ر ابن  �شوؤالت  على 

يف حني يتمثل دور املف�شلي يف اإعداد اجلواب 

..
ّ
بعيدا عن الَفهاَهة والِعي

امللحظ اقت�شار املفا�شلة على:

- �شعراء الع�رش الأموي: جرير، والفرزدق، وذو 

دي.
ْ
ر

َ
، والأَِبيو

ّ
الرمة، وكثري

ـــو نــوا�ــض،  - �ــشــعــراء الــعــ�ــرش الــعــبــا�ــشــي: اأب

وال�رشيف  واملتنبي،  متــام،  واأبــو  والبحري، 

الر�شي، واملعري.

- �شعراء الع�رش الأندل�شي: ابن هانئ.

ابن  �رشايا،  ابن  الغّزي،  مغمورين:  �شعراء    -

هتيمل، اجلويزي.

اجلاهلية  �شعراء  ال�شالفة  القائمة  يف  غــاب 

الفتتاح  النظر  ي�شتلفت  كما  الإ�شالم،  و�شدر 

ما  له:  »فقلت  جرير:  وتقدمي  الأمــوي  بال�شعر 

يف  له  ما  �شاعر  اإنــه  فقال:  جرير؟  يف  تقول 

 
)33(

ن�شارة الكالم من نظري.«

جتارب  على  نقدية  اأحكاما  لي  املف�شّ ي�شدر 

ال�شعراء، بحكم اأن »النقد م�شاألة ذاتية خال�شة 

نفو�ض  يف  الن�شو�ض  تبعثه  ما  على  تعتمد 

القراء من انفعالت، وما توؤثر يف اأذواقهم من 

اآثار مقبولة اأو منكرة، وهذه النفو�ض والأذواق 

املناقب  فيذكر   
)34(

الأفراد.« باختالف  خمتلفة 

)املو�شوع،  الفني  م 
ّ
املقو عمال 

ُ
م واملثالب، 

اخُلُلقي  واملــقــوم  تـــارة،  الــبــالغــة(  الــغــر�ــض، 

نقده  وجاء  اأخــرى.  تارة  املجون(  )الت�شبيب، 

اإيجابيا يف الغالب، خال بع�ض ال�شعراء مثل اأبي 

نوا�ض »ماجن يظهر اللني وهو األدغ من عقرب 

، وابن هانئ »�شاعر ماهر مغايل، 
)35(

الآ�شا�ض«

، والفرزدق 
)36(

 كل ويل فا�شل ول يبايل«
ّ
ي�شب

الذي »لول افتخاره بالف�شوق، لكان يف ميدان 

فبياين  الرمة  ذو  اأمــا   
)37(

ي�شبق.« مل  البالغة 

واملعاطن،  للدمن  بذكره  نامو�شه  »�شيع  لكنه 

الذي   
ّ

وكثري  
)38(

احل�شان.« بالن�شاء  وت�شبيبه 

مبدح  ي�شفر  ومل  الت�شبيب  يف  عمره  »اأفــنــى 

. ويعلي املف�شلي من 
)39(

»
ّ

امللوك عن �شياء نري

�شاأن اأبي متام فهو »حاكم يق�شي على النا�ض 

مقتن�ض  »غوا�ض  والبحري   ،
)40(

بالجلام«

النا�ض  »كل  واملتنبي   ،
)41(

والفريد« للمرجان 

، وال�رشيف الر�شي 
)42(

بف�شله على غريه تنبي«

 ،
)43(

وير�شي« يــروق  املر�شي  »ب�شعره  الــذي 

)44(
واملعري الذي »مع النجوم ببالغته يجري.«

املذكورين،  بال�شعراء  املف�شلي  اإعجاب  يتبني 

وُخلقية  فنية  اأحكاما  وي�شدر  نقدا  ميار�ض  اإذ 

وذوقية انطالقا من قراءاته يف دواوين ال�شعر 

القدمي واملحدث، ول نن�شى باأنه �شاعر، و»من 

 
)45(

األف فقد ا�شتهدف.«

ل�شعراء  َزيق 
ُ
ر ابن  اختيارات  �شوؤال  يطرح  هذا 

بعينهم واإهمال اآخرين. مِلَ هوؤلء حتديدا؟ لعله 

راجع اإىل رواجهم يف كتب املختارات والأمايل 

ومقروئه،  َزيــق 
ُ
ر ابن  ذائقة  اإىل  اأو  العمانية، 
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وجود  تفر�ض  للمف�شلي  �شوؤالته  اأن  خا�شة 

معرفة اأدبية م�شركة بينهما، فمن غري املنتظر 

فالنا؛  ال�شاعر  يجهل  باأنه  املف�شلي   
ّ
يــرد اأن 

ابن  الأدب. ول نرى  اإنهما متوافقان يف حْلبة 

اأو  اإيجابا  املف�شلي  مواقف  على  يعلق  َزيــق 
ُ
ر

�شلبا، بل كله اآذان �شاغية ميار�ض الإن�شات ل 

غري.

* نقد �شعراء عم�ن:

َزيق �شعراء عمان، فلهم ن�شيب يف 
ُ
ل يغفل ابن ر

ال�شعرية العربية، يقول:«فلما انتهينا بالبيان، 

 اأورد اأربعة ع�رش 
)46(

اإىل �شعراء عمان، قلت له..«

تايل 
ِّ
ال�ش مثل  القدامى  بال�شعراء  ابتداء  �شاعرا 

احلادي  فالقرن  ال�شاد�ض  الهجري  القرن  يف 

 املف�شلي- وابن 
ِّ
َلِدي

َ
ع�رش مع ابن �شخبور - ب

�شنان  ابــن  مع  ع�رش  الثاين  القرن  ثم  �شوال، 

خمي�ض،  وابــن  والغ�رشي  والعب�شي  واحلب�شي 

الثالث  القرن  خالل  املعا�رشين  اإىل  و�شول 

)1224هـ(،  الدرمكي  القا�شي  اأمثال  ع�رش 

علي،  بن  واأحمد  �شعيد،  بن  را�شد  واجلابرينْي 

واملعويل )1236هـ(. 

ال�شاعر  ا�شم  َزيق 
ُ
ر ابن  يذكر  نف�شها  بالطريقة 

منتظرا راأي املف�شلي فيه كما �شنع مع ال�شعراء 

املف�شلي  هنا،  خمتلف  الأمـــر  لكن  الــعــرب. 

يه )اأبناء البلد(، اأي 
ّ
َلدي

َ
طالب باإبداء راأيه يف ب

ُ
م

ومنهم  واملحدثني،  القدامى  عمان  �شعراء  نقد 

نا�رش  بن  �شيف  مثل  ال�شاعر  عهد  على  اأحياء 

فاعاًل  املف�شلي  ُترى  ما  )1236هـ(.  املعويل 

َزيق؟ وهل �شتمنع املعا�رشة 
ُ
اإزاء �شوؤالت ابن ر

املنا�رشة؟

ل يبدي املف�شلي حتفظا يف م�شايرة حماوره 

م 
ّ
ويقو ال�شيقة،  الأدبية  »الأُْلــعــوبــُة«  هذه  يف 

اأحيانا  ب�شاعريتهم  الإ�شادة  بني  عمان  �شعراء 

كان  واإن  اأخــرى،  اأحيانا  عليها  املاآخذ  وذكر 

دا 
َ
ع العمانية  ال�شاعرية  على  مثنيا  الغالب  يف 

�شعراء معدودين، فو�شع ال�شعراء يف طبقتني:

تايل 
ِّ
ال�ش بكر  اأبــو  منهم  امُلجيدين:  طبقة   -

غري  اح 
ّ
مـــد الــبــايل،  للطلل  »نـــواح  )676هـ( 

يلني  اأن  »يكاد  �شخبور  وابــن   ،
)47(

مغايل..«

املقال«،  »لني  �شوال  وابن  ال�شخور«،  اأ�شالب 

الغرر«،  اإىل  الــورد  ي�شيف  »�شاعر  واحلب�شي 

مذلٌل  ف�شيح  الإجلام،  �شل�ض  والدرمكي:»�شاعر 

الغاية  بلغ  »�شاعر  والعب�شي  الكالم«،   
َ
�شعب

يف الدراية..«، واجلابريني را�شد »لبيب ل متله 

ل�شانه«،  القري�ض  �شور  بتالوة  لهج  اأخــدانــه، 

واخلرو�شي  جلي«،  لفظ  ذو  »�شاعر  واأحــمــد 

قائم  املف�شلي  عند  ال�شعر  عيار  مغرد«.  »بلبل 

على الغر�ض واللغة والبالغة والإيقاع، مبا ل 

يناأى عن عيار ال�شعر وعموده يف النقد العربي 

ال�شعر  د 
ّ
جلي املف�شلي  اهتزاز  ونرى   .

)48(
القدمي

معربة،  م�شجوعة  بلغة  باأ�شحابه  واإ�شادته 

ال�شعر  عليك،  ورد  طباطبا:«فاإذا  ابــن  يقول 

البيان،  التام  اللفظ،  احللو  املعنى،  اللطيف 

املعتدل الوزن، مازج الروح ولءم الفهم، وكان 

)49(
اأنفذ من نفث ال�شحر..«

ماآخذه  املف�شلي  يذكر  املتو�شطني:  طبقة   -

عليهم مثل الغ�رشي الذي »جدوله يجري وتارة 

بالقري�ض،  لهج  �شنان:«فقيه  وابن  يجري«،  ل 

الومي�ض.«  خافت  الن�شجام  برب�ض  برقه 

والترب  باللباب،  الق�رش  ي�شاوي  واملــعــويل 

بالراب، وعنده �شجع احلمام كَتنعاب الغراب.« 

ح �شعر الغ�رشي 
ُّ

تتجلى ماآخذ املف�شلي يف ترج

يف  �شنان  ابن  ومبالغة  وال�شعف،  القوة  بني 

املعويل  متييز  وعــدم   ،
)50(

البالغية الزخارف 

ت�شبيهاته  ق�شد  ولعله  �شعره  يف  الأ�شياء  بني 

و�شوره.

م �شعراء 
ّ
ولعل قائال يقول: مادام املف�شلي يقو

وما  �شعره؟  كيف  هــو؟  موقعه  فما  عــمــان، 

يف  نلم�ض  النقاد؟  عن  ف�شال  اإليه  هو  منظوره 

عند  قوله  يف  ذلك  اإىل  اإ�شارة  َزيــق 
ُ
ر ابن  قول 
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نهاية احلديث عن �شعراء عمان:«قلت له: مل ل 

ن �شعرك ول تر�شى اأن تخّطه الأقالم؟ قال: 
ّ
تدو

)51(
اعفني عن هذا وعليك ال�شالم.«

ما  هذا  املف�شلي،  �شعر  عن  َزيــق 
ُ
ر ابن  �شوؤال 

مطالبته  هو  ر 
َ
امُل�شم ولكن  الظاهر،  يف  يبدو 

ومتذوقي  للنقاد  وابــرازه  �شعره  بتدوين  اإيــاه 

املف�شلي  ي�شتطيع  هل  اآخر:  وجه  ومن  ال�شعر. 

واإمنا  به،  يبح  مل  ما  هذا  بنف�شه؟  �شعره  تقومي 

َزيق باإعفائه من اإظهار 
ُ
ف يف مطالبة ابن ر تلطَّ

�شح  ورغــم  ال�شبب.  عن  �شاكتا  للعيان  �شعره 

بع�شه  َزيق 
ُ
ر ابن  اأدرج  فقد  ب�شعره،  املف�شلي 

ملا   -  
َ
اأر »ومل  قائال:  العدنانية  ال�شحيفة  يف 

اإل قليال ل يبل  القليل،  تويف- من يحفظ منه 

 
)52(

الغليل، ول ي�شفي العليل.«

ب . اأجن��س النخل:

والنرث(  )ال�شعر  الأدب  حظ  هو  �شلفا  ذكــر  ما 

املتحاوران  يحلق  ومنه  الأدبــي،  املجل�ض  يف 

بعيدا عنه وقريبا منه يف الآن نف�شه، اإذ ت�شور 

الأدب عندهما كما ذكر هو الأخذ من كل �شيء 

اإىل  وال�شعراء  ال�شعر  دنيا  من  النتقال  بطرف. 

ف�شاء الزراعة والنخل اأمر ل يدعو اإىل الغرابة 

اإذ  مو�شوعيني،  اأديبني  ي�شم  اأدبي  جمل�ض  يف 

بنخلها،  امل�شهورة  نــزوى  اأهــل  من  املف�شلي 

ــداب، وَقــْنــَتــب،  ــشِ ومــالــك لــعــدة اأرا�ــــض »يف �

فيها  غر�ض  الغاف،  ل  
ْ
ي

َ
وح الكبري،  والــوادي 

 ل حدود مر�شومة للمجال�شة 
)53(

نخال وزرعا..«

اإذن، املو�شوعات تت�شعب واحلديث ذو �شجون. 

بقوله:»اإن  النخل  مفاخرة  ــق  َزي
ُ
ر ابن  يفتتح 

النا�ض مبفاخرة النخل يف اكراث، فما برحوا 

يف  تقول  فما  والإنــاث،  بالذكران  ي�شبهونها 

)54(
الق�ض امل�شتطاب؟..«

نوعا  ع�رش  خم�شة  املــتــحــاوران  ي�شتعر�ض 

النغال،  املزناج،  الق�ض،  وهي:   
)55(

النخل من 

اخلنيزي،  الــربين،  الرب�شي،  ال�رشنا،  �شلي 
ْ
امَلب

الهاليل،  الــنــزاد،  اخلــال�ــض،  الفر�ض،  الــزبــد، 

الراث  اخِل�شاب. وقد درج املوؤلفون يف  نغله، 

النخل خ�شو�شا،  بثمار  الهتمام  العربي على 

 وغريهم. 
)56(

مثل ابن �ِشيَدَة والثعالبي والقرايف

مما  النخل  باأ�شماء  يخت�ض  املف�شلي  لكن 

ثروة  ي�شكل  ما  عمان،  اأهــل  ل�شان  على  جرى 

والل�شانيات  العربي،  العماين  للمعجم  هامة 

العربية. وهذا �شنيع  اجلزيرة  لهجات  ودرا�شة 

الربعي يف ›الأمايل العمانية‹ بتخ�شي�شه بابا 

. ومن طرافة 
)57(

لأ�شماء النخل يف اللغة العربية

وقدرته  املف�شلي  ت�شبيهات  املــحــاورة  هــذه 

العجيبة على تقريب املعنى، ف�شال عن معرفته 

من  اإليه  املت�شل�شلة  النخل  باأجنا�ض  ة 
ّ
اجللي

تقول  يقول:«ما  ورعايتها،  بزراعتها  ا�شتغاله 

املخت�شبة   
ّ
بالبغي اأ�شبهها  ما  املزناج؟  يف 

الأزواج.  من  اللذاذة  ناكح  يعدها  ل  املغناج، 

قال: هو معدن  املب�شلي؟  تقول يف  ما  له  قلت 

الو�شب  من  �شليم  �شاحبه  والــذهــب،  الف�شة 

نخلة  قــال:  الفر�ض؟  يف  تقول  ما  والن�شب. 

تقول يف  ما  الأر�ــض.   على 
َّ

دب يجلها كل من 

اأو  النزاد؟ قال: من خرج ومل ي�شطحب رطبها 

مترها فقد خرج بال زاد.« )�ض25(

املــتــداوَل من  ُتــربز  املــحــاورة  ُنَتٌف من  هــذه 

تربز  كما  العمانية،  البيئة  يف  النخل  اأ�شماء 

»))كلمات القبيلة(( ح�شب تعبري مالرمي، تلك 

 
)58(

ماألوفة.« وجوه  مبثابة  هي  التي  الكلمات 

�شيقول القارئ العماين: »يتحدث املف�شلي عن 

)كلمات  القدمية  /لهجتنا  لهجته  من  كلمات 

كلمات  تلج  اأن  جريئة،  خطوة  تلك  قبيلتنا(.« 

عامية كتاب علم واأدب )ال�شحيفة العدنانية(، 

الأدب  رجــالت  كبار  اأحــد  بتدوينها  ويعتني 

َزيق(. يف حني نرى الربعي ينقل ما انبث 
ُ
)ابن ر

مفارقة  هي  املعروفة.  العربية  املعاجم  يف 

الأدب  واإهمال  الف�شيح  بالأدب  العتناء  بني 

يف  غ�شا�شة  املــتــحــاوران  يجد  مل  ال�شعبي؛ 
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وال�شعراء  ال�شعر  جمل�شهما؛  يف  منها  التخل�ض 

. ذلك 
)59(

اإىل جوار اأ�شماء النخل يف لهجة عمان

البعد عن الأدب  العمانية،  كله �شيانة للذاكرة 

كيليطو:«ل  يقول  اآنفا،  ذكرنا  كما  منه  قرب 

نتحرر من لغتنا التي تربينا عليها يف اأ�رشتنا، 

والتي اعتدناها واألفناها. فهي حتى اإن كانت 

يف  مرب�شة  تظل  فاإنها  كــمــون،  حــالــة  يف 

 
)60(

املنا�شبات جميعها.«

ت . اأنواع الأ�شج�ر:

من النخل اإىل اأنواع الأ�شجار، يوغل املتحاوران 

به  يختم  ــذي  ال الــزراعــة  حديث  احلــديــث،  يف 

الأ�شجار  يف  وللنا�ض  له:  يقول:»قلت  املجل�ض. 

قال:  ال�شفرجل؟  يف  تقول  فما  افتخار،  كرثة 

 
)61(

يطفئ حرارة ال�شدر، بربودة ماء الثغر.«

نوعا(   26( اأ�ــشــجــار  عــن  املف�شلي  يتحدث 

معروفة مثل: ال�شفرجل والتني والعنب والرمان 

خ�شو�شيات  من  واأخــرى  ــوز..  وامل والزيتون 

املنطقة -ولو على �شعيد ال�شم- مثل: الأمبا، 

الــزام..  والفيفاي،  والبيذام،  والبوبر،  واجلــح، 

ال�شحية  املنافع  بذكر  ذلك  يقرن  ما  وغالبا 

للثمار اأو التحذير من الإ�رشاف فيها مثل قوله 

لالأح�شاء.«  ثقيل  للجر�شاء،  »�شهي  املوز:  عن 

جالب  »لذيذ  امل�شم�ض:  عن  وقوله   )27 )�ض 

للحمى، اأمره غري معمى.« )�ض 27( وقوله عن 

النبق: »يف البلغم، مل يذر ومل يبق.«

الأ�شجار  باأ�شناف  دقيقة  معرفة  للمف�شلي 

وّفر  وبذلك  ظاهرة.  طبية  معرفة  عن  ف�شال 

يف  الرائجة  والثمار  ال�شجار  لأ�شماء  معجما 

نزوى وعمان.

ث . اأ�شن�ف الأزه�ر:

يختتم املجل�ض بحديث الأزهار يف قوله: »واإن 

النا�ض خمتلفة يف تف�شيل الأزهار، وقليل من 

ويف   
)62(

الفخار..« زمام  ل�شاحبه  منهم  ي�شلم 

املجل�ض  يف  اجلمايل  للجانب  ا�شتح�شار  ذلك 

واليا�شمني  النيلوفر  هي:  اأ�شناف  �شتة  بذكر 

واجللنار.  النعمان  و�شقائق  ــاح  والأق والــورد 

مدافع  غري  ـــار،  الأزه الورد:»�شيد  عن  يقول 

بالفخار.« )�ض29( وعن النيلوفر:»هو يف لون 

البهار، �رشبه نافع عن ال�شعال بال اإنكار.« وعن 

اجللنار:»زهره عجيب، لي�ض له طيب.« 

يف  كرثتها  رغــم  اأزهـــار  ب�شع  املجل�ض  ذكــر 

ل 
ّ

ف�ش الذي   
)63(

الربعي بخالف  نزوى  ب�شاتني 

املجل�ض  افتتحا  املتحاورين  اأن  كما  فيها. 

واختتماه باجلماليات )ال�شعر والزهر(، جمل�ض 

واملتنبي،  متام  اأبي  اأبيات  عبق  منه  ع 
ّ
يت�شو

و�شذى الورد واليا�شمني..

اأ�شلوب املجل�س:

املف�شلي،  اإن�شاء  مــن  املجل�ض  كــالم  غالب 

ن 
ّ
دو لكنه  الأ�شئلة،  اإل  ـــق  َزي

ُ
ر لبــن  ولي�ض 

قليلة  اأ�شئلة  لُن�ِشي.  ولوله  املجل�ض  جمريات 

الذي يظهر ويختفي يف  َزيق 
ُ
ر ابن  وجيزة من 

مع  متوافقا  املف�شلي  اأ�شلوب  ويبدو  املجل�ض. 

]احلاد  ذليق  ل�شانه  بــاأن  التوحيدي  و�شف 

غاية  املف�شلي  فلغة   .
)64(

اأنيق ولفظه  البليغ[، 

وال�شال�شة  وجــه،  من  واملتانة  الف�شاحة  يف 

الإيجاز  عن  وف�شال  اآخــر.  وجه  من  والبالغة 

و�رشعة البديهة، يتقن توظيف ال�شور البالغية 

مثل:

جع: حيث ي�شبه املجل�ض املقامة، اإذ اأجوبة 
ّ
- ال�ش

املف�شلي كلها م�شجوعة، دللة على �شعة علمه 

بالعربية مثل:»ما تقول يف ابن �شخبور؟ قال: 

اأن يلني  امل�شهور، يكاد  باإجلامه  عند اجلمهور 

وقوله:»�شاحب   .)20 )�ض  ال�شخور.«  اأ�شالب 

غزل دفيق، ومدح رقيق، ت�شدح حمائم بديهته 

يف غ�شنها الوريق.« )�ض 19(... اإلخ.

املزناج؟  تقول يف  »ما  قوله:  الت�شبيه:  يف   -

 املخت�شبة املغناج.« )�ض  
ّ
ما اأ�شبهها بالبغي
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25(. وقوله:«بلبل مغرد.«
- ال�شتعارة: يف قوله:«برقه برب�ض الن�شجام 

وقــولــه:«تــ�ــشــدح حمائم  الــومــيــ�ــض.«  خــافــت 

بديهته يف غ�شنها الوريق.«

ا�ض مقتن�ض للمرجان 
ّ
- املجاز: يف قوله:«غو

والفريد.« وقوله:«مع النجوم ببالغته يجري.«

- الطباق: منه طباق الإيجاب: الق�رش واللباب. 

ل  وتــارة  تــارة  يجري  جدوله  ال�شلب:  وطباق 

يجري.

- اجلنا�ض: منه جنا�ض تام: هي �شجرة اجِلنان 

نان« وجنا�ض غري تام: ين�شئ /ين�شد. 
َ
�شفاء للج

الترب/ /الــراب/الــغــراب.  اللباب  علي/جلي. 

الراب.... اإلخ.

- التكرار: يف قوله: »�شاأنه �شاأن عايل..« وقوله 

اأي�شا:«رطبها من الرطب الأدنى..«

ول نبعد اإن و�شمنا كالم املف�شلي مبا جاء على 

ل�شان خالد بن �شفوان القائل:«خري الكالم ما 

به  والتذت  مبانيه،  و�رشفت  معانيه،  َفت 
ُ
َظر

)65(
اآذان �شامعيه.«

املجل�س وثق�فة نزوى:

َزيق على ق�شده نزوى ومالقاة 
ُ
لن يندم ابن ر

ما  هاما  اأدبيا  جمل�شا  وّثــق  لأنــه  املف�شلي، 

اأديب  باإخراج  مبادرته  لول  التحقق  له  كان 

نزوى من عزلته ،وت�شليته بعد نكبته. فقد قدم 

الأدب  دنيا  يف  املتداول  عن  �شورة  املجل�ض 

واحلياة الثقافية يف نزوى على عهد املف�شلي، 

ل يف اهتماماته مبا فيها الأدب وال�شعر 
ّ

اإذ ف�ش

نزوى  جمــال  على  الوا�شع  واطــالعــه  والنقد، 

اأمينة  �شورة  اإنها  واأزهــاره.  واأ�شجاره  بنخله 

التي تعك�ض �شورة احلياة  ل�شخ�شية املف�شلي 

الثقافية يف نزوى، ومنها:

- اأن املجل�ض حّقق الفعل الأدبي الر�شني بعيدا 

ين�شبط ملثل  الأدب بطبعه ل  لأن  املركز،  عن 

هذه املقولت.

من  مثال(  )املف�شلي  نــزوى  اأدبـــاء  متّكن   -

ببالغتها  املتميز  واحتفالهم  العربية،  نا�شية 

واأ�شاليبها وف�شاحتها، بل حتليقهم يف �شمائها 

حتليق ال�شادين املفلقني.

- اطالع املف�شلي على اإبداعات �شعراء العرب 

وعمان، دليل انفتاح بيئة نزوى على ما يروج 

يف احلياة الثقافية العربية عموما.

 اأهل نزوى 
َ
- انعقاد هذا املجل�ض يعك�ض حتّفي

نن 
َ
بهذه ال�شنة املتبعة )املجال�ض( جريا على �ش

اأ�شالفهم من الأدباء العرب.

�شوؤالته  يف  َزيــق 
ُ
ر لبن  املف�شلي  جمــاراة   -

والبالغية،  واللغوية  الأدبــيــة  قدرته  يعك�ض 

وغريه.  َزيق 
ُ
ر ابن  قدرة  عن  �شاأنا  تقل  ل  التي 

كما يعك�ض ما لأدباء نزوى من �شاأن يف اإغناء 

احلياة الثقافية العربية.

واحل�شارية  الثقافية  رى 
ُ
الع توثق  يربز  اأنه   -

عمان  واأقاليم  خا�شة،  وم�شقط  ــزوى  ن بني 

عامة، عرب تبادل احلوار واملجال�شة بني اأدباء 

عمان على تنوع اأ�شولهم ومعارفهم.

القيمة  بهذه  موثق  اأدبـــي  فمجل�ض  ـــريا،  واأخ

والأهمية، لهو اأكرب دليل على �رشورة العتناء 

واأماٍل،  بالتدوين، فكم من جمال�ض ومنتديات 

وكم من اأدباء و�شعراء ون�شو�ض غمي�شة طواها 

نزوى  يف  تدوينها  اإهــمــال  ب�شبب  الن�شيان، 

َزيــق 
ُ
ر ابن  عمل  قيمة  تتجلى  وهنا  وغريها. 

واملف�شلي يف عقد املجل�ض.

خال�شات:

ما ميكن اخللو�ض اإليه بعد وقفتنا مع املجل�ض 

الأدبي املذكور:

- اأنه تقدير للمف�شلي رجل الأدب وال�شعر من 

َزيق.
ُ
قبل اأديب بارز مثل ابن ر

- لفت اأنظار النزويني اإىل قيمة املف�شلي الذي 

ملجال�شته  العا�شمة  من  وموؤرخ  اأديب  يق�شده 

وحماورته وم�شاجلته، وتقييد العلم عنه.

- ل �شك اأن هذا املجل�ض هياأ اأ�شباب ال�شتهار 
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للمف�شلي بني رجالت ع�رشه الأدباء وال�شعراء، 

حلة 
ُ
 اأن يكون املف�شلي اأديبا ر

ّ
ولي�ض من اخلفي

له  ترجم  ثم  و�شاجله،  َزيــق 
ُ
ر ابن  ق�شده  حني 

واأدخله يف طبقات اأدباء عمان.

اأن  والثقافية  الأدبية  احلركة  لهذه  يكن  مل   -

تتحقق لول اأمثال هذا املجل�ض الأدبي احلفيل، 

وهذا اأدل دليل على الأهمية الق�شوى ملثل هذه 

املجال�ض الأدبية قدميا وحديثا.

فيه،  وبــرع  احلديث  املف�شلي  اأح�شن  لقد   -

اإليه، واحلر�ض  َزيق يف الإن�شات 
ُ
وتاأدب ابن ر

اإنه حديث  على ذلك، ثم تخليده يف �شحيفته. 

معا�رشين  عمانيني  اأديــبــني  بني  الإن�شات 

لبع�شهما، اأحدهما �شاب والآخر �شيخ، ا�شتطاعا 

�شّن توا�شل اأدبي متميز وبّناء.

- اأن املجل�ض امتداد لظاهرة املجال�ض والأندية 

الأدبية يف الراث العربي، و�شّنة متبعة ما زالت 

تتمتع بح�شورها يف الثقافة العمانية احلديثة.

 امل�ش�در واملراجع:

وقدم  * ابن خلدون، عبد الرحمن )808هـ(، املقدمة، ج 3، حققها 

والعلوم  الفنون  بيت  الــ�ــشــدادي،  ال�شالم  عبد  عليها:  وعلق  لها 

والآداب، الدار البي�شاء: 2005. 5 ج.

�شرية  املبني يف  الفتح  )1291هـ(،  َزيــق، حميد بن حممد 
ُ
ر ابن   *

مر�شي  وحممد  عامر  املنعم  عبد  حتقيق:  البو�شعيديني،  ال�شادة 

عمان:  �شلطنة   ،5 ط  والثقافة،  القومي  ــراث  ال وزارة  اهلل،  عبد 

1422هـ/2001م.
َزيق، حميد بن حممد )1291هـ(، جمل�ض اأدبي بني ال�شاعرين 

ُ
* ابن ر

املف�شلي  اأحمد  بن  و�شليمان  الّنخلي  َزيــق 
ُ
ر بن  حممد  بن  حميد 

اأ�شتات  ال�شيباين،  النزوي، �شبط ن�شه: �شلطان بن مبارك بن حمد 

2013م. موؤتلفات من ذخائر الراث العماين 4، ذاكرة عمان، 

دار   ،11 �ض، ج 
ّ

)458هـ(، املخ�ش اإ�شماعيل  �ِشيَدة، علي بن  ابن   *

الطباعة الأمريية، القاهرة، د.ت. 20 ج.

* ابن طباطبا، حممد بن اأحمد )322هـ(، عيار ال�شعر، �رشح وحتقيق: 

عبا�ض عبد ال�شاتر، دار الكتب العلمية، بريوت: 1426هـ/2005م.

واأن�ض  املجال�ض  بهجة  )463هـ(،  يو�شف  اأبو عمر  الرب،  عبد  ابن   *

مر�شي  حممد  حتقيق:   ،1 ج  والهاج�ض،  الذاهن  و�شحذ  املجال�ض 

اخلويل، دار الكتب العلمية، بريوت: 1402هـ/1982م. 3 ج.

* ابن عبد ربه، اأحمد بن حممد )328هـ(، العقد الفريد، ج 1، حتقيق: 

مفيد حممد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت: 1404هـ/1983م. 

9 ج.
* التوحيدي، اأبو حيان )414هـ(، الإمتاع واملوؤان�شة، ج 1، �شححه 

و�شبطه: اأحمد اأمني، واأحمد الزين، دار مكتبة احلياة، بريوت، د.ت. 

3 ج.
* الثعالبي، عبد امللك بن حممد )420هـ(، فقه اللغة و�رش العربية، 

�شلبي،  احلفيظ  وعبد  الأبياري  واإبراهيم  ال�شقا  م�شطفى  حتقيق: 

مطبعة البابي احللبي، القاهرة: 1357هـ/1938م.

�رشح   ،1 ج  ثعلب،  جمال�ض  )291هـ(،  يحيى  بن  اأحمد  ثعلب،   *

وحتقيق: عبد ال�شالم حممد هارون، دار املعارف مب�رش: 1960م. 

2 ج.
واخللفاء  والأدبـــاء  العلماء  جمال�ض  وهيب،  يحيى  اجلــبــوري،   *

بريوت:  الإ�شالمي،  الغرب  دار  ال�شالمية،  العربية  للح�شارة  مراآة 

1427هـ/2006م. 
الأ�رشة  دار  عمان،  يف  الأدب  درا�شة  اإىل  مدخل  اأحمد،  دروي�ض،   *

للطباعة والن�رش والتوزيع، مطابع دار املعارف، القاهرة: 1992م.

النه�شة  مكتبة  الأدبي،  النقد  اأ�شول  )1396هـ(،  اأحمد  ال�شايب،   *

امل�رشية، ط 10، القاهرة: 1994م.

* ال�شيباين، �شلطان بن مبارك بن حمد، مفتاح الباحث اإىل ذخائر 

الراث الفكري العماين، ذاكرة عمان، مكتبة م�شقط، �شلطنة عمان: 

1435هـ/2014م.
حققه:  العمانية،  الأمايل  )480هـ(،  اإبراهيم  بن  عي�شى  الربعي،   *

هادي ح�شن حمودي، وزارة الراث القومي والثقافة، �شلطنة عمان: 

1413هـ/1992م.
العلمي،  البحث  يف  امل�شلمني  العلماء  مناهج  فرانز،  روزنثال،   *

دار  وتوزيع  ن�رش  عرفات،  وليد  مراجعة:  فريحة،  اأني�ض  ترجمة: 

الثقافة، بريوت، د.ت.

*  ال�شو�شي، حممد املختار )1383هـ(، خالل جزولة، ج 1، مطبعة 

املهدية، تطوان: 1959. 4 ج.

ماين 
ُ
الع الدين، عبد اهلل حممد، املو�شوعة املي�رشة للراث  * جمال 

ودرا�شة،  عر�ض  البو�شعيديني(،  ال�شادة  �شرية  يف  املبني  )الفتح 

وزارة الراث القومي والثقافة، �شلطنة عمان: 1415هـ/1995م. 

* ال�شليح، م�شطفى، ظاهرة الأندية الأدبية يف املغرب: منوذج من 

من�شورات  املغرب«،  يف  الأدبية  الأندية  »ظاهرة  ندوة  �شمن  �شال، 

النادي اجلراري، الرباط: 1998.

* ابن كثري، اإ�شماعيل بن عمر )774هـ(، البداية والنهاية، ج 10، 

مكتبة املعارف، ط 2، بريوت: 1394هـ/1974م. 14 ج.

* كيليطو، عبد الفتاح، اأتكلم جميع اللغات لكن بالعربية، ترجمة: 

عبد ال�شالم بنعبد العايل، دار توبقال للن�رش، الدار البي�شاء: 2013م.

الهوام�س

 6569 برقم  بلندن  الربيطانية  املكتبة  يف  خمطوطة  توجد   -  1
.or

يف  العار�ض  ابن  اأ�شئلة  عن  الإجابة  بني  التوحيدي  يتقلب   -  2
»الإمتاع واملوؤان�شة«، و�شوؤال م�شكويه يف »الهوامل وال�شوامل«.

�شلطان بن مبارك ال�شيباين عن م�رشوع ذاكرة  بعناية  �شدر   -  3
عمان يف 31 �ض، �شنة 1434هـ/2013م.

يف البحث العلمي:  امل�شلمني  العلماء  مناهج  روزنثال،  فرانز   -  4
.163

يف  اجلمان  قالئد  البو�شعيدي،  �شيف  بن  حمد  يف:  ترجمته   -  5
وابن   ،1993 م�شقط:  عمان،  مطبعة  عمان،  �شعراء  بع�ض  اأ�شماء 

عبد  حتقيق:  البو�شعيديني،  ال�شادة  �شرية  يف  املبني  الفتح  رزيق، 

املنعم عامر وحممد مر�شي عبداهلل، وزارة الراث القومي والثقافة، 
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م�شقط: 1994، و�شيف بن حمود البطا�شي، الطالع ال�شعيد نبذ من 

تاريخ الإمام اأحمد بن �شعيد، مطبعة عمان، م�شقط: 1997، ويحيى 

م�شلم،  اأبي  مكتبة  اأزكــي،  يف  العلمية  احلياة  البهالين،  حممد  بن 

م�شقط: 2000.

اأدبي: 9. 6 - الورقة الأوىل من املخطوط يف جمل�ض 
.3 اأدبي )التقدمي(:  7 - جمل�ض 

.24 8 - نف�شه: 
.5 9 - نف�شه: 

.4 10 - نف�شه: 

.4 11 - نف�شه: 
12 - الورقة الأوىل من املخطوط يف جمل�ض اأدبي: 9.

فيه   
َ
به و�شار  

َ
َدِرب بال�شيِء:   

َ
)اأرب(:«اأِرب العرب  ل�شان  يف   -  13

».
ُ
. قال اأَبو عبيد: ومنه الأَِريب

ٌ
رياً، فهو اأَرب �شِ

َ
ماِهراً ب

14 - ابن كثري، البداية والنهاية: 10/174.
15 - ل�شان العرب: جل�ض.

16 - جمال�ض ثعلب )تقدمي املحقق(: 1/23.
17  ال�شليح م�شطفى، ظاهرة الأندية الأدبية يف املغرب: 156.

18 - انظر مثال: بهجة املجال�ض لبن عبد الرب، وجمال�ض العلماء 
ثعلب،  جمال�ض  لل�شيوطي،  واملحاورات  واملحا�رشات  للزجاجي، 

والإمتاع واملوؤان�شة للتوحيدي، والهوامل وال�شوامل له اأي�شا.

جمال�ض العلماء والأدباء واخللفاء:  اجلبوري،  وهيب  يحيى   -  19
.38

اإىل درا�شة الأدب يف عمان: 35. اأحمد دروي�ض، مدخل   - 20
للراث  املي�رشة  املو�شوعة  الدين،  جمال  حممد  اهلل  عبد   -  21

العماين )الفتح املبني يف �شرية ال�شادة البو�شعيديني(: 1/11.

م-ن، وال�شيباين  )التقدمي(:  املبني  الفتح  رزيق،  ابن  انظر:   -  22
�شلطان، مفتاح الباحث اإىل ذخائر الراث العماين: 138.

واهلل  1248هـ،  �شنة  اأنه  ظهر  الن�شخ  تاريخ  يف  بالتاأمل   -  23
اأعلم. انظر خامتة املخطوط يف جمل�ض اأدبي: 11.

الأوىل من املخطوط يف جمل�ض اأدبي: 9. و«الثَّغامُة  الورقة   -  24
تبي�ضُّ  �شجرة  الثِّغامة  خ.. 

ْ
ي ال�شَّ ته مثل هامة 

َ
اح

َّ
م

ُ
�شاٍق ج َنبات ذو 

كاأَنها الثلج.« ل�شان العرب )ثغم(.

اأدبي: 9. 25 - الورقة الأوىل من املخطوط يف جمل�ض 
.3/248 26 - ابن خلدون، املقدمة: 

اأدبي )التقدمي(: 6. 27 - جمل�ض 
ابن  ن 

ّ
دو فهل  متعددة،  ليايل  دام  املجل�ض  اأن  يتبني  هنا   -  28

نها يف 
ّ
رزيق جمرياته كلها، اأم اكتفى بالتمثيل لبع�شها؟ وهل دو

وقتها اأو بعده ثم اأدرجها يف ال�شحيفة العدنانية؟

.1/15 29 - ال�شو�شي حممد املختار، خالل جزولة: 
 .7 اأدبي )التقدمي(:  30 - جمل�ض 

ابن رزيق لي�ض مناظرة املف�شلي، بل  اأن غر�ض  31 - هنا يت�شح 
ح�شه على احلديث والغراف من معني علمه.

يف هذه اللفظة ولعل  املحقق  وهم  وقد   .13 اأدبي:  جمل�ض   -  32
ال�شحيح ما اأثبت، وال�شحرياء ا�شم مكان يف اجلزيرة العربية، ولعله 

ق�شد اأن املجل�ض فيه جماعة من ال�شحرياء. 

.13 اأدبي:  33 - جمل�ض 

اأ�شول النقد الأدبي: 156. اأحمد ال�شايب،   - 34
.15 اأدبي:  35 - جمل�ض 

.17 36 - نف�شه: 
37 - نف�شه: 14.
 .14 38 - نف�شه: 
.14 39 - نف�شه: 
.15 40 - نف�شه: 
.15 41 - نف�شه: 
.16 42 - نف�شه: 
.16 43 - نف�شه: 
.16 44 - نف�شه: 

�َض �شعراً اأو و�شع كتابا فقد ا�شَتهَدَف 
َ
ن قر

َ
45 - قال العتابي: »م

 
َ
َكم

َ
 فيه بعني العدل، وح

َ
ف لالأل�شن، اإل عند من َنَظر

َ
للخ�شوم وا�شت�رش

بغري الهوى، وقليٌل ما هم.« ابن عبد ربه، العقد الفريد: 1/5.

.20 اأدبي:  46 - جمل�ض 
47 - نف�شه: 19. انظر ديوان ال�شتايل بتحقيق عز الدين التنوخي، 

وزارة الراث والثقافة، ط 2، م�شقط: 1426هـ/2005. 

48 - انظر: جابر ع�شفور، مفهوم ال�شعر، درا�شة يف الراث النقدي، 
الهيئة العامة امل�رشية للكتاب، ط 5، القاهرة: 1995.

.22 49 - ابن طباطبا، عيار ال�شعر: 
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مارينا  كــانــت  بينما   ،1914 عـــام  خــريــف 

زوجها،  ع 
ّ
ت�شج  )1941 ـ   1892( ت�شفيتايفا 

يف  درا�ــشــتــه  متابعة  على  ــــرون،  اإف �شريجي 

احلرب  اأيام  الع�شكرية  للخدمة  تفاديًا  اجلامعة، 

ثالثينية  �شاعرة  على  فت 
ّ
تعر الأوىل،  العاملية 

�شوفيا  هي  اأحيانًا،  والعدوانيِة  الن�شاط،  بالغِة 

ُتخفي  تكن  مل  التي   )1933 ـ   1885( بارنوك 

اأُعِجبت مارينا ب�شخ�شية  تها اجلن�شية. وقد 
َّ
مثلي

كانت  كما  �شنوات.  ب�شبع  تكربها  التي  بارنوك 

واأ�شعارها  مبارينا  اإعجابها  عن   
ّ

تعرِب بارنوك 

ه... وكانت مارينا 
ّ

من موقع الأكرب، الأم واملوِج

ل�شيقة بها ل تفارقها، يعجبها ا�شتغراب النا�ض 

"اأخالقهم".  ت�شتنكرها  حميمية  من  بينهما  ما 

يف  عظيمًا  عليها  بارنوك  �شوفيا  تاأثري  وكان 

ال�شيا�شية  واخلــالفــات  والــدمــار  احلــرب  اأجــواء 

�شافرت   1915 عام  اأواخــر  ويف  جة... 
ّ

املتاأِج

لالحتفال   
)1(

بطر�شبورغ اإىل  مارينا مع �شوفيا 

باأعياد امليالد وراأ�ض ال�شنة، فكانت تلك الزيارة 

عــالمــة فــارقــة يف حــيــاة مــاريــنــا، ورمبـــا يف 

م�شريتها ال�شعرية اأي�شًا. 

مارينا  �شديقتها  منها،  بقرار  �شوفيا،  ت 
ّ
�شم   

ي 
ّ
"�شيِفرني جملة  حترير  اأ�ــرشة  اإىل  ت�شفيتايفا 

التي  الي�شاري  التوجه  ذات  ال�شهرية  زابي�شكي" 

وكان  بانتظام،  ق�شائدها  فيها  تن�رش  كانت 

ي�شتقبل  ل  �شتيبون،  فيودور  حتريرها،  رئي�ض 

بطر�شبورغ،  يف  الليرباليني  املفكرين  اأبــرز  اإل 

ال�شاعد،  ال�شعري  النجم  اأمثال  الأدباء  و�شفوة 

 ،)1925 ـ   1895( ي�شينِن  �شريجي  ال�شاب 

ذات   )1966 ـ   1889( اأخماتوفا  اآّنا  وال�شاعرة 

 يف ال�شعر الرو�شي يومذاك. 
ّ

احل�شور القوي

  لقد اأح�شت �شوفيا بارنوك بالغرية من اأخماتوفا 

حتى يف غيابها، فكيف لو اأنها كانت موجودة. 

غري اأن اأو�شيب مندل�شتام )1891 ـ 1938( كان 

يف الأم�شية، وكانت مارينا قد تعرفت اإليه قبل 

عاطفة  بينهما  ت 
ّ
�شب لقد   .

)2(
كوكِتِبل يف  عام 

يف  جتّلت  ولكنها  ظاهريًا،  اإطفائها  من  نا  متكَّ

هرني   
ّ

عرب وقد  بعد.  فيما  املتبادلة  ر�شائلهما 

 عن ذلك بقوله: "بع�ُض العرافات على 
)3(

تروايا

الورق يثري اجل�شد اأكرث بكثري من اأ�شّد الأح�شان 

حرارة".

  لي�شت �شوفيا بارنوك من ينطلي عليها اإخفاء 

 ما مل تف�شح عنه مارينا من 
ْ
امل�شاعر! لقد مل�شت

ندل�شتام، فثارت ثائرتها ومل تخمد 
َ
عاطفة جتاه م

ت�شفيتايفا  وبني  بينها  العالقة  تنتهي  اأن  قبل 

مارينا  اأهدتها  يــوم   1916 مار�ض  بداية  يف 

"�شديقة".  ال�شعرية  �شل�شلتها  يف  ق�شيدة  اآخر 

 نوفل نّيوف*

مارينا ت�صفيتايفا واآّنا اأخماتوفا 

)ق�ضة لقاءين(

* كاتب ومرجم من �شورية يقيم يف رو�شيا



)ا�شتمرت العالقة بينهما �شنة ون�شف ال�شنة: من 

خريف 1914 اإىل بداية ربيع 1916(. ثم عادت 

مارينا اإىل زوجها اإفرون قائلة يف ق�شيدة:

    عدُت اإليك يف منت�شف ليلة �شوداء،

  اأطلب م�شاعدتك الأخرية.

اذة، ل اأذكر يل اأ�شال.
ّ
  اأنا �شح

  اأنا �شفينة تغرق.

* * *    

  يعود افتتان مارينا ت�شفيتايفا باآنا اأخماتوفا 

اإىل عام 1912 حني قراأت جمموعتها ال�شعرية 

يف  كبري  بــاإعــجــاب  عنها  وكتبت  "امل�شاء" 
مذكراتها عام 1917:

  "ميكن كتابة ع�رشة جملَّدات عن هذه املجموعة 

اإليها...  �شيء   
ّ

اأِي اإ�شافة  دون  من  ال�شغرية 

�شعبٍة  لل�شعراء  ة 
ّ
هدي من  اأخماتوفا  َلأّنــا  يا 

ومغرية!". 

  يف اليوم الأول من عام 1916 نّظم اأحد كبار 

 1872( 
)4(

�شعراء بطر�شبورج، ميخائيل كوزمني

 
)5(

ـ 1936(، اأم�شية �شعرية يف بيت اأحد اأ�شدقائه

ق�شائدها  اأحدث  ت�شفيتايفا  مارينا  فيها  قراأت 

واأ�شابت جناحًا منقطع النظري. لقد �شعرت اأنها 

مناف�شتها  قلب  يف  مو�شكو  الأم  مدينتها  متِثّل 

بطر�شبورج على �شفاف نهر النيفا. 

  �شنة 1936 تكتب مارينا عن تلك الأم�شية: 

ق�شائد،  من   1915 عام  كتبُت  ما  كلَّ  "اأقراأ    

كان ذلك قلياًل، وكانوا يطلبون املزيد. اأ�شعر اأين 

بالوحل، ل  خ وجهها  األِطّ ول  با�شِم مو�شكو  اأقراأ 

اأخماتوفا.  وجه  م�شتوى  اإىل  اأرفعه  لأين  خه  األِطّ

لدى  اأ�شعر  كِلّه  بكياين  الأمر.   
َ
ُق�شي ـ  اأخماتوفا! 

املحتومة  ـ  املتوترة  باملقارنة  بيت  كِلّ  قراءة 

فقط  لي�ض  بيننا:  الفتنة(  باإثارة  البع�ض  )ويف  ـ 

يف  ال�شعر  بني  واإمنــا  وبيني،  اأخماتوفا  بني 

بطر�شبورج وال�شعر يف مو�شكو. ولكْن، لئن كان 

و اأخماتوفا ي�شتمعون اإيّل �شّدي، فاأنا ل اأقراأ 
ّ
حمب

 اأخماتوفا. اأقراأ وكاأن 
ُ
�شّد اأخماتوفا، بل اأخاطب

اأقراأ  وحَدها.  اأخماتوفا  الغرفة،  يف  اأخماتوفا 

ني جناحي كخٍطّ مبا�رش 
ّ
لأخماتوفا الغائبة. يهم

اإىل اأخماتوفا. ولئن كنت اأريد يف تلك اللحظة اأن 

اأُمِثّل مو�شكو على اأف�شل وجه، فما ذلك من اأجل 

اأن اأنت�رش على بطر�شبورج، بل من اأجل اأن اأُهدي 

مو�شكو  الـ  هذه  اأخماتوفا  اإىل  بطر�شبورج،  اإىل 

منحنيًة  اأهديها  اأن  ي، 
ّ
حب يف  نف�شي،  يف  التي 

مثل  بالذات  اأمامها  اأنحني  اأن  اأخماتوفا.  اأمام 

القمة ل  اأعلى راأ�ٍضٍ على   مع 
ا")6(

َ
َغر "بوكلوّنايا 

ينحني. 

  وهذا ما فعلُته يف يونيو 1916 بكلمات ب�شيطة:

    ت�شتعل الِقباب يف مدينتي الغّناء،

د املخِلّ�ض املنري،
ّ
اٌذ اأعمى ميِج

ّ
  و�شح

  واأنا اأُهدي مدينتي ذاَت النواقي�ض 

  ومعها قلبي اإىل اأخماتوفا.

  

  لكي اأقول كلَّ �شيء:

  اإنني مدينة بالق�شائد التي كتبُتها عن مو�شكو 

لها،  ي 
ّ
حلب لأخماتوفا،  بطر�شبورج،  فرة 

َ
�ش بعد 

اأبديًة من احلب،  اأكرَث  اأُهديها �شيئًا  لرغبتي باأن 

اأمكنني  لو  ــا 
َّ

رمب احلــب.  من  اأبديًة  اأكــرُث  هو  ما 

هذه  كتبت  كنت  مَلا  الكرميلن،  اأُهديها  اأن  فقط 

مناف�شة،  هناك  كانت  فقد  وهــكــذا،  الق�شائد. 

مبعنى ما، بيني وبني اأخماتوفا، ولكْن لي�ض من 

اأجل "اأن اأفعل اأف�شل منها"، فالأف�شل م�شتحيل، 

يها. 
َ
قدم اأ�شعه عند  اأن  امل�شتحيل  الأف�شل  وهذا 

فيما  اأخماتوفا  اأن  اأعــرف  تــوق.  بل  مناف�شة؟ 

ق�شائدي  تفارق  مل   ،1916-1917  
َ
عام بعد، 

يف  حتملها  وظــّلــت  ــدي  ي بخط  لها  املكتوبة 

حقيبتها حتى مل يبَق منها اإل ِقطع مت�شقِّقة. هذه 

واحدٌة  نِدل�شتام 
َ
م اأو�شيب  يل  نقلها  التي  الق�شة 

.
من اأكرب الأفراح يف حياتي")7(

يف  مكانة  اأت 
ّ
تبو التي  ـ  اأخماتوفا  اآنا  كانت    
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من  والع�رشين  ال�شابعة  يف  ـ  تتزعزع  ل  ال�شعر 

يف  موجودة  تكن  مل  ولكنها  يــومــذاك،  عمرها 

مارينا،  اأ�شعار  تعرف  كانت   .
)8(

بطر�شبورج

والأرجح اأن موقفها من تلك الأ�شعار كان يّت�شم 

كانت  بينما  بــالإعــجــاب.  ــا 
ّ
مم اأكــرث  بالتحّفظ 

اأ�شعار  على  حتفظ  كل  جتــاوزت  قد  ت�شفيتايفا 

عن  اأعربت  وقــد  ب�شعرها.  مفتونة  اأخماتوفا، 

يها 
ّ
ق اإىل لقائها لتحي اأ�شفها املرير لأنها مل توفَّ

مكان  كل  يف  تعلن  مارينا  وكانت   .
)9(

�شخ�شيًا

التي تهديها  اأنها، وهي تقراأ ق�شائدها اجلديدة 

لأملانيا، ل تفكر اإل باآّنا اأخماتوفا. 

قِط احلقائق املا�شية كلُّها!
ْ
  اأعرف احلقيقة! ولت�ش

على  بينهم  فيما  لل�رشاع  بالنا�ض  حاجة  ل    

الأر�ض.

  انظروا: اإنه امل�شاء، انظروا: يقرب الليل.

القادة  اأيها  الع�شاق،  اأيها  ال�شعراء،  اأيها   :
َ
  عالم

الع�شكريون؟

  ها هي الريح تخمد، والأر�ض يغطيها الندى،

د عا�شفة النجوم يف ال�شماء،
َّ
  قريبًا تتجم

  وقريبًا نرقد جميعًا حتت الأر�ض،

ن بع�شنا بع�شًا من النوم عليها. ن مل منِكّ
َ
  نحن م

    ما اإن عادت مارينا اإىل مو�شكو حتى التحقت 

األك�شاندروف  مدينة  يف  اأنا�شتا�شيا  ب�شقيقتها 

من  حالة  عا�شت  حيث  مو�شكو(  عن  كم   100(

هناك  بعد.  من  ول  قبل  من  تعرفها  مل  الإلهام 

لأخماتوفا  متجيد  اأكاليل  ق�شائدها  من  ت�شفر 

التي مل يقدَّر لها اللقاء بها يف بطر�شبورج.

جمموعتها  ت�شفيتايفا  تهدي  اأخماتوفا  واإىل    

اجلي�ض  فيها  د 
ّ
متِج التي   "2 ـ  "فرا�شخ  ال�شعرية 

 11 وفيها  ال�شيوعيني،  �شد  وقتاله  الأبي�ض 

ق�شيدة موجهة اإليها مبا�رشة.

* * *  

ال�شلطة  عــلــى  الــ�ــشــيــوعــيــني  ا�ــشــتــيــالء  بــعــد    

املثقفة  الرو�شية  النخبة  )اأكتوبر1917( وجدت 

تهِدّدها  ال�شكوك  من  عاتية  موجة  اأمام  نف�شها 

بلوك  األك�شاندر  ال�شاعر  تــويّف  فقد  بالهالك. 

واملر�ض  اجلوع  منهكًا من   )1921  -  1880(

انتظار  طــول  بعد   )1921 اأغ�شط�ض   7 ــوم  )ي

للح�شول على اإذن �شفر اإىل اخلارج طلبًا للعالج. 

غوميليوف   نــيــكــولي  الــ�ــشــاعــر  ــم  ــِه اتُّ كــمــا    

)1886-1921(بالولء للنظام القدمي والتاآمر 

واأُعِدم   1921  /3/8 الثورة، فاعُتقل يوم  على 

مع 56 اآخرين رميًا بالر�شا�ض )ليلة 25 ـ 26 

اليوم.  حتى  قرب  له  ف 
َ
عر

ُ
ي ول   ،)8/1921/

زوجته  اإن  تقول  �شائعات  �رشت  ما  و�رشعان 

ال�شابقة )ما بني 1910 و1918( اآّنا اأخماتوفا 

ُقتلت  اأنــهــا  وتـــارة  تـــارة،  بالعتقال  مــهــدَّدة 

اأنها  واأخــرى  ي، 
ّ
ال�رش البولي�ض  اأيدي  على  غيلة 

مارينا  قلب  واخلوف  الياأ�ض  فحّطم  انتحرت... 

موهبة  اإزاء  الغرية  اأو  احل�شد  تعرف  مل  التي 

اأخماتوفا، كما يرى تروايا، ومل تكن ترى فيها 

وما  ال�شعر.  خدمة  يف  لها  وحليفة  ن�شرية  اإل 

م�شري  حــول  ال�شائعات  هــذه  طالن 
ُ
ب تبنّي  اإن 

بر�شالة  ت�شفيتايفا  خاطبتها  حتى  اأخماتوفا 

)31 /8/ 1921( تقول فيها: 

ــام  الأي هــذه  خــالل  اأندرييفنا!  اآّنـــا  "عزيزتي    

ة 
ّ
ت حولك �شائعات كانت كّل �شاعة تزداد قو

َ
�رش

�شيبلغك  اأنه  هذا ملعرفتي  لك عن  اأكتب  وتاأكيداً. 

اأن يبلغك  الأقــل  واأريــد على  الأحــوال،  يف جميع 

ب�شكل �شحيح. اأقول لك اإن ال�شديق الوحيد لك بني 

 الذي 
)10(

ال�شعراء )�شديق الفعل!( هو ماياكوف�شكي

كان يتنّقل يف "مقهى ال�شعراء" مثل ثور جريح.

  حقًا كان يبدو كمن حّطمته م�شيبة. فهو من 

واإين  عنك،  ا�شتف�شار  برقية  اأ�شحابه  عرب  اأر�شل 

مدينة له بثاين فرحة عظيمة يف حياتي )الأوىل 

 عن �شرييوجا الذي مل اأعرف عنه �شيئًا منذ 
ٌ
خرب

�شنتني(..

  لقد اأم�شيت هذه الأيام، على اأمل اأن اأعرف �شيئًا 
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هون! 
َّ
امل�شو هــوؤلء  ال�شعراء".  "مقهى  يف  عنك، 

هوؤلء العاهات! اأبناء الزنى! هنا كّل �شيء: اأ�شباه 

 عواهر >...<.
ٌ
ب�رش، اآلت، خيول ت�شهل، ذكور

 :
)11(

اأك�شيونوف اإىل  �شغري  دفــر  على  اأكتب    

عن  احلقيقة  ــد  اأري ـ  هلل،  َكرمى  اأك�شيونوف،   "
ماياكوف�شكي(  التقى  اإنــه  )يقال  اأخماتوفا". 

"اأخ�شى األ اأبقى حتى نهاية النقا�شات".
اأك�شيونوف.  من  �رشيعة  ــٍض  راأ� باإمياءة  واإذا    

ة.
ّ
تعني: ما تزال حي

ليلتي  تعريف  لكي  اأندرييفنا،  اآّنــا  عزيزتي    

عليك  يل،  براأ�شه  اأك�شيونوف  اإميــاءَة  املا�شية، 

اأن تعريف اأيامي الثالثة التي �شبقتها ول يحيط 

اأ�شتيقظ منه ول  اأن  اأريد   رهيب، 
ٌ
بها كالم. حلم

اإليه  ل 
ّ
اأ�شتطيع. كنت اأدنو من كل �شخ�ض واأتو�ش

�شالمَتك. كنت على و�ْشك اأن اأقول: "اأيها ال�شادة، 

وقد  ة. 
ّ
حي اأخماتوفا  لتبقى  �شيء   

َّ
اأي افعلوا 

وا�شتني طفلتي اآليا قائلة: مارينا! ولكْن، اإن لها 

ابنًا".

مل  والإكبار،  الفتتان  هذا  واأمــام  باملقابل،      

يّت�شف موقف اأخماتوفا من ت�شفيتايفا و�ِشعرها، 

باحلرارة  والأ�شدقاء،  املعارف  اأمــام  ما 
ّ
�شي ل 

واحلما�شة. قد يكون املقطع التايل من ر�شالة لها 

كتابًة،  راأيها،  عن  تعبرياً  الأكرث  هو  مارينا  اإىل 

ب�شعر ت�شفيتايفا وبها نف�ِشها ك�شاعرة: 

  "عزيزتي مارينا اإيفانوفنا، منذ زمن طويل مل 

اأكابده  ي�شبني انعدام القدرة على الكتابة الذي 

اليوم  اأ�شابني  الذي  باحلزن  �شنوات كثرية  منذ 

لأحد  اأكتب  ل  اإنني  معك.  باحلديث  راغبة  واأنا 

بال   
َّ
عَلي غــاٍل  مّني  ب 

ّ
الطِي موقفك  ولكّن  ــداً.  اأب

من  اأهديِتني  ما  وعلى  عليه  لك  �شكراً  حــدود. 

ل 
ّ
اأو حتى  بطر�شبورج  يف  باقية  اإنني  ق�شائد. 

يوليو. اأحلم باأن اأقراأ اأ�شعارك اجلديدة.

املخل�شة اأخماتوفا".    

مطابقة  اأنها  يبدو  فال  موقفها  حقيقة  ــا 
ّ
اأم     

غريغوري  يقول  كثرياً.  منه  قريبة  اأو  للمكتوب 

يف  لورييه  اأرتور  املو�شيقار  اإن  مثاًل،  اأدامــوف، 

الع�رشينات: 

  "ا�شتاء من برود اأخماتوفا اإزاء اأ�شعار ت�شفيتايفا 
ف�شاح بها:

اإنك تقفني من ت�شفيتايفا موقف �شوبني من  ـ    

�شومان. 

يتمّل�ض  كان  الذي  �شوبني  د 
ُ
يعب �شومان  كان    

منه بعباراِت احراٍم مواِربة".

   يوم 15 مايو1922 غادرت مارينا ت�شفيتايفا 

اإىل  برلني  عرب  هجرة،  يف  ال�شوفيتية  رو�شيا 

ويف  عــامــًا.   17 ت 
ّ
ا�شتمر فرن�شا،  ثم  ت�شيكيا 

ا�شتقباًل  لقــت  باأملانيا  الرو�شية"  "برلني 
ال�شعريتني:  جمموعتيها  باإ�شدار  تكلل  حافاًل 

اإن  اإىل بلوك"، و"الفراق". يقول تروايا  "ق�شائد 
مارينا  "و�شعت  هنا  املثقفة  الرو�شية  النخبة 

اأخماتوفا. بل  اآّنا  ت�شفيتايفا يف �شفٍّ واحد مع 

للم�شاعر  حتريكًا  اأكرث  اإبداعها  بع�شهم  ووجد 

ال�شاعرة  اإبــداع  من  و"معا�رشة"  تفرداً  واأكــرث 

العظيمة اآّنا اأخماتوفا الباقية يف رو�شيا"...

براغ  )يف  وطويلة  معّقدة  موؤملة،  هجرة  وبعد    

يف  ثم   ،1925 اأكتوبر   /  31 حتى  الت�شيكية 

م�شاء  بحراً،  ت�شفيتايفا  مارينا  عادت  فرن�شا( 

12 / يونيو 1939، اإىل الحتاد ال�شوفيتي وهي 
ْفقًا لـ هرني تروايا: 

َ
تفكر لآخر مرة، و

  "بجميع املهاجرين الرو�ض الذين عا�شت بينهم 

اأ�شاءوا  ما  �شدَّ  والذين  ال�شنني،  من  العدد  هذا 

ويف  وها. 
ّ
اأحب وما  باأحكامهم  وظلموها  فهمها، 

مل  واحد  �شيء  اإل  باَلها  ي�شغل  يكن  مل  احلقيقة 

لها:  يغفروه  اأن  املهجر  يف  مواطنوها  ي�شتطع 

املعا�رشة،  ال�شديَد  د، 
ّ
التمر  

ّ
القوِي �ِشعرها  لي�ض 

ها اأن تلعن رو�شيا التي تاأّنقت  بقْدر ما هو رف�شُ

بثياب الحتاد ال�شوفيتي احلمراء. غري اأن مارينا 

ثياب.   
ّ

اأي حتت  ِجــْلــداً  هناك  اأن  تعرف  كانت 
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هذا  بــالــذات،  اجلْلد  هــذا  جتد  اأن  تاأمل  وكانت 

نة يف 
ّ
اجِللد الرو�شي، مهما حجبته الأ�شمال امللو

احلفلة التنّكرية ال�شوفيتية". 

    بعد عودتها بعامني متامًا، اأي يف �شهر يونيو 

حلدٍث  ت�شتعّد  ت�شفيتايفا  مارينا  كانت   1941
حني  اأخماتوفا  اآّنا  "معبودتها"،  لقاء  هو  جلل 

دها، 
ّ
متِج ت�شفيتايفا  كانت  مو�شكو.  اإىل  جاءت 

وكانت رو�شيا كّلها تعدُّها �شاعرة عظيمة رفعتها 

عاليًا، فقرر الأ�شدقاء عقد "لقاء تاريخي" بني 

ت راأيها 
ّ

اإل اأن مارينا كانت قد غري ال�شاعرتني. 

باخليبِة  اأ�شابتها  اأن  بعد  باأخماتوفا،  قلياًل 

قراءُة جمموعة اأخماتوفا ال�شعرية الأخرية "من 

�شتة كتب" )ال�شادرة �شنة 1940(: 

واأعــدت  اأخماتوفا  جمموعة  قــراأت  "بالأم�ض    

قراءتها كّلها تقريبًا. اإنها قدمية و�شعيفة. كثرياً 

)وهذه عالمة �شيئة و�شائبة( ما تكون النهايات 

�شيء.  ل  اإىل(  )وتف�شي  جتتمع  متامًا  �شعيفة 

لقد اأف�شدت ق�شيدَتها عن زوجة لوط. كان يجب 

عليها اأن تقِدّم الزوجة عربها هي اأخماتوفا، ل 

اأن تقِدّم الثنتني )واإل فلتقِدّم الزوجة وحدها(:

  

  ...ولكّن قلبي لن ين�شى اأبداً

ت بنف�شها من اأجل نظرة وحيدة.
ّ
  من �شح

    كان يجب تقدمي هذا البيت ال�شعري )املعادلة( 

ما معنى:   اإذ  به.  ولي�ض كمفعول  اإ�شمية،  كجملة 

 اأّل 
ّ
 بذلك؟ فاملهم

ُّ
قلبي لن ين�شى اأبداً...ـ  ومن يهتم

ت بحياتها 
ّ
ن �شح

َ
نن�شى، اأن تبقى يف عيوننا: م

من اأجل نظرة وحيدة...

  ليكن...

  كلُّ ما يف الأمر اأن اإعجابي كان يف عام 1916، 

يوم كان قلبي كبرياً بال حدود، وكان هناك بلدة 

 )قافية رائعة 
)12(

الـ مالينا اأِلك�شاندروف، وثمار 

مع مارينا(، وكانت جمموعة �شغرية من اأ�شعار 

اأخماتوفا...

  والآن: اأنا ـ وكتابها.

عالج  ل  بي�شاء  "�شفحٌة  قولها:  جميال  كان    

لها...".

 1914 ــي 
َ
عــام بــني  مــا  تفعُل  كــانــت  فــمــاذا    

و1941؟ داخَل نف�شها. هذه املجموعة ال�شعرية 

 لها".
َ
هي ال�شفحة البي�شاء التي ل عالج

  

كبري،  باإيجاز  الإ�شارة،  من  هنا  بّد  ل  ولكْن،    

الزمن  هــذا  خــالل  باأخماتوفا  اأحـــاط  مــا  اإىل 

يف  كانت،  فبينما  وويالت.  فجائع  من  ال�شعب 

جمموعتها  لن�رش  ت�شتعد   ،1921 اأغ�شط�ض  �شهر 

 "Anno Domini" اخلام�شة  ال�شعرية 

�شبه  يف  اأنــدريــه  اأخيها  انتحار  خــرب  جــاءهــا 

تويّف  نف�شه  ال�شهر  ذلك  ويف   ،
)13(

القرم جزيرة 

ال�شاعر األك�شاندر بلوك. ويف يوم ت�شييع جنازته 

ابنها  ــِد  )وال الأول  زوجها  اعتقال  خرب  بلغها 

قتل  الذي  غوميليوف  نيكولي  ال�شاعر  الوحيد( 

رميًا بالر�شا�ض قبل نهاية ذاك ال�شهر امل�شوؤوم. 

باليتم  والإح�شا�ض  الثقيلة  ال�رشبات  هذه  حتت 

ال�شيخوخة:  عتبة  على  وهي  اأخماتوفا  كتبت 

املرحلة القا�شية حياتي مثلما  هذه  ت 
ّ

غري "لقد 
ري النهر جمراه". فخالل ع�رش �شنوات )ما بني  يِغّ

اإل ع�رش ق�شائد. 1921 و1936( مل تكتب 

    اللق�ء الأول

�شنة  قبل   ،
)14(

با�شرناك بوري�ض  لـ  �شبق  لقد    

مارينا  �شاأل  اأن  اللقاء،  هذا  من  ال�شنة  ون�شف 

رو�شيا،  اإىل  الأخــرية  عودتها  عقب  ت�شفيتايفا، 

اأخماتوفا.  اآّنــا  اأرى  اأن  فقالت:  به،  ترغب  ا 
ّ
عم

ونقل با�شرناك هذه الرغبة اإىل اأخماتوفا مرفقة 

برقم هاتف ت�شفيتايفا. وحني جاءت اأخماتوفا 

فيكتور  عائلة  على  �شيفة  ونزلت  مو�شكو  اإىل 

نف�شها  لها  وقّدمت  مبارينا  ات�شلت   ،
)15(

اأردوف

عرب الهاتف، ففاجاأها اجلواب:
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  "ـ نعم؟

  ـ اأخماتوفا تتكّلم.

  ـ اأ�شمعك.

األي�شت  قائلة:  ا�شتغرابها  عن  اأخماتوفا   
ّ

وتعرِب   

هي التي طلبت لقائي؟

  ت�شاألها: 

  ـ ما العمل، هل اأذهب اإليك، اأم تاأتني اإيّل؟ 

  تردُّ ت�شفيتايفا:

ل اأن اأذهب اأنا اإليك. ّ ـ اأف�شِ  

  ومّلا تعرّثت اأخماتوفا يف تو�شيح الطريق لها، 

قاطعتها ت�شفيتايفا بال�شوؤال:

ح  يو�شِّ اأن  طبيعي  �شخ�ض  ي�شتطيع  وهــل  ـ    

ل�شخ�ٍض غرِي طبيعي؟ األي�ض بالقرب منك �شخ�ض 

الطريق  على  يدّلني  اأن  ي�شتطيع  �شاعراً  لي�ض 

اإليكم؟". 

الـ  اإنه كان ذلك  اأردوف، �شاحب البيت،    يقول 

"لي�ض �شاعراً" واأو�شح لها الطريق. و�رشعان ما 
جاءت ت�شفيتايفا يف منت�شف نهار اليوم التايل 

ل بني 
ّ
7 1941 يف بيته، حيث جرى اللقاء الأو

ال�شاعرتني: 

 
ّ
ال�شيفِي اليوم  ذلك  يف  الباب  فتحُت  من  "اأنا    

اللطيف. دخلت مارينا ت�شفيتايفا غرفة الطعام. 

اأخماتوفا جال�شة يف مكانها املعهود  اآّنا  كانت 

على الديوان. مل اأكن بحاجة اإىل اأن اأنطق الكالم 

كان  ليتعارفا.  �شخ�شني  تقدمي  حني  املاألوف 

ال�شطراب مكتوبًا على جبني كل من ال�شيفتني 

كلتيهما. وقد مت اللقاء بينهما بعيداً عن طريقة 

فنا"، ول "كم 
ّ
"التعارف" املبتذلة. مل تقول "ت�رش

كلٌّ  مّدت  اإذاً!".  اأنــِت  هذه  "اآه،  ول  �شعيدة"،  اأنا 

منهما يدها ل�شاحبتها، ول �شيء اآخر".

  ون�شتخل�ض من اأقوال اأردوف اأن مارينا دخلت 

ال�شاي،  تناول  حني  متوترة  وكانت  مرتبكة، 

الطعام:  غرفة  بينهما يف  متعرّثاً  احلديث  وكان 

اأعطي  لكيال  اللباقة  حتّليُت مبا يكفي من  "وقد 

الغرفة  من  وخرجُت  ال�شالونات...  لرثثرة  ة 
ّ
ج

ُ
ح

ال�شاعرتني  اأتــرك  اإذ  اأين،  اأُدرك  كنُت  تــرّدد:  بال 

وحدهما، اأحرم تاريخ اأدبنا من اأدّلة �شاهد عيان 

تقول  كانت  اللباقة  قواعد  اأب�شط  اأن  اإل  هامة. 

اأن  اإين ل�شت على الإطالق بال�شخ�ض الذي يجب 

يكون الثالث يف هذا اللقاء".

اإىل  اأخماتوفا  بها  ذهبت  ما  و�رشعان   

ال�شقة.  يف  لها  خ�ش�شت  التي  ال�شغرية  الغرفة 

�شاعتني  "بني  طوياًل،  وقتًا  معًا  اأم�شيتا  هناك 

وثالث �شاعات". ثم خرجتا وهما اأكرث ا�شطرابًا 

ا كانتا قبل اللحظات الأوىل من اللقاء.
ّ
مم

  "وبحكم معرفتي باآّنا اأخماتوفا،ـ  يقول اأردوف، 

 اأن اأرى على وجهها اآثار امل�شاعر 
ّ
ـ كان �شهاًل علي

التي تخِلّفها م�شائب الآخرين فتظهر مبا�رشة اأو 

من خالل النقل". وي�شيف يف �شهادته:

به  �شعرت  ما  هــذا  �شديقتني،  خرجتا  "لقد    

تلك  بالطبع، مل تكن ظاهرة عالئم  ولكْن،  فوراً. 

املوّدة الن�شائية ال�شئيلة، املاألوفة عند اأ�شحاب 

�شامتتني،  كانتا  كلتاهما  العتيادية.  الطبيعة 

ال�شيفتني  على  عر�شُت  النظرات.  تتبادل  ومل 

�شايًا، فرف�شت مارينا. 

 عليها 
ْ
 باخلروج ر�شمت

ُّ
  حني كانت مارينا تهم

اآّنا عالمة ال�شليب.

من  بينهما  دار  ا 
ّ
عم اأبداً  اأخماتوفا  حتّدثنا  مل    

حديث يف تلك الغرفة ال�شغرية. واأ�شتخل�ض من 

ومل  ت�شفيتايفا،  اأحــوال  عن  حتّدثتا  اأنهما  ذلك 

ت�شمح اآّنا لنف�شها بك�ْشف اأ�رشار الآخرين.

  بعد ذلك كانت اآّنا اأخماتوفا تتكّلم دائمًا ب�شفقة 

البائ�ض. من  قَدِرها  ت�شفيتايفا وعن  عن مارينا 

اأن مارينا تكّلمت كثرياً عن نف�شها  اأ�شتنتج  هنا 

 .
خالل اللقاء")16(

نقطَتي  اإىل  بعد  فيما  ت�شري  اأخماتوفا  اأن  غري    

خالف تك�ّشفتا بينهما يف هذا اللقاء:

"ملحمة  من  مقطعًا  ملارينا  قـــراأْت  حني  1ـ    
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جارحة  بطريقة  مارينا  "قالت  بطل":  دون  من 

اجلراأة  من  كبري  بقْدٍر  التحّلي  "ينبغي  للغاية: 

للكتابة يف عام 1941 عن اأرِلكينو وكولومبينا 

ملحمتي  اأن  يبدو،  ما  على  مفر�شة،  وبيريو"، 

الفن" على طريقة  "عامل  اأ�شلوبي جلماعة  تقليد 

�شدهم  نا�شلت  ن 
َ
م ا 

ّ
رمب اأي  و�شوموف،  بينوا 

يف هجرتها بو�شفهم نفاياٍت فات زمانها. لكن 

 اأن امل�شاألة لي�شت كذلك". 
َ
الزمن اأظهر

اأن  اأمكنِك  "كيف  �شاألتني:  اأنــهــا  اأذكـــر   2-   

ال�شعر  وموهبة  وال�شديق،  الطفَل،  "خِذ  تكتبي: 

ال�شعر  يف  ما  كلَّ  اأن  تعلمني  األ  الغام�شة..."؟ 

تكتبي  اأن  اأمكنِك  "وكيف  لها:  فقلت  يتحّقق؟"، 

ملحمة "ال�شجاع"؟ قالت: "ولكّن هذا لي�ض عّني!". 

خطر يل اأن اأقول لها: "األ تعلمني اأن كّل ما يف 

ال�شعر هو عن الذات؟". ولكني مل اأُقْله". 

ًا، لدى دميري 
ّ
  وعمومًا، فاإن هناك انطباعًا قوي

باأن  �شخ�شيًا،  اأخماتوفا  الذي عرف  مك�شيموف 

قها.  
ّ
ة بني ال�شاعرتني ومل ي�شِي

ّ
ع الهو

ّ
اللقاء و�ش

اللق�ء الث�ين، الأخري

واأخماتوفا  ت�شفيتايفا  الثاين بني  اللقاء    جرى 

قة 
ّ
يف اليوم التايل 8 / 6/ 1941 يف غرفة �شي

�شقة  ن 
ْ
م �شِ خاردجييف17  نيكولي  ي�شكنها 

على  ي�شيطر  احلــذر  كــان  اأي�شًا  هنا  م�شركة. 

مبوقٍع  منهما  كلٌّ  نت 
ّ

حت�ش اللتني  ال�شاعرتني 

 اإزاء �شاحبتها، ومل تكونا وحيدتني، كما 
ّ
دفاعي

ل. 
ّ
يف اللقاء الأو

اإيلِيينا  نتاليا  ِلـ  اأخماتوفا  اآّنــا  تروي   

ق�شة اللقاء الثاين مع مارينا ت�شفيتايفا بكلمات 

جاءت،   ،
ْ
)ات�شلت اللقاء  ذلك  اإطار  بر�شم  تكتفي 

اأي  افرقنا!(،  الهواء"، خرجنا،  "ملحمة  اأهدتني 

من دون اأن تالم�ض م�شمونه وما دار خالله بني 

ال�شاعرتني:

ات�شلت  التايل  اليوم  �شباح  من  ال�شابعة  "يف    

جديد.  من  بي  اللقاء  وطلبت  هاتفيًا  مارينا 

نيكولي  لزيارة  امل�شاء  اأذهب يف  اأن   
ّ
علي كان 

فقالت  ــا.  رو�ــشّ ماريينا  حي  يف  خاردجييف 

جــاءت  ــد  وق هناك".  اإىل  "�شاأجيء  مــاريــنــا: 

بخط  ن�شختها  التي  الهواء"  "ملحمة  واأهدتني 

ثم  ومـــاأزوم.  د  معقَّ �شيء  اإنها  الليل.  يف  يدها 

 >...< م�شيًا  خاردجييف  بيت  مــن  خرجنا 

كانت  حيث  الأحمر"،  اجلي�ض  "م�رشح  باجتاه 

كان  امل�شاء.  ذلك  يف  متثل  اأول�شيف�شكايا  نينا 

اء. وعند امل�رشح افرقنا. هذه  م�شاء مده�شًا و�شّ

ق�شتي كلُّها مع مارينا ت�شفيتايفا".  

اللقاء  م�شهد  غري�شتاين  ــا 
ّ
اإمي ت�شف  وبينما    

بالكلمات التالية:

اأخماتوفا  اإىل بيت خاردجييف لأرافق  "جئت    

اإىل "م�رشح اجلي�ض الأحمر" القريب، كما اتفقت 

وحدها،  اأخماتوفا  عنده  اأِجد  مل  قبل.  من  معها 

الأدبي ت. �ض.  الباحث  بل وت�شفيتايفا ب�شحبة 

خاردجييف  من  بالقرب  جال�شًا  كان  غريت�ض. 

ومارينا  اأخماتوفا  اآّنـــا  وكــانــت   . تخٍت  على 

الطاولة  حول  متقابلتني  جتل�شان  ت�شفيتايفا 

على كر�شيني خ�شبيني بدون ظهر. . كانت مارينا 

ت�شع ِرجاًل على ِرجل، خاف�شة راأ�شها تنظر اإىل 

فتظهر يف طريقتها هذه  برتابة  تتكّلم  الأر�ض، 

 ل يتوّقف". 
ٌ
ة ل تهداأ واإ�رشار

َّ
قو

 اللقاء قائاًل:
ّ
  يتحّدث خاردجييف عن جو

  "جاءت ت�شفيتايفا ب�شحبة ت. غريت�ض اإىل بيتي 

اأخماتوفا.  مع  الثاين  لقاوؤها  فيه  جرى  الــذي 

ما  كثرياً  تقريبًا.  توقف  غري  من  تتكلم  كانت 

 بخفة 
َ
ها، وحُت�شن امل�شي

ّ
كانت تنه�ض عن كر�شي

م�شاحة  هي  عة 
ّ
مرب اأمتار  ثمانية  يف  ة 

ّ
وحري

غرفتي ال�شغرية.

  لقد اأده�شني �شوتها. كان مزيجًا من الكربياء 

واملرارة، من الت�شّلط ونفاِد ال�شرب. كانت كلماتها 

ن�شل  مثل  ال�شفقة،  وعدميَة  مندفعًة  "تت�شاقط" 
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تلتِقه  مل  الذي  با�شرناك  عن   
ْ
حتّدثت املق�شلة. 

منذ �شنة ون�شف ال�شنة )"اإنه ل يريد اأن يراين"( 

وعن  الغربية  الأوروبــيــة  ــالم  الأف عن   ،>...<
ي>...<. 

ّ
لور بير  ل  املف�شّ ال�شينمائي  ممّثلها 

ت عن اإعجابها 
ّ

كما تكّلمت عن فن الر�شم، وعرب

امني" الذي اأّلفه كاِرل 
ّ
الكبري بـ "كتاب عن الر�ش

فان ماندير )ن�رش عام 1604( و�شدرت ترجمته 

الرو�شية عام 1940. >...<. 

  كانت اأّنا اأخماتوفا اأقرب اإىل ال�شمت.

  جال يف خاطري: كم هما غريبتان عن بع�شهما 

البع�ض، غريبتان ول جتتمعان". 

  

دار  الــذي  ر  املتوِتّ احلديث  اأخماتوفا  تتذّكر    

مدينتها  اإىل  عــادت  وقد  "الآن  قائلة:  بينهما 

بب�شاطة  يل  يطيب   ... ــد،  الأب اإىل  ملكة  مو�شكو 

و"بدون اأ�شاطري" اأن اأتذّكر هذين اليومني". 

    يقول جريجوري اأداموفيت�ض:

اللقاء  قبل  اأخماتوفا،  كانت  م�شى  "فيما    

ر�شالة  باإعجاٍب  ت�شتعِر�ض  ت�شفيتايفا،  مع 

مو�شكو.  من  و�شلتها  التي  ن(  ن.  ـ  )ت�شفيتايفا. 

ق�شيدَة  اإكبارها  عن   
ّ

تعرِب ت�شفيتايفا  وكانت 

يف  "بعيداً   :
ّ
للتو قراأتها  التي  "املهد"  اأخماتوفا 

غابة عظيمة..."، وتوؤكد اأنها م�شتعّدة لأن تعطي، 

 رديئة اأنا"، كلَّ ما 
ٌّ
مقابل بيٍت واحد فيها هو "اأم

من  وقٍت   
ّ

اأِي يف  �شتكتبه  وما  الآن  حتى  كتبْته 

مل  اأخماتوفا  اأن  اأداموِفت�ض  وي�شيف  الأوقات". 

اأو عن  تكن تقِدّر ق�شائد ت�شفيتايفا عن مو�شكو 

من  بيتني  اإىل  "بالنظر  ولكنه  بلوك.  اأِلك�شاندر 

ق�شيدة كتبتها �شنة 1961، هما:

  غ�شٌن غ�ٌض من البوزينا18

  ر�شالٌة من مارينا،...

من  اأخماتوفا  موقف  اأن  يظّن  اأداموِفت�ض  كاد    

 لول قولها اأمامه بفتور �شديد: 
ّ

ت�شفيتايفا قد تغري

ونها 
ّ
يحب الآن،  بها  مغرمون  عندنا  "النا�ض    

ومل  با�شرناك".  من  اأكــرث  حتى  ــا 
ّ

رمب كــثــرياً... 

هي.  راأيها  عن  تعرب  كلمة  اأي  ذلك  اإىل  ت�شف 

ت�شفيتايفا   
َ
ولــع حديثنا  اأثناء  يف  ذكــرُت  ــا  وملَّ

للبيت  ما  نقل  بظاهرة  عام  بعد  عامًا  املتزايد 

من م�شمون منطقي اإىل بداية البيت الذي يليه، 

وافقتني اأخماتوفا قائلة: "حقًا، ميكن فعل ذلك 

تني، ولكنه موجود عندها يف كل مكان، 
ّ
مرة، مر

بحيث يفقد كل قوته". 

مع  حتدثوا  من  انطباعات  خال�شة  تف�شي    

ازداوجية  وجود  اإىل  معا�رشيها  من  اأخماتوفا 

اإذ  و�شعرها.  ت�شفيتايفا  من  موقفها  يف  غريبة 

وحذٍر  ة 
ّ
خفي وغرية  بربود  عنها  تتحدث  كانت 

اإطراء مقدرتها ال�شعرية  من جهة، وحر�ٍض على 

من جهة اأخرى. 

ا 
ّ
اأخماتوفا مم اإىل نفور  اأداموِفت�ض    هكذا ي�شري 

مفعمة  "�شاعرية"  من  ت�شفيتايفا  ق�شائد  يف 

تاأثٍر  ومن  تقريبًا،  وباإحلاح  وا�شتعرا�شيٍة  بتحٍدّ 

ْلمونت تغطيه اختالفات ظاهرية 
َ
 ب�شعر ب

ّ
�شمنٍي

حاّدة.

ا فيتايل فيلينِكن في�شتغرب نظرتها اإىل �شعر 
ّ
  اأم

ت�شفيتايفا وكاأنه �شيغة م�شتقة من �شعر اأندريه 

بيلي، ويالحظ ما ميكننا و�شُفه بالغرية واحل�شد 

اأع�شابها  ر  وتوتُّ اأخماتوفا  ا�شتياء  يف  متمِثَّلني 

ت�شفيتايفا  �ض" 
ُّ
"تقم عن  معه  تتحدث  وهــي 

باإجالل  "ين�رشون  املهاِجرين  جعلت  �شخ�شيًة 

ا�شتيائها  وعن  بل  تكتبه"،  �شطر  كلَّ  واإعجاٍب 

واقعَة  مارينا  و�شِف  ِمن  حتى  اأي�شًا  ال�شديد 

ت�شفيتايف(  اإيفان  )الربوفي�شور  والدها  افتتاح 

َل متحف للفنون اجلميلة يف مو�شكو بح�شور 
ّ
اأو

القي�رش! 

  ولكن اأخماتوفا كانت يف الوقت نف�شه تقول اإن 

كانت  د  تردُّ وبدون  قديرة"،  "�شاعرة  ت�شفيتايفا 

ُتدِرجها يف القائمة الق�شرية "لأكرث من جتلُّهم" 

حت 
ّ
من �شعراء، كما يقول فيلينِكن. وهذا ما �رش
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نتاليا  ِلـــ  قائلة  ت�شفيتايفا  عن  اأخماتوفا  به 

وِلـ  قديرة"؛  "�شاعرة  ت�شفيتايفا  اإن  رو�شكينا: 

اإي�شايا برلني: "مارينا �شاعرة اأف�شل مّني". 

ما  اأخماتوفا  اأن  مك�شيموف  دميري  ويــرى    

تعدَّها  اأن  لها  اأمكن  ول  ت�شفيتايفا  دَّ  ُ
َتع كانت 

قريبة اإليها من حيث الروح اأو علم اجلمال اأو بناء 

اجلمالية  الروحية  الغربة  واأن  ال�شعري؛  البيت 

وف�شاًل  جمابهة.  اإىل  تنقلب  اأن  كــادت  بينهما 

عن الأ�ش�ض الإن�شانية العميقة، يعزو هذا الباحث 

اإىل  "مدر�شَتني"،  اإىل  انتمائهما  اإىل  جزئيًا  ذلك 

ني خمتلفني 
َّ
ف�شاءين اأو حتى اإىل عامَلني �شعري

الأدب  لتطور  العري�ض  التيار  يف  ني 
َّ
جلي ظهرا 

"مو�شكو".  وعامل  "بطر�شبورج"،  عامل  ـ  الرو�شي 

وبرهافة يلتقط مك�شيموف اأن ما ميكن اأن ي�شمى 

جمازاً بالـ "ِغرية" كان �شيئًا ي�شعر به املرء من 

عن  تتحدث  وهي  اأخماتوفا  �شوت  نربة  خالل 

كالمها.   
ُ
جوهر به  يوحي  ا 

ّ
مم اأكرث  ت�شفيتايفا 

اأكرث مما  نفحَة غريٍة  ذلك كان  اأن  والأرجح هو 

ة 
ّ
مر اإليها  طلبُت  "فحني  بال�شبط:  الغرية  هو 

نِدل�شتام 
َ
م راأي  يل  تقراأ  اأن   )1959  /2  /  15(

ب�ِشعرها، وقد ذكرْت هذا الراأي اأمامي قبل قليل، 

قالت وكاأنها تعر�ض على طلبي:

 مارينا اأكرث؟! )مبعنى، فلماذا اإذاً 
ُّ
  ـ ولكّنك حتب

اأقراأ لك راأيه عن �ِشعري؟(".

هذ  ختام  يف  هنا،  ل 
ّ
ن�شِج اأن   

ٌ
منا�شب لعّله      

مارينا  �شرية  كاتِب  تروايا،  هرني  قول  املاّدة، 

مارينا  ابنَة  اإفــرون،  اأريــادنــا  اإن  ت�شفيتايفا،  

اإذ تقول  اأخماتوفا،  اأنفُذ ب�شرية من  ت�شفيتايفا، 

يف مذّكراتها: 

"با�شرناك  جيلي   
ُ
اأبناء  

ُ
القراء يقول  "مثلما    

"بلوك  يقولون  جيلها   
ُ
اأبناء كان  وت�شفيتايفا"، 

بني  هــذه  العطف  واو  اأن  غــري  واأخماتوفا". 

اأكرَث  نف�ِشها  ت�شفيتايفا  نظر  يف  تكن  مل  ا�شمني 

ت�شاِو  مل  انها  ذلك  ف،  �ــرشِ توازياٍت  د 
ّ
جمر من 

لأخماتوفا  اللفظي  متجيدها  وكــان  بينهما؛ 

ا بني اأختني من م�شاعر �شامية بلغت 
ّ
تعبرياً عم

ال�شعر،  يف  اأختني  كانتا  لقد  اأكرث.  لي�ض  الذروة، 

على  الإطــالق.  على  ني 
َ
تواأم تكونا  مل  ولكّنهما 

الروحية  ومرونتها  املطلق  اأخماتوفا  تناغم  اأن 

باتتا  البداية،  يف  ت�شفيتايفا   
َّ
لب خَلبتا  اللتني 

دان اإبداع 
ّ
فيما بعد تبدوان لها ميزتني راحتا تقي

 �شخ�شيتها ال�شعرية".
َ
ر

ُّ
اأخماتوفا وتطو

واملرونة  املطلق  )التناغم  "امليزتان"  هاتان    

هما  ــا، 
ّ
ــرواي ت اإليهما  ي�شري  اللتان  الــروحــيــة( 

اأخماتوفا:  عن  ت�شفيتايفا  قــول  يف  املق�شود 

"اإنها الكمال، ويف هذا حدُّها، لالأ�شف". 
"كانت  ت�شفيتايفا  بــاأن  تروايا  اإقــرار  ورغــم    

حقَّ  الرائعة  وم�شريتها  اأخماتوفا  حكمة  تقّدر 

قْدرهما"، فاإنه يقول:

"كانت حت�شدها على كونها قد متّكنت   

الأنظمة.  جميع  ظل  يف  موهبتها  اإظــهــار  من 

باأنها  تّتهمها  ت�شفيتايفا  كانت  هــا، 
ّ
�ــرِش ويف 

ُتعِجب ع�ّشاَق ال�شعر كلَّهم من دون ا�شتثناء، يف 

اإل �شنفان من  �شعرها هي  يع�شق  يكن  حني مل 

معجب  �شنف  الأذواق:  يف  متناق�شان  النا�ض 

من  فيه  ما  على  ينتقدها  ولكنه  كّله،  ب�شعرها 

دها 
ّ
وميِج عاليًا  يقِدّرها  اآخر  و�شنٌف  غمو�ض؛ 

اللغَة  جعلت  درجٍة  اإىل  القامو�ض  اإغنائها  على 

الرو�شية بكاملها تقريبًا "لغة ت�شفيتايفا". ومع 

ال�شعر  اأن�شار  عدد  اأن  ملارينا  ل 
َّ
يخي كان  ذلك، 

ة 
ّ
الوجداين املعا�رش، املبتَكر واملقِلق، يزداد بقو

اإىل  ذلك  ينتهي  ــا 
ّ

ورمب ال�شوفيتية،  رو�شيا  يف 

زين". 
ّ
العراف بها واحداً من اأعمدة ال�شعر املمي

مفعم  ختام  حلــن  تــروايــا  كلمات  يف  ويـــرّن    

باملرارة والأمل والت�شاوؤل:

الق�شوة  من  العاتية  املوجة  هــذه  لــول  "اآٍه،    

وانــحــدرت  كّله  الــعــامل  اأ�شابت  التي  والعنف 

بال�شعر اإىل مرتبة الت�شليات الفارغة، اإن مل تكن 
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اأخرجته من احلياة متامًا! ُترى، هل �شيكون  قد 

مبفردها  واقفة  تظلَّ  اأن  وحدها  رو�شيا  مبقدور 

مبناأى عن هذه التقّلبات العاملية؟".

الهوام�س

1 - اأ�ش�ض القي�رش الرو�شي بطر�ض الأكرب )1725-1672( مدينة 
واأطلق   1703 عام  بطر�ض(  القدي�ض  )مدينة  ِبطر�شبورغ.  �شانكت 

حتى  لرو�شيا  عا�شمًة  وظّلت  بطر�ض.  القدي�ض  �شفيعه  ا�شم  عليها 

بطر�شبورغ  با�شم  ف 
َ
تعر �شارت  الزمن  مرور  ومع   .1918 عام 

ت 
َ
ي

ّ
ن�شبًة اإىل القي�رش بطر�ض الأكرب نف�شه. بني 1914 و1918 �شم

بروغراد. ثم باتت تعرف يف العهد ال�شوفيتي با�شم لنينغراد حتى 

خريف 1990 حني ا�شتعادت ا�شمها بطر�شبورغ الذي نعتمده يف 

هذه املقالة تفاديًا لإرباك القارئ.

2 - بلدة �شغرية على �شاطئ البحر الأ�شود يف �شبه جزيرة القرم. 
ا�شتهرت يف الثلث الأول من القرن الع�رشين بف�شل ال�شاعر الر�شام 

الذي جعل من   )1932 –  1877( الرو�شي مك�شيمليان فولو�ِشن 

بيته فيها حمجًا لأعالم الأدب والفن والثقافة الرو�شية يف ع�رشه. 

ـ  كبري  �شرية  وكاتب  اأديب  )1911ـ2007(  ترويا  هرني   -  3
اأرمني/ رو�شي/ فرن�شي يف كتابه: "مارينا ت�شفيتابفا" )الرجمة 

الرو�شية، بطر�شبورغ، اأمفورا، 2014(.  

اأديب وناقد رو�شي.   ،)1936 ـ   1872  ( كوزمني  ميخائيل   -  4
يف  املثلي  احلب  �شفحة  فتح  رو�شيا.  يف  احلر  ال�شعر  اأعالم  اأول 

الأدب الرو�شي بق�شته الطويلة "الأجنحة".

يِغي�رِش )1930-1860(، مهند�ض بناء  5 - يواكيم �شموئيل كانِّ
�شفن. 

6  - "اجلبل املائل"، ا�شم ه�شبة تقع يف اجلزء الغربي من مو�شكو. 
اأقيمت على ق�شم كبري منها )ما بني 1950 ـ 1990( طرق واأحياء 

�شكنية حديثة و"حديقة الن�رش". 

7 - هذه ترجمة كاملة للن�ض الذي كتبته مارينا ت�شفيتايفا عن 
تلك الأم�شية، وكثرياً ما يكتفي النقاد والباحثون باقتبا�ض بع�ض 

اجُلمل والعبارات منه.

يومها  كانت  اأخماتوفا  اأن  اإىل  كثرية  م�شادر  ت�شري  فيما   -  8
مري�شة تعي�ض يف "ت�شار�شكويه �شيلو" )قرية القيا�رشة( بالقرب 

من بطر�شبورغ، تذكر مارينا ت�شفيتايفا �شنة 1936 اأن اأخماتوفا 

نيكولي  ل، 
ّ
الأو زوجها  وكــان  الــقــرم،  جزيرة  �شبه  يف  كانت 

غوميليوف، يف احلرب.  

الثورة  �شاعر   )1893-1930( ماياكوف�شكي  فالدميري   -  10
يف  له  �شديقة  بيت  يف  بر�شا�شة  انتحر  رو�شيا.  يف  ال�شيوعية 

مو�شكو. 

11 - اإيفان اأك�شيونوف )1935-1884(، �شاعر وناقد ومرجم. 
نبات  ت�شبه  الأغ�شان  مت�شابكة  �شائكة  �شجرية  بوزينا   -  12

 الدي�ض اأي�شًا، لكنها حمراء.
َّ
ب

َ
الدي�ض، وثمارها ت�شبه ح

13 - كان �شقيقها الأ�شغر فيكتور �شابَط بحرية التحق باحلرب 
ًا يف اأمريكا 

ّ
جًا يف عداد املوتى اإىل اأن ظهر متخفي

َ
در

ُ
عام 1916 م

يف بداية ال�شتينات.

وكاتب  �شاعر   )1890-1960( با�شرناك  بوري�ض   -  14
1955 ونال عليها  "دكتور جيفاكو" عام  ومرجم. اأجنز روايته 

ها  ورف�شِ عنها  للتخلي   
ّ
ا�شطر ولكنه   ،1958 عام  نوبل  جائزة 

حتت �شغط احلكومة ال�شوفيتية.

املقالة،  باأقوالهم يف هذه  ن�شت�شهد  الذين  الأ�شخا�ض  كل   -  15
معرفة  اأخماتوفا  باآّنا  تربطهم  كانت  ا، 

ّ
ترواي هرني  با�شتثناء 

وعالقة �شخ�شية مبا�رشة.  

ال�شاعرتني  الأول بني  اللقاء  اأردوف قد قدَّر مدة  16 - لئن كان 
ا، 

ّ
اأو تن�شى رمب اأخماتوفا تبالغ،  اأو ثالث �شاعات، فاإن  ب�شاعتني 

ذلك  من  ف 
ّ
ونِي عامًا  ع�رشين  بعد  اإيليِينا  نتاليا  لـ  تقول  حني 

اللقاء )يف يناير/ ك2 �شنة 1963(، برغم تاأكيدها اأنها ل ت�شدِّق 

على تذّكر ما حدث بدقة قبل كل هذه ال�شنوات"، اإن  اأحد  "بقدرة 
الثانية ع�رشة ظهراً، وغادرت  "يف  اللقاء  ذلك  اإىل  مارينا جاءت 

ت�شفيتايفا  باأن  ت�شوكوف�شكايا  ليديا  وتخرب  لياًل"!..  الواحدة  يف 

ظلت �شبه �شامتة خالل اللقاء الأول مدة �شبع �شاعات! ويظهر هذا 

التي  والنطباعات  املعلومات  يف  اأكرب  موؤ�شٍف  بجالء  ط" 
ّ
"التخب

تديل بها اأخماتوفا خالل لقائها مع اأريادنا اإفرون، ابنة مارينا 

ت�شفيتايفا عام 1957!

وموؤرخ  كاتب   )1996 )1903ـ  خاردجييف  نيكولي   5  -  17
امل�شتقبليني  من  بًا 

ّ
مقر كان  احلديثني.  والفن  الأدب  جمال  يف 

وال�شكالنيني الرو�ض. منذ عام 1930 كان �شديقًا دائمًا لل�شاعرة 

اآنا اأخماتوفا التي جرى لقاوؤها الثاين مع مارينا ت�شفيتايفا يف 

مو�شكو،  اأطــراف  على  رو�ّشا(  )ماريينا   
ّ
حي يف  اخل�شبية  غرفته 

وكانت ت�شميها "ملجاأ ال�شعراء". 

وتن�شج  ال�شيف،  اأوائل  تزهر  الرو�شي  ال�شمال  يف  �شجرية   18
بثمار  ال�شبيهُة  الزرقة،  اإىل  ال�شاربة  ال�شوداء  ها 

ُ
ثمار اأواخره  يف 

الريحان.
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»ما اأن يبداأ ا�ستعمال التحليالت التاريخية  لأهداف نقد اديولوجية حتى 

ت�سري هي نف�سها متهمة«.

)ر. كوزيليك، جتربة التاريخ، غاليمار، 1997، �ص. 88(

الت�ريخ�نية كقدر

املمتدة  والتاريخ،  الفل�شفة  بني  العالقة  لدرا�شة 

لكتاب  املكونة  املقالت  منذ  �شنة،  خم�شني  على 

بقوة،  واحلــا�ــرشة   ،
)1(

التاريخي والفكر  العرب 

الأ�شتاذ  كتابات  جميع  يف  وتلميحا،  ت�رشيحا 

الفل�شفة  كتابه،  �شدور  نعترب  الــعــروي،  عبداهلل 

يف  ي�رشح  فهو  تعو�ض،  ل  فر�شة   ،
)2(

والتاريخ 

اأول جملة من كتابه: » م�شيت دوما على رجلني: 

. مداخل عديدة ملقاربة هذا 
)3(

التاريخ والفل�شفة« 

الإ�شكال، واملحاولة التالية واحدة منها.

احلديث عن العروي عموما حديث معقد ومت�شابك. 

كثافة  فيها،  يخو�ض  التي  الق�شايا  ت�شابك 

كتابته، تعدد م�شادره... ين�شاف اإىل ذلك وغريه، 

يف حالة الكتاب الذي نتو�شل به مقاربة اإ�شكالنا، 

حكم  وب�رشورة  املقالة،  هذه  �شاحب  ح�شب 
ُ
ي اأن 

اأن  غري   .
)4(

له خ�شما  الفل�شفة،  تدري�ض  املهنة، 

يتحول  اأن  هــو  فيه،  وال�شيق  الأمـــر،  يف  الآ�ـــرش 

عبداهلل  �شخ�ض  اإىل  اخل�شومة  وتتحول  ال�شناآن 

وحكما.  خ�شما  نف�شه  هو  في�شري  نف�شه،  العروي 

اأن  ممكنا  كان  ملا  مل�شاره،  لذاته،  وحكم  خ�شم 

يكونه. ومن ثمة فما يبدو من احتمالية خ�شومته 

الذي قد نكونه كم�شالك واختيارات،  الغري  للغري، 

كممثلني مل�شالك واختيارات خمالفة، هي م�شاألة 

عر�شية ول تطالنا اإل بالّتبع. فهو كما يقول، منذ 

اأنه   ،»
)5(

خطاأ النطباع  »يعطي  قد  الكتاب،  بداية 

انطباع،  الأمر  اأن  للفل�شفة كتخ�ش�ض. غري  خ�شم 

وفقط انطباع! 

بالإمكانات  لئحة  تخيل  على  املــوؤلــف  يقوم 

املتاحة اأمام طالب مغربي يجر وراءه تاريخا / 

تواريخ جعلت منه ما هو عليه: العروي، عبداهلل، 

والــروائــي،  الأديـــب  غــريه:  ولي�ض  مثال،  املـــوؤرخ 

اإمكانات  ظــروف،  مثال.  الكبري،  عبد  اخلطيبي، 

الدر�ض،  قيد  الكتاب،  ب�شاحب  دفعت  ومالب�شات 

دفعت  الأحــداث؛  واجهة  اإىل  التاريخ،  �شاحة  اإىل 

بالختيارات التي هي اختياراته، والالاإختيارات 

هذه  �شد  ينا�شل  زال  ل  اختياراته.  تكن  مل  التي 

ان�شجامها...،  منافعها،  حظوظها،  ويعر�ض 

وينافح ل�شالح تلك وي�شعى ملنحها فر�ض النجاح 

والوجود.

العروي  �شي�شعى  الفر�ض.  مربط  اإىل  ناأتي  هنا 

لتبيان اأنه كان ما كان الختيار الذي تبناه، فقد 

كان باإمكانه اأن يكون اأ�شتاذا للفل�شفة. الحتمال 

اأو  الحتمال  هــذا  من  اأهــم  هو  ما  اأن  اإل   ! وارد 

حممد موهوب*

يف �أفق تاريخية مغايرة:

 العروي بني الفل�ضفة والتاريخ

* كاتب واكادميي من املغرب   



اأنه  ل�شرية حياته، هو  ا�شتعرا�شه  �شياق  ذاك، يف 

�رشورة ولزاما كان �شيكون تاريخانيا اأي خ�شما 

للفل�شفة وللتقليد الفل�شفي من اأر�شطو حتى هيدجر 

وفوكو!

اأحطنا م�شعانا مبا قد يكفي من احلذر،  الآن وقد 

�شاعني  الأ�شتاذ،  ملقالة  الكربى  اخلطوط  نعر�ض 

التاريخ  ما  خليوطها:  الناظم  على  القب�ض  اإىل 

الذي اعتمده الأ�شتاذ؟ ما التاريخانية التي متاهى 

ز 
ّ
مي كيف  للفل�شفة؟  ره 

ّ
ت�شو هو  ر 

ّ
ت�شو اأي  بها؟ 

التاريخية؟  واملمار�شة  الفل�شفية  املمار�شة  بني 

اأر�شية وانطالقا من ماذا تتحدد �رشوط   
ّ

اأي على 

رواية  كله  ذلك  نعتمد يف  والنتقادات...؟  القراءة 

الرجل ما و�شعتنا اإىل ذلك احليلة وال�شبب.

البدايات:  عن  مرحليا،  ولو  الطرف،  بغ�ض  لنبداأ 

م�شوؤولية  الأب  ــويل  وت ال�شغر  يف  الأم  ُفــقــدان 

الربية، مبا قد يكون لهذا املعطى من ايجابيات: 

الأب  له  ثه 
ّ
�شيور الذي  العقلي   / الديني  ال�شفاء 

يكون  قد  �شلبيات:  من  عليه  ومبا  له  مبا  مثال...، 

انعكا�شا  العروي،  �شيقول  التجريد،  نحو  ميوله 

مرحلة  اإىل  ولناأت  الأم...  حنان  من  للحرمان 

ال�شباب ومرحلة طلب العلم.  

فرن�شا،  له  تتيحه  ملا  العروي  ا�شتعرا�ض  قبل 

التحاقه  قبل  احلياة  من  زاده  با�شتعرا�ض  يبداأ 

ا�شتعرا�ٌض ملا  ا�شتعرا�ُض ما تتيحه هذه هو  بها. 

ذي  املغربي  اجلديد،هذا  الوافد  لهذا  مقدور  هو 

الإمكانات التالية: العروي وما ت�شمح اأو ل ت�شمح 

العروي  ون�شاأته،  و�شطه  الذاتية،  اإمكانياته  به 

املنتمي  امل�شلم  العربي  املو�شوعية:  واإمكاناته 

�شيء  اإذا  »هناك  يقول:  ال�شتقالل.  ع�شية  ملغرب 

وا�شح: كل طالب اأجنبي اأتى للتكوين يف جامعة 

م�شاعف،  تاريخ  عبء  �ــرشورة  يتحمل  غربية، 

 . ثم يعطي 
)6(

تاريخه هو وتاريخ البلد امل�شيف«

يف  باإمكاين  يكون  »لــن  وذاك:  هــذا  على  اأمثلة 

املنطقية،  الو�شعية  عن  �شيئا  اأعرف  اأن  باري�ض 

قد  اأكون  الأجنلو�شاك�شونية.  اللغة  فل�شفة  عن  ول 

�شمعت عنها عر�شا، ولكن لي�ض بالطريقة املجلبة 

للفائدة. �شجني للتقليد الفرن�شي، دون امتالك للغة 

الالتينية ول معرفة ل باليونانية ول بالأملانية، 

مو�شوعي.  عمل  كل  وبــني  بيني  حيل  قد  يكون 

ال�شتغال  على  اأجربتني  قد  ظرويف  تكون  هكذا 

ر�شا  غــري  عــن  اأو  ر�شا  عــن  عندها  باحلا�رش. 

 ،
)7(

�شتتلقفني ال�شو�شيولوجيا / العلوم الجتماعية

ويف هذه احلالة اأي مهرب عن ال�شحن املارك�شي 

. ل مهرب من تاأثري املناخ الثقايف وال�شيا�شي 
)8(

»

العام الذي كان �شائدا اأنذاك، كما يبني العروي يف 

الفرن�شية  الثقافية  للحياة  ير�شمها  التي  اللوحة 

�رشورة  م�شاره  حتدد  وكيف  بها  التحاقه  قبل 

جراء ذلك.  

�شاكلة  على  العروي،  يلجاأ  املعطى  هذا  ولتاأكيد 

 ، اإىل تقنية 
)9(

»التنويع«/ التعداد الفينومينولوجي

اإىل  . �شيلجاأ 
)10(

العقلي، تقنية الفرا�ض التجريب 

"لعبة"، كما ي�شميها فيما بعد، اإىل م�شاألة "فنية"، 
م�شاألة غري علمية: »ميكننا دوما ت�شور احتمالت 

اإل  بالفعل،  التي ح�شلت  لتلك  )تاريخية( مغايرة 

 ؛ يقول: »)...( لن�شتمر مع 
)11(

اأن هذا جمال الفن« 

 )
)12(

ذلك يف لعبة الرجم بالغيب هذه )باليوكرونيا

ولنت�شور ما كنت �شاأكونه عقليا / ثقافيا لو اأين 

يذكرنا  ثم   .
)13(

الفل�شفة« بدرا�شة  القيام  اخرت 

بالغاية من هذا التنويع، من هذه الآلية: »لأتيقن 

من تاأثري املكان واللحظة، الذين اأعريهما هنا كل 

هذا القدر، يلزمني اأن اأت�شاءل عن ما كان ميكن اأن 

يكون عليه م�شاري الثقايف لو ذهبت للدرا�شة يف 

  .
)14(

غري باري�ض، اأو لو كنت وجلتها قبل اأو بعد«

تتهدد  فجة  تربيرية  اأمــام  �شاذجة،  جربية  اأمــام 

الــعــروي  يتوقف  الــتــاريــخ،  مــن  ممــاثــال  موقفا 

فيميز  وجربية.  جربية  بني  اجلربية  يف  للتمييز 

يف  يحكمنا،  الــذي  الواحد  التاريخ  جربية  بني 

تكون  مبقت�شاه  ــذي  وال مثال،  احلديثة  الأزمــنــة 

مثال،  " لهيجل  الروح  " فينومينولوجيا  كتابات 
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القرن  قي  ملارك�ض   " الأملانية  و"الديولوجية 

مغرب  كواقع  ثالثيا  واقعا  تلزم  ع�رش،  التا�شع 

يحذرنا  لهذا  الع�رشين.  القرن  يف  العروي  عبداهلل 

قائال: » فهذا التالزم بني املنطق والكرونولوجيا، 

اإذا ما لوحظ بدقة واأخذ بجد، فهو، يف حدود يجب 

�شبطها مع ذلك، يوؤدي اإىل نظرة جربية للتاريخ 

 . 
)15(

»

يك�شف  وجربية،  جربية  بني  التمييز  هذا  غياب 

�شاأفكر  كنت  »هل  العــرا�ــض.   لهذا  اآخــر  جانبا 

بطريقة مغايرة لو در�شت بكامربيدج )...( مبدر�شة 

اعتمدت  ما  اإذا  اأعتقد،  ل  اللندنية؟  القت�شاد 

اقت�شاديون �شباب من  الذي تركه لدي  النطباع 

الفر�شة  يل  اأتيحت  والذين  املوؤ�ش�شات  هذه  رواد 

 .
)16(

لاللتقاء بهم يف 1958 بيوغو�شالفيا تيتو«

على خالف ما قد توحي به اإقامته ل�رشطي الزمن 

العروي  يعتقد«  »ل  حيواتنا،  حتديد  يف  واملكان 

اأن اختالف الأمكنة التعليمية بني باري�ض ولندن، 

يعتقد  ل  م�شاره.  يف  �شيئا  �شيغري  كــان  مثال، 

ذات  رو�شيا،  اختالف  وراء  الثاوية  الوحدة  اأن 

التطور الراأ�شمايل البطيء، واأملانيا، التي نّظر لها 

مارك�ض، ل عالقة لذلك كله بظروف العروي. هي 

فهي  وجتاوزها،  الغرب  اجتازها  الأو�شاع  نف�ض 

العروي،  راأي  العرب، يف  ت�شكل ما�شيه، ويطالب 

م�شتقبال   / اأفقا  ت�شكل  لأنها  وتبنيها،  بتمثلها 

لأو�شاعهم املتخلفة. وهو ما يعني اأي�شا اأن هناك 

ما  فعلى  الآنفة.  التعليم  اأماكن  بني  جتمع  وحدة 

اللغات،  يظهر من اختالف يف الأو�شاع املادية: 

وحدة  الأو�ــشــاع،  وحــدة  هناك  العي�ض...،  اأمنــاط 

هناك  باخت�شار  التلقني،  منهج  الروؤية،  الذهنية: 

يل  يت�شح  كان  يوم  يقول:»كل  اإب�شتيمية.  وحدة 

"الديولوجيا  الروح"،  "فينومينولوجيا  اأن  اأكرث 

الملانية"، "تطور الراأ�شمال يف رو�شيا"، مل تكتب 

يعي�شون  كانوا  اأ�شحابها  لأن  اإل  الكتب  هــذه 

اأو�شاعا مت�شابهة، اإذا مل تكن متماثلة، لتلك التي 

توؤرقني، والتي كان كل من هوؤلء مطالب بالقيام 

واحدة هي:  بغاية  اخلا�شة  املفهومية  بخال�شته 

 .
)17(

التحكم ولو عقليا، يف الو�شعية املعنية«

ومع ذلك، فالعرا�ض على جربية التاريخ لزال 

حالت  يف  ملــاذا،  عــنــاده:»  يف  وم�شتمرا  قائما 

النتائج،  نف�ض  تعطي  ل  الظروف  نف�ض  معينة، 

حتى  ت�رش  مل  الــعــامل(  )مــن  كاملة  مناطق  واأن 

واأنها وقد حققت بع�ض  نهاية تطوره املفر�ض، 

.
)18(

الأهداف، اأ�شاعت اأخرى؟«

الذوبان  على  ع�شية  ال�شوؤال  عنادية  اأن  يبدو 

�شوى  العروي،  يقول  واأن ل حل، »ل حل نظري« 

الإميــان،   / النطباع   / العتقاد  بعد  الوقوف، 

 « الإ�شارات:  لطائف  للعروي،على  والكلمات كلها 

فاملارك�شية املو�شوعية مبثوتة يف املوجودات. 

وغري  متقطعة  بطريقة  موجودة  كانت  واإن  وهي 

ظاهرة، فهي ل تنتمي ملجال الالوعي، بل ملجال 

التحرك  مــن  ذلــك  مــع  ــذي ل مينع  ال الــالمــرئــي، 

الهدف  من  ال�رشعة  من  كثري  اأو  بقليل  والقراب 

.
)19(

املق�شود«

هكذا يوقفنا العروي على احلقيقة التالية: جماع 

�شاأننا يف كل مرة مرة اأننا �شنيعة التاريخ. هذه 

يف  ولرجمتها  لهيجل  التاريخ  ملكر  �شياغة 

لن  ملارك�ض.   فيورباخ  حول  الثالثة  الأطروحة 

كثريا  تاأثر  هيجل  باأن  القول  يف  العروي  يردد 

يهم  ما  اأن  غري  بالفال�شفة.  ولي�ض  باملوؤرخني 

�شياقنا هو اأن هذه الأطروحة اإم�شاء وتوقيع ل�شك 

اتهام �شد الفيل�شوف. اإنها �رشب ل يف م�شداقيته 

وجوده.  مقومات   / م�شتوجبات  يف  بل  فح�شب، 

�رشوري  غري  متهافت،  نف�شه  الفيل�شوف  وجــود 

بالنتفاء  �شيطالب  لهذا  عنه.  ال�شتغناء  وميكن 

اآخر على غرار  اآخر. �شيئا  كفيل�شوف لي�شري �شيئا 

اأو  الأنربولوجيا  اإىل  �شراو�ض  ليفي  كلود  ل 
ّ
حتو

الفيل�شوف  تعامي   .
)20(

الجتماع علم  اىل  بورديو 

اإليها،  خل�شنا  التي  التاريخية  احلقيقة  هذه  عن 

الواقع.  ينفي  اأي  التاريخ  ينفي  جعله  الــذي  هو 

»معطى التجربة هذا، يقول العروي، يتغا�شى عنه 
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يرف�شون  الذين  املثقفني  بع�ض  طرف  من  ق�شدا 

النظر اإىل الفل�شفة، التي يعتقدون اأنهم تبنونها عن 

الوعي  كان  عليهم.  مفرو�شة  كانت  اأنها  اختيار، 

بهذا املعطى حريا باإيقافهم تلقائيا فعليا على ما 

.
)21(

هي التاريخانية«

ظهور  وراء  اثنني  دافعني  عند  توقفنا  الآن  حتى 

العروي املوؤرخ وظهور اهتماماته. فبحكم ثقافة 

فرن�شا التي ترعرع فيها، ما تتيحه وما ل تتيحه، 

ب�شو�شيولوجيا  بالجتماعيات،  العروي  اهتم 

اأولوية  التاريخانية،  »فل�شفته«  وبحكم  الثقافة. 

، �شيهتم باحلركة الإ�شالحية 
)22(

التاريخ احلا�رش

هذه  منطق  الوطنية.  الــدولــة  ن�شاأة   / العربية 

، لقنه �رشورة 
)23(

الإ�شالحية هو الذي لقنه �رشورة

وجودية )=وجوب / لزوم / جربية(: اقتفاء خطى 

الدول الناجحة لإجناح جتربة الدولة النا�شئة. اإنه 

ث املجتمعات النا�شئة 
ّ
ال�شبيل الوحيد الذي �شيور

بكل  حذا  الذي  هو  املنطق  هذا  والتنظيم.  العقلنة 

الليربايل،  الثالثة:  العربية  الإ�شالحية  مكونات 

التي نّظر لها العروي يف كتاب  التقني وال�شلفي، 

حذا   ،)1967( املعا�رشة  العربية  الديولوجيا 

مل  والفيل�شوف.  الفل�شفة  لرف�ض  جميعها،  بها، 

هذه  الكال�شيكية  العربية  الثقافة  مكونات  تكتف 

حاربت  بل  والفيل�شوف.  الفل�شفة  وجود  برف�ض 

خلدون،  ابــن  على  اإجماعا  واأحــالــت  وجودهما 

العروي،  غري  قائل  يقول  وقد  واملـــوؤرخ،  الفقيه 

  .
)24(

املوؤ�ش�ض لعلم الجتماع / العمران، املنتقد لها

اأوىل:  خال�شة  اإىل  و�شلنا  قد  نكون  هنا  حتى 

الــطــالــب املــغــربــي، ذي الأو�ــشــاف  الـــعـــروي، 

الإجتماعية والأ�رشية املعلومة، �شار تاريخانيا 

يقول،  كما  حياته،  يف  عر�شي  التاريخ  )تدري�ض 

وهو لك�شب قوته لي�ض اأكرث( ومل يكن با�شتطاعته 

غري ذلك. »اإن الأطروحة التي مت الدفاع عنها يف 

مثقف  كل  اأن  هو  العروي،  يقول  ال�شفحات،  هذه 

هو  فيه،  يعي�ض  الذي  الو�شع  وعى  ما  اإذا  عربي، 

هذا  مبقت�شى  واأنه  اديولوجي؛  طواعية   / اإراديــا 

امل�شرك،  التاريخ  لإ�رش  �رشورة  يخ�شع  الوعي 

هذا  واأن  جــدلــيــا،  بــالــ�ــرشورة  تفكريه  ويــكــون 

كاأفق،  التاريخانية  لــه  يك�شف  مــا  هــو  اجلــدل 

طواعية   / اإرادية  واعية،  كا�شتعادة  التاريخانية 

لأنها �رشورية، ملرحلة معينة من التاريخ، لي�شت 

هذه  مة. 
ّ
ومقو مدرو�شة  بل  �شلفا،  فقط  معروفة 

متيل  العملي  املنحى  ذات  التاريخانية  النزعة 

فل�شفة  نحو  نفعية،  ــالق  اأخ نحو  لها  باملتبني 

م�رشوع  كل  من  للحذر  الأقل  على  توؤدي  و�شعية 

النطولوجيا.  جتديد  اأو  ميتافيزيقا  اإقامة  يتغيى 

كرفيه  الأحوال  اأح�شن  يف  الفل�شفة  تبدو  عندها، 

 . طوي ملف الفل�شفة واحلكم 
)25(

اأو تعبري �شعري« 

التاريخ،  دام  ما  له،  ممكن  ا�شتئناف  ل  ال�شادر 

وما  �شده.  ي�شهدان  والواقع  واحلا�رش،  املا�شي 

لنا اإل اأن نتتبع عواقب هذا احلكم. نبداأ مبا معنى 

اأن تكون تاريخانيا، وهو ما مبقت�شاه مت احلكم ؟ 

ما معنى هذا النتماء الذي حّد به العروي هويته 

وارت�شاه �شدا على الفل�شفة والفال�شفة؟ 

يف معنى الت�ريخ الت�ريخ�ين

»اقرح كروت�شه )1866 - 1952(، وهو يف نف�ض 

له،  الكبري  واملنتقد  بهيجل  الكبري  العارف  الوقت 

اقرح التمييز بني نزعة تاريخية، ت�رشح كل حدث 

بظروف ن�شاأته، ونزعة تاريخانية، نزعة تاريخية 

الذي  التاريخ  اأن  مالحظة  يف  تكمن  م�شاعفة، 

ل  ن�شاطاتهم،  م�شتويات  كل  ويف  الب�رش،  ي�شنعه 

�شوى  التوجيه  اأو حمتمل  له مبداأ تنظيمي،  يوجد 

 .
)26(

داخل التجربة التاريخية نف�شها« 

واحدية  افرا�ض  خــارج  للتاريخانية  معنى  ل 

التاريخ  وحــدة  من  املتاأتية  احلديثة،  الأزمــنــة 

اإيجابية   / الإن�شاين  احلدث  ومعقولية  الب�رشي، 

الفهم  هــذا  تقدم  ولــو  للفهم،  قابليته  اأي  الزمن 

�شفر  الــدرجــة  �شكل  على  فهم،  �شوء  �شكل  على 

تنظري  ي�شري  ــدة  ــوح ال هــذه  مبقت�شى  للفهم. 
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عن  املــوروث  الأملانية،  الإديولوجية  مارك�ض، 

 / على  ينطبق  لهيجل،  ــروح  ال فينومينولوجيا 

القي�رشية، ومن  اأو�شاع رو�شيا  وي�شعف يف فهم 

ثمة مغرب العروي. بهذا املعنى تكون التاريخانية 

اإديولوجية الأزمنة احلديثة.

كروت�شه  متييز  به  يذكرنا  ما  وهــو  ــك،  ذل ومــع 

بوجوب  التاريخانية  تلتزم  العروي،  يورده  الذي 

فخارج  هذه.  واإلزاميته  التاريخ  جربية  من  احلد 

معنى  ل  احلرية،  من  امل�شوؤولية،  من  اأدنــى  حد 

تورد  التي  احلداثة،  لها  رفعت  التي  للمعقولية 

 عنها، ن�شبا يف كل 
ّ

اأن تكون املعرب التاريخانية 

اأ�شا�ض  على  قامت  الوطنية  الدولة  اأن  مبا  مكان. 

ب يف اأماكن اأخرى، بل واأكرث 
ّ
منوذج �شبق واأن جر

من ذلك اأنه اأعطى ثماره، فقيامها يف بقية بلدان 

والتعليل.  احلجة  عن  م�شتغنية  �ــرشورة  العامل 

بعدم  فقط  تكتفي  ل  الوطنية  »فالدولة  كله  لهذا 

يعر�ض  اأن  وتتمنى  الفل�شفة  جمال  يف  الإنخراط 

تتم  اأن  باخل�شو�ض  تريد  ل  بل  واحــد،  كل  عنها 

د نظري.  حماولة اإيجاد تربير نظري ل�شلوكها ال�شّ

اأ�شبق، وهي ل حتر�ض على  لها  بالن�شبة  فالفعل 

. 
)27(

تاأ�شي�ض عقالين لهذه الأولوية«

ول  لها،  ــة  لزم التاريخانية  جربية  واأن  ــا  اأم

لن�شائل   
)28(

غلوائها من  التخفيف  يف  يلوح  اأمل 

�شكل  مع  ترادفها  على  نقف  اأن  قبل  مقوماتها 

العروي  يتحدث  الديولوجيا.  هو  للتفكري  جديد 

الفل�شفي،  التفكري  عن  مطلقا  خمتلف  �شكل  عن 

�شكل  عن  احلديث  يلزم  احلقيقة،  وعلى  والأ�شح، 

ز 
ّ
متي ما  بكل  الفكر،  مقام  يقوم  لأن  ي�شعى  جديد 

احلقيقة،  عن  البحث  مات: 
ّ
مقو من  الفكر  هذا  به 

حقيقة الأ�شياء )كغاية(، واعتماد العقل واملراهنة 

وو�شيلة(  )كمنهج  الإقناعي  اخلطاب  على متا�شك 

لهذا  وتنّظر  ت�شّطر  التاريخية،  النزعة  :»تالحظ 

املعطى الواقعي والبديهي، اأنه منذ ن�شاأة الإن�شان 

يف التاريخ، قبل حوايل خم�شة اآلف �شنة، كحيوان 

�شيا�شي، امتثل دوما ملدر�شة التاريخ، ل ملدر�شة 

الفل�شفة )احلكمة(،  اأو  الدين  الأخالق، ول ملدر�شة 

اإىل الأر�ض وت�شري بال�شبط  اإل عندما تنزل هذه 

.
)29(

نزعة تاريخانية« 

جربية  على:  بالتاأكيد  التاريخاين  يكتفي  ل 

الالفل�شفة   / الفل�شفة  وجــربيــة  التاريخانية 

املت�شمنة فيها؛ واأن الختيار التاريخاين يف غنى 

عن اأن يكون اختيارا عقالنيا واعيا، معتمدا حلجة 

احلدود  يف  التاريخاين،  الختيار  وجود.  وتعليل 

الذي ميكن فيها احلديث عن اختيار، »جمربين على 

الختيار«، كما �شيقول كل من �شارتر، الفيل�شوف 

وخ�شم العروي اأول، كما العروي نف�شه فيما بعد، 

الختيار التاريخاين تنظري ال�شتغناء عن التنظري. 

اإفراز اأولية ل تبحث عن اأول / م�شدر ت�شتند اإليه 

ل  العروي،  يقول  فالتاريخانية،  وجودها،  يف 

الأولوية«.  لهذه  عقالين  تاأ�شي�ض  »على  حتر�ض 

مفارقة تاريخانية العروي: دعوى العقل / دعوة 

للعقل ل تتاأ�ش�ض على العقل بل على نقي�شه، على 

الإميان، على البداهة. الأكرث من ذلك، وحتى تكون 

التاريخانية اأكرث منطقية، فهي تنحت لنف�شها، يف 

مقابل مفهوم التفكري هذا، مفهوما تعرف به: اإنها 

ا�شتعمالت  وكل  كاإديولوجيا!  الفكر  اديولوجيا. 

للعروي تدخل حتت هذا  بالن�شبة  للفكر فيما بعد 

يفهم عادة،  كما  العروي،  يقول  »فالفكر،  ال�رشط. 

بوفاء  عنها  التعبري  ويدعي  احلقيقة،  عن  يبحث 

وان�شجام. الديولوجيا، هي اأي�شا من�شجمة، وفية 

للواقع مع ال�شتجابة حلاجة / تفي بغر�ض، غري 

.
)30(

اأن الإميان وحده ال�شامن لبداهتها«

التفكري  ـــذا،  ه التفكري  منــط  فــمــيــزة  ــارة  ــش ــالإ� ل

اأ�شا�شا  ي�شعى  الذي  للتفكري  الديولوجي، وخالفا 

اأن  كما  الديولوجيا،  غاية  لي�ض  فهذا  للفهم، 

هو  اأ�شا�شا  يهمه  ما  يهمه.  ما  لي�شت  احلقيقة 

»فاإذا  تغيريه.  على  ونقوى  الواقع  يف  نوؤثر  كيف 

اأو  ال�شوري  املنطق  حتليل  منهجية  اخرنا  ما 

فاإننا  الفهم كغاية،  بب�شاطة  الل�شانيات، واخرنا 

نلج جمال / عاملا اآخر«، غري جمال التاريخانية، 
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يوؤدي  الذي  واحلقل  العمل،   / الرباك�شي�ض  جمال 

العام  ال�شاأن  تدبري  علم  ال�شيا�شة  ال�شيا�شة.  اإليه: 

وقيام املجتمعات. بهذا املعنى هي �شو�شيولوجيا 

حكم  وحكمها  اجتماعيات.  هي  اأنربولوجيا،  اأو 

اأثر  وتقتفي  الطبيعة،  تطويع  تبحث  التي  العلوم 

�شوؤون  تدبري  »اإن  )الفيزيائي(:  الطبيعي  العلم 

اأخرى  �شوى طريقة  اآخر املطاف  لي�ض يف  النا�ض 

 « ؛ 
)31(

» الطبيعة  يف  للتحكم   / الطبيعة  لمتالك 

اأثر يف من قراءتي لديكارت، هو دعوته لأن  فما 

التاريخانية   .
)32(

» للطبيعة   ومالكا  �شادة  ن�شري 

اأنقا�ض  على  تقوم  �ـــرشورة  هــي  املعنى  بهذا 

الديولوجيا  يحدد  الفل�شفة.»ما  �رشامة  الفل�شفة، 

هو غايتها املعلنة )اجتماعية، �شيا�شية، ثقافية(؛ 

م فعاليتها، هو العالقة 
ّ
وما يربر اأن نحاكمها، نقو

التاريخ؛  مع  اإقامتها  نف�شها  هي  ت�شتعجل  التي 

فالإ�شكال اإذا هو م�شاألة ان�شجام عالقة تربط بني 

.
)33(

و�شيلة وغاية«

التاريخاين،  التفكري  منط  الديولوجيا،  اأن  مبا 

م�شنودة  لي�شت  العروي،  له  يدعونا  الذي  التفكري 

اإىل حجة، فهي اإذا راأي، راأي على راأي، كالميات، 

لبداهتها.  الإميان �شامن  علم كالم جديد. وحده 

التي  الفل�شفة،  تتخذ  اأن  الطبيعي  فمن  وبالتايل 

وحمكمة  ال�رشورة  جمال  »باأنه  التاريخ  تعرف 

 « الــعــروي:  يقول  خ�شما.  تّتخذ  اأن   ،
)34(

العقل«

اإن التاريخ كما هو مكتوب اليوم، يركز على   )...(

منطق الأحداث اإىل حد اأن الأحداث يف ماديتها قد 

تذوب ويظهر التاريخ كاأنه من عمل عقل املوؤرخ. 

اإن املوؤرخ املعا�رش ل يف�رش الوقائع مبنطق   )...(

امل�شاركني فيها. بل ح�شب منطق مل يعوه هم ويعيه 

. هذا الت�شخيم للراأي، لراأي املوؤرخ، 
)35(

هو اليوم«

الأنوار،  اديولوجيا  حلا�رش املوؤرخ، املوروث عن 

عن قراءة معينة لالأنوار، هو الذي �شينتف�ض �شده 

احلا�رش  يكون  اأن  لإمكانية  منت�رشين  الفال�شفة 

التخل�ض  ملحاولة  منت�رشين  خطاأ،  وعلى  �شال 

من وهم اأن حا�رشا يف�شل حا�رشا اآخر.

املاأخذ  تف�شيل  اإىل  نعود  اأن  وقبل  الآن،  لنجمل 

مقومات  ـــذا،  ه الــفــكــر  بــديــل  لنجمل  الأخــــري، 

هي  اخت�شارا:الديولوجيا  الراأي   / الديولوجيا 

وثالثا  واقعا  تعك�ض  هي  ثانيا  ثم  من�شجمة،  اأول 

واأخريا تفي مبهمة وتقوم بوظيفة. 

كيف يفهم العروي، الداعية الديولوجي، الراأي؟

يقول العروي: »بينما ن�شمي الديولوجيا، اأحيانا 

كاإرادة  بال�شبط  الفل�شفة  تـقوم  راأيا،  وبب�شاطـة، 

الراأي  م�شاألة   .
)36(

الراأي« من  النقد  عرب  للتخل�ض 

تكون  وتكاد  الفل�شفة،  بتاريخ  ارتبطت  م�شاألة 

احلقيقة.  باإ�شكال  يتعلق  ما  يف  اخلــالف  جوهر 

لي�ض هنا جمال التف�شيل يف هذا املو�شوع. نقف 

فقط على واحدة من حلقاته ليت�شح ال�شياق الذي 

ا�شتوجب اخلو�ض فيها. 

ظهرت  مقالة  ويف  الع�رشين،  القرن  بداية  يف 

�شوى  ِموؤ�ش�شها  يكن  مل  التي  اللوغو�ض،  مبجلة 

هناك  كانت  جمدد املدر�شة التاريخية "دالثاي"، 

الفينومينولوجيا،  ملوؤ�ش�ض  �شهرية  م�شاهمة 

هو�رشل، بعنوان: الفل�شفة كعلم �شارم )1911(. 

يف  احل�شم،  على  اأتــى  الــذي  الريا�شي،  يت�شاءل 

يف   ،  )1901  -  1900( منطقية  اأبحاث  كتاب 

التا�شع  القرن  يف  العلم  �شغلت  حمورية  ق�شية 

املعارف  باأ�شا�شيات  تعلقت  نهاياته،  يف  ع�رش، 

بني التحليل النف�شي والتحليل املنطقي الريا�شي، 

للمنهجية  للتاأ�شي�ض  �رشامة  اأكرث  العلوم  اأي  عن 

املو�شوعات،   / املعارف  حت�شني  يف  املن�شودة 

ا�شم  ا�شتق  هنا  )من  تظهر"  "كما  عليها  والإبقاء 

التنبيه  مع  الظاهراتية(.   / الظاهرية  املدر�شة 

بحكم  الأملانية،  اللغة  به  ت�شمح  الذي  الفرق  اإىل 

الظاهر  بــني  واجلـــرمـــاين،  الــالتــيــنــي  رافــديــهــا 

ي�شمح  ما  وهو  والفينومني.   )Erscheinung(

مقابل  يف  للظاهر،  القدحي  املعنى  بتجنب  لها 

 / مــادة  خمرب،   / مظهر  الت�شارب  و�شلب  اللب، 

�شورة...واإعادة الإعتبار ملا يظهر وير�شح.
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اأبان هو�رشل يف هذه املقالة، من جهة، على اأنه ل 

جمال للراأي يف العلم، واأن العلم النموذجي، العلم 

من  فيها،  اأبان  كما  ال�رشورة.  جمال  الريا�شي، 

جهة اأخرى، م�شوؤولية كل من كانط اأول، وهيجل 

اأ�شا�شا، عن البلبلة التي اأوقعت العلم يف اأزمة ثقة، 

اأ�ش�ض كما �شتعرف يف الريا�شيات، وجعلت  اأزمة 

كانط  معا،  اأحــال  عندما  وذلــك  بلغوه.  يلغو  كال 

اأول باإنزاله الزمن منزلة حمورية يف فهم الذات، 

التاريخية،  لالنعطافة  الفعلي  املنّظر  هيجل  قبل 

وعر�شا املعارف / احلقائق، حقائق املو�شوعات 

على حمكمة التاريخ. بذلك �رشعا لن�شبية احلقائق 

يف  احلقيقة  عدو  ال�شوف�شطائي،  طيف  وا�شتقدما 

نظر هو�رشل.

يف هذا ال�شياق يخل�ض العروي اإىل اتخاذ املوقف 

 / احلقيقة  مقابل  يف  ــراأي  ــل ل ينت�رش  ــتــايل.  ال

الفكر  جمال  املو�شوعية،  احلقيقة  املو�شوعية، 

والفل�شفة التي تقوم على اأنقا�ض الراأي، الذي هو 

ما مييز اأ�شا�شا اجتماعيات الثقافة. 

اأن  ميكنه  دليل  اأي  نت�شاءل:  اأن  لنا  يحق  وعليه، 

نظر لالديولوجيا، انطالقا 
ُ
يقدمه من يكتب، من ي

عن  الباحث  موقف  ل  اديــولــوجــي،  موقف  مــن 

اأن  يعتقد  دام  ما  يفهم،  اأن  يحاول  من  احلقيقة، 

ي�شنده؟ من  البداهة هو من   / الت�شليم   / الإميان 

يع�شمه من الزلل، من الوقوع يف »ذلك النوع من 

 ، كما يقول هو نف�شه يف نقده 
)37(

الفهم اخلادع «

"من  هذا  موقفه  يكون  اأن  اإّل  غرونباوم؟  لفون 

موؤلف  »اإن  اآخر":  م�شتوى  و"من  اأخرى"  طبيعة 

اآراء  كتاب عن الديولوجيا، الذي يعطي راأيه يف 

ذلك  يف  باأحقيته  الدليل  يعطي  اأن  يلزمه  اأخرى، 

وباأن راأيه، حكمه، هو من طبيعة اأخرى / مغايرة، 

ينتمي اإىل م�شتوى اآخر غري م�شتوى الآخرين. هنا 

)...( تتدخل النزعة التاريخانية، ولكن مبعنى جد 

الديولوجيا،  احلا�شم يف  اأن  لنتذكر   .  
)38(

خا�ض«

عدم  اأو  منا�شبتها  مــدى  هو  التاريخانية،  يف 

منا�شبتها، ل �شحتها اأو عدم �شحتها. 

الفهم  يتغيى  ل  الديولوجي،  التاريخاين،  اأن  مبا 

»دوره هو  تكمن مهمته؟  ماذا  وال�شتيعاب، ففي 

دور الناقد الديولوجي، دور املالحظة والتثمني، 

منهجية  معا،  املنهجيتني  اإي�شاح  عر�ض،  هو 

الباحثني الذين يريدون فقط فهم ما كان )النزعة 

�شناع  ومنهجية  الأول(،  باملعنى  التاريخية 

احلدث العازمون على التحرر من املا�شي )النزعة 

 . 
)39(

التاريخانية باملعنى املركب(«

قول  راأي،  على  راأي  اآراء،  يف  راأي  اإبــداء  كان  اإذا 

األ  "الإي�شاح"،  �ض"، 
ْ
"العر معنى  هو  قول،  على 

الديولوجيا،  داعية  موقف  النهاية  يف  ــوؤول  ي

التاريخاين، اإىل �شكل من اأ�شكال منازعة الفل�شفة 

التقليدية؟ ينازعها دعوى احلياد / دور  �شلطتها 

عن  يتحدث  ل  كان  واإن  فهو،  احلكم؟   / القا�شي 

اإىل تقدمي  ي�شعى فقط  اأنه ل  اإل  وال�شواب،  اخلطاإ 

الدليل بل و�شيبحث اأي�شا عن الن�شجام والتنا�شق. 

اإل اأنها، مع ذلك، �شيخربنا العروي، يلزم اأن تفهم 

يف اإطار بديل الفكر القدمي، ويف اإطار الديولوجيا، 

جمال الراأي، واأنها تتحدد مبجال الفعل، الفعل يف 

اأفعال النظر ول  مقابل النظر، ل الفعل كفعل من 

.
)40(

النظر كفعل له فعاليته

الأكرث من ذلك، يحدد العروي مهمة الديولوجي، 

حمبا  ول  حكيما،  )ولي�ض  حكما  �شار  اأن  بعد 

والتما�شك،  الن�شجام  يف  بحث  اأنها  يف  للحكمة( 

يف  بحث  الكتاب(،  )اأو  الدعوى  منطق  يف  بحث 

ما هو مقرح  »بني  الن�شجام   / التنا�شق  اإ�شكال 

عن  تــامــة  حيادية  يف   ،
)41(

مق�شود« هــو  ــا  وم

طبيعة ما هو قائم وقيمته. نذكر باأن كل بحوث 

الق�شدية الفينومينولوجية )وهو وراء الإ�شم الذي 

اإي�شاح  هي،  العروي،  يخا�شمها  التي  حتمله(، 

بني  متايز  من  يقع  ملا  اإي�شاح  هــذا،  لالتطابق 

للنا�ض  الأفعال، ما يعطي النطباع  ما يظهر من 

باأنهم يق�شدونه ومن ثمة يعونه، وبني ما يخفى، 

خفاء ي�شتوجب تاأويله حتليَل الوعي / الذاكرة / 

اللغة  الذاكرة /  الالوعيى /  اأو  اللغة مع هو�رشل 
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الطبقي  التحليل  اأخريا مع مارك�ض  اأو  مع فرويد، 

للمجتمع / الذاكرة اجلماعية / اللغة.

�شيذكر العروي باأن ل �شيء بقي على حاله، بعد 

�شيء  �شيء  كل  واأن  اديولوجيا،  اإىل  الفكر  حتويل 

داخل هذا الختيار / ال�رشورة يلزم اأن يقراأ ويفهم 

لهذه  الأوىل  القاعدة  اجلــديــد:»اإن  ال�شياق  داخــل 

املنهجية اجلديدة، تلك التي توقع دخولنا، تفكريا 

وعمال، لزمنية مغايرة، هو بال�شبط اتخاذ موقف 

حمايد جتاه املو�شوعات اخلارجية )عنا(، كانت 

ما كانت طبيعتها. نقرر مبدئيا اأن لي�ض هناك يف 

البداية اأية و�شيلة للبث يف كون هذا احلكم اأو ذاك 

التاريخية  الو�شعية  وحدها  خاطئ.  اأو  �شحيح 

هي ما ا�شتوجبه، حتى ولو مل ي�رش ذلك وا�شحا 

اإل تدريجيا واأثناء التجربة. يلزمنا احرام وحدة 

املو�شوعات اخلارجية، اأن نكون يف خدمتها واأن 

. 
)42(

ل نرغمها على الدخول يف قوالب تقليدية«

على  اجلــديــدة  املنهجية  مقومات  تتحدد  هكذا 

ال�شكل التايل:

اأول ويف مقابل احلقيقة، هناك اأولوية الراأي. حذار 

الواعي.  الختيار  مبعنى  الأولوية  هذه  توؤخذ  اأن 

ح�شب  الفيل�شوف،  فيه  وقــع  الــذي  الــ�ــرّشك  وهــو 

العروي، عندما عاب عليه تنا�شيه اأنه اإفراز لزمان 

ومكان معينني، وبالتايل ل جمال لوهم الختيار. 

فبالن�شبة للعروي لي�ض هناك اإل التاريخ، التاريخ 

و�رشوراته؛

احلياد  الــعــروي،  يقول  مبدئيا«،  »نقرر  ثانيا، 

يتعلق  فيما  ــام  اأحــك ــدار  ــش اإ� عــن  المــتــنــاع   /

هي  مــا  بقدر  فهذه  اخلــارجــيــة.  باملو�شوعات 

لأحكام  مو�شوعات  لي�شت  وبالتايل  معطيات، 

القيمة من خطاإ و�شواب، ح�شن وقبيح، خري و�رش... 

ال�رشورة  على  للوقوف  منا�شبات  هي  ما  بقدر 

التي اأوجبتها. وكل اإقحام لها يف قوالب تقليدية 

تهدَّد  اأن  قبل   objectité  / مو�شوعيَتها  يهدد 

املو�شوعيُة / objectivité واحلياُد املفر�ض 

يف موقفنا جتاهها. 

ما  كانت  اخلارجية،  للمو�شوعات  التهديد  هذا 

العربية مثال،  كانت جتلياتها: منطق الإ�شالحية 

هو  يخ�شع  اأن  وقبل  العروي،  على  اأوجب  ما  هو 

مدى  يف  لـلنظر  لتما�شكه،  له،  متتبعا  ملنطقه، 

، اأوجب عليه اأن يقف على 
)43(

»تطابقه/مطابقته«

حقيقة التحول الذي طراأ على الفكر احلديث الذي 

يحكمه هو اأول. التحول الذي �شار الفكر مبقت�شاه 

قبل  ذاتي  بنقد  يقوم  اأن  عليه  اأوجب  اديولوجيا، 

اأن يتناول درا�شة هذا الكاتب اأو ذاك؛ نقد يفر�ض 

 معامل الزمانني: زمانه هو 
ّ

فيه اأن يوقفه على تغري

الفيل�شوف  يعرف  مل  اإذا  املدرو�ض.  الفكر  وزمان 

�شتكون  احلديثة،  لثقافتنا  �ض 
ّ
املوؤ�ش القطع  بهذا 

درا�شته، كانت ما كانت الإمكانيات النقدية التي 

»اإن  العروي:  يقول   .
)44(

كالميات جمرد  عباأها، 

قراءة / درا�شة مبا�رشة، ودون نقد م�شبق، اأي واحد 

من الإ�شالحيني املحدثني، هي رف�ض روؤية اأن ما 

)مثال(  دفع  ما  عن  متاما  يختلف  تفكريه  يحدد 

الغزايل اأن يدخل يف �شجال �شد الباطنية، اأو ابن 

العقالين(.  )الالهوت  الكالم  اأن يهاجم علم  تيمية 

ملفاهيم  اعتماد  هو  القبيل،  هذا  من  رف�شا  اإن 

على  العقل،  التاريخ،  احلرية،  الدولة،  قبيل:  من 

معانيها،  دوما  كانت  التي  املعاين  نف�ض  لها  اأن 

بو�شع  نبداأ  ل  اأن  احلــال.  ثبات  بذلك  مفر�شني 

فكرنا اخلا�ض مو�شع ت�شاوؤل، هو اإما تعام عن ما 

هو جديد يف اإثباتات مقالت الإ�شالحيني، واإما 

اأحكام  اأن ل نرى يف هذه املقالت �شوى تعاقب 

جمانية. اخلطاإ الغري قابل لل�شفح، بالن�شبة لقارئ 

/ لدار�ض مثل هذا، هو اتخاذ موقف جتاه اأدبيات 

  .
)45(

امل�شلحني«

نتائج  اأن  اإىل  لينبهنا  اخلطو  العروي  ي�رشع  هنا 

تفكريه هذه لي�شت من التفكري التقليدي يف �شيء، 

هي  ما  بقدر  عقالين،  تفكري  نتيجة  لي�شت  واأنها 

مبثوثة  الأ�شياء  هذه  للتاريخ.  ا�شتقراء  ح�شيلة 

تكاد  ل  كانت  واإن  كتابة  ومكتوبة  التاريخ  يف 

الالوعي.  ا�شمه  �شيء  اإىل  تنتمي  ل  اأنها  اإل  تقراأ، 
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واإذا ما �شاءلنا العروي: ما ال�شبيل اإليها؟ �شيكون 

جوابه ل حمالة / �رشورة، من جن�ض ما واخذ به 

اأ�شا�شيات  ومعرفة  لالإملام  افتقاده  عبده:  حممد 

عبده  بــني  يــحــول  الـــذي  يــقــول:»مــا  الليربالية! 

باأ�شا�شيات  جهله  ثقافته؟  اأغالل  من  والتخل�ض 

.
)46(

الليربالية «

ال�شلطة  اأر�شطو،  يوؤاخذ  وهو  ديكارت  نف�شه خطاأ   

له،  اأّنــى  امليالد:  قبل  الرابع  القرن  منذ  العلمية 

كتابه  مرجم  اىل  ر�شالته  يف  ديكارت  ي�شتنكر 

، اأن يتحدث عن العلم والعلمية 
)47(

مبادئ الفل�شفة

وهو  علمية  �شلطة  اأنــه  على  ويوؤخذ  يعتقد  واأن 

وعلم  للطبيعة  امل�شكلة  الأج�شام  عن  يتحدث 

الطبيعة وهو مل يكت�شف اجلاذبية؟! فبدل اأن ي�شائل 

ل  باأنه  العري�شة  الدعوى  �شاحب  وهو  العروي، 

بل  بدلهم،  يفكر  ل   / يريد  ما  الإ�شالحيني  قول 
ُ
ي

اأن  بدل  تفكريهم،  ويدر�ض منطقهم، منطق  يتتبع 

اأن يجهل  الذي دفع مبحمد عبده مثال  ي�شائل ما 

/ اأن ل يعرف / اأن ل يهتم، بل العروي نف�شه يف 

 " عن  يتحدث  غرونباوم  فون  مع  النقدي  حواره 

اأن   « بعبده  دفع  الذي  ما   ،  
د")48(

ّ
املتعم الن�شيان 

يجهل اأ�شا�شيات الليربالية« ؟ بل ملاذا، وهو عمق 

اختالف الفال�شفة مع العروي، مل ي�شائل الغياب، 

على  كعالمة  احل�شور،  اأ�شكال  من  ك�شكل  ي�شائله 

عن  بحثها  يف  الكوانتا  فيزياء  فحتى  احل�شور؟ 

وتــواريــه،  بغيابه  تنخدع  مل  الــفــوتــون،  حقيقة 

 .
)49(

غيابه ح�شوره  �رشطه:  يف  عليه  وقب�شت 

كبري  وفيل�شوف  ـــوؤرخ  م يقوله  نف�شه  الــ�ــشــيء 

الفل�شفة  بعالقة  وممار�شة،  تنظريا  كثريا،  اهتم 

قي�رش  جول  �شمت  كولنجوود:»اإن  هو  بالتاريخ، 

ي�شكل  ما  هو  لربيطانيا  باكت�شاحه  يتعلق  فيما 

 .
)50(

حجتنا الأ�شا�شية عن ما كانت عليه مقا�شده«

الفعل،  غياب  الغياب،  ماأخذ  ا�شتثمار  �ــرشورة 

انعدامه،  الفعل عن  كولنجوود يتحدث يف مقابل 

يف  بتق�شري  ت�شي   ،
)passivité(

)51
( ال�شلبية  عن 

ت�شور العروي القائم على الفعل الواعي، القا�شد، 

املريد. وهذا �رش خالف العروي مع الفكر الفل�شفي 

التاأويلي،  الظاهراتي،  الــفــرويــدي،  املعا�رش، 

الوجودي، الل�شاين، التفكيكي...

ماذا لو كان موقف حممد عبده هو موقف الغزايل 

مثال، يف كتابه قانون التاأويل، عندما يقول:»)....( 

به  يتعلق  ل  اإذ  اأدري،  اأن  اإىل  اأدري ول حاجة  ل 

ما  يف  عبده،  على  ين�شحب  مل  ملــاذا   ،
)52(

عمل«؟

اأن يعلمه، ما حَكم معرفة  جهله وما رمبا مل يرد 

العروي نف�شه، على ما هي عليه من �شعة وعمق، 

كدار�ض  احلاجة،  �شلطة  واملكان،  الزمان  �شلطة 

بباري�ض ولي�ض بكمربيدج اأو توبنغن ؟!

العروي وهو يقارن مثال، يف  نف�ض املاأخذ يطال 

ابن  نقدية مثال،  واحد من كتبه، مفاهيم  غري ما 

منه  قريب  وت�شور  للمجتمع  ت�شوره  يف  خلدون 

يف الزمان، مكيافيللي. يالحظ »التكافوؤ« بينهما، 

بع�ض  يف  الأول  عليه  ميتاز  العروي،  يقول  »بل، 

تكافئهما هو جهل بع�شهما  املناحي«. مو�شوع 

مع  املقارنة  تبدي  ل  حني  يف  الآخــر.  باأو�شاع 

يعلم  بينما  الرجلني.  بني  الفرق  فقط  مونت�شكيو 

اإيران  الإ�شالمية،  الأنظمة  عن  الكثري  الأخري  هذا 

عن  �شذرات  »اإل  الأول  يعرف  ل  مثال،  ال�شفوية 

اإن  بل   .
)53(

» اجلرمانية  الفيودالية  اأوربــا  اأنظمة 

هذا اجلهل / النق�ض مل يكن اإل اأن يحول بني ابن 

خلدون والقيام بثورة مكتملة وغري منقو�شة يف 

تاأ�شي�شه لت�شور مغاير عن التاريخ وعن العمران. 

فهي  عموما،  املقارنة  اأهمية  يف  اأحد  مياري  ل 

حتى قبل اأن ت�شري مبداأ علميا، كانت مبداأ اإمربيقيا 

ب�شدها  حياتهم:  من  العادي  يف  النا�ض  يعتمده 

م�شاحة  ل  لهذا  قدميا.  قيل  كما  الأ�شياء  تتميز 

وكامو،  بورديو  مثال،  بني،  املقارنة  اأهمية  يف 

جزائريني جمايل بع�شهما لبع�ض، كالهما، بلغة 

املكاين،  الزماين  الظرف  نف�ض  منتوج  العروي، 

الإ�شتعمار  ظاهرة  عن  م�شاءلتهما  يف  م�شاحة  ل 

لنقف  وذلك  للجزائر.   / للوطن  الإنتماء  ومعنى 

واجتاهه.  التاريخ  ب�رشط  اأوعى  كان  اأيهما  على 
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اأو  وهو�رشل  هيدجر  بني  املقارنة  اأهمية  اأفهم 

اأوجني فينك فيما يتعلق بالنازية؛ اأن نقارن بني 

بت�شورهما  يتعلق  فيما  وهيجل  دو�شتيل  مادام 

كروت�شه  بنديتو  به  قام  ما  �شاكلة  على  للتاريخ 

يف كتابه  تاريخ اأوربا يف القرن 1954 ولكن اأن 

نقارن فيزياء اأر�شطو مع فيزياء غاليلي، املعرفة 

املتاحة لبن خلدون مع ما اأتيح ملونت�شكيو ؟!... 

ثم يوؤاخذ الفال�شفة على ت�شورهم حلا�رش �رشمدي 

وتزامن الع�شور... اإنها على الأقل دعوة لديكارتية 

متجاوزة. 

اخلطاب  حتليل  اخلــا�ــشــة،  احلــالــة  درا�ــشــة  »اإن 

اأقوالهم  لتربير  املغاربة  الوطنيون  اعتمده  الذي 

والثقافة،  والزمن  للمجال،  بتحديداته  واأفعالهم، 

لتثمني  يهدف  كان  اأ�شلية،  وثائق  على  اعتمادا 

هذا  للمقارنة"[  "قابال  ]جعله  مطابقة  درجــة 

انطالقا  اإغنائه وحتديده  مع  الواقع،  املفهوم مع 

 / الكلمة  نف�ض   )...( بديهية.  خ�شو�شيات  من 

 .
)55(

املقولة تنطبق على وقائع اإن�شانية خمتلفة« 

التاريخاين مهوو�ض بوجود منوذج قائم  العروي 

املحلية  النماذج  مطابقة  مبدى  مهوو�ض  ناجح، 

على  للوقوف  معها  مقارنتها  الناجحة،  للنماذج 

واقع  هو  ما  �شمن  وي�شريها  جناحها  يعوق  ما 

اإن�شاين.

الفكر  هنا  التقليدي،  الفكر  به  يقوم  ما  األي�ض 

منطق  عند  الوقوف  هو  العروي،  ح�شب  الفل�شفي 

ليعر�ض  الدعاوى   / الديولوجيات   / اخلطابات 

يف  لينظر  به،  تتو�شل  وما  غاياتها  �شياقاتها، 

الباطن واملعلن منها قبل اأن يخل�ض اإىل العرا�ض 

�رشيحا  مثال  لناأخذ  فيها؟.  النخراط  اأو  عليها 

يف هذا املجال: الغزايل الديولوجي املنافح عن 

عقيدة ر�شمية يف مقابل عقيدة باطنية معر�شة.  

طريقته  لنا  ويقدم  املثال  على  العروي  يعر�ض 

 .)...(« الــراث:  ن�شو�ض  قــراءة  يف  ي�شرطه  ما   /

من  انطالقا  بالديولوجي  ن�شفه  اإثبات،  اأمــام 

ح�ض حمايد، يلزمنا اأن نتحلى بالتاأين، واأن ننتظر 

النقطة  هذه  عن  حكما  ن�شدر  اأن  قبل  اخلال�شة 

كهدف.  تدعيه  ما  مع  تطابقها  مدى  عن  تلك،  اأو 

اديولوجي،  اأنه  ما  فكر  لو�شف  يدفعنا  فما   )...(

لأن  للتاريخ  جمرى  وهناك  التاريخ،  جمرى  هو 

تت�شارع  للتباري.  كحلبة  يت�شور  الأخــري  هــذا 

لإعالن  حكم  ل  متنازعة.  م�شاريع  �شطحها  على 

احللبة،  لواقع  جديد  ت�شّكل  فقط  هناك  املنت�رش، 

نتائج مرحلية، بديهية للعموم. وهو ما يجعل اأحد 

املنازع   / الآخــر  م�رشوع  ي�شتعيد  املت�شارعني 

اأو  احللبة  نف�ض  فوق  اللعبة،   / املعركة  لي�شتاأنف 

اأو �شد خ�شم  اخل�شم  نف�ض  و�شد  اآخر،  مكان  يف 

.
)56(

اآخر« 

اأوقفنا العروي، يف اخلطوة  اأن  هكذا نخل�ض، بعد 

الأوىل من بحثنا، على تهافت معنى الفيل�شوف يف 

�شياق ثقافتنا، احلديثة والتاريخية، هاهو يوقفنا 

يوقفنا  مقامه،  يقوم  الثانية على من  النقطة  يف 

على من ميالأ املكان ال�شاغر الذي قد يحدثه لفظه 

على  حتوله  اأو  تاريخيا(  مرفو�ض  )فالفيل�شوف 

طريقة كلود ليفي �شراو�ض. هنا يجب التن�شي�ض 

على اأن م�شكل العروي لي�ض مع الفل�شفة العربية، بل 

مع الفل�شفة عموما وبالتايل وقوعه يف املحظور 

الذي هو اإنتاج معرفة مطلقة حول مو�شوع عام: 

ولي�ض مونوغرافيا. هاهو يوقفنا على اأن ما يقوم 

به هذا الطارئ اجلديد / الديولوجيا، لي�ض بعيدا 

عن التنظري:»تعلمت يف نهاية تكويني الثانوي اأن 

)...( التاريخانية هي الفل�شفة ال�شاذجة للموؤرخني، 

وعند   )...( الــهــاوون  وباخل�شو�ض  املحرفني 

اأن  فهمت  العرب  الديولوجيني  ملنطق  درا�شتي 

لي�ض ثمة �شيئا من ذلك، واأن التحدث بلغة النا�ض، 

اللغة املفهومة للجميع، هو دليل توا�شع وواقعية، 

. 
)57(

ولي�ض بال�رشورة نق�شا يف الطموح النظري«
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 اإذا كان "املكان" وعالقة الذات به واغرابها فيه 

ا يف �شعر وديع 
ًّ
وترحالها عربه ميثل �شاغاًل رئي�شي

و�شيلة  باعتبارها  "اللغة"  ق�شية  فــاإّن  �شعادة، 

"ال�شاعر"، عن نف�شه وعن ا�شتيعابه  تعبري الذات، 

للوجود وروؤيته العامل هي �شاغل اآخر مهم ودائم 

ال�شعري،  �شعادة  الردد واحل�شور يف ن�ض وديع 

فاملكان واللغة ميثالن قطبي الن�شغال الوجودي 

انتمائي  ل  ح�ض  لديه  يتفاقم  الذي  ال�شاعر  لدي 

اإزاء العامل الذي ي�شعر بتمادي اغرابه فيه.

ا 
ً
عموم للمكان  اأو  ملكانها  الــذات  مَتثُّل  يبقى   

كـ"فكرة"، وكذا متثل الذات للغة رافدين اأ�شا�شيني 

لت�شكيل وعي الذات بالوجود وبنف�شها يف خطاب 

تقيم  الذات  كانت  و�شواء  ال�شعري.  �شعادة  وديع 

مكانها  تقيم يف  "الوطن" اأو  الأول،  مكانها  يف 

فيه  ترحتل  بالأحرى  هي  اأو  "املهجر"،  الآخــر، 

متجدًدا  و�شوؤاًل  كربى  اإ�شكالية  "املكان"  يبقى 

الوجود  بيت  هــي  "اللغة"  كانت  واإذا  لديها، 

اآٍن  يف  ذاتي  وا�شتعمال  جمعية  موا�شعة  وهي 

ا للتوا�شل بني الذات واجلماعة 
ً
باعتبارها ج�رش

ثمة  فــاإّن  والعامل،  بالآخر  الــذات  وعي  وو�شيلة 

حول  نف�شها  مع  الــذات  تقيمها  دائمة  م�شاءلة 

"اللغة"، وحول عالقتها بها يف �شعر �شعادة.

 املكان يف �شعر وديع �شعادة لغة تتكلمها الذات، 

واللغة مكان تقيم فيه الذات وتغرب فيه وترحل 

اأّن الذات ترحل من مكان لآخر  عنه وفيه، فكما 

ن�شداًنا للمكان احللم، "اليوتوبيا"، الذي ل يتحقق 

الذات يف حال رحيل م�شتدام  اأبًدا ما يبقي هذه 

الذات نف�شها تعي�ض الأمر عينه  يف املكان، فاإّن 

لغتها  اإزاء  قلق  حالة  يف  فتبقى  "اللغة"،  مع 

من  وتتخل�ض  وجتددها  جلدها  تغري  اأن  حتاول 

لغتها القدمية، فالذات، يف �شعر وديع �شعادة، يف 

حالة بحث ل ينتهي عن لغة جديدة، مبثل بحثها 

فاملكان  حلم،  مكان  جديد،  مكان  عن  احلائر 

ول  اإليه  الــذات  ت�شعى  حلم  �شعادة  عند  واللغة 

بقي الذات، عند وديع 
ُ
جتده كما تن�شده، وهو ما ي

�شعادة، يف حالة توتر دائم وقلق وجودي متناٍم 

يف عالقتها باملكان واللغة.

 موت اللغة

 تبدو عالقة الذات باللغة، كما يتبدى من خطاب 

اإذا كانت  ال�شعري، طويلة وممتدة،  �شعادة  وديع 

اللغة هي و�شيلة اخليال يف بناء الذات لعاملها، 

ذاتها  غاية يف حد  �شعادة،  عند  اللغة  تبدو  كما 

ا: اأي�شً

 ر�ش� عطية*

نفي �للغة

يف �ضعر وديع �ضعادة

* ناقد من م�رش   



ل 
ُّ
 كنُت اأظنُّ اأين �شاأبني وجوًدا من خيال. اأنَّ التخي

اأكون  بيًتا،  حيُل اخلياَل ج�شًدا، والكلماِت تبني 
ُ
ي

فيه ل ُقبالَتُه.

 م�شيُت طوياًل يف خيال اللغة، حتى انك�رشُت يف 

وهمها. م�شيُت يف اللغة بحًثا عن موطني، حتى 

اكت�شفُت اأين اأبحث عن وهم. ولأّن اللغة كانت هي 

موطني، فاإين ما �شكنُت اإل يف الغياب.

التي  تلك  الكلمات.  لأرواح  ك�ّشا�ٍض  غري  اأكن  مل   

 
ُ
اأتذّكر بعيًدا.  وغابت  وروحي،  فمي،  من  خرجْت 

الأفــق  يف  الواهية  الأخــرية  النقطة  الآن  منها 

. اأتذكر منها عيوًنا خرجت فجاأة، التفتْت 
ّ
الق�شي

تناثر  ري�ًشا  اأتــذّكــر  ا. 
ً
�رشيع وغابت  بلوٍم  اإيلَّ 

دقيًقا  وخًطا  للهرب،  م�شتعجاًل  وري�ًشا  بطلقات، 

ى بلحظة.
ّ

ه هذا الهروب يف الف�شاء، واحم
َ
م

َ
�ش

َ
ر

.
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 مل اأكن غري ك�ّشا�ٍض فا�شل لأرواح الكلمات

وانف�شامية  الــلــغــة،  وهمية  ـــذات  ال تكت�شف   

ت�شوراتها اخليالية عن الواقع، وكاأّن الذات كانت 

ر باأّن اللغة هي بيت الوجود، وهي موطن 
ُّ
تت�شو

الذات ومكان ال�شاعر لكنها تكت�شف غيابية اللغة، 

ق�شي.  بعيد،  هو  ما  على  ــذات  ال حتيل  فاللغة 

الكلمات  مع  تتعامل  ل  الــذات  فــاإّن  يبدو  وكما 

واإمّنــا  املبا�رشة  املورفولوجية  متظهراتها  يف 

ال�شعر وروحه  الكلمات مبا يليق بوعي  مع روح 

ا 
ً
متام باللغة  الذات  عالقة  املجاوزة،  اجلمالية 

م�شتدام  ورحيل  دائم  بحث  باملكان:  كعالقتها 

الذات  اأّن  فكما  املن�شودة،  للغاية  بلوغ  دومنــا 

تفقد املكان اأو يغيب عنها املكان الذي تق�شده، 

يوتوبياها ال�شائعة، هي، باملثل، تفقد لغتها.

 ويبدو، هنا، اأّن الفم والروح هما م�شدرا خروج 

للمادي  جماع  يف  ال�شاعرة،  الذات  من  الكلمات 

اللغة  كما  ال�شعرية،  للكلمة  كاأ�شا�ض  والروحي 

ال�شاعرة  الــذات  مع  تتجادل  كــذات  وكلماتها 

ا للقلق الوجودي بالن�شبة اإليها.
ً
وتبقى م�شدر

 ومع تخلي �شعر وديع �شعادة عن مظاهر اجلهارة 

من  ميثالنه  مبا  والتقفية،  كــالــوزن  ال�شوتية 

مظهرين للمو�شيقى التقليدية فاإّن �شعر �شعادة قد 

يعتمد و�شائل اأخرى لالإيقاع، كتكرارية جملة ما 

)مل اأكن غري ك�ّشا�ٍض فا�شل لأرواح الكلمات( لتبدو 

ا�شتهالل  اأّن  كما  ناحية،  من  اإيقاعي  كمرتكز 

التفاف هذا احلكم  مقطع وختامه بها يدل على 

على وعي الذات ومتثلها لعالقتها باللغة. كذلك 

الدليل؛  لالإحلاح  ا 
ً
بــوؤر متثل  لكلمات  تكرار  ثمة 

الــذات  تكرار  على  للدللة  )م�شيت(  الفعل  مثل 

الــذات  واإ�ـــرشار  املحاولة غري مــرة وغــري وقــت 

اإحلاحية  على  للتاأكيد  )اأتذكر(  والفعل  عليها، 

التذكر وتداعي ال�شور وامل�شاعر على وعي الذات.

ما  فكرة  ال�شعري جند  �شعادة  وديع   يف خطاب 

ا 
ً
اأّن ثمة �شعور اللغة، مبعنى  الذات مبوت  تخامر 

ما ي�شاكن الذات بعجز اللغة عن ا�شتيعاب العامل 

ونق�شان قدرتها اأو فقدانها يف التعبري �شواء عن 

لها  مَتثُّ يف  نف�شها  الذات  اأو  الوجود  املو�شوع/ 

املو�شوع/ العامل اأو متثلها نف�شها والتعبري عن 

ا، مل تعد الكلمات ت�شعف 
ً
اأناها بو�شفها مو�شوع

املادية،  واأ�شيائه  العامل  عن  التعبري  يف  الــذات 

و�شيلة  هي  اللغة  مكونات  باعتبارها  فالكلمات 

الذات يف اأداء "الفكر" وبثه.

 وتبدو الذات يف حالة تردد �شديد بني خيارين: 

اأو  بها  خا�شة  لغة  توؤ�ش�ض  اأن  اأجــل  من  العزلة 

النفتاح على العامل اخلارجي:

ال�شتائر  واإ�ــشــدال  الأبـــواب  َقْفُل   
َّ
علي كــان  هل   

اآَن  ولغة؟  حياٌة  يل  تكون  لكي  الأ�شواء  واإطفاء 

كثريين،  خارجني  مع  واختلطتا  العتبة  تا 
َ

َعرب

فقدُتهما... لكني، حًقا، مل اأكن اأجدهما يف الداخل. 

ظننُتهما يف اخلارج، يف حانٍة اأو حتت �شجرة اأو 

يف  ول  اخلــارج  يف  ل  تكونا  ومل  ر�شيف.  على 

.
)2(

الداخل. اأين احلياة واللغة اإًذا؟
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 تبدو الذات مرددة بني اأ�شلوبي عي�ض: النطواء 

على نف�شها والنزواء يف الداخل اأو الندماج يف 

وحياتها  لغتها  فقدت  لكنها  اخلارجي،  العامل 

لمنتمي  �شعور  بالداخل،  جتدهما  ومل  باخلارج 

م�شري  الــذات  تقرن  مِلَ  ولكن،  العدمية.  يالم�ض 

مراآة  اللغة  لأّن  هل  الوجود؟  يف  باحلياة  اللغة 

للحياة؟ اأم لأّن احلياة هي رافد اللغة ومنبعها؟ 

قد  ا 
ً

خارج واللغة  احلياة  الــذات  ظنت  مِلَ  ولكن   

تكون "يف حانٍة اأو حتت �شجرة اأو على ر�شيف"؟ 

احلانة مكان لل�رشاب والتمرد ب�شكل اأو اآخر على 

اأما  والإثمار  للخ�شوبة  رمز  وال�شجرة   العامل، 

ومراقبته  العامل  متابعة  اإىل  يرمز  فقد  الر�شيف 

من على م�شافة ما، كما اأّن هذه الأماكن الثالثة 

هي ترمز للهام�ض على نحو اأو اآخر.

وديع  �شعر  يف  بالكلمات  الذات  عالقة  يف  جند   

ا ما بني الذات والكلمات من 
ً
�شعادة اأّن ثمة توتر

ناحية، وبني الكلمات والأ�شياء من ناحية اأخرى:

رفيقة  معي  واآخذها  الكلماِت  األفُّ  عتيق  برداء   

 نف�شه الذي حمله اأبي، نف�شه الذي 
ُ
الطريق.. الرداء

حمله اأجدادي.

طريق،   
ُ
قاطع ــرداء  ال من  فيخرج  رفيًقا  اأقــول   

ُة جليد، اأقول �شمكًة فتخرج 
َّ
ا فتخرج حب

ً
اأقول فم

ا فيتدىلَّ 
ً
ا فيخرج قرب، اأقول حلم

ً
اأفعى، اأقول قلب

م�شنوٌق...

 هل الكلمات، اإًذا، دللُة نقي�شها؟ فقط رغبُة قوٍل 

ل  اآخــر،  فعاًل  ت�شري  حتى  تخرج  اأن  ما  دفينة، 

عالقة له بالقول ول بالرغبة؟

ًة ذات يوم، 
َّ
 هل كانت هذه الكلماُت كائناٍت حي

وما  طيفها،   
َ
غري نرى  ل  اليوم  ونحن  ماتت،  ثم 

.
)3(

 روحها الهائمة؟
ُ
ننطق به هو فقط �شبح

بـ"الكلمات"،  عالقتها  يف  ــذات  ال رحلة  تبدو   

تتعاطى  كانت  فالذات  تــوارث،  عالقة  "اللغة"، 
الآباء  مع لغتها وكلماتها بنف�ض طريقة تعاطي 

الكلمات  وجــدت  وقــد  ــذات  ال اأّن  والأجـــداد، غري 

بو�شفها عالمات مل تعد توؤدي دورها التاأ�شريي 

اإ�ــشــارة  يف  العالماتية  بوظيفتها  القيام  يف 

اإذ  الــذات،  تعهدها  كما  مدلولتها  اإىل  دوالها 

النقي�ض  على  مدلولت  بو�شفها  الأ�شياء  اأم�شت 

باعتبارها  الكلمات  اإليها  ت�شري  التي  الدللة  من 

الكلمات   يف تاأ�شريية 
ُّ

التغري عالمات، ولكن هذا 

التناق�ض  حد  البالغ  النف�شام  هذا  بالأحرى  اأو 

بني دللت الكلمات والأ�شياء التي من املفر�ض 

لف�شاد  يرجع  هل  "املدلولت"،  اإليها،  ت�شري  اأن 

العامل  عــن  التعبري  يف  واإخــفــاقــهــا  الكلمات 

واأ�شيائه، "املو�شوعات"، اأم اأنَّ ذلك راجع لف�شاد 

العامل الذي بات يخالف الكلمات ويخونها؟ هل 

ت�شتعملها  التي  الذات  اللغة �شد  انقالب من  هذا 

اأم اّنه انقالب من الذات على لغتها و�شيق منها 

متثيل  يف  للذات  مواتية  تعد  مل  التي  بكلماتها 

العامل والتعبري عنه؟

خفي  اإيقاع  ال�شعرية  �شعادة  وديــع  كتابة  يف   

ال�شعري  خطابه  يف  ــي  درام ت�شعيد  من  نابع 

بالت�شاوؤل،  الإن�شاء  اإىل  الإخبار  من  بالتحول 

اإزاء  الذات  توترات  يعك�ض  املتدفق  الت�شاوؤل  هذا 

العامل، املو�شوع، الذي تتمثله وت�شتوعبه وتعرب 

عنه بالكلمات.

 اإًذا، تتجاوز �شعرية وديع �شعادة عنا�رش البالغة 

كاملجاز  ال�شعرية  الوظيفة  اأداء  يف  التقليدية 

�شعره،  بدرجة ما يف  وال�شورة، رغم ح�شورها، 

اإىل ا�شتعمالت اأخرى وا�شتثمارات جديدة لبالغة 

الت�شاوؤل لتاأ�شي�ض بناية �شعرية يف اأر�ض جديدة 

من الأداء اللغوي.

طلب  اأو  معرفة  نق�شان  يعني  ل  قد  الت�شاوؤل   

معلوماتي بقدر ما يعني موقًفا ما من الذات اإزاء 

العامل واإزاء "الكلمات"، و"اللغة"، التي ت�شتوعب 

ت�شت�شعر  فالذات  وعيها،  يف  وتن�شئه  العامل  بها 
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موت اللغة القدمية، تلك اللغة املتوارثة، يف وعي 

تثويري باللغة والعامل.

 يف متثل الذات، يف �شعر وديع �شعادة، لإ�شكالية 

اللغة ت�شل اإىل نتيجة تف�شي باحلكم مبوت اللغة:

 لي�شت لدينا لغة. لدينا ح�رشجات، من لغٍة قتيلة، 

غابرة.

عرب  موتانا،  مــن  اإلينا  زحــفــْت  اأ�ــشــوات  �شبُه   

املتاهات، عرب اآلف ال�شنني، غام�شًة وغريبة.

 لي�شت لدينا لغة. ولذلك ل ات�شال مع الآخرين. ل 

ات�شال مع ذواتنا.

لنا  تكون  كيف  نتالقح،  ل  نّت�شل،  ل  كنا  واإذا   

.
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ولدة؟

اللغة  بني  �شعادة،  وديع  �شعر  يف  الــذات،  تقف   

يفي  يعد  مل  مــتــوارًثــا  ــا 
ًّ
زمــانــي ا 

ً
اأثـــر بو�شفها 

باأغرا�شه املن�شودة، واملكان مبا فيه من نا�ض/ 

الآخر واأ�شياء هذا املكان الذي باتت اللغة خارجه 

وخارج الزمان يف مواجهته. ال�شعور الذي يداخل 

التاأ�شريية  قدرتها  وفقدانها  اللغة  مبوات  الذات 

والتوا�شلية يالزمه �شعور بفقدان الآخر، وانعدام 

الذات،  مع  الت�شال  انعدام  وكذا  معه  الت�شال 

ثمة �شعور انف�شامي واإح�شا�ض متماٍد بالغراب، 

اآخرها وعن نف�شها ما يف�شي  اغراب الذات عن 

اإىل تفاقم اأزمة الذات الوجودية، واإعادتها النظر 

ومنها  ومتوارثاته  وم�شلماته،  الوجود  هذا  يف 

اللغة.

 اإنَّ �شعور الذات مبوت اللغة يف�شي اإىل م�شعاها 

التي  ال�شتهالكية  اللغة  تلك  مــن  للتخل�ض 

الذات  م�شعى  ثِّل  ُ
مي هل  ولكن  بالجدواها.  ت�شعر 

ا 
ً
متظهر والأجـــداد  الآبــاء  لغة  من  ل 

ُّ
التن�ش اإىل 

م�شام  من  يخرج  ذلك  اأّن  اأم  للذات؟  ا 
ًّ
لانتمائي

الأ�شالف،  جتاوز  اإىل  يتوثب  طليعي  فني  وعي 

فال�شاعر احلق، كما يذهب اأدوني�ض، هو من يقتل 

اأباه، مبعنى اأن يتجاوز اأ�شالفه؟ 

 ال�شعور باملوات يلف اللغة يف وعي ال�شاعر يف 

تعرب  الذي  بالعامل  وكلماتها  اللغة  عالقة  له  متثُّ

عنه:

عد. 
َ
ب بكلماٍت  حتبل  اللغة  بــطــَن  َدْع  ل.  ل،   

�شيداعبونها  اأنهم  واأمهاتها  اآباوؤها  يظنُّ  كلمات 

�شعرها  ومي�شطون  وجهها  يغ�شلون  كالأطفال، 

اللغة واأمهاتها  اآباء  ويجلبون لها الألعاب... دع 

ها. فبطن 
ْ
ب

ّ
يحلمون باأولد، هذه �شعادتهم ل تخر

هم على مهلهم 
ْ
اللغة حابٌل بكلمات تولد ميتة، دع

للَّغة  واتــرْك  قلوبهم،  �شعد 
ُ
ي  

َ
الوهم دع  يعرفون. 

من  وال�شتحالة،  ال�شمت  من  التالقح  �شاأنها: 

الغياب والغيبوبة، من املوت واملوت.

 
ُّ
اخل�شو�شي احلياة،  تكون  قد  وحدها  العتمُة   

.
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فعل
ُ
قال، ل ي

ُ
رى، ل ي

ُ
الذي ل ي

يرى  فيما  بالكلمات،  اللغة"  "اأهل  عالقة  تبدو   

فيما  و"مالعبة"،  تــرويــ�ــض  عــالقــة  ال�شاعر، 

التنظيم  على  اعتماًدا  ال�شتعمال  اأ�شلوب  ل  ي�شكِّ

ال�شاعر  لكن  التوليدي،  وال�شتقاقي  التقعيدي 

ا 
ً
ا�شتمرار اللغوية،  املمار�شات  تلك  وهمية  يرى 

للتاأكيد على انف�شامية اللغة عن الواقع، ووقوف 

النظام اللغوي بو�شفه منظومة رمزية عالماتية 

لعدم  الكلمات  يف  مــا  حــيــاة  بــث  عــن  عــاجــًزا 

ا�شتطاعة الكلمات التعبري عن هذا الواقع مباديته 

وميتافزيقيته.

تتالقح  هنا،  ال�شاعر،  ين�شدها  "اللغة" التي  اأما   

خارجة  لغة  ها  اإنَّ واملوت.  والغياب  ال�شمت  من 

واأرثوذوك�شيته،  بتقليديته  اللغوي  النظام  عن 

مارقة.  متمردة،  لغة  التقعيدية،  وكال�شيكيته 

جان  اإليه  ذهــب  ما  مع  يتفق  فيما  لغة،  اإّنــهــا، 

جاك لو�شريكل، تعتمد على ما اأ�شماه "املتبقي" 

الوجود  واملعتم من  ال�شامت  اجلانب  اللغة،  من 

ذلك  فاعلية  على  موؤكًدا  الغياب،  لغة  اللغوي، 

اجلانب اخلفي، اأو "املعتم" من اللغة، لغة ال�شطب 
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اأو  "الفجوات"  نظام  على  يوؤكد  كما  واملــحــو، 

البي�شاء  ال�شامتة  امل�شاحة  الن�شي"،  "البيا�ض 
م�شحونة  ها  اأنَّ حني  على  الكالم  من  تخلو  التي 

ال�شعر  لتجاوزية  يكر�ض  فيما  خفي،  ما  بخطاب 

العالمات  منظومة  على  ال�شعرية  اللغة  ومتــرد 

اللغوية وع�شيانها لـ"النظام اللغوي".

يطرحها  التي  لالأفكار  ال�شعرية  ال�شياغة  يف   

ال�شعري، كما يبدو من هذا  خطاب وديع �شعادة 

الن�ض، ثمة ح�ض �شاخر واأ�شلوب تهكمي يعرب عن 

�شعور ما ي�شاكن الذات باختالفيتها عن اأ�شالفها 

اإح�شا�ض  اللغة،  علماء  من  واأقرانها  ال�شعراء  من 

ال�شتهالكية  اللغَة  ال�شاعر  لغة  بتجاوز  متعاٍل 

التقليدية.

 وفيما يبدو من ا�شتعمال ال�شوت ال�شعري ل�شمري 

املخاطب، ال�شمري الثاين ال�رشدي، يف هذا الن�ض، 

ا ما تقيمه الذات ال�شاعرة املن�شطرة، 
ً
اأّن ثمة حوار

بني الذات املتعالية على العامل ونظامه اللغوي 

ما  اإزاء  احلــائــرة  املو�شوعية  والـــذات  القائم، 

لالأغرا�ض  تلبيتها  وعدم  اللغة  موت  من  حت�شه 

املخاطب  �شمري  فيعرب  ال�شعر،  يحتاجها  التي 

امل�شتعمل هنا عن ذلك التوتر املعتمل يف دواخل 

الأفكار يف  ين�شاأ بني  الــذي  اجلــدل  الــذات جــراء 

تعاطيها مع الوجود.

الن�ض،  هذا  كما يف  �شعادة،  وديع  ن�ض  ويعمل   

بع�ض  تكرارية  بتوظيف  �شعري  اإيقاع  بث  على 

فتكرار  وال�شمت؛  الوقف  مبوا�شع  اأو  الأ�شوات، 

يعرب  املقطع  م�شتهل  يف  ملرتني  )ل(  النفي  اأداة 

ال�شتعمال  ق�شية  من  ملوقفها  الذات  ح�شم  عن 

اللغوي، كذلك تكرار فعل الأمر )دع( لأربع مرات؛ 

اإحداها مت�شل بال�شمري اجلمعي )هم( يعرب عن 

اللغة  اأهل  اتباع  عن  التخلي  لفكرة  الذات  تاأكيد 

وجود  اأّن  كما  اللغوي،  لال�شتعمال  تقعيدهم  يف 

املخاطب  �شمري  اإزاء  اجلمعي  املتكلم  �شمري 

املفرد يعرب عن اجلدل الدائر بني الذات وجماعتها 

اجلماعة  مــوروث  على  الــذات  تتمرد  اإذ  اللغوي؛ 

 )...( بالنقط  بالف�شل  الوقف   
ِّ

يعرب فيما  اللغوي. 

عن برهة �شامتة كاأّن الذات ت�شحذ فيها وعيها 

يف  ما  تالزم  فثمة  خطابها،  بث  ت�شتاأنف  حتى 

والتمثيل  اخلط  بني  ال�شعري  �شعادة  وديع  ن�ض 

ال�شوتي بالتكرار والوقف لإيقاع الذات النف�شي.

 التمرد على اللغة املتوارثة

ولمواتاتها  اللغة  مبــوات  الإح�شا�ض  نتيجة   

ا يف اخلطاب 
ً
ا ثوري

ًّ
لأهداف الذات فاإّن ثمة وعي

د 
ُّ
التمر يف  يتجلى  �شعادة  وديــع  لدى  ال�شعري 

الــذات  باتت  التي  اللغة  املتوارثة،  اللغة  على 

ت�شعر بعدم قدرتها على اأن تفي باأغرا�ض الذات 

هواج�شها  عن  التعبري  اأو  عاملها  ا�شتيعاب  يف 

و�شواغلها الوجودية.

اللغة  اأزمة  اأّن عليها لكي تتجاوز  الذات   وتدرك 

باأّن تثور على لغة الآباء والأجداد وتتجاوزها:

الذين  اأجدادهم.  لغة  ن�شوا  الذين  �شوى  يحيا  ل   

الذين  النهر.  يف  وارمتــوا  الذاكرة  زجاج  ك�رشوا 

ن�شفوا املالجئ املقد�شة و�شاروا يف املتاهة.

 ل يحيا �شوى الذين رموا اآباءهم يف الآبار.

 مل اأرِم اأحًدا يف البئر ومل اأك�رش �شيًئا.

.
)6(

ت اإًذا؟
ّ
 هل اأنا مي

 يف مقابل �شعور الذات مبوات اللغة فاإّنها ت�شعر 

باأّن احلياة اإمّنا تكون بن�شيان لغة الأجداد وبقتل 

الأوديبي،  باملعنى  لي�ض  الرمزي،  القتل  الآبــاء، 

ولكن مبعنى جتاوز م�شلمات الآباء وعدم البقاء 

ين�شدها  التي  الكتابة  تبدو  اأ�رش متوارثاتهم،  يف 

اللغة  مقد�شات  تنتهك  �شد"  "كتابة  �شعادة 

وتك�رش التابوهات اجلمالية لل�شابق عليها وتعمل 

اجلمايل،  ــوروث  امل مع  فنية  قطيعة  عمل  على 

وكاأّن الذات بوعي حداثوي تريد اأن تن�شئ لغتها 

اخلا�شة برك مرياث اجلماعة والتخلُّ�ض من اآثار 
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الوجود،  متاهية  يف  واخلو�ض  اللغوية  الذاكرة 

الوجود  ا�شتك�شاف  يف  عارمة  ما  رغبة  ــاأّن  ك

ت�شوق الذات للخو�ض يف غمار اجلديد واملجهول 

واملتاهي.

منفتحة  التمثيلية  �شعادة  وديــع  �شور  وتبدو   

العامل  بات�شاع  ا 
ً
�شور تكون  لأن  تنحو  الف�شاء، 

وبطابعه البدائي والوح�شي، كما تبدو �شورة مثل 

"الذين رموا اآباءهم يف الآبار" كاأّنها خارجة من 
الذي  يو�شف  ق�شة  حيث  توراتي،  �شوري  ن�شيج 

ال�شورة  عنا�رش  وبقراءة  بالبئر.  اإخوته  تركه 

وجوبهما  الــذات  ترى  فعلني  جند  ا 
ًّ
�شيميولوجي

ل�رشورة اإنعا�ض احلياة واللغة: الرمتاء يف النهر 

اأعمق  النهر  الآبــار،  يف  ــاء  الآب رمي  مقابل  يف 

واأكرث امتداًدا من البئر، وكاأّن الذات تريد حلياتها 

ولغتها مدى اأرحب للتفاعل.

 ولكن اإذا كانت الذات يف خطاب اآخر لوديع �شعادة 

موقفهم  ومتجد  الالمنتمني  موقف  ت�شتح�شن 

املوؤ�ش�ض ملركزية خا�شة للهام�ض كفعل متردي 

الأ�شوياء  غري  النهر.  جرفهم  )الأ�شوياء  لمنتٍم: 

الرمل  بال�شبط، على  ال�شاطئ/ هناك  ظّلوا على 

- فاإّن الذات، 
)7(

واحل�شى، مقاعدنا، ل يف النهر(

هنا، قد تبدو على النقي�ض من ال�شورة ال�شابقة، 

ا 
ً
تدعو اإىل الرمتاء يف النهر، فهل ميثِّل هذا وقوع

اخلطاب  يف  النهر  ال�شاعر؟  لدى  ما  تناق�ض  يف 

الهام�شيني هو  الذات فيه لانتمائية  الذي متجد 

ال�شورة،  هذه  يف  النهر  اأما  املركز  ل�شطوة  رمز 

اإذ ت�شتح�شن الذات الرمتاء فيه، هو رمز للتجدد 

والتدفق اللغوي واجلمايل.

 يبدو يف اخلطاب ال�شعري لوديع �شعادة اأّن ثمة 

جتديدها  ب�رشورة  الذات  لدى  متجدًدا  ا 
ً
هاج�ش

اللغة:

 
َ
 باحلجارة القليلة التي يف فمي اأحاول اأن اأبني

املــوت.  من  كثريًة  ــا 
ً
اأيــام ر�شفُت  بعدما  حياًة 

اأحاول اأن اأخرع كلماٍت ل تكون دليَل نقي�شها. 

حني تخرج من فمي ل تكون رغبًة يف القول بل 

تاأتي  اأن  �شمكًة  اأقول  حني  اأحاول  الرغبة.  َل 
ْ
ِفع

اأن ت�شري رغبتي ج�شًدا  اأقول رفيًقا  �شمكة، حني 

ا اأن ياأتي اإيلَّ بائع 
ً
واأرى الرفيق، وحني اأقول قلب

الزهور.

كيمياء   
ُ
تغيري يجب  األ  ذلك،  يكون  لكي  ولكن،   

ا؟  كيمياء الناطقني بها اأي�شً
ُ
الكلمات، وتغيري

بل  الفعل،  ول  الرغبة،  هي  لي�شت  اللغة  اأنَّ  اأم   

.
)8(

مة؟  الباقي من ذواتنا املحطَّ
ُ
النثار

لغتها  من  حياة  لبناء  الــذات  من  حماولة  ثمة   

زمنها،  بامتداد  مواًتا  عاينت  بعدما  اخلا�شة 

ا 
ً

انفتاح ثمة  اأّن  بلغتها  الذات  وعي  يف  ويتبدى 

والــزمــان،  املــكــان  عن�رشي  بــني  التداخل  حــد 

فالذات تعمل على متكني الزمان بتمثله مكاًنا. 

كمياء  تغيري  ــوب  وج اإىل  تفطن  الـــذات  ولــكــّن   

للغة،  امل�شتعملني  ـــذوات  ال وكمياء  الكلمات 

�شياقات  بتغيري  يكون  الكلمات  كمياء  تغيري 

التفاعل الركيبي للغة مبعنى جتاوز اأجروميتها 

متا�ض  عنف  عملية  اإنها  التقليدية،  التقعيدية 

يعني  هــذا  اإن  مقد�شاتها،  بانتهاك  اللغة  اإزاء 

جلان  ووفًقا  اللغوي،  "املتبقي"  نحو  اجلنوح 

"نحن ن�شتمع بارتكاب الإثم �شد  جاك لو�رشكل 

اللغة لأّن هذا العنف الذي منار�شه �شد تراكيبها 

اللغوي  اخلطاأ  اإّن  احليوية،  اإليها  ي�شيف  ما  هو 

اللغة ب�شكل عام... بقدر  لي�ض انحراًفا عن قواعد 

لقواعد  التطوري  بامل�شار  تنبوؤ  اأو  توقع  هو  ما 

للغة  الذات  تاأ�شي�ض  وكاأّن  وتراكيبها")9(،  اللغة 

�شعرية جديدة اإمّنا يكون بخرق قواعد الأجرومية 

اللغوية.

اللغة  تكون  واأن  لغتها  جتدد  اأن  الــذات  ت�شعى   

عن  معربة  تكون  واأن  ما  ب�شدق  تت�شم  ال�شعرية 

موؤ�رشة  عالمات  الكلمات  تكون  الــذي  الــواقــع 
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عليه، تريد الذات اأن تكون الكلمات فعاًل للرغبة ل 

رغبة يف القول، اأي اأن تكون اللغة نتيجة الرغبة 

وتبدو  زائفة.  بالغية  اأقــوال  جمرد  ل  والنفعال 

قد  التي  اللغة  م�شدرية  حتديد  يف  حائرة  الذات 

الذي  ــْن 
َ
م حول  اجلــدل  ي�شبه  فيما  الــذات  تكون 

يتكلم: هل نحن الذين نتكلم اللغة اأم اأّن اللغة هي 

التي تتكلمنا؟ 

تريد  ال�شعري  �شعادة  وديــع  خطاب  يف  الــذات   

جمــدًدا  ا 
ً
�شعر عــربه  تبث  جــديــًدا  ا 

ًّ
لغوي ــاًل  جم

ومتجاوًزا للكتابة التقليدية:

تعي�ض  احلفرة،  يف  عميًقا  العتمة،  يف  عميًقا   

ال�شمت يحفظ  ال�شمت ينميها،  البذرة بال�شمت. 

 منها على الأ�شوات 
ٌ
طلَّ برعم

ُ
لها احلياة. ما اأن ي

طلَّ على ال�شوء حتى يحرق.
ُ
حتى ييب�ض، ما اأن ي

بال  العي�ض  يجب  كان  الداخلية  احلياة  هذه  يف   

عني، بال فم ول اأُُذٍن ول يد. الأ�شياء تكرب وت�شغر 

وحدها،  العتمة  بــاإميــاءة  ــد.  اأح من  اإميــاءة  بال 

العتمة التي ل تومئ.

حديقة.  يل  وتكون  بيًتا  اأبني  اأن  حاولُت  هناك   

الأيدي  لي�شت  تنهار.  ا 
ً
دائم كانت  احلجارة  لكن 

واإرادة  ترتفع،  ا 
ً
�شهو هي  بيوًتا.  يبني  ما  هناك 

البناء تهدمها.

املجاهل  يف  تاأخذين  هناك،  خيوٌل  يل  كانت   

ل  باإ�شارٍة  �شمع، 
ُ
ي ل  بهم�ٍض  تناديني  اجلميلة. 

خيويل،  �شيا�شة  اأردُت  واآَن  فاأمتطيها....  ُتــرى، 

ًتا بحوافرها.
ّ
�شقطُت مي

نحن  حيث  املكان.  هناك  العتمة،  يف  عميًقا   

.
)10(

احلديقة والبيت. والآخرون اخراُعنا

ال�شعري  اخلطاب  لغة  يف  التحديث  اأّن  يبدو   

يقوله  فيما  لي�ض  الكتابة  اأ�شلوبية  يف  والتجديد 

واإمّنا  وح�شب،  و�رشيح  مبا�رش  ب�شكل  اخلطاب 

وديع  فــكــاأّن  ال�شمت،  يف  يقوله،  لي�ض  ما  يف 

ال�شطب  واأ�شلوبية  املحو  لكتابة  يوؤ�ش�ض  �شعادة 

قرائية  �رشاكة  اإىل  يحتاج  ما  وهو  اخلطاب،  يف 

القولية  ال�شياقات  ظالل  ل�شتب�شار  املتلقي  من 

للن�شو�ض،  املاورائية  الف�شاءات  وا�شتنطاق 

ال�شمت.  بــالغــة  اإنــهــا  الــنــ�ــض،  فــجــوات  ومـــلء 

�شعادة،  عند  ال�شعري،  الن�ض  مي�شي  وبالفعل 

الالمعقول،  للغياب،  ويكون  غياب،  ن�ض  هو 

ح�شورية املوجود وفاعلية املنطوق به.

احلياة  عن  تبحث  �شعادة  وديع  �شعر  يف  الذات   

التعبري  عن  تبحث  كذلك  للموجودات،  الداخلية 

يف  يــربز  كما  م�شبقة،  ح�شابات  دون  املنطلق 

واحلديقة،  البيت  عن�رشا  �شعادة  لدى  ال�شورة 

وجــودهــا  يف  الـــذات  اإىل  البيت  يــرمــز  ورمبـــا 

املو�شوعي اأما احلديقة فقد ترمز للف�شاء البيني 

الفا�شل والوا�شل يف اآٍن بني الذات والعامل.

بلوغ  ترمي  اجلامح  انطالقها  يف  الــذات  ولكن   

الــذات  ــاأّن  وك باجلمال،  ت�شمها  التي  املجاهل 

كروح  ا 
ً
متام املجهول،  جماليات  اكت�شاف  تريد 

ال�شعر الذي يختلف عن "العلم" كمعرفة، وهو ما 

ا ل�رشكون بول�ض:
ً
ا غائب

ً
ي�شتدعي ن�ش

 كان ذلك

ل  عندما اأب�رشُت رمزي املف�شَّ

 يهبط كالن�شنا�ض من راحة يدي

منها  يت�شاعد  جمهولة  اأمــاكــن  على  ويدلني   

تنُّف�ض الأحياء

 مع�شوبتان
َ

 تبعُته وعيناي

.
)11(

 بري�ض معرفتي القليلة

�رشكون  رفيقه  مع  يتفق  �شعادة،  وديع  وكــاأّن   

املجهول  ال�شعر  ارتــيــاد  �ـــرشورة  يف  بول�ض 

حياة  ال�شعري  الن�ض  مينح  مبا  اجلديد  واقتحام 

روؤية  من  يتبدى  كذلك  ا، 
ًّ
اإ�شافي وجماًل  ممتدة 

بذاتية  وعيه  اخراعنا  الآخــريــن  ــاأّن  ب �شعادة 

هي  فــالــذات  ا، 
ًّ
مو�شوعي كــان  مهما  الــوجــود 

نحو  على  له  وُت�شكِّ وتدركه  الوجود  تبلغ  التي 

نزوى العدد 100 اأكتوبر 2019

55

الذات 

التي تتخذ 

موقف من 

اللغة هي 

التي تتخذ 

موقفً� من 

الكت�بة

درا�شات ... درا�شات ... درا�شات ... 



اللغة  ذاتية  مع  كذلك  يتفق،  ما  وهــو  ــر،  اآخ اأو 

اللغة  التي جتدد  فالذات هي  رغم مو�شوعيتها، 

با�شتعمالها لها.

اللغة يف خطاب  من  موقًفا  تتخذ  التي  والــذات   

من  موقًفا  اأي�شا  تتخذ  ال�شعري  �شعادة  وديــع 

الكتابة:

 هل اأقول الوداع للكتابة؟

 اأقول الوداع.

زمن  الكتابة  زمن  ال�شمت.  حوار  الكتابة  حوار   

الغياب. مكان الكتابة عدم املكان.

هناك،  تكون  قــد  احلــيــاة  بالكلمات.  حياة  ل   

ا.  اأي�شً واأنا  الآخــرون،  يكون  قد  هناك  خارجها. 

.
ِّ

يف املقلب الآخر من الكالم، خارج الَن�ض

ن�شادفها  قد  احلياة  احلــيــاة.  غياب  الكتابة   

�شجرة  حتت  باجللو�ض،  ن�شادفها  قد  بامل�شي، 

اأو  بقبلٍة  ا، 
ً
�شهو تاأتي  رمبــا  ر�شيف.  على  اأو 

.
)12(

بر�شا�شة، لكن لي�ض بالكتابة

تريد  واأية كتابة  الكتابة؟  الذات توديع  تريد  مِلَ   

هنا،  املق�شود،  هل  وتركها؟  توديعها  ــذات  ال

ثمة  اأّن  البادي  التقليدي؟  مبفهومها  الكتابة 

ثمة  "العدمية"،  على  اعتماًدا  للكتابة  ا 
ً
تاأ�شي�ش

وافتقاد  الكلمات  مبــوات  ــذات  ال يداخل  �شعور 

"الن�ض"/  بني  فادحة  وبهوة  احلياَة،  الكتابة 

الكتابة واحلياة/ الواقع.

ثم  ب�شوؤال  الن�ض  ا�شتهالل  من  يتبدى  وممــا   

الكتابة  بتوديع  الذات  مبوقف  عليه  برد  اإردافــه 

الذات  املونولوجية بني  اأّن مثل هذه احلواريات 

الداخلي وتردداتها  الذات  ونف�شها متثيل لإيقاع 

وتوتراتها، وهو ما ي�شفي على الإيقاع ال�شعري 

ا. 
ًّ
ا درامي للق�شيدة نب�شً
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يف العديد من اأق�شام اللغة الإجنليزية وحتى يف 

 ممار�شُة 
ْ
اأق�شام اللغات الأجنبية اأي�شا، اأ�شبحت

لغة  درا�شة  يف   close reading الفاح�شة  القراءة 

عمٍل اأدبي اأو ق�شٍم منه درا�شًة متاأنيًة من الأمور 

التي ن�شّلم بها باعتبارها �رشورًة ل غنى عنها 

نتوقع  التي  املهارة  اأدبية، وهي  درا�شٍة  اأية  يف 

اأننا نتوقع من  املوؤكد  اإتقانها ومن  من طالبنا 

ب�رشف  اإتقانها،  الأكادميي  لل�شلك  املر�شحني 

اأنواع  من  قوي  ب�شكٍل  يظهرونه  قد  عما  النظر 

نــوِل  مل  لكننا  ـــرى.  الأخ النقدية  املمار�شات 

حتى  عنايٍة  من  ت�شتحُق  ما  الفاح�شة  القراءة 

وقٍت قريب، على الأقل يف النقا�شات النقدية ذات 

حتديدا  ذلك  يعود  ورمبا  الوا�شعة،  اجلماهريية 

تقديرها.  على  معون 
ْ
جم عــام  بوجٍه  اأننا  اإىل 

ال�شو�شريية  للمدر�شة  اأ�شيال  منتميا  ولكوين 

عن  يتوّلد  املعنى  اأن  اأعتقد  فاإنني   ،Saussurian

عن  عبارة  اأية  تتحدد  اإذ   – الختالفات  طريق 

– من  الأخرى  العبارات  تعار�شاتها مع  طريق 

القراءة  يف  التفكري  عند  املرء  على  يتوجب  هنا 

الفاح�شة اأن ميعن النظر اأول فيما يغايرها من 

اأنواع القراءة. يف الواقع يبدو اأننا ل نتوّفر على 

م�شطلح نقي�ض للقراءة الفاح�شة، وهذا قد يعدُّ 

 
جانبا من امل�شكلة. قد تكون "القراءة البعيدة")2(

 Franco Moretti distant reading عند فرانكو موريتي 

تقراأ  اأن  النادر  من  لكنها  لها،  الأو�شح  املقابل 

قة 
َّ
امُلعم موريتي  فتحليالت  الن�ض؛  يف  �شيئا 

�شواء  الوا�شع،  بنطاقها  الأدبــيــة  لالجتاهات 

اأو ن�رش  اأوروبــا  الأدبية عرب  الأنــواع  انت�شار  يف 

اأمناط  اأو  الروايات  عناوين  طول  اأو  الرجمات 

الزواج يف روايات جني اأو�شنت، ُتقدِّم منظورات 

تظل  لكنها  الأدبــيــة  للدرا�شات  للغاية  مة 
ّ
قي

الأدبــي  التحليل  �شيغ  عن  خمتلفة  منظورات 

املاألوفة فيما تقوم به من تو�شيح الختالفات 

. وهو ما يجعل القراءة البعيدة 
)3(

بني الن�شو�ض

تتحول اإىل قراءة فاح�شة بف�شل الهتمام - اأيا 

كان نوعه – بالن�ض الفردي. 

لعل ما يناق�ض "القراءة الفاح�شة" لي�ض "القراءة 

الرديئة  القراءة  قبيل  من  �شيء  واإمنا  البعيدة" 

 ،casual reading العابرة  القراءة  اأو   sloppy reading

الأدباء  "حياة  بتقييم  تعنى  التي  القراءة  وهي 

واأعمالهم" اأو حتى ُتقّدم تاأويال مو�شوعاتيا اأو 

على  العثور  ب�شعوبة  اإقرارنا  اإن  اأدبيا.  تاريخا 

الأخرية قد  اأن  الفاح�شة" ي�شي  "للقراءة  مقابل 

و�شفها  من  اأكرث  �شعارا  بو�شفها  دورهــا  اأدْت 

عنوانا ملمار�شٍة خا�شٍة قابلة للتحديد. يعر�ض 

)القراءة   Peter Middleton ميدلتون  بير  كتاب 

اء والتلقي يف ال�شعر 
ّ
البعيدة: الأداء وجمهور القر

يطلق  للقراءة، حيث  املعا�رش( ممار�شة مغايرة 

ترجمة: ربيع ردم�ن*

�لقر�ءة �لفاح�صة وقربها من �لنَّ�ص

 
)1(

جوناثان كلر

*  كاتب واكادميي من اليمن



»م�شطلحنا  الفاح�شة  القراءة  على  ميدلتون 

املعا�رش الذي ي�شري اإىل جمموعة من املمار�شات 

ب�شكٍل  املنظمة  وغري  املتباينة  والفرا�شات 

 )�ض5(.
)4(

كبري«

يف الواقع هناك تقاليد خمتلفة للقراءة الفاح�شة، 

اجلديد  النقد  عن  املــوروثــة  املمار�شات  منها 

امل�شتمدة  املمار�شات  وتلك  اأمريكي  الأجنلو 

ف�شال  الن�ض،  تاأويل  يف  الفرن�شي  التقليد  من 

التفكيكية  القراءات  الأكرث حداثًة يف  الروؤى  عن 

والبالغية والتحليل النف�شي. ويف الآونة الأخرية 

القراءة  من  متميزة  منــاذج   
َّ
�شم كتاب  �شدر 

ممار�شة  اأن  من  الرغم  على  اأنه  توؤكد  الفاح�شة 

النقد  ب�شكلية  اقرن  قد  القراءة  من  النوع  هذا 

الأخرى  واملذاهب  التاريخية  نقاد  فاإن  اجلديد، 

الن�ض  بلغة  فاح�شا  اهتماما  اأي�شا  مار�شوا  قد 

Lentricchia and Du� )ومو�شيقاه و�شوره املجازية 

الإجنليزية  اللغة  ق�شم  الدار�شون يف  نجز 
ُ
ي  .)bois

يت�شل  فيما  متباينة  درا�شات  كورنيل  بجامعة 

على  اأو  ن�شادق  جميعا  اأننا  يبدو  لكن  بالأدب، 

الأقل نوؤيد يف الظاهر الفكرَة القائلة اإن القراءة 

الفاح�شة متثل عن�رشا اأ�شا�شيا فيما ننجزه من 

الأدبــي  النقد  مبنزلة  دائما  تعّد  واأنها  اأعمال، 

الأكــادميــي  لل�شلك  باملر�شح  ال�شلة  الوثيق 

منــاذج  اإن  املــطــاف  نهاية  يف  الــقــول  وميكن 

املر�شحة  تلك  اأو  املر�شح  بهذا  اخلا�شة  الكتابة 

اأو  الفاح�شة  القراءة  من  الكثري  تت�شمن  ل  قد 

الفاح�شة.  القراءة  فعليا  ميار�ض  ل  اأحدهما  اأن 

 مفيٌد لنا جميعا، �شاأنها 
ٌ
فالقراءة الفاح�شة �شيء

لو  التفاح، حتى  الأمومة وفطرية  �شاأن  ذلك  يف 

منار�ض  اأننا  نعتقد  حني   – به  نقوم  الذي  كان 

القراءة الفاح�شة – اأمرا خمتلفا للغاية.

الفاح�شة:  للقراءة  ميدلتون  تو�شيف  ظهر 
ُ
ي

ــات  ــش ــرا� ــن املــمــار�ــشــات والف »جمــمــوعــة م

املتباينة وغري املنظمة ب�شكٍل كبري«، كما لو اأنه 

متجان�شة  ممار�شة  تكون  اأن  القراءة  لهذه  بد  ل 

ل  اأم  كذلك  الأمــر  اأكــان  و�شواء  تنظيما.  واأكــرث 

اأن منعن  فما يتوجب علينا فعله على الأقل هو 

النظر طويال يف افرا�شاتنا حول هذه املمار�شة 

اأنه  البداية  يف  اأعتقد  ب�شاأنها.  نعتقده  وفيما 

لي�ض مبقدورنا متاما اأن ناأخذ القراءة الفاح�شة 

كاأمٍر م�شلم به، ل �شيما اأننا ن�شتقبل يف اجلامعة 

الفورية  الر�شائل  على  ى 
َّ
ب

َ
َتر الطالب  من  جيال 

اخت�شارا  اأكرث  ورمزا  ب�شيطًة  اللغة  ت�شبح  حيث 

كن من الكلمات. 
ْ ُ
لإي�شال املعلومات باأقل قدٍر مم

الفاح�شة،  القراءة  يف  للتفكري  انطالق  وكنقطة 

كما  املمار�شة  هــذه  و�شف  اإىل  نتحول  �شوف 

املتحدة  الــوليــات  اإىل   
َ
َقـــِدم  

ٌ
مهاجر عر�شها 

القراءة  اي�ض 
َ
وع الثانية  العاملية  احلــرب  بعد 

الفاح�شة يف مقرر الأدب املعروف يف برنامج 

"العودة  بعنوان  مقالٍة  ففي  الإن�شانية.  العلوم 

اإىل الفيلولوجيا" “The Return to Philology” يقدِّم 

 genealogy تتبعا لأن�شاب Paul de Man بول دي مان

بعيدة الحتمال للقراءة الفاح�شة )الفيلولوجيا، 

الــقــرون  علماء  جتنب   
ٌ
عــلــم ـــر،  الأم نهاية  يف 

اأن  لعتقادهم  القراءة  يف  ا�شتخدامه  الو�شطى 

الأخرية جمرد ممار�شة(، وي�شف دي مان منهج 

الدرا�شي  مقرره  يف   Reuben Brower براور  روبن 

مقرر  وهو  هارفارد،  بجامعة  "اإن�شانيات6" 
اهتمام   

َ
ــَذب

َ
ج الأق�شام  من  العديد  يف  �ــض 

ّ
ــدر

ُ
ي

الأ�شاتذة امل�شاعدين الأكرث موهبة واملتحم�شني 

ز من التجربة الأدبية 
َّ
ي

َ
للعمل يف هذا النوع امُلم

التي ولدت يف هذا املقرر، ويف هذا الق�شم حيث 

العادة.  يف  املعيار  تقليدي  الأدب  تاريخ  كان 

يكتب دي مان:

كان  الكتابة  على  التدرب  الطالب  بــداأ  »حــني 

اإىل  يرتكز  ل  �شيٍء   
ّ

اأي ذكر  عدم  عليهم  يفر�ض 

لهم  ي�شمح  ول  يدر�شونه.  كانوا  الــذي  الن�ض 

من  تدعيمها  ميكنهم  ل  اأحــكــام  ــة  اأي باإ�شدار 

خالل ال�شتعمال اخلا�ض للغة املاثل يف الن�ض. 

بقراءة  البدء  منهم  طلب 
ُ
ي كان  اأخرى،  وبعبارة 
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واأن  ن�شو�شا  بو�شفها  متاأنية  قراءًة  الن�شو�ض 

العام  ال�شياق  اإىل  القفز  ذاته  الوقت  يف  يتم  ل 

عليهم  كان  لقد  التاريخ.  اأو  الإن�شانية  للتجربة 

الذي   bafflement "التحري"  توا�شع من  بكل  البدء 

يرتد اإىل ما حُتدثه التحويالت الفريدة لالأ�شلوب 

القراء  يف  اأثٍر  من  املجازية  وال�شورة  والعبارة 

وال�شادقني  مالحظتها  على  القادرين  الفطنني 

ا�شتيعابهم  اإخفاء عدم  مبا يكفي للحيلولة دون 

خلف �شتارة الأفكار التي يتم تلقيها وغالبا ما 

تعترب يف التعليم الأدبي من املعرفة الإن�شانية. 

الب�شيطة  القاعدة  هــذه  اأن  الده�شة  يثري  وممــا 

للغاية كانت لها اآثار تعليمية بعيدة املدى. ومل 

اأعرف مقررا قط كان الطالب يتغريون من خالله 

مثل هذا«. )�ض23( 

ُت�شري هذه الفقرة اإىل الطبيعة الراديكالية للقراءة 

"ال�رشامة  خــالل  من  تتحقق  التي  الفاح�شة 

اللغوية  بالتقنيات  الهتمام  يف  التحليلية" 

القرار  هذا  نتائج  كانت  لقد  للغة.  البالغية  اأو 

الربوي مذهلة، كما يذكر دي مان: 

 – نظرية  اأيــة  قبل   – فالقراءة  يت�شح،  »كما 

بطريقٍة  النقدي  اخلــطــاب  ل 
ِّ
ــو حت اأن  ت�شتطيع 

عميق  ب�شكٍل  تقوي�شي  كخطاب  يبدو  جتعله 

بالن�شبة لأولئك الذين ينظرون اإىل تعليم الأدب 

وعلم  والأخالق  الالهوت  لتعليم  بديل  اأنه  على 

حتقق  ما  وغالبا  الفكري.  التاريخ  اأو  النف�ض 

لي�ض  لأنه  منها  ا�شطرارا  هذا  الفاح�شة  القراءة 

بو�شعها اأن تغفل ال�شتجابة لأبنية اللغة، وهذه 

التعليم  الأخرية هي املق�شد الغام�ض الذي ظل 

الأدبي يجاهد يف اإبقائها بعيدة عن املتناول(«. 

)�ض24(

الآثــار  بع�ض  دقيق  نحٍو  على  مان  دي  ي�شف 

الفاح�شة،  القراءة  من  حمدد  نوع  عن  الناجمة 

ل�شيما يف �شياق اأكادميي كان اهتمام الدرا�شة 

و�شف  على  اأ�شا�شي  ب�شكٍل  ين�شب  فيه  الأدبية 

الفرة  عن  الن�شو�ض  بها  تعرب  التي  الكيفية 

الأدبية التي تعود اإليها اأو كيف تعرب الن�شو�ض 

نظر 
ُ
عن اخللفية الفكرية لكاتٍب كبري. وقد كان ي

اإىل هذا املقرر واملقررات الدرا�شية الأخرى التي 

ال�شباب،  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  تدري�شها  توىلَّ 

اأثناء فرة درا�شتي اجلامعية بجامعة هارفارد 

وفيما بعد ذلك ب�شنوات، على اأنها النماذج الأكرث 

الأدبية،  الدرا�شة  يف  انهماكا  والأكــرث  ــة 
َّ
ِجــدِّي

وعلى خالف ذلك، مثال، �شل�شلة حما�رشات والر 

عظمة  عن   Walter Jackson Bate بيت  جاك�شون 

متماثال  بدا  حيث  جون�شون،  الدكتور  اأو  كيت�ض 

يف تف�شريه للتزامهما العميق بالقيم الإن�شانية 

العليا.

ينقل لنا و�شف دي مان ب�شكٍل مفيد اأمرا اأ�شا�شيا 

األ وهو  فيما يت�شل مبمار�شة القراءة الفاح�شة 

الفهم  تقاوم  التي  الن�شو�ض  ا�شتع�شاء  مراعاة 

اأو الو�شف ال�شهل من حيث الثيمات واملوتيفات 

ــد اأن تــتــوافــر لـــدى الــقــارئ  املــتــوقــعــة. فــال ب

�ض الرغبة يف اأن ياأخذ بجدية ال�شعوبات 
ِّ
املتفح

التحويالت غري املتوقعة والفريدة  الناجمة عن 

فالقراءُة  والغمو�ض.  والــتــجــاوزات،  للعبارة، 

التميز  اأو  بالغرابة  الهتمام  ُتعّلمنا  الفاح�شة 

اأجزاء  اأو  الفردية  الكتابات  عليه  تنطوي  الذي 

و�شف  يف  التاأكيدات  لكن  الكتابات.  هذه  من 

اأن  يوحي  قد   bafflement "التحري" على  مان  دي 

املعنى  حتديد  هو  الفاح�شة  القراءة  من  الهدف 

اإنتاج تف�شري له. على اأن القراءة الفاح�شة ل  اأو 

بل  ال�شعوبات  حّل  اإىل  الأول  املقام  يف  تهدف 

وت�شليط  ال�شعوبات  هذه  و�شف  اإىل  اأول  ت�شعى 

ال�شوء حول م�شدرها واملظاهر املرتبة عليها. 

ل  الفاح�شة  القراءة  اأن  عليه  التاأكيد  اأودُّ  ما 

ال للمقاطع الأدبية )مع ذلك 
ّ

تقت�شي تاأويال مف�ش

فهناك الكثري مما قد يدور حول هذه املقاطع يف 

القراءة الفاح�شة ل �شيما حني تكون الن�شو�ض 

تقت�شي  لكنها  الفهم(  على  ع�شية  الدرا�شة  قيد 

بها  يتم  التي  بالكيفية  الهتمام  خا�ض  ب�شكٍل 
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ا�شتخدامه  يتم  ومبا  تو�شيله،  اأو  املعنى  انتاج 

والبالغية  الأدبية  ال�شراتيجيات  ــواع  اأن من 

القارئ قادرا  اإىل ما يجعل  والتقنيات للو�شول 

هنا،  ومن  ــي.  الأدب املقطع  اأو  الن�ض  فهم  على 

فالقراءة الفاح�شة تنطوي على ال�شعرية بقدر ما 

تنطوي على التاأويلية.

على  ي�شاعدنا  ل  ال�شابق  مان  دي  مقطع  لكن 

جوانبها  اأحــد  يف  الفاح�شة  الــقــراءة  مناق�شة 

ما  اأن كل  لو  يبدو كما  الأمر  اإنه يجعل  املهمة. 

اإىل  للقفز  منعا  ال�شلبي،  الن�شباط  هو  تتطلبه 

نوع من اإعادة ال�شياغة التي ل بد اأن تقود املرء 

الفاح�شة  القراءة  تتطلبه  فما  ولذلك  الظن،  اإىل 

فقط  تتطلب  بل  تدريبا  اأو  تقنية  لي�ض  الة 
َّ
الفع

جتنب التدريب ال�شيء اأو امل�شكوك فيه. والظاهر 

املرء  اأن  مفاده  بطرٍح  يوحي  القــراح  هذا  اأن 

 
َ

اإذا تخلَّى عن هذه العادات ال�شيئة وواجه النَّ�ض

يكون  ف�شوف  م�شبقة  ت�شورات  وبــدون  بتجرٍد 

 
ِّ

عرب
ُ
ي وكما  الفاح�شة.  القراءة  ممار�شة  مبقدوره 

فلي�ض  و"�شادقا"  "يقظا"  كنت  اإذا  مــان،  دي 

ال�شتجابة  تغفل  اأن  الفاح�شة"  "القراءة  بو�شع 

الأدبي  التعليم  معظم  يوا�شل  التي  اللغة  لأبنية 

فاليقظة  املتناول".  عن  بعيدة  لإبقائها  جاهدا 

كافية.  غري  لالأ�شف،  ولكنها،  اأ�شا�شي  عن�رش 

لأبنية  ال�شتجابة  يف  القراء  خفق 
ُ
ي ما  فكثريا 

اللغة، ومع ذلك فدي مان يف هذه احلالة ل يبدو 

راغبا يف الإعالء من �شاأن املمار�شة حتت م�شمى 

القراءة. 

اإن ت�شورنا للقراءة الفاح�شة على اأنها ممار�شة 

اأنه  العتقاد  اإىل  يدفعنا  قد  الأوىل  بالدرجة 

به.  َرٍف 
ْ
ع

ُ
م تعليٍم  بدون  تتحقق  اأن  املمكن  من 

ومبجرد اأن نتو�شل اإىل تف�شريات لعمليات معينة 

فيجب على الطالب اأن يتحققوا منها اأو يتابعوا 

اأن  نخ�شى  لأننا  منها،  باملتابعة  جدير  هو  ما 

على  ال�شتغال  يف  باملذهب  �شبيها  �شيئا  ننتج 

الأعمال الأدبية وبالإجراءات يف املنهج النقدي. 

الفاح�شة  القراءة  ب�شاأن  نعتقده  اأن  ينبغي  وما 

من  جوهرية  واأكــرث  اأ�شا�شية  اأكــرث   
ٌ
عن�رش اأنها 

نظريات الأدب اأو املنهجيات النقدية. ومن هنا، 

من  العديد  بوجود  للقبول  ا�شتعدادنا  كان  رمبا 

الطرق املختلفة ملمار�شة القراءة الفاح�شة، اأما 

طريقة  �شوى  هناك  لي�ض  اأنه  على  اأ�رشرنا  اإذا 

�شحيحة واحدة، فمن الوا�شح اأننا �شنوؤيد منهجا 

معينا اأو توجها نقديا وروؤية خا�شة لالأدب. 

الن�شية  والتفا�شيل  للغة  ال�شتجابة  اأن  غري 

فالتعليم  حتمية،  اأو  تلقائية  بطريقة  تتولد  ل 

الرغم من  اكت�شابها. وعلى  اأمر ل غنى عنه يف 

الغالب  يف  كانوا   New Critics اجلــدد  النُّقاد  اأن 

اعتربوها  التي  ة 
َّ
املدر�شي الكتب  عن  يرفعون 

�شاذجة اأو اآلية، اإل اأننا جند يف ذروة �شعود النقد 

اجلديد جمموعة من النقاد اأمثال كلينث بروك�ض 

Robert Penn War� وارين  وروبرت   Cleanth Brooks

Understanding Po�“ ال�شعر  فهم  كتابهما  يف   ren

 Laurence Perrine بريين لورن�ض  بعد  وفيما   ،”etry

 ”Sound and Sense“ واملعنى  ال�شوت  كتابه  يف 

البحث عنه  ينبغي  ما  تعليماٍت حول  قدِّمون 
ُ
ي  ،

يف الق�شيدة والأ�شئلة التي ينبغي طرحها عندما 

هذه  من  الكثري  على  فعملوا  ما،  ق�شيدة  نواجه 

الفاح�شة.  للقراءة  ميثاق  لتاأ�شي�ض  التعليمات 

الفاح�شة  القراءة  تعلم  اأن  فالثابت  ذلك،  ومع 

ومن  النموذجية.  الأمثلة  خــالل  من  يتم  كــان 

املوؤكد اأن اأحد الأ�شباب التي كانت جتعل الطالب 

متحم�شني ملقرر روبن براور "اإن�شانيات6"، اأنه 

كل  من  وانطالقا  مدر�شي،  كتاب  هناك  يكن  مل 

الق�شم  قــادة  يقدمه  وما  بــراور  حما�رشات  من 

كان  ال�شغرية،  النقا�ض  حلقات  يف  املوهوبني 

من  يتم  التي  الكيفية  يتعلموا  اأن  باإمكانهم 

اللغة  ا�شتغال  حول  جديدة  اأ�شئلة  طرح  خاللها 

مالحظات  اإىل  التو�شل  وكيفية  الن�شو�ض  يف 

تبدو مفاجئة يف �شياق تعليمي كانت التعليقات 

الدرا�شة   
َ
معيار الوا�شعة  الأدبــيــة  التاريخية 
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ر اأن يطرح  الأدبية. اإن يف ا�شتطاعة الأ�شتاذ املوؤثِّ

ال�شوؤال الذي مل يخطر ببالك حول العالقات بني 

ندَّت  ن�شية  م�شكلٍة  اإىل  ي�شري  اأو  واملعنى  ال�شكل 

ثانية  تدفع  اأن  �شاأنها  من  ولكن  مالحظتك  عن 

يقدِّمها  التي  فالروؤية  والنقا�ض.  التفكري  اإىل 

ب�شكٍل  الن�شو�ض  فهم  يف  ت�شهم  الأدب  اأ�شاتذة 

تواجه  واأنــت  طبيعية  ب�شورة  ليحدث  كان  ما 

هذا  اإجنــاح  على  عمل  ما  وهذا  مبفردك،  الن�ض 

فقط  لي�ض  الطالب  تعليم  يتم  كان  كما  امل�شاق. 

جتنب اخلطوات املطروحة يف امل�شاقات الأخرى 

والعناية  جديدة  خطوات  اجــراح  اأي�شا  ولكن 

همات وامل�شكالت التي رمبا مالوا يف وقٍت 
ْ
بامُلب

�شابق اإىل جتنبها اأو التغا�شي عنها.

من  كبري  عدد  وجــود  �شبب  جزئيا  يعود  ورمبــا 

ي�شميها  كما  اأو  الفاح�شة  الــقــراءة  ممار�شات 

املتباينة  املمار�شات  من  "جمموعة  ميدلتون 

مقاومتنا  اإىل  كبري"،  حــٍد  اإىل  املنظمة  وغــري 

الأدبية  الدرا�شة  بخ�شو�ض  املدر�شية  الكتب 

 حموري يف 
ٌ
اأمر فالتاأين  ال�رشيحة.  والتعليمات 

بال   – البطيئة"  "فالقراءة  ذلك  ومع  الــقــراءة، 

البطيء"  "الأكل  من  فائدة  اأقــل   
ٌ
�شعار  – ريب 

قلة  ي�شاحبها  قد  لأنه  الفاح�شة"؛  "القراءة  اأو 

تتطّلب  بينما  واخلمول.  الذهن  وت�شتت  النتباه 

Verfrem�   – معنّي نظٍر   
َ َ
ِق�رش الفاح�شة   القراءة 

الن�ض  لغة  يف  البحث   
ُ

حْت�رش اإّنها   ،dungseffekt

يف  والتفكري  اللغة،  هذه  اإليه  ت�شري  فيما  ولي�ض 

والك�شف  الن�ض  داخل  بها  ت�شتغل  التي  الكيفية 

Bar�  عن مكامن اإبهامها. تكتب باربرا جون�شون

:bara Johnson

علِّمنا كيف نقراأ، كيف نالحظ  ُ
»اإن تدري�ض الأدب ي

دتنا ثقافُة القراءة ال�رشيعة 
َّ
الأ�شياء يف ن�ٍض عو

على التغا�شي عنها اأو التعايل عليها اأو حذفها 

اإنه يعلمنا كيف نقراأ  اأو تف�شريها تف�شريا بعيدا؛ 

مبا  التكهن  ولي�ض  الن�ض  يف  اللغة  به  تقوم  ما 

الدليَل  كان يفكر فيه املوؤلف؛ وكيف ن�شتح�رش 

من ال�شفحة ل اأن نن�شد الواقع ليحل بدل عنه«. 

)�ض140(

Teach�“ "التعليم بطريقٍة تفكيكية"  ويف مقالتها

بو�شوح  جون�شون  ُتقدِّم   ،”،ing Deconstructively

من  خمتلفة  لأنواع  اأمثلة  �شل�شلة  ونادر  ج�شور 

يجب  التي  التوترات  اأو  الدللية  ال�رشاعات 

التي  املقاطع  يف  عنها  ينقبوا  اأن  الطالب  على 

غري  اجلمل  بناء  الغام�شة،  الكلمات  يدر�شونها: 

يقوله  ما  بني  والتعار�شات  للح�شم،  القابلة 

واملجازي،  احلــريف  بني  به،  يقوم  وما  الن�ض 

بني ما توؤكده املقدمة ب�شكٍل �رشيح وما توؤديه 

الأمثلة التو�شيحية، وما اإىل اآخره من �رشاعات 

الهتمام  هذا  يت�شمن  كما  توترات.  اأو  دللية 

"ا�شتق�شاء دقيقا للقوى التي تت�شارع يف اإنتاج 
الدللة وت�شتغل داخل الن�ض نف�شه" )�ض 141(.

هناك اأنواع عديدة من الطرق لتحقيق التفح�ض 

 memorization يف القراءة. فعملية احلفظ closeness

تعترب  – اإذ  خمتلفة متاما عن �شيغة جون�شون 

اإحدى  اأن  غري  احلا�رش،  وقتنا  يف  قدميا  طرازا 

الطرق قد تغدو حميمية مع لغة الن�ض. وتالحظ 

املو�شيقيني  اأن   Helen Vendler فندلر  هيلني 

قيامهم  اأثناء  املو�شيقية  املقطوعات  يتعلمون 

عن  يحجموا  اأن  للنقاد  ينبغي  ول  بتاأديتها 

قلب؛  ظهر  عن  يدر�شونها  التي  الق�شائد  حفظ 

تنا�شب  كيفية  فهم  من  ميّكنهم  التطبيق  فهذا 

غرار  وعلى  البع�ض.  بع�شها  مع  اللغة  عنا�رش 

يف  بــارت  رولن  �شاغها  التي  ال�شراتيجية 

على  التعليق  الطالب  على  فر�ض 
ُ
ي  ،)S/Z( كتابه 

الفاعلة  ال�شفرات  كل عبارة يف املْقطع؛ لتحديد 

يف اإنتاج املعنى – اأيا كان هذا املعنى – الذي 

هذا  عنا�رش  بني  والربط  هناك  فاعال  يجدونه 

اأخرى  والعنا�رش املوجودة يف موا�شع  املقطع 

ة هذه املنهجية �شبه الآلية اأنها 
ّ
من الن�ض. ومزي

اإجراء  الهتمام. وثمة  تفر�ض نوعا خمتلفا من 

قراءة  �شك�شبري  قــراءة  على  للت�شجيع  �شلة  ذو 
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 Marjorie غاربر  مارجوري  فعلت  كما  فاح�شة، 

Garber، با�شتخدام كتاب "فن ال�شعر الإجنليزي" 

اأطروحة  George Puttenham وهو  باتنهام  جلورج 

من  فيطلب  النه�شة،  ع�رش  بالغة  يف  علمية 

الطالب العثور على اأمثلة لال�شتعارة التي حتدث 

تغريب  هو  ذلــك  من  والــهــدف  باتنهام.  عنها 

الرجمة  وتعدُّ  خمتلفة.  نظرة  ملنحها  القراءة 

القراءة  يف  للتاأينِّ  امل�شطنعة  الطرق  تلك  اإحدى 

التفح�ض. وبطبيعة احلال، فقد  وحتقيق مظاهر 

الأدب؛  تدري�ض  يف  كطريقة  الرجمة  ا�شتخدمت 

َرجم فرجيل اأو هورا�ض ب�شكٍل جماعي، 
ُ
اإذ كان ي

يتم  كان  الدر�ض  يف  التقدم  ومع  �شطرا،  �شطرا 

من  وغريها  البالغية  وال�شور  الراكيب  معرفة 

الأ�شطورية.  كــالإيــحــاءات  الن�شية  املكونات 

الكثري  يعوزه  الــدر�ــض  من  النوع  هــذا  واإحــيــاء 

بو�شفه  اإليه  النظر  ميكن  اأنه  بيد  احلما�ض  من 

بتفا�شيل  الهتمام  على  ت�شجع  ا�شراتيجية 

الن�ض، فهي ا�شراتيجية ل تخلو من مزايا. ومن 

املوؤكد اأن ال�شتغال بالرجمة، املغ�شوب عليها 

 
ٌ

اأ�شلوب الأجنبي،  الأدب  م�شاقات  الكثري من  يف 

والفاح�شة  املتاأنية  الــقــراءة  لتكري�ض  ممتاز 

التي  اللغات  ن�شو�ض  مع  الطالب  تعامل  عند 

يتعلمونها وكذلك مع ن�شو�ض لغاتهم الأ�شلية.

تتعلق  ق�شايا  الإمكانات  من  املــدى  هذا  يثري 

الن�ض.  من  وقربها  الفاح�شة  القراءة  بطبيعة 

الن�ض"،  "لذة  كتابه  يف  بارت،  رولن  فيت�شور 

الــقــراءة  اإىل  ت�شتند  َتع 
ُ
للم  typology منــذجــًة 

يتلذذ   fetishist ال�شبقي  فالقارئ  الع�شابية: 

الن�ض،  يف  منعطفات  اأو  مناطق  با�شتك�شاف 

باإنتاج  يتالعب   obsessional املهوو�ض  والقارئ 

الهذياين  والقارئ  وتعليقات؛  �شارحة  خطابات 

paranoid موؤوٌل عميق ينّقب عن املعاين الدفينة؛ 

كل  ي 
ِّ
نح

ُ
ي �شغوف   hysteric اله�شتريي  والقارئ 

الن�ض )�ض63(.  بنف�شه غمار  ليخو�ض  العوائق 

�شيغا  واملهوو�ض  ال�شبقي  القارئان:  يعك�ض 

متباينة للغاية من التفح�ض، كما هو احلال مع 

التنويعات املختلفة فيما ا�شطلح عليه بالقراءة 

قد  قراءة  وهي   ،symptomatic reading الت�شخي�شية 

التواطوؤ  لك�شف  الن�ض مالزمًة وثيقًة  لغة  تالزم 

الإيديولوجي اأو التوظيفات النف�شية، حيث تغدو 

بع�ض  على  عالمة  مبنزلة  ن�شية  تف�شيلٍة  ــة 
ّ
اأي

احلقائق التاريخية اأو احلقائق النف�شية الكربى. 

مفهوم  فــاإن  الفاح�شة،  ــراءة  ــق ال وملمار�شة 

تظل  اأن  اأهمية  اإىل  انتباهنا  يلفت  قد  التفح�ض 

ل  عندما  وحتى  الن�ض،  لغة  من  قريبة  القراءة 

�شارحًة،  لغًة  كونها  تعدو  ل  فاإنها  كذلك  تكون 

املثال،  �شبيل  على  دريدا،  جاك  اأعمال  يف  كما 

ودرا�شتها  الن�ض  من  اأجــزاء  معاجلة  من  فبدل 

درا�شة فاح�شًة فاإن هذه الأجزاء تغدو عالمات 

لقراءة تنطلق �شواغلها من مكاٍن اآخر متاما. 

اأن  اخل�شو�ض  وجــه  على  املهم  من  يغدو  قد 

نقرح  وحتى  الفاح�شة  القراءة  اأنــواع  �ض 
ِّ
منح

�شيغا �رشيحة منها، يف ع�رش �شار من املمكن 

فيه بف�شل امل�شادر الإلكرونية اجلديدة القيام 

ببحوث اأدبية دون اأن ن�شطر للقراءة؛ فما عليك 

 beg يت�شول  كلمتي  مثيالت  عن  البحث  �شوى 

املوؤلفني  من  اثنني  روايات  beggar يف  ومت�شول 

املختلفني وتكتب ما تو�شلت اإليه من نتائج.

كاتبا"  "�شولِّريز  كتابه  يف  بــارت  رولن  يرى 

لقراءة  �شيغ  خم�ض  هناك  اأن   Sollers écrivain

ــذي ميكن  ال املــقــام  �ــشــولِّــريز، وفقا لخــتــالف 

 التعبري: قراءة "انتقائية"، 
َّ
النطالق منه اإن �شح

وقراءة  "ان�شيابية"،  وقراءة  "تذوقية"،  وقراءة 

)�ض75(.  عابرة"  "اإجمالية  وقراءة  "متاأنية"، 
فالتفاعل العميق يف �شيغتي "القراءة التذوقية" 

من  �شورة  منهما  يجعل  املتاأنية"  و"القراءة 

ال�شيغ  عك�ض  على  الفاح�شة،  الــقــراءة  �شور 

الأخرى حيث تغدو القراءة اأ�شبه بتذوق لقيمات 

متابعة  اأو  النتقائية"  "القراءة  يف  �شغرية 

خاطفة للحبكة يف "القراءة الن�شيابية" اأو نظرة 
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عابرة يف "القراءة الإجمالية". وعلى الرغم من 

اأن هذه النمذجة لي�شت واعدة على نحٍو ا�شتثنائي 

حافزا  ل  �شكِّ
ُ
ي قد  احتذاءها  اأن  اإل  يبدو،  فيما 

النمذجات  هذه  يف  اأكرب  بعناية  النظر  لإمعان 

و�شوف  ا�شتفا�شة.  اأكرث  ب�شكٍل  عليها  والتدليل 

القراءة  تقييم  على  اأف�شل  ب�شكل  قادرين  نغدو 

الفاح�شة والرتقاء بها اإذا ما امتلكنا ح�شا اأدق 

متييزا ل�شيغها وو�شفا اأكرث و�شوحا لكل اأنواع 

التي تتغاير بها وت�شفي  الفاح�شة  القراءة غري 

عليها ملمحا بارزا، مما يجعلها اأمرا مرغوبا فيه 

اأكرث مما توؤخذ كاأمٍر م�شلم به.

هوام�س

)1(  اأ�شتاذ الأدب الإجنليزي واملقارن بجامعة كورنيل الأمريكية، 

النقد  تطور  يف  اأ�شهمت  مهمة  اأعمال  قــدَّم  �شهري  ــي  اأدب وناقد 

 Theory of the Lyric موؤخرا:  له  الأدبية، �شدر  والنظرية 

البنيوية  ال�شعرية  العربية:  اإىل  املرجمة  موؤلفاته  من   .))2015
)امل�رشوع  الأدبية  النظرية  اإىل  مدخل  2000(؛  �رشقيات،  )دار 

لق�شور  العامة  )الهيئة  بارت  اأقنعة  2003(؛  للرجمة،  القومي 

للرجمة،  القومي  )املركز  العالمات  مطاردة  2013(؛  الثقافة، 

.)2018
القراءة  به  يراد  ل  موريتي  عند  البعيدة"  "القراءة  مفهوم    )2(

مبعناها احلريف واإمنا نوع من املعاجلة تقوم على التحليل الكمي 

تغذيتها  يتم  حا�شوبية  برامج  خالل  من  احل�شابية  والنمذجة 

بالكثري من الن�شو�ض الأدبية ثم يطلب منها التعرف على النوع 

عن  ذلك  ويتم  النرثية  الأ�شاليب  بني  الختالفات  ومتييز  الأدبي 

طريق العالمات النحوية وال�شيمائية وتكرار كلمات بعينها. ويرى 

اأنه ل بد اأن حتل القراءة البعيدة حمل القراءة الفاح�شة  موريتي 

لأن الأخرية ل ميكنها اأن تك�شف عن النطاق الوا�شع لالأدب نظرا 

ل�شغر العينة التي تقوم على درا�شتها. ]املرجم[

 Moretti: Atlas  :3(  حول الأنواع الأدبية والرجمات انظر(

and Graphs؛ وعناوين الروايات انظر: “Style”؛ وعن جني 
.Atlas and Graphs :اأو�شنت انظر

تواجهها  التي  ال�شياقات  بتعدد  الإقرار  اأن  ميدلتون  يجادل   )4(

الق�شائد ل ميت ب�شلة اإىل معناها ويتعني على القراءة اأن تعمل 

على  فلي�ض  ثم  ومن  الق�شائد.  ترودها  التي  الأبعاد  تنظيم  على 

القراءة  مع  تناق�ض  يف  تكون  اأن  ميدلتون  لدى  البعيدة  القراءة 

التي  البعيدة  ال�شياقات  مبختلف  الهتمام  لأن  وذلك  الفاح�شة، 

حتليل  يف  دور  له  يكون  اأن  ميكن  الق�شيدة  كلمات  بها  ت�شتبك 

"الكلمات يف �شفحات الكتاب".
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 حديٍث عن جتربة فا�ضل العزاوي يف الكتابة، 
ُّ

اأي

والرواية  ال�ضعر  يف  اأ�ضاًل  مت�ضعبة  جتربة  وهي 

عن  عزله  ميكن  ال  والرتجمة،  والنقد  والق�ضة 

�ضجون اأخرى مت�ضعبة هي االأخرى تت�ضل بجيل 

ال�ضتينيات يف العراق وما عرف بجماعة كركوك 

الأنَّ  القبان،  بي�ضة  بينهما  فا�ضل  جتربة  حيث 

هذه ال�ضجون ت�ضكل، بتقديري، و�ضائج مت�ضابكة 

كما  خا�ضة  العزاوي  جتربة  فهم  يف  واأ�ضا�ضية 

اأنها حت�رض ح�ضوراً ا�ضتثنائيًا يف �ضعره ونرثه.

هي  ما  بقدر  ثرية  حقبة  ال��ع��راق،  و�ضتينيات 

ما  بقدر  متعددة  اآفاق  على  ومفتوحة  ملتب�ضة، 

هي قلقة وم�ضغوطة داخليًا، وهي حمكومة كذلك 

و�ضجاالت  وااللتزام،  احلرية  ومفاهيم  مبقوالت 

واإرث  للق�ضيدة،  واجل��دي��دة  القدمية  االأ�ضكال 

ال�رضاع  وتعقيدات  اجلمهوري،  امللكي  ال�رضاع 

دة يف ثنائية »البعثي« 
َّ
القومي املارك�ضي، متج�ض

و»ال�ضيوعي«. واإذا كانت هذه التعقيدات املحلية 

�ضمة اأ�ضا�ضية يف جتربة جيل ال�ضتينيات العراقي، 

جمازية  ت�ضمية  وه��ي  كركوك«  »جماعة  ف��اإن 

الحقة، لها �ضجونها كذلك، واإن بدت اأقل تعقيداً، 

اأ�ضا�ضًا لناحية  لكنها تت�ضل بال�ضجون ال�ضتينية 

والتحوالت  االأورب��ي��ة،  الثقافة  على  انفتاحها 

الفكرية خالل الن�ضف الثاين من القرن الع�رضين، 

العزاوي  -فا�ضل  كركوك  جماعة  وج��دت  فقد 

جتربة  خا�ص-يف  نحو  على  بول�ص  و�رضكون 

لهمًا الأ�ضلوب 
ُ
�ضًا وم

ِّ
حيل »البيت« االأمريكي حمر

كتابي خمتلف، والتمرد ال�ضيا�ضي واالجتماعي، 

من  اأ�ضا�ضًا  قريبون  »البيت«  �ضعراء  اأن  كما 

اإذ  بال�ضيوعية،  اتهموا  بل  املارك�ضية  االأفكار 

االإن�ضانية  للروح  مدمرة  الراأ�ضمالية  اأن  راأوا 

وم�ضادة ملبداأ امل�ضاواة االجتماعية. باالإ�ضافة 

بنزعتها  االأمريكية  الثقافة  لقيم  رف�ضهم  اإىل 

العدوانية خارجيًا واال�ضتهالكية داخليًا، ومثلما 

َنَظر �ضعراء »البيت« اإىل جتربة »اليوت« بو�ضفه 

�ضلِّم فا�ضل و�ضحبه  ُ
�ضاعراً نخبويًا حمافظًا، مل ي

الذين  ال��رواد  ر 
ْ
�ِضع بحداثة  كركوك  جماعة  من 

كانوا فر�ضان امل�ضهد وقتذاك، فنزعوا اإىل كتابة 

اأنَّ ق�ضيدة  اأحيانًا، رغم  �ضعر مغايرة، ومتطرفة 

بالتجديد  زهوها  عنفوان  يف  كانت  »ال���رواد« 

الذي اأحدثته.

وبداية  اخلم�ضينات  اأواخ��ر  كركوك،   
ْ
مثَّلت واإذ 

ال�ضتينيات، معقاًل �ضعريًا ملجموعة �ضعراء �ضباب 

اكت�ضبوا نعت »اجلماعة« فهي ت�ضبه يف ذلك مدينة 

ال�ضعري  املعقل  كونها  يف  فران�ضي�ضكو«  »�ضان 

للواليات  ال�ضمايل  ال�ضاطئ  على  »البيت«  جليل 

وا�ضتقطبت  تقريبًا.  الفرتة  ذات  يف  املتحدة 

 حممد مظلوم*

داً.. فا�ضل العزاوي ُمتعدِّ

�شاعر املتاهة والروائي الرائي

* �ضاعر ومرتجم من العراق 



الذين  االأمريكية  الواليات  خمتلف  من  ال�ضعراء 

فران�ضي�ضكو«  �ضان  »نه�ضة  ب��  عرف  ملا  اأ�ض�ضوا 

ال�ضعرية، التي تت�ضابه مع »نه�ضة كركوك« ومع 

اأنَّ كركوك بال �ضاطئ جغرايف، اإال اأنها تعوم على 

متعددة  جماعات  اجتذب  النفط  من  دفني  بحر 

االأعراق، وهي تقارب واحة مفتوحة على �ضحراء 

فيها  وج��دت  كوزموبوليتيًا،  خم��ت��راً  ومتثل 

اأقليات قومية ودينية عدة، موئاًل لها بال اأكرثية 

والكرد  و�ضنة،  �ضيعة  من  العرب:  حيث  وا�ضحة! 

والرتكمان وامل�ضيحيون: من �رضيان واأ�ضوريني 

وحتى اليهود، وحيث ال�رضكات االأجنبية جتتذب 

العراق  اأرج��اء  �ضتى  من  العمل  عن  الباحثني 

املعرفة  فكانت  االإجنليز،  اخل��راء  جانب  اإىل 

النفط،  �رضكة  يف  للعمل  يف  مهمة  باالإجنليزية 

االإجنليزي  اخلراء  وجود  بفعل  حتمية  واأحيانًا 

ابن  ال��ع��زاوي  ففا�ضل  املدينة،  يف  وعوائلهم 

العامل يف �رضكة النفط، و�رضكون بول�ص القادم 

من مع�ضكر االإجنليز يف »احلبانية« واالأب يو�ضف 

�ضعيد اخلارج من �ضومعة الرهبان ال�رضيان يف 

من  القادم  الغ�ضاين  واأن��ور  �ضمااًل.  »املو�ضل« 

»العمارة« جنوبًا، وموؤيد الراوي ذو االأب امل�ضلم 

يعود  ال��ذي  لقبه  عن  ناهيك  امل�ضيحية،  واالأم 

ملدينة اأخرى، و�ضالح فائق ذو االأب الرتكماين 

النار  من  مقربة  على  اجتمعوا  الكردية،  واالأم 

نارهم  ب�رضقة  »بابا كركر« حاملني  االأزلية يف 

ال�ضعرية منها.

اآخر  مفتاحًا  �ضيبدو  والتداخل،  الت�ضابه  ه��ذا 

الغزيرة  االأدبية  العزاوي  فا�ضل  جتربة  لقراءة 

وال�ضحراء  البحر  ثنائية  واملتنوعة، ومن خالل 

مفتوح  اأفق  اجلوهر،  يف  فكالهما،  جتربته  يف 

على مو�ضورية كونية.  

يف  مبكراً   
ُ
اه

َّ
�ضم ال��ذي  ال��ع��زاوي  ن« 

ْ
»َك���و لكن 

يتحدد  ال  املهجور«  »الكون  ب�  ال�ضعري  بيانه 

قفٍر وغري 
ُ
بال�رضورة يف املعنى املبا�رض ملكان م

لكنه  وجمازيًا  ظاهريًا   
ٌ
مهجور فهو  ماأهول، 

زاخر جوهريًا بحقائق ووقائع مطمورة يف تلك 

الفراغ،  الرائي يف  لعني  الظهور  وتعاود  الرمال 

العربية،  ال�ضحراء  بليل  م�ضكونًا  جعله  ما  وهو 

وخرافتها  فر�ضانها  حكايات  يف  وم�ضتغرقًا 

البعيدة، اإذ يكتب يف وقت مبكر:

 يف ج�ضدي األَف عام.
َ
 الذي نام

َّ
»اأيقظوا العربي

»
َّ
اأيقظوا وطني الوثني

وهكذا فاإن �ضحراء فا�ضل كناية عن في�ضف�ضاء، 

انك�ضاف  جمرد  ولي�ضت  للتعدد،  اأخرى  و�ضورة 

�ضهوة  يثري  غمو�ص  بل  الب�رض،  يغري  �ضطحي 

عمقه  يف  يزخر  الذي  القفر  ذلك  اإنه  الب�ضرية، 

باأطياف عدَّة، مثلما ينطوي على العوا�ضف التي 

متاهته يف  ال�ضاعر، وحتاول خلق  رحلة  جتابه 

دٍن اأخرى.
ُ
الرمال وهو يبحث عن م

الثورية  ولعل  الثوري  لالأديب  منوذج  العزاوي 

يعنيه  اأن  ميكن  ما  اآخ��ر  ال�ضيا�ضي  باملفهوم 

فثورية  عليه،  ا�ضتمل  واإن  هنا،  الو�ضف  ه��ذا 

الروحي  ومت��رده  تنويرية،  �ضعره  يف  العزاوي 

اإىل  ينزع  اآخر   
ً
بناء يقرتح  لكنَّه  تقوي�ضيًا  لي�ص 

وعقائدي  وطني  رومان�ضي  هو  مما  االنعتاق 

. وبهذا  حملي حمدود، نحو ما هو اإن�ضاينٌّ وكوينٌّ

وتب�ضريية  فا�ضل متمردة  فاإن ن�ضو�ص  املعنى 

التمرد  بني  جتمع  مبدئها،  منذ  نف�ضه  االآن  يف 

وتلك هي  العقالين،  والنقدي  االإن�ضاين،  الغريزي 

�ضامي  مثل  جيله  ومثقفي  �ضعراء  بني  ميزته 

مهدي على �ضبيل املثال، فالنقد بالن�ضبة لالأخري 

حيت  حاالته،  اأح�ضن  يف  كيدي  اتهامي  مثلبي 

الذات  اإزاء  تريري  ومناقبي  االآخر،  اإىل  يتوجه 

و»الرفاق«

فا�ضل  »خملوقات  كتبه  اأول  منذ  فا�ضل  حاول 

ثالث  ن�ص  كتابة   1969 اجلميلة«  ال��ع��زاوي 

ُهجنًة  الن�ضيد  معمار  فبدا  وال�رضد،  ال�ضعر  بني 

تلك  خلرق  حماولة  يف  والق�ضة،  الق�ضيدة  بني 
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االإيجاز  بني  القائمة  والهوة  ال�ضعبة  امل�ضافة 

بانتباهة  ق�ضيدته  يكتب  اإن��ه  مبعنى  وال�رضد، 

ال�ضاعر  مب��ت��اه��ة  رواي���ت���ه  وي��ك��ت��ب  ال�����ض��ارد، 

ومفارقات الق�ضيدة. وو�ضواًل اإىل كتابه االأحدث 

ذلك  عن  العزاوي  يتخلَّ  مل  العتمة«  يف  »الرائي 

الداأب القدمي يف تزويج االأجنا�ص اإذ يقول »اأردت 

دائمًا اأن اأ�ضع كتابًا يكون كل �ضيء وال �ضيء يف 

الكتاب  اأو مركز« ويف هذا  اآن، رواية بال حمور 

مع  واملقالة  الق�ضة،  م��ع  الق�ضيدة  تتجاور 

النقد، والتاأمالت  ال�ضرية، وتتحاور الرتجمة مع 

والفكر الخ.

ال  الذين  »املفلقني«  ال�ضعراء  قبيلة  اأن  والواقع 

يجيدون �ضوى كتابة ال�ضعر مل تعد تنا�ضب الع�رض 

من  النوع  ه��ذا  اأن  االأق��ل  على  اأو  حداثته،  وال 

ال�ضعراء يبقى اأ�ضري االإن�ضاء واجرتار ن�ص اأحادي 

»كونية«  ينا�ضب  ال  وه��ذا  االأح���وال.  اأح�ضن  يف 

للتكوين  وفهمه  ال��داخ��ل��ي،  وتنوعه  ال��ع��زاوي 

وا�ضت�ضعر  ذلك  فاأدرك  احلداثي،  ال�ضاعر  الروحي 

كونه الداخلي املتعدَّد فانحاز اإىل فكرة »الكون« 

الدنيا،  اأو  »ال��ع��امل«  فكرة  على  بوعي  وغلَّبها 

ونزع نحو االإبداع الع�ضي على الت�ضنيف، فغدا 

متعّددة  اأب��واب  من  ويخرج  يدخل  الذي  الكاتب 

ه يف م�ضريته 
َ
ب ويرتكها مواربة ملن �ضاء اأن يتعقَّ

التي تخلق املتاهة، ذلك اأن امل�ضافة بني فا�ضل 

واملرتجم،  والقا�ص،  الروائي  وفا�ضل  ال�ضاعر 

ت�ضتمد  الأنها  حقًا،  ملتب�ضة  م�ضافة  وال�ضحفي، 

لتخلق  للكاتب  الداخلي  التعدَّد  من  كونيتها 

كونها املجازي املقابل. 

ق�ضيدة العزاوي نف�ضها، مل يخ�ضعها ل�ضكل �ضعري 

وق�ضيدة  املوزونة،  الق�ضيدة  كتب  فقد  واح��د، 

التجريبي،  والن�ص  ال��ك��والج،  وق�ضيدة  النرث، 

اليومية  والق�ضيدة  الطويلة  امللحمية  والق�ضيدة 

املوجزة، وق�ضيدة البيت الطويل، وق�ضيدة الكلمة 

الفكرة املكثفة، دافعه يف ذلك  ال�ضطر، وق�ضيدة 

والتنوع  التعدد  يف  حريته  والقلق:  احلرية  كله: 

التي تخرج كتابته من �ضيق �ضكل حمدد، وقلقه 

االأ�ضلية،  للخطيئة  امل�ضبق  االفرتا�ص  ذلك  لي�ص 

هو  واإمنا  طوياًل  »كريكغارد«  فيها  �ص 
َّ
خو كما 

اأفق  واج��رتاح  وال��ذات  الهوية  عن  البحث  قلق 

جديد للحرية االإن�ضانية.

ومنذ ديوانه ال�ضعري االأول »�ضالمًا اأيتها املوجة 

بني  املكتوبة  بق�ضائده  البحر«  اأيها  �ضالمًا 

االأعوام 1960 - 1970 بدا اأن فا�ضل العزاوي 

يكتب ق�ضيدة خمتلفة عما �ضبقها اأو جاورها من 

اد« مل يذهبوا 
َّ
ال�ضيادة، ف� »الرو مناذج ظلت لها 

جديدة  احتماالت  على  الق�ضيدة  فتح  يف  بعيداً 

لناحيتي ال�ضكل وامل�ضمون، مبعنى اأن التحديث 

كان حمدوداً رغم اأهميته التاريخية، فكان اأدب 

ًة مبكرًة لالأدب 
َ
غاير

ُ
فا�ضل العزاوي �ضعراً ونرثاً، م

ومر�ص!،  �ضكوى،  �ضعر  ال�ضياب  ف�ضعر  م، 
ِّ
املتجه

وق�ضائد نازك متجهمة وت�ضاوؤمية، لذا حفل اأدب 

فا�ضل العزاوي بالفكاهة ال�ضوداء، فبما اأن العامل 

باحل�ضمة   
ُ
تتَّ�ضح فكاهة  عن  كناية  حولنا  من 

ر عليها حتى جتريدها  والر�ضانة، فينبغي التندُّ

�ضوداء  العزاوي  وفكاهة  اخلارجية،  زينتها  من 

اأنها  مبعنى  ت�ضاوؤمية،  �ضوداوية  ولي�ضت  ظريفة 

ت�ضعى اإىل اأن جتعل من الت�ضاوؤم فعااًل وحمر�ضًا 

على الفعل امل�ضاد، ولي�ص اعتكافًا وياأ�ضًا تامًا، 

ورغم مراهنته على �ضحن خطابه االأدبي بجرعة 

فانتازية  وعوامل  واخليال،  ال�ضعرية  من  عالية 

اإال  الرقابة،  لت�ضليل  الظالل، يف حماولة  كثيفة 

االإيجابي،  والغمو�ص  الزائد،  التحجيب  هذا  اأن 

فما  اآخر،  منحى  تتخذ  ن�ضه  على  الرقابة  جعل 

هو غري مفهوم للرقيب يبدو اأكرث خطورة مما هو 

اإىل ذلك �ضنجد يف  مفهوم بالن�ضبة له، واإ�ضافة 

ق�ضيدته مياًل �رضيحًا واأحيانًا جاحمًا لالإطاحة 

الرواد،  را�ضخة يف جتارب  التي ظلت  بالغنائية 

ال�ضعرية،  االأنا يف جتربته  ورغم و�ضوح �ضوت 
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و�ضوتًا  بالذات،  تقليديًا  َتغنِّيًا  تكن  مل  اإنها  اإال 

اعرتافيًا  م��زدوج��ًا:  منحى  تنحو  ب��ل  اأح��ادي��ًا 

جتاربه  يف  تتجلى  كما  معًا،  اآن  يف  واتهاميًا 

اإيقاعات �ضعر الرواد،  املبكرة نرة االبتعاد عن 

املتدارك  )بحر  تف�ضيل  اإىل  دفعه  ما  هذا  ولعله 

من  ال�ضعرية  جملته  ليمنح  بية( 
َ
اخَلب ِب�ضيغته 

خالل تتابع وتداخل احلركات وال�ضكنات يف هذا 

البحر، طاقة حركية وا�ضحة ويتيح لها ا�ضتيعاب 

الكلية  والروؤيا  بالتفا�ضيل  تلم  �رضدية  م�ضهدية 

معًا وجتعلها مالئمة حلركات احلياة كذلك، وهو 

على  بالتدفق  يت�ضم  ق�ضيدته  معمار  جعل  ما 

�ضعيد الفكرة، وبدت ق�ضيدته اأقرب للتدوير على 

�ضعيد ال�ضكل الفني. وجتربة فا�ضل يف الق�ضيدة 

املدورة ما زالت من الق�ضايا الفنية التي ت�ضتحق 

ال  التي  جذورها  يف  والبحث  عندها  ف  التوقُّ

فهي  ال�رضدية  نزعته  عن  براأيي  كثرياً  تخرج 

م�ضحونة ببحثه عن املغايرة ناهيك عن اطالعه 

على جتارب مماثلة مهمة يف االآداب االأوربية.

جامعة  بانوراما  فهي  ال�ضعرية  مطوالته  اأم��ا 

االإ�ضارة هنا  لالأ�ضكال والتجريب املفتوح ميكن 

و»كاتدرائية  »ال�ضحراء«  مثل:  منها  مناذج  اإىل 

�ضباح  و»ك��ل  املحارب«  و»نزهة  الع�ضافري« 

تنه�ص احلرب من نومها« و»مرثية امل�ضنوقني« 

و�ضواها و�ضواًل اإىل ق�ضيدة »مرثية االأحياء« عن 

غزو  اأعقاب  يف  العراق  على  االأمريكية  احلرب 

الكويت عام 1991. و�ضمها ديوانه »يف كل بئر 

يو�ضف يبكي«

د روؤيا الراوي تعدُّ

بني  يجمع  اأن  له   
َ
اأت��اح الداخلي  فا�ضل  تعدُّد 

ن�ضق  يف  ليدجمها  متناق�ضة،  تبدو  ثنائيات 

اأدب���ه، ويف  ففي عموم   خ��الق، 
ٍّ
وف��ن��ي ج��م��ايلٍّ 

اخل�ضو�ص، جتد تالزمًا بني  رواياته على وجه 

والواقع،  اخلرافة  بني  وتعاي�ضًا  والعلم،  ال�ضحر 

واحدة،  اأر�ضًا  تغذي  تعدَّدة 
ُ
م ينابيع  بو�ضفها 

متاهات«  »عابر  باأنه  نف�ضه  فا�ضل  ي�ضف  واإذ 

بارع  خرائط  ��ام 
َّ

ر���ض نف�ضه،  الوقت  يف  ف��اإن��ه، 

نف�ضه  هو  يجعله  مبا  املتاهة،  تلك  الإحداثيات 

�ضتبداًل يف رحلته قناعًا 
ُ
اإحداثيات يف الطريق، م

به  م�ضتبهًا  يبدو  كي  املتاهة،  ملخاتلة  باآخر، 

اأن يك�ضف عن  يف ا�ضتك�ضاف تلك املتاهة، دون 

للمتاهة!  مثاليًا  يقرتح طريقًا  اأو  له  واحد  وجه 

وهكذا قادت املتاهة �ضاعر التجريب، اإىل الروؤيا 

والتل�ض�ص من كونه ال�ضعري الداخلي، اإىل العامل 

النرثي من حوله من خالل اأعمال روائية تعد من 

اأهم االأعمال الروائية العراقية، وخا�ضة روايتي: 

كركوك  يف  اأحداثها  تدور  التي  املالئكة«  »اآخر 

اخلم�ضينيات، و»االأ�ضالف« التي تدور اأحداثها يف 

بغداد يف ال�ضتينيات واأوائل ال�ضبعينات. وهاتان 

عراقية  �ضرية  لت�ضكال  تتكامالن  ال��رواي��ت��ان، 

ال�ضوداء وهي  الكوميديا  جامعة، وتقومان على 

فقد ظهرت مبكراً  كتابته  �ضمة غري طارئة على 

منذ عمله الروائي االأول: »القلعة اخلام�ضة« حيث 

ياأتي البطل اإىل بغداد ويجل�ص يف مقهى بانتظار 

فجاأة  نف�ضه  يجد  لكنه  املبغى،  اإىل  ي�ضحبه  من 

لي�ضتكمله  ال�ضيا�ضيني!  املعتقلني  مع  �ضجن  يف 

يف »اآخر املالئكة« بر�ضم �ضورة م�ضابهة للبطل 

الذي  نايلون  الكارتوين حميد  اأو  الكاريكاتوري 

خبري  زوج��ة  اإغ��واء  ح��اول  اأن  بعد  لقبه  اكت�ضب 

اأن  اأج��ل  من  نايلون  بجورب  الريطاين  النفط 

يقيم معها عالقة عابرة، فطرد من عمله لي�ضبح 

يخطط  ثوريًا  منا�ضال  ثم  ومن  عماليًا  نقابيًا 

احلالق  من�ضور«  قول  »قره  اأو  فالحية.  لثورة 

قرينًا  اإ�ضالميًا  �ضهيداً  اأ�ضبح  ال��ذي  ال��زجن��ي 

ببالل احلب�ضي! رغم اأنه مل ي�ضرتك يف املظاهرة 

دكانه،  اأم��ام  كر�ضي  على  جال�ص  وهو  قتل  بل 

املقاربة  هذه  ملثل  متعددة  اأخرى  مناذج  وثمة 

ال�ضاخرة من فكرة �ضناعة االأبطال املزيفني يف 

فرغم  االآن.  حتى  مزدهرة  زالت  ما  التي  العراق 
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اأن »اآخر املالئكة« تتحدث عن عراق اخلم�ضينات 

ون�رضت طبعتها العربية االأوىل عام 1992، فاإن 

توؤكد  وثيقة،  العراقي  الراهن  بوقائع  �ضلتها 

بني  املجتمع  يف  تتجدد  القدمية  املع�ضالت  اإن 

حني واآخر، كما توؤكد اال�ضت�رضاف العايل والروؤيا 

احلد�ضية للكتاب عما ميكن اأن توؤل اإليه االأحداث 

احل�ص  و�ضعود  اخلرافة  تنامي  لعودة  خا�ضة 

املذهبي املقيت وال�رضاعات الدامية.

بانوراميا  منوذجًا  كركوك  كانت  الواقع  ويف 

ممتازاً ليلتقط العزاوي من خالله �ضورة تقريبية 

املبغى  حيث  وح��ده،  للعراق  ال  باأ�رضه،  لل�رضق 

قرب  وامللهى  ال�رضطة،  مركز  من  مقربة  على 

اأ�رضحة االأولياء وامل�ضجد، واملقرة ال تبعد عن 

الطريق العام، مما اأتاح له اأن يجد خلطة �ضحرية 

ووثائقه  ال��ت��اري��خ  وق��ائ��ع  خاللها  م��ن  مي��زج 

وال�ضرية الواقعية ملكان حمدد من خالل مناذج 

اأي اجلمع  ب� »البهللة«،  التي تت�ضف  �ضخ�ضياته 

ابن  راأى  حيث  باجلنون،  والتذرع  احلكمة  بني 

وزهد  بالباطن،  )معرفة  »البهللة«:  يف  عربي 

مب��ا ه��و متح�ضل م��ن اخل���ارج( وي��ق��رن ه��وؤالء 

البهاليل اأو »جمانني احلق« كما ي�ضميهم بطبقة 

ْن �ضاهَد ما �ضاَهدوا واأبقى 
َ
االأولياء واالأنبياء )م

اأعطى  قد  فاإنه  واأمكُن  اأح�ضُن  فذلك  عقُلُه  عليه 

هذا  نه  ومكَّ ل( 
ُ

�ض
َّ
الر اأُعطيت  مما  قريبًا  ِة 

َّ
القو من 

يغلفها  اأن  ال�ضخ�ضيات  هذه  ملثل  الذكي  الر�ضم 

مبكانه  يخرج  واأن  �ضحرية،  اإن�ضانية  باأطياف 

فجعل  فالكونية،  االإقليمية،  اإىل  ال�ضيق  املحلي 

ماركيز  »ماكوندو«  تقارب  »جقور«  حملة  من 

تقدير  اأقل  على  اأو  العزلة«  من  عام  »مائة  يف 

بانوراما  لري�ضم  ال�ضياب  »جيكور«  ت�ضاهي 

عري�ضة لتاريخ بالد بل تاريخ منطقة باأكملها. 

وهو ما جعل الراوية حتظى باهتمام عاملي بعد 

اأعقاب  يف  واالأملانية  االإنكليزية  اإىل  ترجمتها 

الغزو االأمريكي العراق عام 2003. 

اإال  ياأتوا  مل  الرواية  هذه  يف  املالئكة  كان  واإذا 

يف  البالد  م�ضري  فاإن  واخليبة  اخلديعة  ببذور 

غام�ضة  رواي��ة  يف  ل  يت�ضكَّ »االأ���ض��الف«  رواي��ة 

�ضوى  لي�ص  ال�ضيطان  لكن  ال�ضيطان،  كتبها 

ومن  فاو�ضتية؟  �ضفقة  هي  فهل   ،
ٍّ
خفي موؤلف 

 - ال�ضيطان  جانب  ف��اإىل  االأ�ضيل؟  ال��راوي  هو 

ل يف حياته  يتدخَّ الذي  الرافدين  اأر�ص  فاو�ضت 

وم�ضريه ال�ضخ�ضي وم�ضري البالد-هناك عادل 

)النا�رض  العزاوي  وفا�ضل  املوؤلف،  البطل  �ضليم 

�ضورة  يعطي  للواحد،  التعدد  وهذا  يقول(  كما 

اأدب  يف  الداخلي  التنا�ضخ  عن  اأخرى  منوذجية 

العزاوي ولعل هذا االقتبا�ص من الرواية املن�ضورة 

العراق،  غزو  من  عامني  قبل  اأي   2001 عام 
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طبيعة  عن  خطرية  تنبوؤية  ملحة  الإعطاء  يكفي 

هذا العمل: »ما كان ينبغي لك اأبها ال�ضيطان اأن 

التي  بالطريقة  تاريخه  وتقلب  بالعراق  ت�ضتفرد 

فعلتها من اأعطاك احلق يف اإنزال اللعنة عليه؟« 

عدة  ب��درا���ض��ات  امل��الئ��ك��ة«  »اآخ���ر  حظيت  واإذ 

واقعي  ت��اري��خ  ع��ن  تتحدث  الأن��ه��ا  ت�ضتحقها، 

واأحداث حدثت بالفعل وت�ضت�رضف امل�ضتقبل يف 

اأرخنة  الوقت نف�ضه، فاأن رواية »االأ�ضالف« هي 

جديدة  اإ�ضاءات  اإىل  �ضتحتاج  ولذا  للم�ضتقبل! 

وعميقة لتقراأ على وفق ما اآلت اإليه الوقائع يف 

عراق ما بعد 2003. 

الراوية  ويف  مالئكة،  ثالثة  االأوىل  الرواية  يف 

من  ينبعثون  موتى،  ج��راالت  اأرب��ع��ة  الثانية 

)حكم  جديد  من  العراق  بحكم  ويحلمون  موتهم 

قا�ضم،  الكرمي  عبد  فعاًل:  جراالت  اأربعة  العراق 

ع��ارف،  الرحمن  وعبد  ال�ضالم  عبد  واالأخ��وي��ن 

واأحمد ح�ضن البكر و�ضواًل اإىل �ضدام( فال حلَّ اإال 

بقوة ال�ضيطان ليدمرهم نهائيًا ويقود العراقيني 

اإىل جحيم ال يعرف قراره.  

مالئكة  وعود  بني  العراق  م�ضري  يتلخ�ص  فهل 

خطائني وما خططه له خيال ال�ضياطني؟ فبذرة 

�ضخ�ضية  اأنتجت  االأوىل  ال��رواي��ة  يف  املالئكة 

»التاريخ  ينهي  الذي  »االأ�ضالف«  يف  ال�ضيطان 

اإىل  الدموي للعراقيني« لكنه يقودهم يف قوافل 

تاريخكم  الأختم  جئت  ال�ضيطان  )اأن��ا  اجلحيم! 

اأخرى  بعد  قافلة  اقودكم  اأن  قبل  هنا،  الدموي 

اإىل اجلحيم...مل يكن اإطالق �رضاحكم من القف�ص 

لتعيثوا يف االأر�ص ف�ضاداً(

وهكذا يتجدد خلق املنفى مثل تتجدد املتاهة، 

منفى  جم��رد  يكن  مل  ال��ع��زاوي  فا�ضل  ومنفى 

مكاين بحثًا عن مالٍذ اآمن بعيداً عن اال�ضطهاد، 

بل م�ضكلة وجودية تتعلق باحلرية، ونزعة التمرد 

�ضه 
ِّ
تكر ما  مع   

ٌّ
م�ضتمر  

ٌ
دام �ضِ اإن��ه  واالن�ضقاق، 

اجلماعة، واحتجاج على اإخ�ضاع الفرد لنامو�ص 

جماعي. وحماولة اإعادة تكوين الهوية يف والدة 

جديدة بل والدات متعددة. ومبا اأن احلياة نف�ضها 

منفى منذ �رضخة الوالدة فينبغي اال�ضتمرار يف 

النفي  يف  واالإيغال  ال�رضخة،  تلك  مثل  اإط��الق 

حدَّ التيه، وحتى الفناء قبل الو�ضول اإىل االأبدية 

اأنَّ  ومب��ا  نهائيًا،  املنفى  مبفهوم  تطيح  التي 

الفردو�ص  من  طرد  عن  كناية  الالهوتي  املنفى 

فردو�ص  عن  البحث  ينبغي  فال  اآدم  خطيئة  منذ 

اأو العودة للفردو�ص القدمي بل االيغال يف  بديٍل 

وقت  منذ  الفني  التجريب  اإىل  قاده  الذي  التيه 

الذي  امل�ضري  ذلك  نف�ضه  الوقت  يف  وهو  مبكر، 

ي�ضت�ضعره كل كاتب خالق وينذر له حياته ورمبا 

لهذا مل يعد فا�ضل اإىل العراق، �ضاأنه �ضاأن كثريين 

ال�ضيا�ضية  احلقبة  »زوال«  بعد  العراقيني،  من 

التي ا�ضطرتهم للهجرة، ذلك اأنه يوؤمن باملنفى 

)الكون  الذهني والروحي يف  امل�ضتحيل: املنفى 

واالقتالع  اجلغرايف،  املنفى  ولي�ص  املهجور( 

من الرتبة االأوىل. يكتب فا�ضل ذلك يف ق�ضيدة 

»ال�ضحراء« عام 1973 اأي قبل اأْن يتحقق منفاه 

املكاين مبغادرته العراق عام 1977:

اًل
ْ
م

َ
»اأمالأُ كي�ضي ر

 يف املنفى وطنًا«
ُ

�ص
ِّ
واأوؤ�ض

زوادة  جم��رد  يعد  مل  ه��ذا  ال��رم��ل   
َ

كي�ص ل��ك��نَّ 

العزاوي  يوظفه  اإذ  ال�ضاقة،  الرحلة  �ضخ�ضية يف 

يف فانتازيا �ضاخرة يف روايته »االأ�ضالف« من 

التاأ�ضي�ص  )ال��رتاب  �رضكة  تن�رضه  اإع��الن  خالل 

الوطن يف املنفى( تعلن فيه ا�ضتعداداها لتزويد 

املنفيني بالرتاب من اأية بقعة من الوطن اإىل اأي 

مكان من املنفى لي�ضيدوا فيه الوطن، يف عودة 

كوميدية �ضوداء »اإىل ما ال عودة اإليه!«  
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الكاتب  كتب  عوامل  القيامة يف  فر�ضان  يهجم  حني 

العراقي عبا�ص خ�رض )الذي ين�رض اأعماله باالأملانية( 

خ�رض  رواي���ة  يف  ال�ضحكات.  هجومها  ت��راف��ق 

»برتقاالت الرئي�ص« وهي من روايات ال�ضجون، التي 

حظيت بثناء كبري ي�ضبح وا�ضحا ملاذا يكون احلال 

هكذا: ال�ضحك يدافع عن اال�ضتقالل ال�ضخ�ضي الذي 

لكن �ضحكات  والياأ�ص.  التعذيب  يكاد يتحطم حتت 

عبا�ص هي هدية اأي�ضا لقرائه االأملان الذين يحميهم 

هذا  يظهر  اإن�ضانية.  لفتة  ال��واق��ع.  يف  يرويه  مما 

فا�ضل  �ضنا  االأكر  زميله  لدى  ال�ضحك  من  اجلانب 

فال�ضحك  اخللفية:  يف  اآخر  جانب  ل�ضالح  العزاوي 

»اآخ��ر  رواي��ت��ه  م��ن خ��الل  ي��دوي  ال��ذي  ال�ضيطاين 

املالئكة« هو �ضالح حاد.

 ولد فا�ضل العزاوي يف العام  1940 يف كركوك، 

اأرادوا  الذين  ال�ضعراء  اولئك  اإىل حلقة  منتميا هناك 

با�ضتقاللهم  احلداثة،  اإىل  العراقي  االأدب  يقودوا  اأن 

عام  البعث.  حل��زب  ال�ضيا�ضي  التاأثري  عن  اأي�ضا 

1977 ذهب فا�ضل العزاوي اإىل املنفى، اإىل اأملانيا 
للم�ضايقة  تعر�ضه  ا�ضتمر  حيث  الدميوقراطية، 

برلني  يف  يعي�ص  كان  اأي�ضا.  هناك  االأمن  قبل  من 

العامل  يف  الكتاب  اأبرز  من  عد 
ُ
ي اأنه  رغم  الظل،  يف 

بعده  ولد  الذي  خ�رض  عبا�ص  زميله  يروي  العربي. 

بجيل يف بغداد عام 1973 اأنه كان يقراأ يف �ضبابه 

بداية  يف  قام  انه  حتى  املمنوعة.  العزاوي  اأ�ضعار 

الت�ضعينات بتوزيع ن�رضة يف �ضوق الكتب يف بغداد، 

ح�ضني  �ضدام  من  ت�ضخر  لل�ضاعر  ق�ضيدة  ت�ضمنت 

وحروبه امل�ضحكة.  

رواية فا�ضل العزاوي االأكرث جناحا »اآخر املالئكة« 

بالعربية   لندن  يف   1992 العام  يف  �ضدرت  التي 

العام  يف  االجنليزية  اىل  مرتجمة  ن�رضها  اأع��ي��د 

2007 يف الواليات املتحدة االأمريكية بطبعة اأوىل 
ب� 000 200 ن�ضخة. االآن فقط �ضار ميكن للرواية 

اأن ُتقراأ باالأملانية برتجمة الري�ضا بندر، حيث جتري 

اأحداث »اآخر املالئكة«  يف مدينة كركوك، التي هي 

االإ�ضالمية  الدولة  بني  القتال  بوؤر  من  واحدة  اليوم 

يف  اأحداثها  جتري  اأكر  وبدقة  العراقية.  والقوات 

الرواية  لهذه  احلقيقي  البطل  هو  الذي  جقور  حي 

متعددة االأ�ضوات.

  يعي�ص هنا يف �ضنوات اخلم�ضينات  تركمان، عرب، 

اليومية بينما  كرد، ويهود ب�ضالم فرحني بحياتهم 

هنا  بغداد.  من  البالد  الثاين  في�ضل  امللك  يحكم 

يقيم  اأن  اأراد  حني  لقبه  على  نايلون  حميد  يح�ضل 

ال�ضنوات  ع�رضات  بعد  اجنليزية.   �ضيدة  مع  عالقة 

اجليب  دليل  م�ضطفى  اأن��ور  العقيد  ب�ضفته  يكتب 
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 �إن�صا فيلكه - ترجمة: �صاملة �صالح*

الأ�ضطورة الأزلية للخطيئة الب�ضرية ب�ضحكة �ضيطانية

فا�ضل العزاوي

يف روايته ال�ضاخرة الكبرية »اآخر املالئكة« باللغة الأملانية

* كاتبة ومرتجمة من العراق تقيم يف املانيا زوجة �ضاحب امللف 



عبداهلل،  برهان  ال�ضبي  يرتعرع  اأي�ضا  هنا  للثورة. 

االأكرث  يبقى  لكنه  جمدا،  يحقق  اأن  يريد  كان  الذي 

املثرية.  مقالبه  بهلول  دروي�ص  ميار�ص  هنا  حيلة. 

على  �ضهيدا  االأ�ضود  من�ضور  قول  قره  ي�ضبح  وهنا 

القادري  العابدين  زين  املال  وي�ضبح  منه  الرغم 

اإماما فا�ضدا ولكن بنوايا طيبة. 

حي  يف  النا�ص  بال  ي�ضغل  كان  ما  هي  ال�ضياطني 

جقور يومذاك. اأما ال�ضيا�ضة فلم تكن تهم اأحدا، الأنها 

اإدارة  تخطط  عندما  يتغري  هذا  كل  لكن  تعنيهم.  ال 

احلدود  االعتداء  هذا  »جتاوز  املقرة.  اإزالة  املدينة 

كان  كركوك،  مدينة  يف  للنا�ص  بالن�ضبة  املحتملة 

احلكومة  تقوم  اأن  ولكن  �ضيء  كل  قبول  باالإمكان 

من  الكثري  وبينهم  واالأج���داد  االآب���اء  قبور  بنب�ص 

تت�ضكل  ال�ضاحلني هو جتديف مطلق.« هل  االأولياء 

التعليقات  هذه  مبثل  ك��ال،   �ضيا�ضية؟   اإرادة  االآن 

املالئكة  اآخر  �ضكاواهم.  العزاوي  ي�ضف  اخلبيثة  

علينا  به  العزاوي  يحتال  ما  هو  للق�ض�ص،  �ضوق 

للتاريخ  كانعكا�ص  ال�ضحرية  الواقعية  با�ضلوب 

احلقيقي للعراق. االإ�ضاعة هي عربته ال�رضدية  

بتدفق  والتغيريات  االأح��داث  �ضل�ضلة  لنا  يروي  اإنه   

واحدة  لثانية  حتى  ولو  مملة  لي�ضت  رواي��ة  دائما، 

ودائما باحليلة املح�ضوبة التي جتعل القارئ يحدد 

موقفه من �ضخ�ضية الرواية. فمن غرينا املعني حني 

يبداأ لولب العنف بالدوران؟

واإمنا  العراق فقط  رواية عن  »اآخر املالئكة«  لي�ضت 

نوع من حمكمة هريونيمو�ص بو�ص العاملية، حيث 

خلطيئة  االأزلية  االأ�ضطورة  العزاوي  فا�ضل  يروي 

من  احلط  �ضيطانية.  ب�ضحكة  الب�رضية  املجموعة 

ن�ضوة التعذيب بدرجة بازولينية جتعلها مهزلة.

�ضوى  تبقى  ال  امل�ضعور  الرق�ص  ه��ذا  نهاية  يف 

�ضخ�ضية واحدة: املحتال برهان عبداهلل الذي ي�ضبه 

عاما   46 يطوف  الذي  �ضامي�ضو  لدى  �ضليميل  بيرت 

اأن  قبل  ال�ضبعة  االأميال  بحذاء  العامل  تاريخ  خالل 

يعود �ضيخا اإىل حي جقور. 

ال�ضطور  بني  هنا  تختفي  تكاد  التي  املنفى  دراما   

اخلتامية  ال�ضورة  اأم��ام  باهتة  ت�ضبح  واالأح��داث 

العزاوي  فا�ضل  به  ينهي  ال��ذي  املقلوب  للعامل 

خال�ضه ال�ضاخر.    

خالل  ظهورهم  على  املالئكة  يحمله  الذي  الربيع 

»�ضيكون  االأكيا�ص:  يف  ف�ضد  قد  باأكملها  الرواية 

هناك دم دائما على هذه ال�ضجادة  البنف�ضجية، على 

هذا الوطن الكبري امل�ضمى كفنا.«

 

بال�ضبط   ال�ضحيحة  النرة  بندر  الري�ضا  وجدت  لقد 

باالأملانية لهذه امللحمة الغنية الذكية.
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ل كتاب �ضعرّي قراأته لفا�ضل 
ّ
 كان »ال�ضجرة ال�رضقية« اأو

العزاوي، عرثت عليه �ضدفة يف منت�ضف ال�ضبعينات على 

ذلك  ومنذ  بتون�ص.  مكتبة  يف  بقليل،  بعدها  اأو  اأذكر،  ما 

على  اأرّدده  الكتاب؛  هذا  من  بع�ضا  حفظت  وقد  اليوم، 

ة وال اأزال، انعقدت �ضلتي  ّ
اأ�ضدقائنا يف جمال�ضنا اخلا�ض

بالعزاوي �ضاعرا كاتبا ا�ضتثنائّيا يف املدر�ضة العراقّية كما 

 اأن اأنعته اأي�ضا. فالكتابة عنده 
ّ
يها، وكما اأحب

ّ
 اأن اأ�ضم

ّ
اأحب

ه  ن�ضّ ينّد  ة 
ّ
ثم ومن  »حدثية«،  واحلداثة  �ضمولّية،  جتربة 

العربي  االأدب  قراءة  يف  عليه  داأبنا  الذي  الت�ضنيف  عن 

اده املعروفني يف 
ّ
املعا�رض؛ ويتعّذر اأن تقرنه باأّي من رو

العراق وخارجه. ظللت اأتابع جتربته ب�ضغف كبري، فقراأت 

�ضالما  املوجة  اأّيتها  و»�ضالما  الع�ضافري«  »كاتدرائّية 

اأّيها البحر« و»خملوقات فا�ضل العّزاوي اجلميلة« و»اآخر 

اجلمل؛  دار  عن  ال�ضادرة  ال�ضعرّية  واالأعمال  املالئكة«، 

رمّبا  اإذ  فيه،  القول  تف�ضيل  ب�ضدد  ل�ضت  اأنا  ا 
ّ
مم وغريها 

اأنا  الذي  ال�ضياق  يف  يعنيني  ما  اأّن  ذلك  بع�ضها.  فاتني 

اأن   �� اأقروؤهم مبحّبة ومتعة  الذين  اأفعله مع  � وهو ما  به 

ه اأكان �ضعرا اأم رواية؛ وقد  اأم�ضك باخليط الذي ينتظم ن�ضّ

هيئة  اأو  النجوم،  اجة 
ّ
ن�ض العنكبوت  خيط  غري  يكون  ال 

تواريها. الأقل �ضوء الن�ّص الداخلي، اأو هذا الذي ميكن اأن 

يتجاذبه  الن�ّص  وهذا  باحلا�رض.  اجلمايل  الوعي  يه 
ّ
ن�ضم

�ضكال اأو بنية و�ضورة وداللة، طرفان منذ البدايات ورمّبا 

تنا�ضب  من  �ضماتها  بكّل  »االأبولونّية«  هما:  اليوم،  اإىل 

من  �ضماتها  بكّل  و»الديونيزو�ضّية«  وتناغم،  وت��وازن 

�ص 
ّ
م�ضادفة وع�ضوائّية وغرابة، اأو بناء لغوّي خا�ّص يقو

ما ن�ضمّيه »املعنى املنطقي« الذي يديره القارئ العادي 

اأو لغة ماأنو�ضة تكاد تكون »�ضوفّية«  الفهم،  على قاعدة 

باملعي�ص  تاأخذ  وهي  حّتى  ال�رضقّية«،  »ال�ضجرة  يف  كما 

واليومي؛ ولكنها ت�ضتولد مع ذلك �ضورا »�رضيالّية« اأو هي 

تذّكر بال�رضيالّية؛ وفيها يتخّيل ال�ضاعر املا�ضي دون اأن 

ي�ضتعيده، وكاأّنه الكائن الذي يكون حيث ال يكون؛ اأو هو 

على راأي اأبي مّتام »ذكرتك حتى كدت اأن�ضاك...«

يطويها  التي  اللغة  اأث��ر  اأعني  االأث��ر«؟  »�ضعرّية  هي  هل 

�ضيء؟  كّل  الذاكرة  تعّفي  اأن  بعد  يتبّقى  ما  اأو  الن�ضيان، 

نته«؛ 
ّ
رمّبا، فاالأ�ضياء واالأ�ضماء يف ن�ّص العّزاوي اأو »مدو

تنه�ص ب�»طوبوغرافّية متخّيلة« ت�ضل بني اأزمنة واأمكنة 

اجلمايل  ن 
ّ
املكو هو  حيث  من  الف�ضاء  وتكتِنُه  لة، 

ّ
متحو

�ص الكتابة من 
ّ
االأظهر بل االأقوى يف »�ضعرّية االأثر«، وتوؤ�ض

حيث هي تغريب الأو�ضاع طبيعّية اأو الأ�ضياء ماألوفة، بل 

جتعل ال�ضيء الذي لي�ص له م�ضاّد، يكت�ضب بنية خم�ضو�ضة 

يف حقل الظواهر، ويتمّدد خارج عامله اخلا�ّص؛ فيتحّدث 

اإلينا، ون�ضغي له؛ ونتوا�ضل معه. 

وقد ال يكون الن�ضيان �ضوى »ذاكرة خمذولة«. واإذا جاز يل 

اأن اأعّد الذاكرة يف ن�ّص العّزاوي

فاإّن  مرئّية،  غري  كتابة  اأي  وت�ضجيل،  وتقييد  كتابة  فعل 

يف  ال�ضاأن  هو  كما  حها 
ّ
م�ضح اأو  م�ضلحها  هو  الن�ضيان 

اجلذر الالتيني لفعل »ن�ضي«.

 وحّتى يف العربّية فالن�ضيان م�ضدر الفعل )ن�ضي( ولهذه 

والثاين  ال�ضيء،  اإغفال  على  اأحدهما  يدّل  اأ�ضالن  املادة 

هو  اأو  يذكره،  مل  اإذا  ال�ضيء   
َ
ن�ضي من  ل 

ّ
فاالأو تركه.  على 
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غ 
ّ
ي�ضو مبا  لها؛  ح�ضوره  بعد  النف�ص  عن  ال�ضيء  ع��زوب 

القول باأّن »الن�ضيان« �ضكل من اأ�ضكال ح�ضور الغائب، اأو 

هو �رضب من ا�ضتخفاء االأثر.

نة، الداخلي؛ 
ّ
  لعّلي اأكون بهذا قد اأم�ضكت ب�ضوء هذه املدو

بني  والفوا�ضل  احلدود  �ص 
ّ
تقو اإّنها  اأقول  اأن  وفيه ميكن 

االأجنا�ص االأدبّية؛ حّتى لكاأّننا اإزاء بنية متاٍه باملطابقة. 

اأو  »اجلن�ص«  ملقولة  متتالية  مراجعات  اليوم  وهناك 

ملا  كثريا  نطمئّن  نعد  ومل  و«ال�ضعر«،  االأدب��ي«  »النوع 

 من ت�ضنيفات اقت�ضتها دوافع هي يف اأحيان كثرية 
ّ
ا�ضتقر

اإيديولوجّية، واأحيانا تب�ضيطّية. وقد ال تكون هناك حدود 

جلّية  اأو قطعّية. 

�ضحيح اأّن الّتهجني �رضورة حداثّية يف الكتابة، و�ضحيح 

اأّن الرتا�ضح بني اخلطابات واالأجنا�ص يوّفر دفقا جتديدّيا 

اأّن ذلك ال يعني، باملقابل،  اإاّل  نف�ضها؛  االإبداعّية  للكتابة 

انتفاء تخوم االأجنا�ص عند العزاوي، واإمّنا يعني »ر�ضمها« 

ة ن�ضو�ضه. 
ّ
اأمارة قو الواقع،  رْخٍو مِرٍن هو يف  على نحو 

موارد  على  ُم�رضعة  كرى  ور�ضة  عنده  االأدبّية  والكتابة 

ن�ضو�ص  بني  وت�ضبيك  خمتلفة  الأجنا�ص  وجت�ضيد  �ضتَّى، 

نْحو  بينها على  واالأن�ضاب تتعالق فيما  االأزمنة  متباينة 

نف�ضه،  الوقت  يف  هي،  حيث  من  متماهية  فهي  ملتب�ص؛ 

متجاورة؛ من حيث هي، يف الوقت ذاته اأي�ضا، متَحاورة. 

ومن حيث هي يف الوقت ذاته تتفا�ضُل ليتجاوز بع�ضها 

عند  �ضاأنها  العزاوي  عند  الكتابة  اإّن  اأق��ول  اإذن  بع�ضا. 

ال�ضعراء الكّتاب اال�ضتثنائّيني، مرجل يغلي ال غطاء له وال 

يتال�ضى ُبخاره.

بوا�ضطته  يختلق   ،»
ّ
مرجعي  

ّ
ذاتي »�ضري  العّزاوي  نة 

ّ
مدو  

يف  حمافظا  ويظ�ّل  ووج���ودا  �ضخ�ضّية  لنف�ضه  الكاتب 

كما   
ّ
الواقعي )ا�ضمه  ة 

ّ
احلقيقي� هوّيته  على  نف�ضه  الوقت 

»اآخر  اأو حّتى يف  العزاوي اجلميلة«  يف »كائنات فا�ضل 

مزدوجا:  قرائّيا  ميثاقا  القارئ  مع  مقيما  املالئكة«؛ 

اأنا  حكاية،  لكم  اأروي  الكاتب  ال�ضاعر  املوؤّلف  فا�ضل  اأنا 

بطلها؛ غري اأّن اأحداثها مل تقع يل البّتة. واأظهر ما ميّيز هذا 

النوع من«التخّيل« العجيب، اأّن املتلّفظ �ضخ�ضّية تخييلّية 

ب 
ّ
ال تطابق بينها وبني املوؤّلف، ولكّن املوؤّلف ال ينفّك يقر

ورمّبا  معها.   وت�ضابه  قرابة  اأوا�رض  ويعقد  وبينه؛  بينها 

ما  اأّن  غري  املوؤّلف،  مع  »الهوّية«  يف  تطابق  هناك  كان 

بعيدان  تّتخذه من مواقف،  اأحداث وما  الذات من  تعي�ضه 

 .
ّ
عن �ضرية املوؤّلف وما عا�ضه يف الواقع املرجعي

ه م�ضطورا بني ذاكرة متاهة  اأن يكون ن�ضّ د  ضّ
  وهو يتق�

اأو هي فو�ضى، ورغبة يف النظام تخفي رغبة يف ح�ضول 

معنى اأو داللة   ابن كركوك اأم ابن املهجر وكّل مكان ينبت 

املعقودة  املتاهة  هذه  ينتظم  خيط  واأّي  طّيب؟  »الن�ّص« 

على االنفعال اأو الوجدان على قدر انعقادها على االإدراك، 

 ،
ّ
لولبي اأو  حلزويّن  ب�ضكل  تدريجّيا  يتجّلى  املتلّفظ  حيث 

اماته، ويتخّبط يف خيوطه؟
ّ
وينجرف يف تّيار الكالم ودو

اأو  متناق�ضني  �ضكلني  ب��ني  اجل��م��ع  على  م���داره  ن�����ّص 

على  الذاتّية  ال�ضرية  مثل   
ّ
مبني �رضد  بداهة:  متدافعني 

)اأي ال�ضخ�ضّية( واالإيهام بالواقع،  ذاتّية الكاتب وال�ضارد 

اأو بعالقة ما بني الفّن واحلياة؛ كما هو ال�ضاأن يف العمل 

الروائي، حيث املوؤّلف يق�ّص حياته، وما يدور يف خلده 

ما  اأو  ب��ذواٍت،  وط��ارئ  اأوه��ام  عار�ص  ومن  اأفكار،  من 

االأ���رضار؛ ولكن  االأط��وار وعجيب  تنطوي عليه من غريب 

اأحيانا،  فة 
ّ
حمر اأ�ضماء  وبا�ضتعمال  الرواية،  باأ�ضاليب 

عدول  من  االلتفات  اأ�ضلوب  اأو  الغيبة  �ضمري  ا�ضتخدام  اأو 

من التكّلم اإىل الغيبة اأو اخلطاب اأو العك�ص. وفيها يلتب�ص 

»اأنا« ال�ضارد ب�«اأنا« ال�ضخ�ضّية ب�«اأنا الكاتب، وهو ين�ضى 

غ 
ّ
ما يريد اأن ين�ضى، ويتذّكر ما يريد اأن يتذّكر.  وال م�ضو

لذلك �ضوى اأّن العامل التب�ص واأ�ضكل على �ضاحب املعرفة 

املنّظمة بفعل احتجابه �ضمن اال�ضتعارة واملجاز و�ضّتى 

يف  مبا  خطاب  ة 
ّ
ثم فلي�ص  يكن  ومهما  البيان.  �رضوب 

ذلك اخلطاب العلمي الدقيق، ال يناط بعهدته تخييل فكرة 

جماز،  اأو  ا�ضتعارة  تو�ضيب  به  ي�ضتاأثر  ال  اأو  �ضورة،  اأو 

الذي  احلّد  اإىل  ت�ضبيه،  اأو  كناية  التقاط  ي�ضتهويه  ال  اأو 

يتعّطل فيه ا�ضتجالء احلقيقة اأو الهوّية يف »�ضفائها« اأو 

»نقائها« املفرت�ضني؛ الأّن احلقيقة ن�ضاأت بطبيعتها على 

ت�ضبيه  و�رضوب  والكنايات  اال�ضتعارات  من  ح�ضد  اأّنها 

االأ�ضياء باالإن�ضان.

االإيجابي  الهجينة باملعنى  الكتابة  النمط من  ومثل هذا 

للكلمة واأق�ضد »القوّي« قد يكون اأقرب اإىل االأداء الكنائي 

بح�ضور  يّت�ضم  اأن  اإاّل  ميكن  ال  �ضئنا،  اإذا  »القناع«  اأو 

 
ّ

املتكّلم واملخاطب واملعنى يف اآن، ولكن يف �ضياق اأم�ص

 النرثّي؛ حيث الكتابة نف�ضها �رضب من تغريب 
ّ
بالكتابي

 يف حال املنطوق. فال 
ّ
املاألوف اأو ما يعتقد اأّنه الطبيعي

الن�ّص  هذا  �ضجّية يف  على  اإر�ضال  وال  بداهة  وال  ارجتال 
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القوّي � وهذا نعت اأف�ضل يف تقديري من »جميل« � واإمّنا 

واإعادة  العقل واحلْد�ص معا،  » كتابة« حمكومة ب�ضوابط 

تقطع  ثانيا؛  لغوّيا  تعميدا  »تعميدها«  االأ�ضياء،  ت�ضمية 

لت�رضعه  اال�ضم،  اأ�رْض  من  االأ�ضياء  �ص 
ّ
تخل� اأو  الكلمة،  دابر 

وقفا  ذاك،  قفا  ذا  وجه  حيث  معا  والواقع  اخليال  على 

االأ�ضياء  اأن ترتا�ضل  ذاك وجهه. ولي�ص بامل�ضتغرب عنده، 

واملو�ضوعات على نحو غري ماألوف، واأن يحّفها االألغاز 

اإىل  اأن ي�ضوق ذلك  والغرابة يف كّل م�ضالكها، ولكن دون 

اإمّنا  اعتباطّية.  اأو  م�ضادفة  ثمرة  ترا�ضلها  ب��اأّن  القول 

يف  قائمة  متاثالت  اإ�ضاءة  قاعدته   
ّ
منطقي تنافر  هناك 

الن�ّص نف�ضه، مثلما هي قائمة يف نظام »اجلن�ص«  نظام 

الذي ين�ضوي اإليه؛ اإذا كان البّد من الت�ضنيف. وال�ضورة 

ترتبط بتمثيلّية الّلغة ومدى قدرتها على متّثل جملة من 

ورة  االأفكار واملفاهيم اأو املعاين والدالالت. وتاريخ ال�ضّ

ال�ضاعر  اأّن خرة  اإمّنا يعّلمنا، قبل كّل �ضيء  ومفاهيمها، 

فما بني  مبا�رضة،  مّنا، غري  اأّي  مثل خر  العامل هي  عن 

ها 
ّ

اللغة ب�ضفتها موج ال�ضيء والذات املتعالقني، تنه�ص 

للّداللة.

 اأن اأقول اإّنه اجلنون، مع اأّنه قد يكون �ضكال اآخر 
ّ
 وال اأحب

وهي  احلياة  �ضخب  ال�ضخب  واإمّن��ا  الوجود،  اأ�ضكال  من 

 الفّذ.
ّ
تغلي يف جتربة هذا العراقي

احلياة،  جتربة  عن  تنف�ضل  ال  روائّية،  اأو  �ضعرّية  جتربة 

وما نعّده �ضعرا، اإمّنا هو حتويل �ضكل لغوّي اإىل �ضكل من 

اأ�ضكال احلياة اإىل �ضكل  اأ�ضكال احلياة، وحتويل �ضكل من 

تعني  ماذا  حّق.  عن  مي�ضونيك  هري  يقول  كما  لغوي، 

كلمة �ضعر؟ اأقّدر اأّن ذلك يجري مبناأى عن كّل التعريفات 

ال�ضعر  بني  اخللط  على  تقوم  التي  وال�ضكلّية  الثقافّية 

 .
ّ
واأبيات ال�ضعر: اإّن مرّد البيت اإىل الوزن، فهو تقنني �ضكلي

ة اأكرث �ضوءا من اخللط بني االأبيات وال�ضعر. لقد 
ّ
ولي�ص ثم

 بيت 
ّ
كان فيكتور هيجو يعرف هذا، وهو القائل: »ال اأحب

 ال�ضعر«، وقبله قال ذلك اأر�ضطو اأي�ضا. ما 
ّ
ال�ضعر، اإمّنا اأحب

يف  اللغة  ويغرّي  احلياة  يغرّي  ما  �ضيء  هو  ق�ضيدا  يه 
ّ
اأ�ضم

الن�ّص  مزّية  هذا  اأّن هذه  واأقّدر  اأعي�ضه.  ا 
ّ
انطالقا مم اآن، 

اال�ضتثنائي. 

هو  ق�ضيد  وكّل  ق�ضيد،  هو  العّزاوي  نة 
ّ
مدو يف  ن�ّص  كّل 

�ضكل حياة يغرّي اللغة، و�ضكل لغوّي يغرّي �ضكال من اأ�ضكال 

الأّنها  عظيمة  هي  العظيمة،  ال�رضدّية  والن�ضو�ص  احلياة. 

العظيمة  الفل�ضفّية  واالآث��ار  مطاويها.  يف  ق�ضيدا  حتمل 

ذلك ن�ضو�ص  اأي�ضا. وق�ص على  الق�ضيد هي  فيها  يجري 

ن�ضّنفها دينّية وهي �ضعرّية، وكان الباقاّلين عامل االإعجاز 

يقول عن القراآن اإّنه �ضعر ال مبعنى الق�ضيدة واإمّنا مبعنى 

ال�ضنعة اللطيفة يف نظم الكالم. 

وال�ضرية  بالواقع  التاريخ  يلتب�ص  العزاوي  مدونة  يف   

�ص مهما يكْن ن�ضيبه  َ�ضَ
والرحلة اأو ال�ضفر. وال�رضد اأو الق�

اأو  تخّيال  كونه  يعدو  ال  به،  االإيهام  من  اأو  الواقع،  من 

اأو حقيقة، ما عدا الق�ّص.  افرتا�ضا؛ لكن كّل ما فيه واقع 

بل هو طريقة يف ابتعاث امل�ضتقبل وت�ضويره يف �ضورة 

الذي يحدث يف احلال، اأو كاأنه يحدث االآن يف زمن التكلم 

كما يف »اآخر املالئكة«.

ن�ضو�ص  من  ن�ّص  اأّي  يف  تالفيه  ميكن  ال  �ضوؤال  ة 
ّ
وثم

العّزاوي، وهو: اأعلينا دائما اإجراء هذا التمييز بني املوؤّلف 

ة كّلما كان ال�ضارد هو الكاتب نف�ضه مثلما  وال�ضارد، خا�ضّ

القارئ  هو  مثلما  يرويها  التي  ة  الق�ضّ يف  �ضخ�ضّية  هو 

اأي�ضا؟ وما اإىل ذلك من اأ�ضئلة؛ فكيف نحّد العالقات ونر�ضم 

اأو  و«اخلارج«؟  املحكي  العامل  »الداخل« يف  بني  احلدود 

الكبري تقريبا  الفارق  الزمنّية، ونحن نقي�ص  كيف ن�ضبط 

بني زمن الفعل ال�رضدي وزمن الق�ّص؟ 

ة يف كّل ن�ّص عنده ما يغري القارئ باإدماج ال�ضوت 
ّ
ثم

ال�ضارد  اأنا  طت 
ّ
تو�ض كّلما  ة  خا�ضّ الن�ص،  مبوؤّلف  ال�ضارد 

ة. بني القارئ والق�ضّ

اأداره  �ضواء  الن�ص،  نظام  يف  املتكّلم  �ضمري   فح�ضور 

املوؤلف ب�ضيغة »اأنا« اأو على مقت�ضى اأ�ضلوب »االلتفات« 

وعن  املخاطبة،  اإىل  االإخبار  عن  املتكّلم  ان�رضاف  من 

مات قراءة االألفة، 
ّ
املخاطبة اإىل االإخبار؛ اإمّنا هو من مقو

اإذ ميكن اأن يدّل حد�ضا اأو ظّنا على جتربة عند القارئ هي 

فها.
ّ
جتربة »التقّبل الّذاتي« اأو اإدراك الذات وتعر

ولكّنهم  اء، 
ّ
ال���ق���ر جميع  عند  متجان�ضة  لي�ضت  وه��ي 

يتقا�ضمونها بن�ضبة اأو باأخرى، و«اأنا« هي مبثابة وا�ضل 

يتوّفرون  جميعهم  اء 
ّ
والقر والن�ّص.  القارئ  بني  رابط  اأو 

جوع 
ّ
والر الّنف�ص،  اإىل  الكالم  اإ�ضناد  يف  كة 

َ
املل� هذه  على 

االأ�ضياء  حتفظ  نف�ضّية  ة 
ّ
ق��و هي  حيث  من  ال��ّذاك��رة  اإىل 

يف  التكّلم  �ضمري  ذل��ك  يف  ووا�ضطتهم  وت�ضتح�رضها. 

علم  لهم  ونف�ضّية  ج�ضدّية  جتربة  اإىل  يحيلهم  اإذ  الن�ّص، 

وما  بالّنظر.  ال  باالختبار  يدركونها  هم  اأو  وخرة،  بها 
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مري »اأنا » اأّن املرجع هو �رضيرة  نالحظه يف ا�ضتعمال ال�ضّ

املتكّلم اخلا�ضة اأو دخيلته، وما قد يكون �ضدى اأوهام اأو 

بذواٍت عار�ضة اأو طارئة.

اأو  القول،  اإدراك  اإّن  القول  اإىل  ي�ضوق  ما  هذا  يف  ولعّل 

امللفوظ يفرت�ص اختزال »الفردّية« لكي يتيح فهم االأمور 

املتعّلقة با�ضتعمال »اأنا« يف هذا الّنمط من جتربة الكتابة 

يه »اإيالف الن�ص« 
ّ
اأ�ضم اأن   

ّ
اأحب � القراءة القائمة على ما 

واالأن�ص به. ومثل هذا ال�ضمري ي�ضعنا اإزاء متلّفظ اأو قارئ 

ميكن القول اإّنه مفرد ب�ضيغة اجلمع ذلك اأّن »االأنا« التي 

اأن  ميكن  ال��ذي  الوا�ضل  اإاّل  لي�ضت  الن�ّص  يف  ت�ضتوقفنا 

يكون »نحن«، اأي هذه املجموعة غري املحّددة التي تّت�ضع 

ن 
ّ
للمتكّلم اأّيا كان؛ مبا ي�ضوق اإىل القول اإّن القارئ مت�ضم

»اأنا«  اإّن  اأي�ضا.  »نحن«  يف  ن 
ّ
مت�ضم هو  مثلما  »اأنا«  يف 

بو�ضيجة  اأ�ضبه  حميمة  �ضلة  يعقد  علم،  لغري  با�ضم  اأ�ضبه 

القربى، بني املتكّلم وكالمه؛ �ضلة اأ�ضا�ضها عالقة متاثل. 

وهذا ال�ضمري »اأنا« الداّل على املتلفظ يف عالقة وجودّية 

»�ضديد  و�ضيوعه  ذي�وعه  من  الرغم  على  وهو  بالت�لفظ. 

الغرابة« ولي�ص باملي�ضور حما�رضته، لتعّقده وعدم ثباته. 

من  �ضخ�ضه  يف  ال�ضلطة  يح�رض  اأن  له  يتيح  ا 
ّ
مم وهذا     

الرئي�ضة،  ال�ضخ�ضّيات  يف  يرتّكز  الذهن  يجعل  واأن  جهة، 

ال�ضارد  هذا  عليها  يب�ضط  التي  تلك  اأي  اأخ��رى  جهة  من 

�ضلطته اللغوّية، اأو هي تدور يف فلكه. 

ومثل هذه القدرة ال متتح اأم�ضاجها وعنا�رضها من ملكة 

اأو  �ضارد  الأّي  تتيح  قوّية  ذاكرة  من  واإمّن��ا  ان�ضانّية  غري 

 يف �رضيرة ال�ضخ�ضّية، ليجلوها يف جملى 
ّ

متلّفظ اأن يند�ص

هو  اأو  العّزاوي  يختلقه  »دور«  فلعّله  الواقع.   اأو  الظاهر 

هو  حيث  من  الكاتب  بني  التمييز  ب�رضورة  على  يتبّناه، 

»اأنا اجتماعّية« والكاتب من حيث هو »اأنا اإبداعّية«.

يف  خال�ضة  ب�«اأدبّية«  القول  اإىل  ي�ضوق  ال  هذا  اأّن   َبْيَد 

نظام  يختفي  اأدب��ي  نظام  كّل  فخلف  الروائّية؛  ال�ضرية 

»الال  خالل  من  تتحّدد  ما  كثريا  نف�ضها  واالأدبّية  ثقايف، 

الثالثة:  امل�ضادر  تلك  من  ميتح  اإمّن��ا  والن�ّص  اأدب��ّي��ة«. 

الكاتب،   � واملوؤّلف  الرتجمة  اأو  ال�ضرية  �ضاحب  املوؤّلف 

وال�ضارد.

يه 
ّ
ي�ضم ما  اأو  »�ضيا�ضة«  اأو  »خّطة«  اإىل  توؤول  كّلها  وهذه 

»�ضيا�ضة  اأي  ال��ك��ت��اب��ة«  »ا�ضرتاتيجيا  امل��ع��ا���رضون 

اأي ما ُي�ضطلح  الكتابة«، واإىل مق�ضد هو مق�ضد املوؤّلف، 

»�ضورة  اأو  ن« 
ّ
»املت�ضم اأو  املتوّهم«  ب�«املوؤلف  عليه 

من  النوع  ه��ذا  يف  ميّيزه  ما  ولكن  الن�ضّية«.  امل��وؤّل��ف 

املوؤّلف  باأفكار  يلتب�ص  مق�ضده  اأّن  اال�ضتثنائّية،  الكتابة 

�ضي ب�ضاحبه، حتى  اأدب  بل هو  »البيوغرايف« وحاالته، 

ذلك  على  ودليلنا  �ضخ�ضّياته؛  بع�ص  خلف  يت�ضرّت  وهو 

الن�ّص  �ضاحب  ر 
ّ
يتحر ال  التي  »العا�ضقة«  اللغة  ه��ذه 

هذه  من  مو�ضع  غري  يف  نحار  نحن  بل  �ضطوتها،  من 

متلفظ  اإزاء  اأنحن  بل  فيها؟  املتلفظ  هو  فمن  الن�ضو�ص: 

واحد اأم متلفظني؟ 

ن�ضمعه  بالذي  لي�ص  العّزاوي،  ن�ّص  يف  ال�ضوت  اأّن  احلق 

دائما، بل رمّبا نحن ن�ضتمع اإليه خمال�ضة؛ وكاأّننا ن�ضرتق 

ال�ضمع، فهو متكّتم �ضامت وكاأّنه يطوي �رّضا، اأو كاأّن �ضاأنه 

ومهما  اأخر�ص.  �ضوت  هو  اأو  يلفظ،  ال  الذي  احلرف  �ضاأن 

يرتّد  بل هو �ضوت  يتال�ضى متاما،  اأمره فهو ال  يكن من 

على هيئة �ضدى؛ اأ�ضبه ما يكون بحرف اللني اأو املّد الذي 

مّد به ال�ضوت. وال�ضدى ال ُيرجع �ضوى هذه االأ�ضوات. 
ُ
ي�

»اأبرت«  هو  اأو  يكون  ال  اأو  »لقيط«  تقديري  يف  والكاتب 

وهما  فاإن�ضان  اأو  رمبو  ك��ان  م��ا  نحو  على  جمتمعه 

الرفيقان اللذان مل يلتقيا، ومع ذلك جمعهما م�ضري واحد. 

اأبرتْين،  ماتا  املاأ�ضاوّيني:  بروميثيو�ص  حفيدْي  كانا 

امِلْلِح  كاملاء   « مزاجه  اإّن  يقول  الذي  »االأ�ضلم«  فاإن�ضان 

ممزوًجا بال�ضابون االأخ�رض« وقطع اأذنه، ورمبو »االأبرت« 

 « �ضاقه:  وُقطعْت  االآخ��ر«،  »اأنا  ال�ضائر  مثله  �رضب  الذي 

)اأيختلف جمتمعنا عن  اأبرتْي جمتمعهما كما قراأت  كانا 

جمتمعهما؟(، رحال يف ال�ضّن نف�ضها؛ باكرا جّدا وقد ا�ضتنفدا 

كلمة  ل  اأف�ضّ فاأنا  ذلك  ومع  الكلمات.  وباأ�ص  االألوان  ة 
ّ
قو

»لقيط«، فال�ضاعر هو ق�ضيدته نف�ضها، والر�ضام هو اللوحة 

 من ثقافته. 
ّ
عينها. اأعني الذي ال ن�ضب له، ال اأب له وال اأم

 الذي ال والء عليه الأحد« بعبارة قدماء العرب. 
ّ
اأعني »احلر

كذلك هو فا�ضل العّزاوي، هو لي�ص رمبو وال فاإن�ضان وال 

يظّل  ولكّنه  اأوكافكا.  اإىل كافايف  اأقرب  ولعّله  غين�ضرغ، 

العّزاوي الذي ال يقرن باأحد، وال ي�ضبه اإاّل نف�ضه.

اأفق  ه حيث الكونّية  ة ن�ضّ
ّ
اأّن يف هذا جانبا من قو واأقّدر 

وجوده، ال الهوّية الوطنّية اأو العاملّية التي هي ا�ضتيطان 

مقّنع يف اأر�ص االآخر. 
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ة اأزور فيها احتاد االأدباء ببغداد. 
ّ
رمبا كانت اأول مر

كان  العزاوي،  لفا�ضل  حما�رضة  هناك  كانت  فقد 

ذلك عام 1976، ال اأدري من اأخرين بذلك. لهذا جئُت 

من القرية )تقع م�ضافة 300 كم جنوب بغداد( اإىل 

العا�ضمة بغداد، لكي اأ�ضتمع له واأراه ورمبا تعرفت 

العزاوي  فا�ضل  و�ضوت  كثيفًا،  احل�ضور  كان  اإليه. 

مله وات�ضاقها، 
ُ

ي�ضلني بلكنته التي مل اآلفها، تقطيع ج

 .
ّ
لفظه الأ�ضماء االأدباء االأجانب الذي كان جديداً علي

خ�ضو�ضًا لفظه ال�ضم: فيدور دو�ضتويف�ضكي الذي ما 

زال يرّن يف اأذين حتى االآن. هذا الكاتب الذي تعّلقت 

به من يومها وحتى اليوم وقد اأ�ضبعته قراءة واإعادة 

احل�ضور  �ضارع  حتى  االأم�ضية  انتهت  ان  ما  قراءة. 

ومل  االحتاد،  نادي  املوائد يف  اإىل  اأو  املغادرة  اإىل 

اأكن من هوؤالء. فعدُت ما�ضيًا من �ضاحة االأندل�ص اإىل 

الفندق ب�ضاحة الر�ضايف. 

البيان  ال�ضباب،  نحن  و�ضلتنا  قد  �ضمعتُه  كانت 

حينها،  ال�ضعري  االجنيل  من  نوعًا  كان  ال�ضعري 

عة االأ�ضاليب، وكذلك َتنقلُه بني ال�ضعر 
ّ
ق�ضائده املتنو

تعك�ص  لكتبه  يختارها  التي  االأغلفة  حتى  والنرث، 

تعك�ضها  التي  عوامُلُه  نعرُفُه،  ال  وعيًا  اآخ��راً،  عاملًا 

اآخر. ما هو؟ كنت  ق�ض�ضُه وكاأنها قادمة من عامل 

حينها  اب 
ّ
ال�ضي عن  كتابته  حتى  نف�ضي.  اأ���ض��األ 

خمتلفة متامًا، �ضادقة، مقاله االأ�ضبوعي يف جملة 

»نهار جميل«،  با�ضم   
ُ
يوقع والذي كان  باء«،  »الف 

الذي  الريفي  الوعي  االأ�ضياء كانت ت�رضب  كل هذه 

اأمل يف البقاء وب�ضكل  اأملكُه، وق�ضت على كل  كنُت 

التي  املدينة.  يف  بعد  فيما  اأو  القرية،  يف  طبيعي 

اأخذت  هناك  بغداد...  اإىل  خمتلفة  بحجج  هجرتها 

ب 
ّ
اأتهر كنت  اليد  ذات  وب�ضبب �ضيق  د، 

ّ
الت�رض اأفتعل 

اأجل  ومن  الفنادق  يف  النوم  ايجارات  ت�ضديد  من 

حينها  وبيعها...  الكتب  �رضقة  اإىل  اجلاأ  الرمق  �ضّد 

اق الكتب ببغداد ومعلمهم، 
ّ
اأ�ضحيت تقريبًا �ضيخ �رض

بهم. 
ّ
ويف كل فرتة كانت عندي جمموعة تالميذ اأدر

جمموعة  �ضدرت  حني  الكبرية  فرحتي  كانت  وكم 

اأهم  التي �ضمت  »االأ�ضفار«  الثانية  ال�ضعرية  فا�ضل 

 ن�ضخًا منها 
ُ
لة. كنُت اأجلب

ّ
ق�ضائده التجريبية املطو

اأيامًا  كانت  واملعارف.  االأ�ضدقاء  على  واأوزعها 

االأوهام واأ�ضحى  رائعًة، فقراءتها حررتني من كل 

فا�ضل  يكن  مل  حلياتي.  ي 
ّ
ال�رض الهدف  هو  ال�ضفر 

اأ�ضمعه، فقد  العزاوي هو ال�ضوت الوحيد الذي كنُت 

�ضدرت  حني  لهذا  اأخ��رى،  اأ�ضوات  ت�ضلني  كانت 

اأي�ضًا كانت �ضوتًا   1976 ال�رضقية« عام  »ال�ضجرة 

اآخر له، ياأتي بطريقة اأخرى. يحمل خال�ضًة اأخرى، 

ل�ضوت فا�ضل العزاوي ال�ضعري، ومل اأكن متاأكداً اذا 

كنُت فهمت تعليق �ضعدي يو�ضف حينها يف مقابلة 

معه حولها، حيث الحظ، اذا اأ�ضعفتني الذاكرة، هدوءاً 

�ضببُه  ك��ان  ان  ي��دري  »ال  ال�رضقية:،  »ال�ضجرة  يف 

احلكمة اأو االأحكام!« 

غادر العزاوي البالد واأخذت احلياة ت�ضحب واالآمال 

ت�ضيق. كانت االأحكام ثقيلة اذن! ال اأدري  اإن كانت 
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اأو  الداخلي  االندفاع  اأو  احلماقة  الذكاء،  الفطنة، 

ارتكاب  اأ�ضتطيع  جعلتني  التي  االأ�ضياء  هذه  جميع 

باري�ص.  اإىل  نهائي  وب�ضكل  واخلروج  املغامرة  تلك 

عراقية  مدن  وب�ضع  قريته  اإال  يعرف  مل  ال��ذي  اأن��ا 

ام يف املدينة 
ّ
بزيارة �رضيعة وبغداد ومل يدخل احلم

خوفًا من االإختناق بالبخار. كما كنُت اأعتقد حينها. 

د احلقيقي بكل معانيه... بل 
ّ
يف فرن�ضا عرفت الت�رض

نحوي  بندقيته  اأحدهم  اأ�ضهر  حلظة  عاي�ضت  حتى 

طالبًا مني االإبتعاد... كان الرعب يف اأعتى حاالته... 

اأي�ضًا  اأخبار فا�ضل العزاوي ت�ضلني ب�ضكل متقطع، 

ب�ضبب  ها 
ِّ
وم�ضو ها 

ّ
م�ضو ككل  العراقي  املنفى  كان 

الِفرقة ال�ضيا�ضية اأو االأدبية، وهي ِفرقة ظاملة جتعل 

االأبي�ص اأ�ضود وبالعك�ص.

ال�ضديق ح�ضني علي عجة  قليلة وبرفقة  اأعوام  بعد 

الذي زارين يف كولونيا، قررنا زيارة فا�ضل العزاوي 

الراوي برلني ال�رضقية. كانت �ضفرة �ضتوية  وموؤيد 

ففيما الثلوج تهطل كنا نحاول اأن جند من يحملنا 

معه اإىل برلني الغربية، على طريقة »االأوتو�ضتوب« 

برلني  اإىل  التوجه  اأردن��ا  ومنها  حينها،  ال�ضائعة 

ّددا ب�ضكل م�ضبق. 
ُ

ال�رضقية، من اأجل موعد ومكان ح

لكن �رضطة اأملانيا ال�رضقية منعتنا من الدخول، مل 

جاء  وهكذا  العزاوي،  فا�ضل  اإىل  بعد  فت 
ّ
تعر اأكن 

الغربية،  برلني  اىل  العزاوي  وفا�ضل  الراوي  موؤيد 

والتقينا يف مطعم تركي، رمبا اعتاد االثنان ق�ضده، 

فت 
ّ
تعر هكذا  اأي�ضًا،  الرتكية  يجيد  كان  فكالهما 

اأخرياً اإىل فا�ضل العزاوي وبالطبع اإىل موؤيد الراوي، 

كان هذا رمبا عام 1984. 

دائرة  ات�ضعت  اأي�ضًا  ال�ضعرية،  العزاوي  ة 
ّ
مل تفرت هم

الرتجمة  ثم  ال��رواي��ة  اإىل  الق�ضة  من  اهتماماته 

مل  واالأ�ضداء  قة 
ّ
�ضي الدائرة  لكن  والنرثية.  ال�ضعرية 

تكن ت�ضل اإال بعد وقت طويل، حينها يكون قد ن�ضي 

 
ُّ

مت�ص التي  الق�ضايا  ق�ضائده  يف  يلتقُط  ال�رضخة. 

�ضاحر  عامل  اإىل  لها 
ّ
ويحو ال�رضقي،  املواطن  ع�ضب 

الرلينية  عزلته  يف  ي�ضعُقُه.  قل  بل  القارئ،  يفنت 

بال  ويدخن  ال�ضاي  من  اأقداحًا  نهاية  بال  يحت�ضي 

روايته  بطل  مثل  غرائبيًا،  عاملًا  ويخلُق  توقف 

بطل  االآخر  ذاك  اأو  ال�ضاب،  املالئكة«  »اآخر  الرائعة 

العراق  ذاك  حنايا   
ُ
يقّلب ال��ذي  »االأ�ضفار«  روايته 

ويقّدمُه على �ضكل زجاجات مالأى برتاب الوطن وقد 

يحّن  زال  ما  ملن  االإنرتنيت  عر  افرتا�ضيًا  اأ�ضحى 

اأو يّدعي ذلك احلنني. كل هذا قبل  ال�ضبا  اىل واقع 

العراق  ذلك  وماآل  حياتنا  ماآل  االأحداث  تك�ضف  اأن 

فرغم  ال��ع��زاوي.  فا�ضل  خيال  �ضنع  م��ن  وك��اأن��ُه 

و�ضعه الطغاة يف متحف من اأجل الفرجة يف عامل 

من  وكاأنه  للغرابة  ويا  اليوم  اأ�ضحى  م�ضتقبلي، 

املا�ضي. لقد عرف فا�ضل اأن اأحالمنا، اأو باالأحرى 

اإىل  فعاًل  نن�ضت  حينما  تتحقق  منها  الكوابي�ص 

االأغاين  تلك  ون�ضتعيد  لياًل  نتم�ضى  ونحن  دواخلنا 

التي يوؤديها الع�ّضاق يف اأزقة كركوك بلغات عديدة، 

نحن  وه��ا  بدورنا  ع�ضاقًا  اأ�ضبحنا  نحن  وكاأننا 

ذاكرتنا  يف  مطبوعًا  بقي  الذي  العامل  ذلك  ن�ضتعيد 

لفا�ضل  امل�ضي  عادة  جاءت  اأين  من  اأدري  ال  فقط. 

ل�ضاعات  ال�ضاي،  �رضب  التدخني،  امل�ضي،  العزاوي؟ 

احليلة  هي  هل  لياًل.  متاأخرة  �ضاعات  حتى  ورمبا 

على الليل؟ اأم هي ممار�ضة التيه لكي نتلّقف املعنى 

العزاوي  اأ�ضتطع جماراة فا�ضل  اأكن  الظالم؟ مل  يف 

وبالطبع اآخرين ممن عرفتهم ب�ضكل �ضخ�ضي، اأعني 

الراوي  و�ضالح فائق، دون  �رضكون بول�ص، موؤيد 

اأن اأن�ضى تلك املمار�ضة الريا�ضية يف كتابة الر�ضائل 

�ضعيد  يو�ضف  واالأب  الغ�ضاين  الأنور  االأفكار  و�رضد 

جمموعة  يف  نبقى  حتى  اأب��داً،  بهما  األتق  مل  ن 
ْ
الذي

كركوك ح�رضا، املدينة التي مل ازرها اإال مرة واحدة 

خالل تلك االأيام.
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كولن ول�صون عن �آخر �ملالئكة:

رو�ية ُمده�صة تك�صف عن جذور ثقافة 

تعود لقرون

الغزو  مع  اإال  العراق  عن  معرفته  تبداأ  ال  منَّا  كثري 

ما  وكلُّ   .2003 عام  املتحدة  الواليات  قادته  الذي 

تتعلق  البلد  ذلك  عن  ذهنية  �ضور  من  لدينا  ل  ت�ضكَّ

يف  امل�ضابني  و�ضور  الطائفي  والعنف  غريب،  باأبي 

التفجريات التي تنقلها لنا االأخبار. بيد اأنَّ رواية »اآخر 

املالئكة« تتيح لنا اأن نواجَه ِعراقًا خمتلفًا.

جتري اأحداث الرواية يف حي »جقور« مبدينة كركوك 

تعدِّد 
ُ
خالل خم�ضينيات القرن الع�رضين. حيث جمتمع م

وُكرد  وبدو  وتركمان  عرب  على  ف 
َّ
فنتعر الثقافات: 

الرواية  �ضخ�ضيات  وغالبية  اأفارقة.  وب�ضعة  وغجر 

م�ضلمون -رغم اأن الكثري منهم ي�رضبون اخلمر بكمية 

اأي�ضًا،  وامل�ضيحيون  اليهود  كبرية- يف حني يح�رض 

ينطوي  كما  غالبًا.  الرواية  م�رضح  ة 
َّ
خلفي يف  لكْن 

جمتمع »جقور« كذلك على ح�ضته العادلة من اأ�ضباح 

البيا�ص،  ترتدي  ومالئكة  متحركة  عظمية  وهياكل 

يتولون  الذين  االإجنليز،  ثمة  هوؤالء  كلِّ  اإىل  واإ�ضافة 

يت�ضم  ما  عادة  والذين  املحلية،  النفط  �ضناعة  اإدارة 

�ضلوكهم بال�ضوء والغرابة. وتتبنَّى �ضخ�ضيات الرواية 

وجهات نظر �ضيا�ضية خمتلفة، فال�ضيوعيون املحليون 

ً منهم  ي�ضهل على رجال االأمن اكت�ضافهم، مبا اأن كالَّ

 
ٌ
�ضبح وثمة  ب�ضتالني.   

ً
اقتداء ثخينني  �ضاربني  اأطلَق 

يح�رض يف خلوة دينية ويوجه نقداً للرئي�ص امل�رضي 

.
ٍّ
نا�رض من مفهوم اإ�ضالمي

م الكوميديا   االجتماعية مبعظم ف�ضول الرواية،  تتحكَّ

يف  ال�ضغرية  النخب  ب�ضخافات  يتعلق  فيما  خا�ضة 

امل��اليل،  نحو  ب�ضخريته  ه 
َّ

موج تفّكٌه  وثمة  البلدة. 

وجهه  ما  امل��ث��ال،  �ضبيل  وعلى  م��ا،  حد  اإىل  ي�ضبه 

»االأب تيد« من توبيخ للكهنة. ومع ذلك فاإنَّ للكتاب 

فيما  االأدب��ي.  النوع  لتحدِّي  ن�ضبيًا  �ضًا 
َّ
م�ضو اأ�ضلوبًا 

ال�رضاعات  �رضديات  على  بظاللها   الكوميديا  تلقي 

االجتماعية، التي تف�ضح املجال بدوِرها اأمام حدوِث 

وقائع ال دنيوية.

فعلى �ضبيل املثال، يف مرحلة ما من الرواية، اكت�ضَف 

االإجنليز  ل�ضيطرة  اخلا�ضعة  النفط  �رضكة  اأنَّ  االأهايل 

تنوي �ضقَّ طريق مير عر مقرة البلدة. فاأقدموا على 

اإثرها حالٌق بنريان  اأعمال �ضغب غا�ضبة- قتل على 

رجال ال�رضطة، فُدفن يف جنازة �ضعبية حا�ضدة. ويف 

احلالق  قر  ينفتح  اإذ  معجزة  حتدث  التالية  الليلة 

 خاطٌف تع�ضى منه االأب�ضار، ويرتقي 
ٌ
ويخرج منه نور

االأعلى على ظهر »الراق« وهو  الفردو�ص  اإىل  القتيل 

لتلقي  »االأبابيل«  الطري  تظهر  بينما  النبي،  ح�ضان 

ين.
ِّ
يل« على رجال ال�رضطة الفار

ِّ
اأحجاراً »من �ضج

ر 
ُّ
وتتغري نرة الرواية يف الف�ضول االأخرية التي ت�ضو

انقالب عام 1958 الذي اأقام النظام اجلمهوري يف 

العراق، تليها ق�ضة نفي ال�ضاب وهو اأحد ال�ضخ�ضيات 

وتعيدنا  كهاًل.  اإليها  وعودته  املدينة  من  الرئي�ضية 

هذه العودة اإىل الزمن الراهن.

نزوى العدد 100 اأكتوبر 2019

79

ترجمها: حممد مظلوم

 ثالثة مقالت بالإجنليزية عن اأعمال 

فا�ضل العزاوي



 يك�ضف لنا، اأكرث من 
ٌّ
رواية »اآخر املالئكة« عمٌل اأدبي

قرون.  اإىل  متتدُّ  التي  العراقية  الثقافة  جذور  �ضواه، 

هذه  يف  املتغرية  النماذج  منظار  عر  لنا  ويعك�ص 

 هذا املجتمع وتعقيده. 
َ
الراوية ثراء

اإنها رواية رائعة يف حدِّ ذاتها، ومع هذا فاإنَّ العديد 

اء �ضيجدوَن فيها، كذلك، م�ضدر اإلهام ملوا�ضلة 
َّ
من القر

الن�ضال من اأجل اإنهاء احلرب.

�ل�صاعر �الجنليزي جيم�س برين عن 

»�صانع �ملعجز�ت«

�صاعر من �صاللة �صعرية نادرة 

 )2002  -  1960 )ق�صائد خمتارة  العزاوي  فا�صل 

)ترجمة خالد مطاوع(

اإ�صدارات: بوا ايدي�صن

بجدارة  العزاوي  فا�ضل  ها  ا�ضتحقَّ التي  املكانة  رغم 

اأبرز  اأحد  بو�ضفه  املا�ضية  االأربعني  ال�ضنوات  خالل 

»�ضانع  اأن:  اإال  ال��ع��راق،  يف  املعا�رضين  ال�ضعراء 

�ضاملة  �ضعرية  ملختارات  كتاب  ل 
َّ
اأو هو  املعجزات« 

ي�ضدر له باللغة االإجنليزية.

ال��ع��راق،  �ضمايل  »ك��رك��وك«  مدينة  يف  فا�ضل  ول��د 

ويعي�ص )منذ ما يقرب من ثالثني عامًا( يف املنفى. 

منحة  تلقيه  اإثر   1977 عام  العراق  مغادرته  وقبل 

جن 
ُ

درا�ضية يف »اليبزك« باأملانيا، كان العزاوي قد �ض

اأطول  ثالث مرات ب�ضبب كتاباته ال�ضيا�ضية، واأم�ضى 

مدة له يف ال�ضجن يف عام 1963 بعد انقالب البعث 

)الذي �ضارك فيه �ضدام ح�ضني يف �ضبابه( حيث حكم 

على ال�ضاعر ال�ضاب بال�ضجن ثالث �ضنوات. على خلفية 

هه ب� »كالم خطري«
ِّ
تفو

خ��الَل  فا�ضل  كتبها  ال��ت��ي  الق�ضائد  ب��ت 
ِّ
ُه��ر وق��د 

حمكوميته تلك، من �ضجن »احللة« �ضيئ ال�ضيت، حيث 

)اأو  للتعذيب  �ضون 
َّ
يتعر االآخرون  وال�ضجناء  هو  كان 

لالإعدام يف بع�ص احلاالت( داخل اأ�ضواره. وبع�ص من 

من�ضورة  الفرتة  تلك  يف  فا�ضل  كتبها  التي  الق�ضائد 

ب�ضكل  املوؤثرة  اأمثلتها  ومن  املعجزات«  »�ضانع  يف 

خا�ص ق�ضيدة »ال�ضجني رقم 907« حيث يقع ال�ضاعر 

يف حب »الفتيات املعتوهات« يف حماولة ال�ضتعادة 

لتبلغ  اخلارجي.  العامل  يف  فيها  عا�ص  التي  ال�ضعة 

كما  وم��وؤث��رة،  حا�ضمة  نهاية  يف  ذروتها  الق�ضيدة 

اأن االأبيات  التوقع ممكنًا  هو متوقع )وما يجعل هذا 

مده�ضة(  تكون  ما  عادة  فا�ضل  ق�ضائد  من  االأخرية 

حيث يغادر ال�ضاعر مطروداً لكنه ياأمل دائمًا يف اأن:

ٍّ
ى َعْن حلظِة حب

َّ
»يتحر

ِه الَعامل«
ْ

ج
َ
يف و

يغطي »�ضانع املعجزات« فرتة 42 عامًا من جتربة 

العراق  يف  ُن�رضتا  مبجموعتني  بدءاً  العزاوي،  فا�ضل 

وال�ضجرة   )1974  - 1960( الينبوع  »�ضاعداً حتى 

ال�رضقية )1975(1

على  ُقرئت  ما  اإذا  املبكرة  الق�ضائد  تف�ضري  ي�ضاء  قد   

اأف�ضل  نحو  على  و�ضتفهم  حم�ضة،  اأ�ضطورية  اأنها 

يف  كتبت  التي  ال�ضيا�ضية  اجلغرافيا  و�ضعنا  ما  اإذا 

اأجوائها يف نظر االعتبار. فرغم تلك ال�ضل�ضلة املت�ضلة 

يوظفها  ال�ضاعر  فاإنَّ  باالإحباط  وال�ضعور  العزلة  من 

ُكتبت  التي  الظروف  مع  ف 
ُّ
التكي خالل  من  براعة، 

�ضعوراً  القارئ  على  وي�ضفي  الق�ضائد،  ه��ذه  فيها 

حيث  متقلِّب،  بلٍد  يف  ال�ضعراء  لدى  الالفت  بالتحدي 

:
َ
يكون م�ضتعداً الأن يغامر

ْفَعة
َ

»... يف الدنيا لو �ض

 َعْن اأْهَدابي الدمعة« 
ُ
 مت�ضح

ال�ضاعر الذي يقف بثبات  اأخرى عن  اأمثلة  كما تظهر 

)يف وقت كانت فيه الطغمة الع�ضكرية البعثية تفر�ص 

املكتوبة  العجوز«  »روم��ي��و  ق�ضيدة  يف  نفوذها( 

اللوحة  تلك  ام��ت��داد  على  وكذلك  جميل،  باأ�ضلوٍب 

العامل(.  اىل  العزاوي  ف  )تعاليم  االأطراف  املرتامية 

اإىل  اإ�ضارة  وكاأنها  تبدو  »التعاليم«  فاإن  الواقع  ويف 

�ضل�ضلة  خالل  فمن  ال�ضاعر.  جتربة  يف  جديد  اجت��اه 

بظرافة  مدجمة  )تخطيطات  املتجاورة  االأ�ضكال  من 

فا�ضل  يحقق  القارئ(  ميالأها  كي  تركت  وفراغات 

�ضعرية.  امليتا  الوحدة  من  للغاية  ده�ضًا 
ُ
م م�ضتوى 

وهو ال يزال �ضاعراً وكاتبًا �ضابًا حتت وطاأة مثل هذه 

الظروف القا�ضية )مبا يف ذلك �ضجنه املذكور �ضابقًا( 

وينجح فا�ضل العزاوي بو�ضع ب�ضمته �ضاعراً طليعيًا 

يف عراق يزداُد فيه القمع.
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املجموعة الثانية التي ت�ضمنتها »�ضانع املعجزات« 

تعر  وهي  وطنه.  يف  فا�ضل  ن�رضه  كتاب  اآخر  متثل 

يف جميع ثناياها عن �ضعور متزايد بالعزلة، ويعتمد 

ديوان »ال�ضجرة ال�رضقية« اأ�ضا�ضًا على حكاية رمزية. 

من  ب�ضل�ضلة  اهلل«  »عبد  الرئي�ضي  بطلها  ي�رضع  اإذ 

للعي�ص  اأ�ضلوبًا جديداً  الرحالت عر الراري ليكت�ضف 

من  ذلك  ينجز  اأن  ويحاول  العامل.  يف  مكانه  ويجد 

خالل التجوال، فعبد اهلل مت�ضكع يف اأر�ص م�ضطربة. 

ويف تظهري رائع لالأ�ضالة من قبل ال�ضاعر، ت�ضت�ضقي 

ففي  املتوقعة،  غري  الينابيع  من  اهلل  عبد  اإجابات 

حمار  مع  االأدوار  اهلل  عبد  يتبادل  ق�ضائده،  اإح��دى 

طاحونة، بعد اأن راقب عن بعد وراأى طحانًا وهو يجلد 

جلدات  اهلل  عبد  يتلقَّى  وبينما  املنهك.  احليوان  هذا 

ال�ضوط على ظهره، ي�ضتدير احلمار نحوه وي�ضكره.

الرغم  وعلى  ق�ضمني.  اإىل  ال�رضقية«  »ال�ضجرة  تنق�ضم 

فاإن  بذاتها،  قائمة  الرمزية  احلكاية  ق�ضائد  اأن  من 

و»�ضعادة«  املعتقل«  »يف  مثل:  االأخ��رية  الق�ضائد 

متثل نقطة حتول اأخرى ب�ضبب �رضاحتها ال�رضفة يف 

مواجهة التع�ضف والتوح�ص. ويف هذه الق�ضائد يجري 

االحتفاء بب�ضعة من االإجنازات املتوا�ضعة. كما جاء 

يف ق�ضيدة »ال�ضعادة«:

ا... 
َ
ي

ْ
ْكِفيني اإينِّ اأَح

َ
»ي

 موتي
َ
ْكِفيني اإِينِّ اإْذ اأ�ضعُد �ضلَّم

َ
ي

دي للنا�ِص واأعي�ص« 
ْ
ع

َ
اأترُك اأَ�ْضعاري ب

بلغت  ال�رضقية«  »ال�ضجرة  اأن  تعني  كهذه  حلظات 

وعلى  فجائعية.  الكتاب  اأج��زاء  اأكرث  كاأحد  ذروتها 

كما  االأم��ر  يبدو  ال�رضقية«  »ال�ضجرة  ق�ضائد  امتداد 

في�ضتعد  و�ضيكة،  مغادرته  اأن  يعرف  فا�ضل  كان  لو 

للمنفى.

يف  امل��ن��وال،  ه��ذا  على  امل�ضي  ال�ضهل  من  �ضيكون 

وفق  وعلى  املجموعة،  ق�ضائد  بجميع  االإ���ض��ادة 

وكلها  التنويه،  ي�ضتحق  منها  فكل  الزمني.  ت�ضل�ضلها 

ق�ضائد متينة. 

ل�»�ضانع  املبكرة  االأمثلة  من  العديد  اأن  حني  ويف 

فاإن  ما،  حد  اإىل  �ضاعر«  »ق�ضائد  تبدو  املعجزات« 

اأف�ضل اأعمال فا�ضل واأكرثها ح�ضوراً ميكن تق�ضيها 

يبدو  اإذ  املتبقِّية.  االأرب��ع  املجموعات  يف  ب�ضهولة 

 لها االآن اأن تتنف�ص 
َ
احلال كما لو اأن هذه الق�ضائد اأتيح

خماوف  يواجه  يعد  مل  ال�ضاعر  الأن  اأك��ر،  ب�ضهولة 

يومية من الع�ضف اأو القمع. بينما تركز ق�ضائد »رجل 

الرحالت«  كل  نهاية  و»يف  بئر«  يف  اأحجاراً  يرمي 

ف مع احلياة يف املنفى 
َّ
غالبًا على ال�ضاعر الذي يتكي

عر  ي�ضافر  اأنه  اإال  الغرب،  يف  يعي�ص  عربيًا  بو�ضفه 

�ضفاٍء،  من  يخلو  ال  باإتقاٍن  العراق  اإىل  اأي�ضًا  الزمن 

د يف نرة 
َّ
�ضتمدٍّ من التجربة. وهو ما يتج�ض

ُ
وب�ضعور م

»اأغنية  ق�ضيدة  يف  الوام�ضة  املا�ضي  اإىل  احلنني 

الكتاب.  يف  اكتمااًل  االأكرث  الرتجمة  ولعلها  نف�ضي« 

من  عقد  مدى  على  جتاربه  فا�ضل  ي�ضتعر�ص  وفيها 

الزمان، من القمع اإىل املنفى، اإىل االقتالع النهائي، 

مطمئنًا نف�ضه با�ضتمرار اأن:

، يا فا�ضل« 
ُ
رام

ُ
»كلُّ �ضيٍء �ضيكوُن على ما ي

تورد  اأْن  جديرٌة  �ضق�ضقٌة  فهي  الق�ضيدة  نهاية  اأم��ا 

كاملة:

»واالآَن ماذا �ضتقوُل لنف�ِضَك يا فا�ضل

فَن كلَّها؟
ُّ
وقْد اأحرقَت وراءك ال�ض

اآه، ال اأريُد اأْن اأقوَل �ضيئًا،

 �ضيء.
َّ

لْن اأقوَل اأي

دعوين، اللعنة!

فقد بلغُت النهايَة يف حلظة واحدة

وختمُت كلَّ حكمٍة يف العامل 

حتَّى قبَل اأْن اأعرَف

َدث«
َ

ما الذي ح

ويت�ضح يف )اأغنية نف�ضي( امل�ضتوى اجلديد من ال�ضعور 

الذي بلغته ترجمات خالد مطاوع. 

ومطاوع، املولود يف ليبيا، هاجر بالده وهو يف �ضن 

املراهقة، وكان عليه اأن يبني لنف�ضه حياة جديدة يف 

اإن ال�ضعور بالنفي، والكفاح الذي يتجلَّى يف  اأمريكا. 

القدرة على جتاوز القهر، وامل�ضتوى العام للح�ضا�ضية 

املعجزات«  »�ضانع  ام��ت��داد  على  متوا�ضل  ن�ضيٌد 

فح�ضب،  ال�ضعر  لغة  على  اهتمامه  يق�رض  ال  ومطاوع 

يتجلى  ما  وهو  نف�ضه.  لل�ضاعر  تامة  عناية  يويل  بل 

الزاخرة  املقدمة  ويف  ال��دي��وان  ق�ضائد  جميع  يف 

باملعلومات.

ال�ضتقطاب  حيزاً  ت�ضبح  املنفى  من  الكتابة  اأن  ومع 
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يف  اأ�ضا�ضًا  املتاأ�ضلة  الرمزية  احلكايات  من  املزيد 

على  قدرته  من  �ضيئًا  يفقد  ال  اإنه  اإال  فا�ضل،  اأعمال 

تنامى  واإن  حتى  اخل��ارج.  يف  يعي�ص  وهو  تذكرها 

االأحياء«  »مرثية  فق�ضيدة  �ضيء منها يف غيابه.  اأي 

املكتوبة ع�ضية حرب اخلليج عام 1991، جت�ضُد روؤيا 

الدماء،  �ضفك  من  املزيد  وت�ضت�ضعر  ومهولة  مروعة 

اأ�ضبحت فيه القنابل االأمريكية جاهزة الأن  يف وقت 

ُت�ضقط على العراق. 

توظف هذه الق�ضيدة �ضل�ضلة من االأ�ضكال املتنوعة كما 

هو احلال يف ق�ضيدة )تعاليم ف العزاوي( فهي زاخرة 

ُل كتابًا لوحدها.  باملقاطع الرائعة، وجديرة باأن ت�ضكِّ

والغرب،  ال�رضق  بني  النزاع  من  الراهن  املناخ  ويف 

كتبها  التي  اجلهول  الق�ضائد  من  الكثري  وجود  ومع 

بوا االآثار املبا�رضة التي يخلفها هذا 
ِّ
 مل يجر

ٌ
اأ�ضخا�ص

ال�رضاع، فاإننا جند يف عمل فا�ضل هذا، �ضاعراً جمربًا 

من  �ضيء  اجتناء  يف  جتربة.  وعن  الواقع،  عن  يكتب 

تاأثريه  مدى  معرفة  ويف  اليوم،  �رضاع  من  احلقيقة 

الق�ضائد  الثقافة االأخرى، مما ي�ضفي على هذه  على 

اأهمية اأكرث من �ضواها. وتعد ق�ضيدة »مرثية االأحياء« 

اً يف حدِّ ذاته. حتديداً، عماًل بارعًا وفذَّ

 به( 
َّ
اأن فا�ضل )رغم كلِّ ما مر ولعلَّ ما يثري الده�ضة 

تمتِّعًا مبوهبة ا�ضتثنائية يف ال�ضخرية والفكاهة 
ُ
ظلَّ م

يف اأحدث ق�ضائده، حتى يف اأكرث اللحظات ا�ضطرابًا 

ففي »مرثية االأحياء« يخر فا�ضل االأمريكيني كيف 

 »اأكفَّ االأطفال العراقيني« وهي مقطوعة، 
ْ
�ضري�ضل لهم

ليليها بب�ضعة اأ�ضطر ما يلي: 

ِة، 
َّ
االإلكرتوني ِب�ضواريِخِك  َت�َضائنَي  ما  افعلي   ...«

رتِك...« وؤخِّ
ُ
ريها يف م

ِّ
ا�ضطادي بها احِليَتان، اأو فج

 يعلن يف الق�ضيدة، الكيفية التي �ضيعيد بها اإر�ضال 
َّ
ثم

هذه القنابل »من دون حقد« اإىل كثري من االأمريكيني 

بري�ضلي«  »اإلفي�ص  و  و»غين�ضبريج«  »ويتمان«  اأمثال 

هوؤالء  يف  راأى  رول«....ولعله  اأند  »ال��روك  وراق�ضي 

و�ضوحًا  اأكرث  اأمثلة  وثمة  لالأ�ضلحة.  مراقبني  اأف�ضل 

يف  تظهر  والظرافة،  املفارقة  يف  فا�ضل  نباهة  عن 

نيوتن«  احة  و»تفَّ االأك��اذي��ب«  »كتاب  مثل  ق�ضائد 

»ال�رض�ضار«  مثل:  كافكا  من  امل�ضتوحاة  والق�ضائد 

و»املفاجاأة«

اإن املفارقات الوا�ضحة يف اأواخر الق�ضائد املختارة 

واثقًا  االآن  اأ�ضبح  ل�ضاعٍر  اكتمااًل  اأكرث  الكتاب  جتعل 

متامًا، وهو يف قمته واأبعاده املتعدد.

 مذهٌل 
ٌ

فاإنَّ »�ضانع املعجزات« كتاب ويف اخلال�ضة 

م�ضيئة.  ب�ضاعرية  وا�ضطدم  بذكاء   
َ
ُترجم متامًا، 

لي�ص  العزاوي  فا�ضل  اأن  هو  الوحيد  ال�ضلبي  اجلانب 

لديه نا�رض اإجنليزي بعد. وناأمل اأن يتغري احلال قريبًا.

جريء،  ن��ادرة،  �ضعرية  �ضاللة  من  العزاوي  فا�ضل 

ب��ال ح���دود، ومو�ضوم  وم���رح، وجت��ري��ب��ي، وخ���الق 

بالعبقرية.

                                                      

�لناقد �الأمريكي ريت�صارد ماركو�س عن 

»�آخر �ملالئكة«

فا�صل �لعز�وي يخلق عاملًا يتد�خل فيه 

�لو�قعي بال�صحري

هكذا  اأو  احل�ضا�ضية،  بالغ  مو�ضوع  ال�ضاخر  الهجاء 

يبدو  ما  عادة  اأنه  بيد  النهاية.  يف  يكون  اأن  ينبغي 

ملتب�ضًا مع املهزلة ل�ضبب ما، وهو التبا�ص ي�ضبه اخللط 

بني املن�ضار االآيل واللم�ضة احل�ضا�ضة ملب�ضع اجلراح. 

�ضحيح اأن كليهما �ضيقرتبان يف قطعهما من العظم، 

لكن الفرق بينهما اأن املهزلة ترتك فتحة �ضقِّيًة كبرية 

ال  حني  يف  وا�ضحًا،  داخلها  يحدث  ما  جتعل  بحيث 

ال�ضاخر يخلِّف �ضوى ندبة �ضغرية على  الهجاء  يكاد 

اجللد. واإذ ال تكون للمهزلة �ضلة بالواقع، فاإن الهجاء 

مو�ضوع  عن  م��راآة  �ضورة  ي�ضبه  ما   
ُ

يعك�ص ال�ضاخر 

يجري م�ضخه بحيث ي�ضعب التمييز بينهما اأحيانًا.

اأن  �ضحكًا، لكن لي�ص من املحتَّم 
ُ
وقْد يكون الهجاء م

يبدو هكذا دائمًا، اإذ من ال�ضهل اأن نبكي كاأننا ن�ضحك 

اء املمتع مبقدوره 
َّ
على مثالب جمتمعنا. كما اأن الهج

تبدو  ويجعلها  ال�ضناعة  غاية  يف  فكرة  يلتقَط  اأن 

والقدا�ضة،  الغرور،  من  �ضخرية  الهجاء  غاية  مقبولة. 

فال  احلكمة.  يدَِّعي  الذي  واجلهل  العمياء،  والطاعة 

اوؤون باأن يحظوا ب�ضعبية 
َّ
 الهج

َّ
غرابة اإذن اأن ال يهتم

لدعم  باجلماهري  التالعب  على  لوُن 
ِّ
يعو ��ْن 

َ
م بني 

املجتمع  يف  اال�ضتبداد  ازداد  كلَّما  واأن��ه  موقفهم، 

ازدادت اإمكانية اأن ينتهي بهم االأمر اإىل ال�ضجن.
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هكذا كان احلال مع الكاتب العراقي فا�ضل العزاوي 

الذي اأم�ضى ثالث �ضنوات يف ال�ضجن خالل �ضتينيات 

القرن املا�ضي قبل اإطالق �رضاحه ليغادر العراق اإىل 

اأملانيا عام 1977 حيث ال يزال يعي�ص حتى اليوم. 

يجري  الق�ضرية،  الق�ضة  وكاتب  وال��روائ��ي  ال�ضاعر 

االآن ترجمة رواياته اإىل االإجنليزية. واإذا كانت رواية 

موؤ�رضاً  تتيح  موؤخراً  ترجمت  التي  املالئكة«،  »اآخ��ر 

على نوعية اأعماله ب�ضكل عام فثمة املزيد مما ميكن 

�ضبكة  على  موقعان  ثمة  )وللمهتمني،  عليه  االطالع 

االإنرتنت ن�رضت بع�ضًا من �ضعره، هما: ال�ضعر العربي 

بة 
ِّ
املعا�رض وجهة ال�ضعر ميكن اأن يقدِّما لك فكرة طي

عن نوعية كتابات الرجل(

كان  العراق،  من  النفط  االأمريكيون  ي�ضفَط  اأن  قبل 

»حترير«  عقب  هناك.  اإىل  �ضبقوهم  قد  الريطانيون 

العثمانية يف  االإمراطورية  براثن  العربي من  العامل 

احلرب العاملية االأوىل، ويف اأوائل اخلم�ضينيات كانوا 

يف  النفط  �ضناعة  على  قب�ضتهم  يحكمون  يزالون  ال 

العراق. 

العراق  نفط  �رضكة  تعدُّ  املالئكة«  »اآخ��ر  رواي��ة  يف 

اململوكة لالإجنليز امل�ضتثمر االأكر يف مدينة كركوك، 

على  بالفقر  املنكوب  »جقور«  حي  اأه��ايل  ويعتمد 

»حميد  وبينهم  البقاء.  اأجل  من  ال�رضكة  عمل  ع 
ُّ
تو�ض

لقبه  اكت�ضب  )ومعها  وظيفته  يفقد  ال��ذي  نايلون« 

املدير  لزوجة  �ضائقًا  يعمل  ك��ان  حيث  املنحو�ص( 

الريطاين وكانت وظيفته هذه ت�ضطره اأن يقلَّ زوجة 

الغرامية املتعددة مع ع�ضاقها،  اإىل مواعيدها  املدير 

ففكر اأنه من العدل اأن يح�ضل هو اأي�ضًا على قطعة من 

 لها جوربًا من النايلون مقابل احل�ضول 
َ
م الكعكة، فقدَّ

على مطارحة على التنب2

ومن هنا طرد من عمله واكت�ضب لقبه، وكانت العواقب 

ف�ضله  اأعقبت  ل��ذا  فعاًل.  وخيمة  املحتملة  املالية 

ف�ضله  على  احتجاجًا  احلي  ن�ضاء  نظمتها  مظاهرة 

املجحف، فاملراأة االإجنليزية لي�ضْت �ضوى عاهرة يف 

التعوي�ص  نوع من  اإىل  اأدى  ما  املطاف، وهو  نهاية 

 .
ّ
اأهايل احلي وارتفاع مكانة حميد بني  اأ�ضابه،  ا 

َّ
عم

ونظراً ملكانته اجلديدة، فقد ح�ضم اأمره باأنه عليه اأن 

يقتدي بالرئي�ص »ماو« واأن ينظم ثورة فالحية. وبناء 

على قراءات فاإنه يعرف باأنها ال بدَّ اأن تندلع بو�ضفها 

تعبرياً عفويًا عن غ�ضب جماعة من امل�ضطهدين �ضد 

بعيداً  الريف،  من  تنطلق  اأن  يجب  واأنها  �ضاداتهم، 

بع�ص  يحتاجه  ما  وكل  للمدينة.  املف�ضد  التاأثري  عن 

َن من تدبري فورة عفوية  احلوادث من حوله حتى يتمكَّ

من الغ�ضب العارم.

وما اأن اأعلنت �رضكة النفط اأنها تنوي �ضقَّ طريق مير 

عر مقرة البلدة، حتى جعلت احلي باأ�رضه يف �ضجة. 

امللك  ملنا�ضدة  البلدة  من  وفد  اإر�ضال  االأه��ايل  ر 
َّ
فقر

يف  امل�ضاركني  بني  من  وكان  املوتى.  كرامة  حلفظ 

�ضهرة  نال  الذي  الوفد حميد و�ضديقه خ�رض مو�ضى. 

اإىل رو�ضيا بحثًا عن �ضقيقيه  هو االآخر ب�ضبب ذهابه 

ومل  االأوىل  العاملية  احل��رب  نهاية  يف  اأُ���رِضا  اللذين 

اأحد منذ ذلك احلني. وكان اجلميع قد رف�ضوا  يرهما 

خطة خ�رض بو�ضفها جنونًا، حتى راآه �ضكان كركوك 

مبنطاد.  كركوك  يف  واأخ��واه  هو  هبط  وقد  يوم  ذات 

حتى اأن امللك نف�ضه ح�رض اإىل املدينة لروؤية االإخوة 

ة.
َّ

امل�ضهورين، وكان مفتونًا بالق�ض

اإىل  ل�ضمه  مثاليًا  خياراً  »خ�رض«  كان  ال�ضبب  ولهذا 

له  ي�ضغي  اأن  ميكن  �ضخ�ص  ثمة  كان  ف��اإذا   - الوفد 

امللك  يكن  مل  احلظ،  ل�ضوء  لكن  هو-  ف�ضيكون  امللك 

بغداد،  يف  الوفد  ك��ان  فبينما  �ضكلي،  زعيم  �ضوى 

انفجر الو�ضع يف كركوك. فقد طلب االأهايل من عمال 

لنزع  حماولة  يف  املوقع  عن  اآلياتهم  اإبعاد  البلدية 

فتيل االأزمة، لكن ما اأن بداأوا يف ت�ضغيل حمركاتها، 

حتى بدا اأنهم ما�ضون يف �ضقِّ طريقهم عر املقرة. 

فاأدت اأعمال ال�ضغب التي تلت ذلك اإىل وقوع �ضحيًة 

)كان  للقتل!  املر�ضحني  املحتجني  بني  من  يكْن  مل 

انه  اأمام دكَّ ال�ضحية حالقًا يجل�ص ثماًل على كر�ضي 

حلَّْت  اأن  ما  ولكن  طائ�ضة(  ر�ضا�ضة  اأ�ضابته  حني 

نهاية النهار، حتى كان هناك عدد كاف من ال�ضهود 

على ا�ضتعداد اأن ي�ضهدوا اأنه مل يكن بطاًل فح�ضب، بل 

انه �ضهيد اإ�ضالمي �ضعد بالفعل اإىل ال�ضماء على ظهر 

اإىل  الراق - احل�ضان الذي حمل النبي عندما �ضعد 

اأ�ضوَد ال يقلِّل من  – واأن كونه عبداً  ال�ضماوات ال�ضبع 

مكانته.

ميكن  التي  النكهة  م��ن  �ضغرى  عينة  جم��رد  ه��ذه 
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املعنونة  ال��ع��زاوي  فا�ضل  رواي��ة  من  تتوقعها  اأن 

يف  ي�ضقط  العراق  فيه  كان  وقت  يف  املالئكة«  »اآخر 

فو�ضى الثورة واالنقالب الذي يعقبه اآخر، ومع ذلك، 

الرعونة  غمار  ففي  ة، 
َّ
��ر

ُ
م �ضخرية  جمرد  لي�ضت  فهي 

واله�ضترييا اجلماعية املو�ضوفة يف �ضفحات الكتاب، 

ثمة حلظات من اجلمال الرفيع مكتنزة كما االأحجار 

ن. واإذ يتهكم 
ْ
الكرمية اجلميلة املتالألئة بني اأكوام الدِّم

الكاتب على االإميان االأعمى للحما�ضة ويدين الطموح 

اجلمال  كذلك،  ي�ضور،  فاإنه  طمٍع،  اإىل  يتحول  الذي 

احلزن  وحرمة  الرحمة،  وقد�ضية  لالإميان،  احلقيقي 

االأ�ضيل.

اأمريكا اجلنوبية، »غابرييل  اأف�ضل كتاب  �ضاأن  �ضاأنه 

خلق  بورخي�ص«  لوي�ص  و»ج��ورج  ماركيز«  جار�ضيا 

اإنه  بال�ضحري.  الواقعي  فيه  يتداخل  عاملًا  العزاوي 

عامل ميكن فيه ل�ضبي �ضغري اأن يفتح �ضندوقًا خمباأً 

حمادثة  يف  نف�ضه  ليجد  الغبار،  ويغطيه  ة 
ِّ
ِعلي يف 

مع ثالثة مالئكة، وحيث املوت يتنكر بهيئة ب�رضية 

ل بني اأهايل كركوك. وال تقلقوا فهو رغم ذلك 
َّ
ويتجو

معه  ح�ضاباته  دفرت  يحمل  الأن��ه  واجباته،  يهمل  ال 

دائمًا ويحتفظ ب�ضجالته بدقة كما هو �ضاأنه دائمًا.

لوحة،  على  االأل���وان  بني  ي��وازن  ال��ذي  الر�ضام  مثل 

لدرجة  الر�ضاقة  غاية  العزاوي يف  فا�ضل  فاإن مل�ضة 

اأننا نتحرك بني ما هو و�ضيع وما هو رفيع دون اأن 

نالحظ االنتقال. لكاأنه اأراد اأن يقول اإن االإن�ضانية، يف 

االآن ذاته، قادرة على ال�ضعود اإىل االأعايل فيما نحن 

ننحدر اإىل اأحّط احلفر، والفرق يف امل�ضار املوؤدي، اإىل 

اأحدهما اأو اإىل االآخر طفيف للغاية حتى ال يكاد مييز

يبدو م�ضتحياًل:  يفعل ما   
ٌ
رائع »اآخر املالئكة« كتاب 

اإثقال كاهل الب�رض بال�ضخرية، واالإ�ضادة بقدراتهم يف 

الوقت نف�ضه.

املوؤ�ض�ضة  عن  ن�رضت  الينبوع«  حتى  »�ضاعداً   1
االأعمال  و�ضمت  والن�رض1993-  للدرا�ضات  العربية 

بني  العراق  يف  املكتوبة  العزاوي  لفا�ضل  ال�ضعرية 

االأويل  جمموعته  وبينها   .1960-1974 عامي 

املن�ضورة  البحر«  اأيها  �ضالما  املوجة  ايتها  »�ضالما 

عام 1974 )املرتجم(

الريطاين  الزراعي  املجتمع  من  مت�ضمدٌّ  تعبري   2
ي�ضتخدم  ما  وعادة  �رضيع«  جن�ص  »ممار�ضة  ويعني: 

على �ضبيل الدعابة »املرتجم«     
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معروف  ال��ع��زاوي  فا�ضل  ال��ع��راق��ي  الكاتب  اأن  رغ��م 

باالإجنليزية بو�ضفه روائيًا، وا�ضتقبلت رواياته املرتجمة 

»اآخر املالئكة« و»القلعة اخلام�ضة« و»امل�ضافر و�ضاحب 

اخلان« بالرتحاب، اإال انه معروف يف العربية اأكرث كونه 

العزاوي  عمل  اأنَّ  ذلك  �ضحيح،  االأمرين  وكال  �ضاعراً. 

 بني ال�ضعر والنرث. 
ُ

ينو�ص

�ضمن  كتاباته  حول  االأ�ضئلة  بع�ص  على  اإجاباته  هنا 

�ضل�ضلة اأعمالنا امل�ضتمرة حول ال�ضعر وال�ضعراء العراِقيَّنْي:

l ُيظهر التق�صي عن جتربتك )يف �صبكة ال�صعر العاملي( 

واأغاين  وليلة،  ليلة  واأل��ف  بالقراآن،  املبكرة  تاأثراتك 

هل  بيوتهم.  اإىل  طريقهم  يف  وهم  ال�صكارى  الرتكمان 

والتي  �صمعتها  اأو  قراأتها  التي  الأوىل  الق�صائد  تتذكر 

دْت لديك الرغبة يف التعامل مع هذا النوع الأدبي؟ اأم  ولَّ

اأنك مل تف�صل فكرة »الق�صيدة« عن فكرة »الق�صة«؟ وما 

نوع الكتابة التي �رشعت بها اأوًل يف �صباك؟

- كنت ال اأزال يف مقتبل العمر عندما وجدُت طريقي اإىل 

ق�ضيدتي  كتبت  كيف  اأي�ضًا  اأتذكر  ال�ضاحر.  ال�ضعر  عامل 

ملعروف  ق�ضيدة  املدر�ضي،  كتابي  يف  قراأُت،  اإذ  االأوىل. 

اآن��ذاك.  ال��ع��راق  يف  �ضاعر  اأ�ضهر  ك��ان  ال��ذي  الر�ضايف، 

فجاءت ق�ضيدتي ق�ضرية وب�ضيطة، ومن ال�ضعر التقليدي، 

بوزن وقافية، وكان مو�ضوعها حول جتديد ال�ضداقة بعد 

م�ضاجرة بني طفلني:

ى ِمنَّا
َ
ْفنا        وَنْطوي ما َجر

َ
        ِمَن اليوِم تعار

اإىل  اأبناءهم  ير�ضلون  االأه��ل  ك��ان  ال�ضنوات،  تلك  يف 

اإىل  اإر�ضالهم  قبل  القراآن  وتالوة  القراءة  لتعلم  )اجلامع( 

ة اأجزاء من القراآن عن ظهر قلب.  املدر�ضة. لذلك حفظُت ِعدَّ

االأدبية  الن�ضو�ص  فهم  على  بعد  فيما  �ضاعَدين  ما  وهو 

الكال�ضيكية ب�ضكل اأف�ضل.

ل الذي مالأ اأحالمي بال�ضحر واخليال فقد 
َّ
 االأو

ُ
اأما الكتاب

كان »األف ليلة وليلة«. اإذ اأعدُت قراءته مراٍت عدَّة وع�ضُت 

كما  ل�ضخ�ضياته.  وااليروتيكية  البطولية  املغامرات 

القدمية.  العربية  الق�ضائد  قراءة  متعة كبرية يف  وجدت 

الرباعيات  �ضحر  اكت�ضفت  فقد  الرتكية،  اأجيد  والأنني 

الرتكية، التي ت�ضمى »اخلوريات« يف كركوك، حيث ولدت.

ويف املدر�ضة االبتدائية، كتبت الكثري من الق�ضائد، ويف 

�ضن ال�ضاد�ضة ع�رضة ن�رضت ق�ضائدي االأوىل يف املجالت 

االأدبية يف بريوت وبغداد.

l لقد ذكرت اأن والدتك )بناًء على طلبك( اأحَرَقِت الكثري 

عالقة  هي  ما  اجلامعة.  اإىل  ذهبت  عندما  ق�صائدك  من 

عائلتك ب�صعرك؟ وبال�صعر عمومًا؟

- قبل مغادرتي كركوك اإىل بغداد للدرا�ضة يف اجلامعة، 

اأن كل ما كتبته من قبل كان جمرد »مترينات  اعتقدُت 

اأترك كل هذا ورائي واأبداأ  اأن  اأولية« يف الكتابة. فاأردت 

من جديد. وقبل ذلك، تلقيُت من والدتي اأحد اأهم الدرو�ص 

اأنني  يف حياتي. فما اأن َعِلَمْت من زمالئي يف املدر�ضة 

اأكتب ال�ضعر، واأطمح اأن اأ�ضبح �ضاعراً، غ�ضبْت ووبختني 

بالقول:

م�ضتقبلك،  لتاأمني  بجدٍّ  تعمل  رجاًل  جنعلك  اأْن  »نحاول 

لكنك تريد اأن ت�ضبح مت�ضواًل!«

اًل«
َّ
فاأجبتها: »بل �ضاعراً، ال مت�ضو
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وظيفة  هي  »وما  بالقول:  ْت  وردَّ �ضذاجتي  من  ف�ضحكْت 

ال�ضعراء العرب احلقيقية؟ ال �ضيء �ضوى بيع ق�ضائد مديح، 

مليئة بالكذب، لهذا ال�ضيخ اأو ذاك احلاكم، ولهذا الوزير اأو 

هذا امللك«

قلت: »اأعُدِك اأنني لن اأكون كهوؤالء«

 معظُم 
َ

يف الواقع، مل تكن والدتي خُمطئًة متامًا. فقد داأب

ع�رضنا  يف  وكذلك  املا�ضي،  يف  التقليديني«  »ال�ضعراء 

الديكتاتوريني  خدمة  يف  �ضعرهم  و�ضع  على  احلديث، 

والطغاة.

اأنهم  واأعتقد  دائمًا،  تدعمني  عائلتي  كانت  عام،  ب�ضكل 

ابنهم  عن  يتحدثون  النا�ص  بروؤية  اأي�ضًا  فخورين  كانوا 

باحرتام.

l هل لديك مفهوم لل�صعر )ما الق�صيدة، وكيف تكون اأو 

ل تكون( وهل تغري هذا املفهوم منذ يفاعتك اإىل اليوم؟

- مل اأمتلك »و�ضفة« ثابتة عن ماهية ال�ضعر يف يوم من 

اأواجه  ق�ضيدة،  لكتابة  فيها  اأجل�ص  مرة  كل  ففي  االأيام. 

ط  اأخطِّ التي  للق�ضيدة  املنا�ضب  ال�ضكل  اإيجاد  م�ضكلة 

لكتابتها. هناك �ضعراء يق�ضون العمر يف كتابة الق�ضيدة 

واللغة  نف�ضه  ال�ضكل  روَن 
ِّ
ي��ك��ر اأنهم  يعني  ا 

َّ
مم نف�ضها. 

ذاتها يف جميع  والفكرة  نف�ضه  املو�ضوع  نف�ضها، ورمبا 

اأن  بد  اأكتبها خمتلفة، فال  التي  الق�ضيدة  اأعمالهم. والأنَّ 

جديدة  فكرة  وكل  اخلا�ضة،  فكرتها  ق�ضيدة  لكل  يكون 

�ضتحتاج، بال�رضورة، اإىل بناء اأو �ضكل جديد. يف الواقع، 

جديداً.  �ضيئًا  جديدة  ق�ضيدة  كل  يف  اأكت�ضف  اأن  اأح��اول 

مع  لي�ص  ق�ضائدي،  يف  )األعب(  اأن  كذلك،  وي�ضتهويني، 

الكتابة  معنى  مع  اأي�ضًا  ولكن  فح�ضب،  واالأ�ضكال  اللغة 

نف�ضها. اأما اإذا كان مفهوم ال�ضعر يعني كتابة ال�ضعر يف 

اأو  العربي(  ال�ضعر  �ضكل تقليدي )وهو ال يزال متاحًا يف 

يف �ضكل حديث )�ضعر حر، �ضعر نرثي(، فاأقول اإنني بداأت 

يف كتابة ق�ضائدي بال�ضكل احلديث منذ يفاعتي وما زلُت 

اأوا�ضُل الكتابَة بهذا ال�ضكل. لكن هذا ال يعك�ص �ضوى جزء 

من احلقيقة حول ما حاولت فعاًل حتقيقه يف كل ق�ضيدة 

وكل ديوان �ضعر.

هل  الأدبية.  لالأنواع  )عابرة(  كتابتك  تكون  ما  غالبًا   l

ة اأ�صلوب يوجهك، من خالل بع�ض الأفكار، يف اجتاه  ثمَّ

اأنك تكت�صف ذلك  اأم  اأو رواية(؟  اأو ق�صة،  )ق�صيدة  معني 

يف  تعتمده  معني  تقليد  هناك  هل  العمل؟  تبدع  واأنت 

بطريقة  الكلمات  ا�صتخدام  اإىل  ت�صعى  اأم  الأنواع؟  عبور 

جديدة وخمتلفة؟

- لتحويل فكرة ما اإىل عمل فني، يحتاج املرء اإىل العثور 

على النوع املنا�ضب لها. على اأية حال، لن حتدَّد الفكرة 

بالطبع،  املنا�ضب.  االأدبي  �ضكلها  العثور على  قبل  كثرياً 

هناك اأفكار ميكن اأن توجهك نحو اجتاهات اأدبية خمتلفة 

- ق�ضيدة اأو ق�ضة ق�ضرية اأو رواية- لكن اختيار النوع 

هنا يعتمد على ما تنوي قوله اأو تعر عنه يف عملك.

على �ضبيل املثال، عندما كنُت يف ال�ضجن، كتبت العديد 

من الق�ضائد حول حياة ال�ضجن، لكن مثل هذه الق�ضائد 

 اأو تتعامَل مع �ضوٍر حمدَّدٍة للحياِة 
َ

كان عليها اأن تعك�ص

يف ال�ضجن فح�ضب. ولكن من اأجل اأن اأقول احلقيقة كاملة 

حول املعنى احلقيقي لكوين يف ال�ضجن، والعالقة املعقدة 

بني ال�ضحية وجالده يف دوامة من الرعب، وجدت نف�ضي 

فاإنني  العموم  وعلى  اخلام�ضة«  »القلعة  روايتي  اأكتب 

قراءته  ميكن  ن�ص  خللق  االأن��واع  حواجز  اأعر  ما  غالبًا 

ق�ضة  وحتى  ق�ضيدة،  اأو  رواية  بو�ضفه:  خمتلفة  قراءاٍت 

ق�ضرية اأو مقاال.

اجلميلة(  العزاوي  فا�ضل  )خملوقات  االأول  كتابي  يف 

الذي ن�رض عام 1969 حاولُت اأن اأكتب ن�ضًا يجمُع اأنواعًا 

اأدبية ُمتعدِّدة يف �ضكل واحد. كان هذا �ضيئًا جديداً على 

االأدب العربي احلديث، لكنه مل يكن بال جذور يف االأدب 

النرثية  الن�ضو�ص  من  كثري  ففي  الكال�ضيكي،  العربي 

من  بعبارات  الغنائية  الق�ضائد  املوؤلفون  القدمية، ميزج 

اأن  ل�ضخ�ضياتهم  يتيحون  احل��االت،  بع�ص  ويف  النرث، 

تتحاور فيما بينها بال�ضعر.

وكتاب  �صعراء  مع  بال�صرتاك  اأدبية،  جملة  اأ�ص�صَت   l

تعد  مل  رمبا  بطريقة  )حركة(  من  جزءاً  وكنت  اآخرين، 

هل  اليوم.  ال�صباب  العراقيني  ال�صعراء  ملعظم  تتوفر 

تراجع ال�صعر العراقي اإزاء مثل تلك الفر�ض؟ وخا�صة مع 

وجود الكثري من الكتاب يف املنفى الداخلي واخلارجي؟

ال�ضعري«  69« »البيان  - عندما ن�رضنا يف جملة »�ضعر 

ال�ضيا�ضية  اجلهات  جميع  من  للهجوم  �ضَنا 
َّ
تعر ال�ضهري، 

بياننا  راأوا يف  الذين  البعثيني،  واالأيديولوجية: من قبل 

ال�ضيا�ضي والثقايف  لنفوذهم ومل�رضوعهم  حتديًا مبا�رضاً 

ي�ضبه  ما  فيه  راأوا  الذين  ال�ضيوعيني  قبل  القوماين، ومن 

الغربية،  الليرالية  لالأيديولوجيا  ط��روادة«  »ح�ضان 
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النقدية احلرة، واأهمية  الكتابة  اأكدنا على �رضورة  الأننا 

العراق  يف  جديدة  حداثة  ثقافة  خلق  يف  الدميقراطية 

والدول العربية االأخرى.

اأف�ضل  ملواجهتنا  طريقة  ال�ضلطات  جتد  مل  النهاية،  يف 

من منعنا من ن�رض جملتنا. بطبيعة احلال، فاإن الظروف 

ال�ضيا�ضية والثقافية للكتاب العراقيني االآن داخل البالد 

قون 
ِّ
تفر

ٌ
م املنفيون  فالكتاب  للغاية،  �ضعبة  وخارجها 

ومعظمهم �ضاعوا. والذين ما زالوا يعي�ضون داخل البالد 

يكافحون من اأجل البقاء ال اأكرث.

يف الواقع، نحن االآن يف مكان ما بني الفكاهة واملاأ�ضاة. 

ففي زمن الديكتاتورية، مل نفقد االأمل يف تغيري االأنظمة 

مليئني  كنا  كم  اكت�ضفنا  االحتالل،  وبعد  اال�ضتبدادية. 

اأ�ضود  فراغًا  نواجه  فجاأة،  اأنف�ضنا،  وجدنا  اإذ  باالأوهام. 

تكون  ولكي  به.  نوؤمن  اآخ��ر  �ضيء  هناك  يكن  مل  كبرياً. 

مبدعًا وحتقق �ضيئًا جديداً واأكرث اإن�ضانية، يجب اأن تكون 

قادراً على احللم واالأمل. لكن النظام الواقع حتت �ضيطرة 

املاليل املبا�رضة اأو غري املبا�رضة فعل كل �ضيء لتدمري 

اأحالمنا واآمالنا. تلك هي امل�ضاألة.

يف  ال�صعر  مكانة  عن  حتدَّثَت  �صنوات،  ب�صع  قبل   l

احلياة العراقية. هل تعتقد اأن مكانة ال�صعر املتميزة قد 

تراجع خالل حياتك الإبداعية )ل�صالح الرواية والق�صة 

الق�صرية؟(  اأم اأن ثمة اأ�صبابًا اأخرى لذلك؟ 

يف  متميز  مبوقع  اليوم  يتمتعان  الق�ص  وال  ال�ضعر  ال   -

قلوب وعقول القراء العراقيني. يف احلقيقة، ال اأحد يتعامل 

مع االأدب املكتوب بعد عام 2003 داخل العراق بجدية. 

للحداثة  م�ضادون  متدينون،  ومعظمهم  اجلدد،  احلكام 

وال يقراأون الن�ضو�ص املعا�رضة من حيث املبداأ. واالأدب 

االأ�ضيل يف راأيهم موجود يف املا�ضي وحده. وللن�ضو�ص 

هذا  رموز  مدح  فقط:  واحدة  وظيفة  براأيهم،  والق�ضائد، 

املا�ضي الذي يق�ضم النا�ص اىل طوائف متناحرة. 

وخالل  الروائيني،  من  العديد  االآن  لدينا  حال،  اأي  على 

ال�ضنوات املا�ضية، مت ن�رض العديد من الروايات العراقية 

»فرانكن�ضتاين يف  رواية  اإحداها وهي  اجلديدة، وحازت 

بغداد« للكاتب اأحمد ال�ضعداوي على جائزة البوكر العربية 

العديد  اإدراج  العربية[ كما مت  للرواية  الدولية  ]اجلائزة 
لكن  للجائزة.  والق�ضرية  الطويلة  القائمتني  �ضمن  منها 

بطريقة  يتزايد  ال�ضعر  يكتبون  زالوا  ما  الذين  اأولئك  عدد 

ق�ضائدهم  ن�رض  �ضهولة  ب�ضبب  هذا  حدث  للغاية.  غريبة 

االأميني  التطور �ضجع، بالطبع، حتى  االإنرتنت. وهذا  يف 

ليكونوا �ضعراء.

روايات عربية جديدة  اأن هناك طرقًا لكت�صاف  يبدو   l

�صعراء  تكت�صف  كيف  جديد.  �صعر  اكت�صاف  من  اأك��ر 

الذي ميتعك؟  وما  الآن  تقراأ  ماذا  وعربا جددا؟  عراقيني 

هل هناك ق�صائد و�صعراء ترجع اإليها واليهم با�صتمرار؟

لدى  يكت�ضف  اأن  ميكن  حقيقي  �ضعر  من  ما  لالأ�ضف،   -

َمْن بقوا يف العراق. معظم ال�ضعراء املوهوبني واجليدين 

اأن  عليهم  وحتتم  االأخ��رية  العقود  خالل  البالد  غ��ادروا 

يحيوا يف عزلة عن قرائهم. حتى من بقي يف البالد من 

ال�ضعراء اجليدين ف�ضلوا التخلي عن الكتابة، واللجوء اإىل 

 ،»Die innere Emigration« االأملان  اأ�ضماه  ما 

ال  اأن  عارفني  الداخلي(  املنفى  اأو  الداخل  اإىل  )الهجرة 

اأحد يهتم مبا ميكن اأن يقولوه، واالأ�ضواأ من ذلك كله، اأنهم 

ا�ص 
َّ
ميكن اأن ُيفتك بهم اإذا اخرتقوا اخلطوط املقدَّ�ضة حلر

املعبد.

يف ظل الديكتاتوريات الع�ضكرية ال�ضابقة، كثرياً ما نظر 

مل  وق�ضائدهم  »خطرية«  عنا�رض  بو�ضفهم  ال�ضعراء  اإىل 

النظام اجلديد،  اأما يف ظل  البنادق.  من  تاأثرياً  اأقل  تكن 

 ال�ضعراء »ذئابًا بال 
َ
 املاليل نوع الثقافة، �ضار

ُ
ر

ِّ
حيث يقر

اأنياب«. يف جمتمع يجري تفريغه من املاليني من اأف�ضل 

�ضوُت  اأ�ضكت  اأخالقيًا،  تدمريه  وج��رى  تعليمًا  النا�ص 

الالهوت عواء ال�ضاعر.

االأملانية  باللغة  االآن مكتوبة  اأقروؤها  التي  الكتب  معظم 

الرائعة  الروايات  اإحدى  اأيام  قبل  قراأت  االإجنليزية.  اأو 

حول  »�ضبتمر«  عنوانها  لري(  )توما�ص  االأملاين  للروائي 

اأحداث 11 �ضبتمر واحتالل العراق.

اأن  اأ�ضتطع  الذين رافقوين طيلة حياتي ومل  اأما االأ�ضاتذة 

اأتعلَّم منهم مبا فيه الكفاية - فهم كثريون بحيث اأ�ضعر 

باحلرج اأن ا�ضتثنيت ذكر بع�ضهم: جلجام�ص، وهومريو�ص 

يف )االأودي�����ض��ة(، ودان��ت��ي يف )اجل��ح��ي��م(، وغ��وت��ه يف 

و�ضك�ضبري  احل�ضية،  القي�ص يف ق�ضائده  وامروؤ  )فاو�ضت(، 

يف م�رضحياته، وتي اأ�ص اإليوت يف »االأر�ص اخلراب«.

��������������������������������������������������������������

* ن�رض هذا احلوار يف موقع »اأراب ليرتيت�رض اأند تران�ضلي�ضني« املخت�ص 

برتجمة االأدب العربي
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لكل ن�ص اإبداعي ق�ضته التي ال يعرفها �ضوى الكاتب 

يقوله  فيما  عادة  نفكر  ما  كتابا  نقراأ  نف�ضه. فحني 

الكاتب لنا ولي�ص فيما جعله يقول ما قاله لنا. حني 

و�ضع الكاتب النم�ضاوي الكبري �ضتيفان زفايج كتابه 

املده�ص عن رحلة ماجالن كتب يقول اإن ما جعله 

يكتب كتابه ذاك هو �ضعوره باخلجل. فقد �ضافر من 

اأوروبا اىل القارة االأمريكية يف �ضفينة توفرت فيها 

كل اأ�ضباب الراحة من �ضكن وطعام و�رضاب وخدمة 

ومع ذلك �ضعر بالتعب واالإرهاق واخلوف وامللل يف 

املحيط  عر  فقط  اأ�ضبوعني  ا�ضتغرقت  التي  رحلته 

وهو  نف�ضه  من  باخلجل  ي�ضعر  جعله  مما  االأطل�ضي، 

�ضهورا  ا�ضتمرت  التي  ماجالن  رحلة  تفا�ضيل  يقراأ 

او دليل يف متاهات ال متناهية  عدة بدون خرائط 

ورفاقه  هو  معانيا  بدائية،  �ضفينة  يف  املياه،  من 

كان  اإذا  ولكن  واالأوبئة.  والعط�ص  اجلوع  البحارة 

اخلجل هو ما جعل زفايغ يكتب عن ماجالن، فاإن 

ثمة كتابا يكتبون عن حب او حنني، او كراهية او 

ت�ضفية ح�ضاب ... الخ.

الذي يوجه اىل  هذه امل�ضاعر تتعلق دائما بال�ضوؤال 

كل كاتب يوؤلف كتابا: ملاذا كتبت هذا الكتاب؟ ما 

الذي تريد اأن تقوله فيه؟ غالبا ما يطلب النا�رضون 

الذي  كتابه  معنى  عن  �ضيئا  يقول  اأن  الكاتب  من 

الن�رض. وبالطبع  ي�ضتحق  للن�رض وعما يجعله  يقدمه 

حول  ي��دور  كتابه  اإن  الكاتب  يقول  اأن  يكفي  لن 

او  داع�ص  جرائم  او  للعراق  االأمريكي    االحتالل 

االإع��الم  وو�ضائل  فال�ضحف  �ضوريا،  يف  احل��رب 

االأخرى تن�رض كل يوم ق�ض�ضا واقعية مرعبة تكاد 

جتعلنا نعي�ص كل �ضيء كطرف يف الق�ضة. احلروب 

نف�ضها تدور اأمام عيوننا يف التلفزيون مثلما منوت 

ت�ضبح  االأدبية  الكتابة  ال�ضحايا. كل هذا جعل  مع 

اأكرث �ضعوبة وتعقيدا، فثمة خطر دائما اأن تفقد مثل 

هذه الكتابة التي تقوم على و�ضفة ما احلدود التي 

الكاتب  ي��روي  ال�ضحفي.  اال�ضتهالك  عن  تف�ضلها 

الكولومبي ماركيز يف مذكراته اأن اإحدى دور الن�رض 

املولعة باحل�ضول على اجلوائز كانت تدر�ص الو�ضع 

تختار  ذل��ك  �ضوء  وعلى  ع��ام  كل  البلد  يف  العام 

اهتمام  ي�ضتقطب  اأن  ميكن  الذي  االأه��م  املو�ضوع 

املو�ضوع  كان  فاإذا  اجلوائز.  حتكيم  وجلان  القراء 

روائيا  كاتبا  كلفت  مثال  الع�ضابات  حرب  يخ�ص 

جيدة  بطريقة  كتابته  على  قادر  اأنه  تعتقد  معينا 

اىل  اأ�ضندته  القدم  كرة  لعبة  يخ�ص  كان  ما  واإذا 

كاتب روائي اآخر. هذا املر�ص انتقل االآن اىل الرواية 

الكتاب  وامنا  الن�رض،  دور  طريق  عن  لي�ص  العربية، 

مو�ضوع  اأي  يت�ضيد  بع�ضهم  راح  فقد  اأنف�ضهم. 

ورمبا  اجلوائز  حمكمي  اهتمام  به  ي�ضتدر  اأن  ميكن 

�ضفقتهم اأي�ضا. وهكذا �ضارت ت�ضدر كل عام ع�رضات 

الروايات التي ال ت�ضلح حتى اأن تكون ريبورتاجات 

�ضحفية جيدة.

*
كيف يختار الكاتب مو�ضوعه اإذن، اإن مل يخرته من 

ال�ضحف واملجالت والتلفزيون والفي�ضبوك؟ ما من 

قانون مينع الكاتب من ا�ضتغالل اأي مادة ت�ضادفه، 

�ضوى انه حمكوم دائما ب�رضط ال ميكن جتاوزه هو 

كتابا  اأكنا  �ضواء  كلنا،  حقيقي.  اأدب  اىل  يحوله  اأن 

فا�صل �لعز�وي

كيف اأكتب؟ *



يف  ن�ضمع  يوم  كل  لها.  عد  ال  ق�ض�ضا  منلك  ال،  اأم 

لنا  يروي  املقهى  ويف  اجلريان  عن  ق�ض�ضا  البيت 

االأ�ضدقاء ق�ض�ضا من كل لون. لقد انتبهت يف فرتة 

مبكرة من حياتي اإىل اأن كل العالقات الب�رضية منذ 

معركة  كل  ق�ض�ص.  على  تقوم  االآن  وحتى  البداية 

على  يتقرر  او جمموعة ق�ض�ص  ق�ضة  او حرب هي 

�ضوئها الن�رض او الهزمية. وهل ميكن لنا اأن نتحدث 

عن حب ما بدون ق�ضة ما بني فتى وفتاة؟ واالأكرث 

من ذلك اأن كلمات اللغة نف�ضها ت�ضمر تاريخا طويال 

»ال�ضيطان«  بكلمة  ننطق  نكاد  فما  الق�ض�ص.  من 

التي  املعروفة  ق�ضته  روؤو�ضنا  تخرتق  حتى  مثال 

عن  يختلف  بذلك  وه��و  املقد�ضة،  الكتب  ت��ورده��ا 

االآخر ق�ضته اخلا�ضة به.  الذي ميتلك هو  »املالك« 

مع  الكاتب  يتعامل  اأن  ال�ضذاجة  من  �ضيكون  ولذلك 

ال�رضط  وعي  بدون  اأمامه  املبذولة  املادة  هذه  كل 

الذي يحولها اىل اأدب. ال يكفي اأن تكون مع او �ضد 

اأن  اأمر ما، فهذا موقف عام ميار�ضه اجلميع، وامنا 

نف�ضه،  الواقع  خلف  يقع  ما  ترى  اأن  مبتكرا،  تكون 

به. ثمة قاعدة ذهبية يعرفها  اأكرث معرفة  لتجعلنا 

كل كاتب حقيقي: االعرتاف باحلقيقة، بدل م�ضايرة 

و�ضفة  بالتاأكيد  ه��ذا  لي�ص  ال�ضاذجة.  العواطف 

التي تقدح  ال�رضارة  الذي يتطلب دائما تلك  لالإبداع 

التي  القوة  تلك  املوهبة،  يدعونها  والتي  الروح  يف 

تتنزل علينا كوحي من علياء خفية فينا، يحول ما 

هو يومي وعابر اىل مطلق قد يحتفظ بوهجه طويال. 

اأتابع  �ضخ�ضيا،  عنه؟  اأكتب  ما  اأختار  كيف  ح�ضنا، 

بداأب كل ما يحدث يف العامل: ال�رضاعات ال�ضيا�ضية 

اأي�ضا  ولكن  بالتاأكيد،  االجتماعية  والتحوالت 

والفنون.  والفل�ضفة  العلوم  يف  الكرى  التطورات 

يفوتني  اأال  اأجهد  ب��االأدب  مرتبطا  عملي  ولكون 

�ضيء منه. واالأدب يف نظري ال يقت�رض على االأدب 

كله.  العامل  يف  االأدب  على  وامن��ا  وح��ده  العربي 

ويف الوقت ذاته ي�ضحرين تراث املا�ضي االأدبي يف 

الثقافات كلها. اإنني اأ�ضتمد مادتي من الواقع الذي 

يت�ضع عندي لي�ضمل الكون كله، ويت�ضع اأكرث لي�ضمل 

مزيج  يف  باخليال  متحدا  اأي�ضا،  به  اأفكر  ما  كل 

املكان  ولتعيني  العامل.  اىل  روؤي��اي  ي�ضكل  �ضحري 

�ضريفانت�ص  مثل  كاتب  من  تعلمت  عليه  اأقف  الذي 

يف عمله املده�ص »دونكيخوته« ومن دانيال ديفو 

الذي يعتره بع�ص النقاد كاتب اأول رواية اإنكليزية 

 )1719(  � ك��روزو«  »روبن�ضون  ال�ضاحر  عمله  يف 

ال�ضعود عاليا او الهبوط عميقا لالإم�ضاك باللحظة 

عملية  يف  االأ���ض��ع��ب  االإ���رضاق��ة  تلك  التاريخية، 

الكتابة كلها. لقد اأفلح �رضفانت�ص يف اأن ي�ضور لنا 

الو�ضطى  القرون  نهاية  العامل:  �ضهده  غروب  اأجمل 

طواحني  يقاتلون  الذين  امل�ضحكني  وفر�ضانها 

اأما  العامل.  بذلك  يغريون  اأنهم  معتقدين  الهواء، 

اجلديدة  الع�ضور  روح  لنا  ك�ضف  فقد  ديفو  دانيال 

القادمة: الفردية املرتبطة بالبورجوازية و�ضلطانها 

اال�ضتعماري. يبني روبن�ضون كروزو كل �ضيء بيديه 

وحني ينقذ خادمه فرايدي )جمعة( من املوت على 

يد الهمجيني الذين كانوا ينوون التهامه ميتلك كل 

احلق يف ال�ضيادة بالطبع. ثم مر ما يقرب من قرنني 

عمله  يف  لنا  ليك�ضف  جوي�ص  جيم�ص  ياأتي  اأن  قبل 

وتفاهته.  البورجوازي  �ضاآلة  »يول�ضي�ص«  املده�ص 

يف احلقيقة تت�ضع اللحظة التاريخية لت�ضمل كل حتول 

او تغيري جوهري يف املجتمع او احلياة الب�رضية. اإن 

ما يهمنا يف االأمر كله هو التاأثري الذي يرتكه الزمن 

لي�ص  واملجتمعات،  االأفراد  م�ضائر  على  تدفقه  يف 

كتاريخ، فنحن ل�ضنا مورخني، وامنا كحياة �ضاجة 

املجهول،  يف  كمغامرة  ذلك  وقبل  بالتناق�ضات 

كان  هكذا  جديدة.  كح�ضا�ضية  ما،  �ضيء  عن  كبحث 

وبعدها  »كلكام�ص«  ملحمة  دائما.  احلقيقي  االأدب 

ما  لكل  االأ�ضا�ص  و�ضعتا  لهومريو�ص  »االودي�ضه« 

يف  هي  االآن  حتى  كتبت  رواية  كل  اإذ  تاليا،  ياأتي 

احلقيقة تنويع عليهما.

*
بداأت حياتي االأدبية �ضاعرا، لكنني كنت اأجد الكثري 

من املتعة يف النرث اأي�ضا. لقد �ضحرين منذ طفولتي 

الركيكة  االأ�ضعار  رغ��م  وليلة«  ليلة  »األ��ف  كتاب 
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املح�ضوة بني طياته، واأخذت ب�«الكوميديا االإلهية« 

ورواي��ات  لنيت�ضه  زراد�ضت«  تكلم  و«هكذا  لدانتي 

كالدويل  واإر���ض��ك��ني  وه��م��ن��غ��واي  د�ضتويف�ضكي 

الق�ضيدة.  كتابة   
ّ
علي ال�ضهل  من  كان  واإكزوبري. 

اأن  التخطيط. يكفي  الكثري من  االأمر يتطلب  مل يكن 

نف�ضه  واملو�ضوع  اأخرى  تعقبها  حتى  جملة  تكتب 

يفر�ص وحدته. 

كان العمل االأول الذي ن�رضته يف العام 1969 هو 

ميكن  عمل  اجلميلة«،  العزاوي  فا�ضل  »خملوقات 

ال�ضتينات  اأوا�ضط  يف  اآن.  يف  و�ضعرا  رواية  اعتباره 

والغا�ضب  ال�ضجن  من  لتوي  اخلارج  اأنا  اأرى،  كنت 

كل  من  نف�ضي  اأح��رر  اأن   
ّ
علي اأن  كله،  العامل  على 

اأن  �ضارتر  فكرة  م��ن  منطلقا  املقد�ضة.  االأغ���الل 

مدينة  �ضكان  جميع  م�ضخت  اجلحيم  هم  االآخرين 

ال  ع��امل  يف  اأتنزه  ورح��ت  حجر  متاثيل  اىل  بغداد 

يوجد فيه اأحد �ضواي، موحدا االأزمان كلها يف بوؤرة 

يف  االأدبية  االأجنا�ص  يوحد  ن�ص  يعك�ضها  واح��دة 

ن�ص واحد هو رواية وق�ضيدة وق�ضة ق�ضرية ومقالة 

وخيال علمي وروؤيا فل�ضفية. ن�ص جديد يبتكر �ضكله 

الذاتية  �ضريتي  من  ظ��الال  مت�ضمنا  ب��ه،  اخلا�ص 

ينتهي  ال  العمل  هذا  مثل  والأن  احلياتية.  وجتربتي 

 1980 العام  يف  ون�رضته  ثانية  كتابته  اأعدت  اأبدا 

يف بريوت بعنوان »الدينا�ضور االأخري« ثم ا�ضتغلت 

على  برلني  يف  هنا  االأخ��رية  الع�رضة  االأع���وام  يف 

�ضياغة ثالثة له باللغة االنكليزية )�ضوف ي�ضدر يف 

العام القادم يف لندن(.

اأما روايتا »القلعة اخلام�ضة« � 1972 )ترجمت اىل 

 1976  � رماد«  و«مدينة من  والرتكية(  االجنليزية 

»امل�ضافر  بعنوان  االنكليزية  اللغة  اىل  )ترجمت 

ال�ضخ�ضية  بتجربتي  فرتتبطان  اخلان«(  و�ضاحب 

التي مررت بها يف املعتقالت. رواية »اآخر املالئكة« 

واالأمل��ان��ي��ة  االجن��ل��ي��زي��ة  اىل  )ت��رج��م��ت   1992  �

واالأندوني�ضية وترتجم االآن اىل العرية( فقد فكرت 

واأنا  اأكتبها  اأن  اأكرث من ع�رضين عاما. حاولت  بها 

اأكتب ق�ضة تعك�ص  اأن  اأريد  يف العراق فف�ضلت. كنت 

جعلني  ما  اأن  اىل  اهتديت  ثم  كله.  ال�رضق  روح 

اأف�ضل يف كتابتها هو ما كان ينق�ص جتربتي: روؤيا 

يقول  كما  رمل،  ذرة  يف  الكون  اأرى  فلكي  املنفى. 

وهي  جقور،  حولت  ق�ضائده  اإحدى  يف  بليك  وليم 

العمل  اإنها  كله.  للعامل  مركز  اىل  كركوك  حملة يف 

الوحيد الذي كان يجعلني اأ�ضاب باحلمى عند كتابة 

اأموت  اأكاد  واأنا  الفرا�ص  اىل  فاأجلاأ  منه،  مقطع  اأي 

عاطفة. رواية »كوميديا االأ�ضباح او يف الطريق اىل 

زاخرة  اخلليقة،  الأ�ضطورة  ع�رضية  ا�ضتعادة  اجلنة« 

بال�ضعر. ورغم اأنها مل تلق حتى االآن التقدير النقدي 

الالئق بها فاإنها تعك�ص يف نظري رمبا اأكرث من اأي 

عمل اآخر يل ما ميكن للغة اأن تفعله بالن�ص. وبعد 

ذلك جاءت روايتي الكبرية »االأ�ضالف« التي حاولت 

فيها اأن اأقدم منظورا جديدا اىل الطريقة التي تكتب 

يف  وجديدة  رواي��ة  داخل  رواي��ة  فهي  الرواية،  بها 

مو�ضوعها وطريقة بنائها.

*
ثمة فارق، �ضواء يف ال�ضعر او الرواية او الق�ضة، يف 

اأن تكون م�ضجل وقائع او مكت�ضفا ورائيا ومبتكرا. ال 

معنى لكتابة تغرد مبا يقوله اجلميع وال قيمة لرواية 

ت�ضرت�ضينا وتكذب علينا، بدل اأن ت�ضدمنا برعودها 

وبروقها مبا يجعلنا اأكرث وعيا باأنف�ضنا. فلكي يكون 

عليه  بالفعل  جديد  ن�ص  كتابة  على  قادرا  الكاتب 

هو نف�ضه اأن يكون جديدا يف حياته وروؤياه وطريقة 

االأ�ضعب  هو  املو�ضوع  اختيار  العامل.  مع  تعامله 

ال  انني  ذلك  من  واالأكرث  اأحدا،  اأكرر  ال  فاأنا  دائما، 

اأريد اأن اأكرر نف�ضي اأي�ضا. تكمن ال�ضعوبة دائما يف 

الطريقة التي تكتب بها مو�ضوعك، اإذ لكل مو�ضوع 

اخلرة  اأهمية  ورغ��م  به.  اخلا�ضة  كتابته  طريقة 

والتجربة فاإنني اأ�ضعر يف كل مرة اأكتب فيها ق�ضيدة 

 اأن اأكت�ضف الكتابة من جديد. وهنا 
ّ
او رواية اأن علي

اأريد اأن اأ�ضري اىل بورخ�ص الذي هدم احلدود القائمة 

بني الق�ضة الق�ضرية واملقالة وماركيز الذي قدم لنا 

مفهوما �ضحريا جديدا للواقع وجيم�ص جوي�ص الذي 

قلب كل مفاهيمنا عن االأدب. ثمة دائما األف طريق 
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منها،  واحدة  اأ�ضلك  اأن   
ّ
وعلي اأمامي  تنفتح  وطريق 

اأظل  االأغلب  يف  الطريق.  اأ�ضل  اأن  من  خوف  بدون 

اأ�ضتغل على الن�ص طويال. كان همنغواي يعيد كتابة 

ن�ضو�ضه ع�رضين مرة اأو اأكرث. اأعتقد اأنني ال اأقل عنه 

داأبا يف ذلك. كان عملي يف ال�ضحافة تدريبا مفيدا 

ولكن  املطبعة.  اىل  مبا�رضة  تذهب  كتابة  على  يل 

ي�ضعب فعل ذلك مع العمل االأدبي. 

يف فرتتي العراقية كنت اأكتب بقلم حر ال اأفرط به 

اأن احل�ضول  اأن تكون يل طابعة، �ضوى  اأبدا، حاملًا 

عليها كان يتطلب موافقة االأمن، وهو ما كنت اأجتنبه 

اأول ما فعلته عند و�ضويل اىل  بالطبع. ولذلك كان 

املانيا هو احل�ضول على اأكرث من طابعة. لكنني مل 

اأفلح يف ا�ضتخدامها كثريا بعك�ص �ضاملة التي تولت 

بقلمي  الكتابة  اأهجر  ومل  اأع��م��ايل.  معظم  طباعة 

بالكومبيوتر  الكتابة  اىل  انتقايل  مع  اال  القدمي 

يبدو  قد  املا�ضي.  القرن  من  الت�ضعينات  مطلع  يف 

يف  كذلك  لي�ص  لكنه  و�ضهال،  عاديا  االأمر  هذا  مثل 

زال  ما  انتزن�ضبريغر  االأمل��اين  فال�ضاعر  احلقيقة. 

كان  وكذلك  القدمية  طابعته  عن  التخلي  يرف�ص 

اأما �ضديقي الروائي الكبري  االأمر مع غونرت غرا�ص. 

توما�ص لري فيكتب ن�ضه اأوال بقلم احلر ثم ينقله اىل 

الكومبيوتر. 

للكتابة  مف�ضلة  وع���ادات  اأوق���ات  ثمة  وبالطبع، 

ال�ضباح  اأعماله يف  يكتب  نيت�ضه  الكتاب. كان  عند 

الباكر ويرف�ص تبديد وقته وذهنه بقراءة اأي كتاب 

مبكرا جدا يف  يعمل  فكان  اأما همنغواي  ذلك.  قبل 

للكتابة،  معد  لوح  اأم��ام  واقفا  يكتب  حيث  الفجر، 

متجنبا اجللو�ص ب�ضبب وجع الظهر الذي كان يعاين 

منه. وكان اأف�ضل مكان الأجاثا كري�ضتي تكتب فيه 

فيه  تق�ضي  الذي  البانيو  هو  البولي�ضية  رواياتها 

بربارة  اأن  ذلك  من  واالأغ��رب  ال�ضاعات.  من  العديد 

رواية   724 ن�رضت  بريطانية  كاتبة  وهي  كارتلند 

يف حياتها وباعت مليار ن�ضخة منها كانت تدخل 

احلب،  عن  دائما  وهي  ق�ضتها،  ومتلي  الفرا�ص  يف 

على �ضكرتريتها، موؤلفة رواية جديدة كل اأ�ضبوعني. 

قرائها  اأحد  القذايف  معمر  العقيد  كان  وباملنا�ضبة، 

املعجبني بها. اأما اأنا فقد اعتدت الكتابة حتى حني 

يف  ال�ضدة  خلف  معتقل  يف  االآخ��ري��ن.  و�ضط  اأك��ون 

ق�ضيدتي  احليدري  بلند  ال�ضاعر  على  قراأت   1963
»املجو�ص يف ال�ضحراء« فا�ضتغرب من قدرتي على 

الكتابة يف مثل ذلك اجلو الكافكاوي. ومع ذلك يظل 

الذي كثريا  الليل  للكتابة هو  االأف�ضل عندي  الوقت 

ما اأ�ضهره حتى مطلع ال�ضم�ص. مع الزمن تعلمت اأن 

ذلك  بدا  ومهما  اليوم.  يف  �ضاعة   24 كاتبا  اأك��ون 

غريبا فاإن ثمة ق�ضائد يل األفتها بالفعل يف نومي. 

اىل  اأ�ضل  فلكي  اأي�ضا.  بامل�ضجل  الكتابة  حاولت 

عند  جلاأت  واالأفكار  للكلمات  احلر  التداعي  حالة 

الت�ضجيل  اإىل  »املخلوقات«  مقاطع  بع�ص  و�ضع 

ال�ضوتي، وهي حماولة مل اأكررها �ضوى مرة واحدة 

يف العام 1971 حني قررنا، ال�ضاعران جليل حيدر 

و�ضالح فائق واأنا، اأن نوؤلف ن�ضا من ثالثة اأ�ضوات 

انتهت  املحاولة  لكن  بغداد.  �ضوارع  يف  نزهة  عر 

الكرخ،  جانب  اىل  اجلمهورية  ج�رض  عرنا  اأن  بعد 

حني اأحاط بنا رجال االأمن وال�رضطة من كل جانب، 

معتقدين اأننا جوا�ضي�ص نت�ضل باخلارج.

*
مبحرا يف اأناأى املحيطات اأقول: 

اأن��ت  اأم��ا  اأم��ريك��ا،  �ضوى  يكت�ضف  مل  كولومبو�ص 

فاأمامك العامل كله لتكت�ضفه!

اكت�ضف ق�ضتك التي مل تخطر ببال اأحد من قبل!
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الب�رضة عن  �ضهريار يف  دار  تعده  ين�رض يف كتاب  �ضوف  * ن�ص 
طرق الكتاب يف كتابة ن�ضو�ضهم
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مان اأو القاهرة، هذه االأخرية بداأُت 
ُ
مل اأعرفه يف ع

لكن  احلديث.  العربي  ال�ضعر  »رواد«  مبعرفة  فيها 

اإذا �ضح  الثانية  املرحلة  �ضعراء  يف دم�ضق عرفت 

بول   من  املحدثة،  العربية  ة 
ّ
ال�ضعري يف   ، التعبري 

حمزة  بركات،  �ضليم  بي�ضون،  عبا�ص  ���ض��اوؤول، 

عبود ، ابراهيم اجلرادي، ب�ضام حجار....الخ، حتى 

ات يف العراق علي �ضعيد امل�رضق 
ّ
»موجة« ال�ضتيني

العديدون يف  العربي وللبالد املغاربية �ضعراوؤها 

هذه املرحلة.

بول�ص،  و�رضكون  ق��راءة،  العزاوي  فا�ضل  عرفت 

الراوي...  موؤيد  فائق،  �ضالح  اجلنابي،  عبدالقادر 

الخ.

بقدر  قبلها،  ملا  نا�ضخة  وال  عاك�ضة  غري  موجة 

لعبدالعزيز  تعبري  ح�ضب  واالأجد  باجلديد  اأتت  ما 

املقالح.

 املرحلة ب�ضعريته 
ّ
اإذا كان �رضكون بول�ص طليعي

ال�ضادقة املفارقة، ففا�ضل العزاوي الذي اأول ما 

اأيها  �ضالم  املوجة،  اأيتها  »�ضالم  �ضعراً  له  ق��راأت 

البحر« ومن ثم »الدينا�ضور االأخري«، اأو خملوقات 

امل��داري  الكتاب  ذلك  اجلميلة،  العزاوي  فا�ضل 

والف�ضاء  والنرث  ال�ضعر  عوا�ضف  على  املفتوح 

اأثر  كتاب  االآ����رضة.  اخلاطفة  بروقه  امل�ضهدي، 

اأكرث  رمبا  منه  واأف��دُت  عامة  االأدبية  يف جتربتي 

ال�رضقية(،  )ال�ضجرة  املح�ص.  ال�ضعر  دواوي��ن  من 

)اأ�ضفار..(.

ال�ضخب  على  ال�ضمت  يوؤثر  الذي  العزاوي  فا�ضل 

ون��رثاً،  �ضعراً،   ، التعبري  ف�ضاء   
ّ
و�ضع وال�ضجيج، 

رواية، تاأمالت نقدية وترجمة.

توالت قراءتي الحقًا ملعظم ما كتب اإن مل يكن جله 

يف  ة 
ّ
الطليعي الرواية  وتلك  اخلام�ضة«،  »القلعة   ،

االأدب، العربي ، »اآخر املالئكة«، وحتى »االأ�ضالف« 

التي اأهداين اإياها خمطوطة، قبل �ضدورها عن دار 

اجلمل. حني زارين هو املقيم يف اأملانيا منذ ن�ضف 

كنت  التي  االأملانية  »�ضوبغن«  قرية  يف  ق��رن، 

اأزورها مبنحة تفرغ كرمية من بيتها الثقايف...

املقيم يزور العابر ، وهذه الثنائية رمبا من �ضمن 

االأدب��ي  املنت  يف  مكانًا  جتد  مل  كثرية  ثنائيات 

فهناك  ال��رواد..  مرحلة  يف  كما  العزاوي،  لفا�ضل 

دائما عابرون يف ليل االأبد واأبديون يف ليل العبور. 

ة 
ّ
اجلماعي الهويات  ت�ضظي  والت�ضظي،  الرتحل 

للعزاوي.  املنت  هذا  يطبع  واملخيالت  واالأف���راد 

َنَف�ص واحد وروؤية واحدة مبقاربات واأوجه خمتلفة 

تخرتق هذا النتاج، من دواوين ال�ضعر اإىل الرواية 

والن�ضو�ص بتجلياتها املفتوحة. ال يدين العزاوي 

كثرياً الجنازات �ضابقيه يف ال�ضعر واالأدب العربيني 

ات خمتلفة 
ّ
ب من م�ضادر ومرجعي

ّ
، بقدر ما يت�رض

�صيف �لرحبي

 فا�ضل العزاوي

يف اأدبِه و�ضمتِه

هذه املادة ُن�رضت مرتجمة اإىل االجنليزية يف جملة )بانيبال(. *



ب�»مدر�ضة«  مي 
ُ

�ض ما  ة. 
ّ
وم�رضقي ة 

ّ
وغربي ة 

ّ
كوني

والثقافة  ال�ضعر  يف  ال�ضتينيات  موجة  اأو  كركوك 

و  واالجن����ازات  االأ���ض��م��اء  تباين  على  العراقية 

ة ال�ضعر الغربي ، 
ّ
امل�ضتويات ، كان تاأثرها مبرجعي

االأجنلو اأمريكي على وجه اخل�ضو�ص وطالئع هذا 

اأكرث من متون  اأ�ضواته واأمواجه الغا�ضبة  ال�ضعر، 

ة. كذلك 
ّ
كال�ضيكية مبناحيها ذات  االأجواء امللحمي

كان هذا ال�ضعر �ضمن �ضياق �ضعر عربي، مل يرتهن 

مفارقًا  جاء  ال�ضائدة،  العربية  احلداثة  الأمن��اط 

وخمتلفًا يف ال�ضورة والعبارة، يف الروؤية واملناخ 

الرواية  جاءت  العزاوي  فا�ضل  حالة  ويف  الكلي. 

رواي��ة  خا�ضة  االأغ��ل��ب،  على  ال�ضياق  ه��ذا  �ضمن 

التي  العميقة،  ال�ضاخرة  بنرتها  املالئكة«  »اآخر 

الطوائف  املتعدد  الكركوكي،  املجتمع  من  تنطلق 

يف  والعامل  العراق  لت�ضمل  واالأثنيات.  واالأدي��ان 

بالوجودي،  التاريخي  االجتماعي  البعد  ا�ضتباك 

العزاوي  فيه  برع  الذي  والتالحم  اال�ضتباك  ذلك 

ا براعة واإتقان .
ّ

اأمي

التي  املالئكة،  اآخر  يف  )دروي�ص(  �ضخ�ضية  اأتذكر 

جامداً  منطيًا  لي�ص  هنا  والرمز  املوت،  اىل  ترمز 

واملاأ�ضاة.  للداللة  تكثيفًا  هو  ما  بقدر  وتقليديًا. 

ة يف التاريخ 
ّ
اأو ماآ�ضي التحوالت املف�ضلي ماأ�ضاة 

العراقي املفعم بالدماء واالن�ضطارات.

الثورة  �ضباح  يف  القلعة  من  دروي�ص  نزل  حني 

يف  يلتقي  ال��ذاك��رة-  تخني  مل  اإذا  ة- 
ّ
التموزي

اإن  له،  قائال  معارفه،  اأو  اأ�ضدقاءه  باأحد  طريقه 

اأعمال كثرية  اأمامي  القادمة،  واالأيام  اليوم  هذا 

يف  املوت  ينجز  ماذا  الخ.  اجن��ازه��ا....  من  البد 

خطف  الدماء،  غري  املحتدمة،  االأح��داث  م�ضرية 

االأحياء وتكومي اجلثث واالأحالم ، يف اأرخبيالته 

ة؟
ّ
اخلرافي

* * *

منذ اأواخر ال�ضبعينيات من القرن املن�رضم ، بداية 

املوؤثرة  القراءة  عر  العزاوي  بفا�ضل  معرفتي 

يف  �ضدر 
ُ
وي يكتب  ما  كل  مع  كيانيًا  املتفاعلة 

األتِق  مل  حيث  املختلفة،  واالإب��داع  املعرفة  حقول 

اأع��وام  بعدع�رضة  اإال  ال�ضخ�ضي  ال�ضعيد  على  به 

من  ال�رضقي  ال�ضطر  يف  املقيم  هو  االأرج��ح،  على 

اأملانيا  يف  وغربها  �رضقها  اندمج  التي  اأملانيا 

هناك  مقيمًا  زال  ما  وه��و  الراهنة.  االحت��ادي��ة 

�ضاهداً  �ضالح،  �ضاملة  واالأدب  ال��درب  رفيقة  مع 

ة واملجتمعية على 
ّ
حقيقيًا على االإنهيارات القيمي

الزمان«. مرتحاًل ب�ضمت احلائر والباحث  »ف�ضاد 

املعارف  بني  با�ضتمرار،  هاربة  تظل  حقيقة  عن 

والت�ضاري�ص والثقافات.
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جوخة احلارثي حلظة التكرمي
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»العامل م�سنوٌع من الكلمات، والكلمات هي ال�سحر 

تت�سور  ال  ولذا  با�ستمرار«،  اإليه  ننجذُب  الذي 

جوخة احلارثي اأن ينه�ض العامل �سباحا دون اأدٍب 

ودون تخييل اأي�سا. هذا ما �سنعه تكوينها االأ�رسي 

وليدة  بالكتابة  عالقتها  تكن  مل  اإذ  ال�سبا.  منذ 

تنمو  كانت عالقة  بل  واملوؤقتة،  العابرة  دِف  ال�سُ

واالأدب،  العلم  على  يحر�ُض  بيٍت  مهٍل  يف  على 

الثياب  تخيط  اأو  تطبُخ  وهي  االأّم  ترتمُن  حيُث 

باأبيات �سعر للخن�ساء واملتنبي ونزار قباين، ويف 

الظهرية تقراأ االأّم يف كتاب االأغاين والعقد الفريد، 

اهلل  رحمة   - والرحالة  ال�ساعر  اأخاها  تناق�ض  اأو 

عليه - حممد احلارثي يف اآخر قراءاته. وي�ستعُل 

جمل�ض اجلّد -الذي يعدُّ اآخر ال�سعراء الكال�سيكيني 

الكبار يف ُعمان-  بال�سعر وال�سمِر.

القا�سة  ُعمان  اجلديدة عرفْت  االألفية   يف مطلع 

والروائية جوخة احلارثي. كاتبة ترتاوح جتربتها 

بني الق�س�ض الق�سرية واالنفتاح على عامل الرواية 

واأدب الطفل والدرا�سات االأكادميية. وقد ت�سّدت ملا 

جمع  ملهمة  عمرها  من  اأع��وام  ع�رسة  من  يقرُب 

وحتقيق ق�سائد جّدها الذي تويف عام 1996.

حملية  بجوائز  احل��ارث��ي  جوخة  حظيت    

»مان  جائزة  على  ثّم حت�سلت  كثرية  وعربية 

بوكر العاملية« الأف�سل عمل اأدبي مرتجم للغة 

القمر«، وهي  روايتها »�سيدات  االإجنليزية عن 

من اأرفع اجلوائز العاملية ، وبذلك تكون احلارثي 

اأول �سخ�سية عربية تتوج بهذه اجلائزة االأدبية 

اأن  بعد  وذلك   .2005 امل�ستحدثة يف  الدولية 

نالت جائزة ال�سلطان قابو�ض للثقافة والفنون 

واالآداب عن روايتها »نارجنة« يف عام 2016.

التي  التحوالت  القمر« غمار    تخو�ض »�سيدات 

اإزاء التغريات التي عربت العامل،  مرّت بها ُعمان 

على  الرواية  »تطل  التحكيم:  جلنة  قالت  وكما 

حيوات كانت �سابقا يف الظل«. 

العربي  االأدب  يف  دكتوراه  �سهادة  على  حا�سلة 

القدمي من جامعة اأدنربه يف اأ�سكتلندا، وهي ُتدر�ض 

وقد  قابو�ض،  ال�سلطان  جامعة  العربي يف  االأدب 

االإجنليزية واالأملانية  اإىل  اأعمالها  ُترجمت بع�ض 

والرو�سية  وال�رسبية  وال��ك��وري��ة  واالإيطالية 

وال�سنهالية )�رسيالنكا(. 

وكما اأ�سارت  �سحيفة »ذي نا�سونال« اإىل و�سول 

موهبة جوخة احلارثي  اإىل العاملية، نقول معها: 

»اإجناز من�سوٌج بدقة وبخيال عميق«.

ويف هذا العدد تفتح جملة نزوى عددها املائة ملفًا 

خا�ص  بحوار  ُت�صدره  التجربة،  هذه  عن  خا�صًا 

 ملف من اإعداد وحوار: هدى حمد

جوخة احلارثي :

كتبُت »�سيدات القمر« لأتدف�أ من اغرتابي

يف املك�ن واللغة 

 



معها وحوار اآخر مرتجم عن �صحيفة »اجلارديان« 

للرواية  تفنيدي  اأو  حميمي  بعٍد  ذات  و�صهادات 

واملكا�صب املتوقعة عقب الفوز.

»�سيدات  كتابة  دوافع  من  اأوال  لنقرتب   ••
القمر« ؟ 

- حلمُت دائما بكتابة هذه الرواية. كتبُت قبلها 

الرواية  كتبُت  اأنيّ  اأ�صعر  مل  ولكني  »منامات«، 

 الأفكار والت�صورات وظالل 
يّ

التي اأريد حقا. لدي

�صيئا. حتى وجدت  اأكتب  ال�صخ�صيات ولكني مل 

طالبة 
ُ
م �صنة   27 وع��م��ري  اأدن���رة  يف  نف�صي 

عمر  وهو  الجنليزية،  باللغة  الدكتوراه  بكتابة 

قبل.  من  بها  اأكتب  مل  بلغة  للكتابة  جدا  كبري 

الوقت  ذلك  يف  »ُخزامى«  �صغرية  طفلة   
يّ

ول��دي

كان عمرها ت�صعة اأ�صهر وُتعان من وحدة �صديدة 

ونظام ح�صانات �صارم جدا، ومل جند يف الفرتة 

�صقة موؤقتة  نتنقل من  بيتا منا�صبا. كنا  الأوىل 

ولذا  اأدن��رة،  قار�ص جدا يف  والرد  اأخ��رى،  اإىل 

والوحدة  الرد  من  احتمي  اأن  ب�صدة   
ُ
اأرغب كنُت 

وغربة لغة الدرا�صة. 

تولعُت باأطروحتي للدكتوراه ثم كرهتها، طفلتي 

ترك�ص وراء اأي �صيء يف حجمها ولو كان جروا 

من �صدة توقها للعب مع اأطفال، والأمهات يذدن 

�صغارهن باإ�رصار عن الطفلة الغريبة، اأو مينحن 

كل  ق�صيت  التي  واأنا  املح�صوب،  املقطر  الوقت 

نلعب  والأق��ارب  اجلريان  من  ح�صد  يف  طفولتي 

الغربتني  رب��ي��ُت  امل�صاء،  حتى  ال�صباح  منذ 

بداخلي: غربة املكان وغربة اللغة. 

ول�صان  لأدن���رة،  الأث��ري��ة  ال�صوارع  يف  اأ�صري 

وحدتها،  تخفت  ل  وطفلتي  لكنته،  تعتدل  ل 

تاريخي بعيد، ولون قامت، وحني اأ�صعد ملكتبي 

يف الطابق اخلام�ص من بناية بال م�صعد عا�ص 

راأ�صي يف اجلدار حني  اأخبط  فيها والرت �صكوت، 

تتدفق كل الكلمات يف راأ�صي وتعجز عن الدخول 

يف اللغة الأخرى.

هكذا ولدت »�صيدات القمر«، روايتي. كانت الكتابة 

اأنيم  اأطروحتي،  اأفرغ من  املقطوع،  الل�صان  هي 

�صيمدن  الذي  ال�رصي  الرحم  يف  واأدخل  طفلتي، 

باأمل  كتبت  ال�صقيع،  ويدفئني لأحتمل  باحلياة 

وحياة  العامل،  داخل  عامل  اإيجاد  يف  ينتهي  ل 

الدفء  ينابيع  على  القب�ص  يف  للحياة،  موازية 

و�رص  الفلج  بروح  الت�صال  الورق، يف  واإيداعها 

النخلة وعظمة اللغة التي عذبني حبها.

القمر« ت�سكُل  اأّن »�سيدات  البع�ض  •• يظن 
موقفا ُيحاكم العبودية؟

ع�صلة حملية. كانت نظاما 
ُ
لي�صت م العبودية   -

م�صكونة  دائ��م��ا  كنت  يل،  بالن�صبة  ع��امل��ي��ا. 

بالأ�صئلة والرغبة يف الفهم، كيف ين�صاأ نظام من 

هذا النوع الالاإن�صان، وكيف قبل الب�رصال�صتمرار 

فيه لقرون؟

ا�صتمعُت اإىل حكايات النا�ص، كما در�صُت بع�ص 

الوثائق التي تتحدث عن جتارة الرقيق يف القرن 

واأف��دُت  الع�رصين،  القرن  وبداية  ع�رص  التا�صع 

مان 
ُ
ع اإىل  اأفريقيا  من  الرحلة  و�صف  يف  منها 

علينا  ال�صدق  من  وبدرجة  القمر«،  »�صيدات  يف 

دور  لها  كان  ال�صتعمارية  الدول  باأنيّ  نقول  اأن 

ها كانت  يف ا�صتمرار هذه التجارة على الرغم اأنيّ

حتاربها  ظاهريا اآنذاك.

لطرحه  ح�سا�سا  مو�سوعا  هذا  يكن  اأمل   ••
يف رواية؟

التي  املنا�صبة  املن�صة  هو  الأدب  اأن  اأعتر   -

ميكن عرها عر�ص تفا�صيل بهذه احل�صا�صية.   

اجلّدات  بجيل  امُلعجبة  احلارثي  •• جوخة 
بالن�ساء  امُلعجبة  منهن.  عددا  عا�رست  وقد 

امُلتح�سنات بقوتهن الداخلية.. هل تفعل ذلك 

عن ق�سد؟ 

- بب�صاطة �صديدة اأنا اكتب ما اأعرف، فقد ن�صاأُت 

و�صط ح�صٍد من الن�صاء. الن�صوة امُلتحليات بالقوة 

ن�صاء  ج��وار  اإىل  والت�صحية،  واليثار  وال�صر 
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وكل  فاتنة  حكاية  ام���راأة  لكل  اأي�صا.  ات  ه�صيّ

حكاية ل ت�صبه الأخرى، راأيُت املراأة وهي ت�صنع 

 الطعام والن�صيج 
ُ
احلب وت�صنع الكراهية، ت�صنع

والأطفال، تعلقُت بهذه العوامل وعرفُت املراأة عن 

قرب،  ول يعني كل هذا الفتتان باملراأة اأنيّ اتخذ 

موقفا عدائيا من الرجل اأو اأنيّ اأتعمد تهمي�صه.

اأود كذلك اأن اأقول اإن اأعتقد اأن النظرة النمطية اإىل 

باعتبارها  التحديث  ع�صور  قبل  العربية  املراأة 

يف  دقيقة.  لي�صت  وجاهل  مقموع  اإن�صان  جمرد 

وفقيهات  عاملات  ن�صاء  لدينا  العمان  التاريخ 

اإىل  بالإ�صافة  جيو�ص،  وق��ائ��دات  وحم��ارب��ات 

اآلف ال�صامتات باأل�صنتهن الناطقات باأعمالهن 

يف احلقول والبيوت واملراعي والكتاتيب.  

ع�سبها  حُترُك  احلارثي،  جوخة  روايات   ••
االأ�سا�سي الن�ساء، بينما الرجال قلّما يفعلون 

ذلك، على الرغم من اأّنها – كما يبدو جليا- 

ال تتبع اأجندة ن�سوية ؟

 - الرواية يف راأيي لي�صت لل�رصاخ والكلي�صيهات 

الن�صوية،  للق�صايا  الفج  املبا�رص  والنت�صار 

ا الكتابة هي ف�صحة تاأمل بالن�صبة يل على  واإنيّ

�ص 
يّ
املهم ل�صوت  نتيح  التاأمل  الأقل، ومن خالل 

رى.
ُ
�صمع، ولوجه امُللثيّم اأن ي

ُ
اأن ي

اإذ اأتيحت يل فر�صة ثمينة  رمبا اأكون حمظوظة 

يف طفولتي لق�صاء اأوقات مع �رصائح اجتماعية 

اأ�صتمع حلكايات كثرية  واأن  مان 
ُ
ع خمتلفة  يف 

من  تفا�صيل  �صواء.  حد  على  ورج��ال  ن�صاء  من 

التاريخ ال�صخ�صي واجلمعي. اأ�صياء قد ل جندها 

�صغرية،  واأن��ا  كثرية  اأ�صياء  تعلمُت  الكتب.  يف 

مان، اأحب 
ُ
 �صغٌف خا�ص بالتاريخ الع

يّ
وتربى لدي

اأن اأت�صور حياة النا�ص وق�ص�صهم واأن اكتبها. 

 

اأّنها  لنا  التي يتبدى  القرية  •• »العوايف« 
خريطة  على   موجودة  غري  الرواية،  مركز 

ُعمان فعليا؟ 

كن ا�صقاطه 
ُ

- رمبا لأنيّ اأردُت مكانا  افرتا�صيا مي

بظروف  مت��ر  ��م��ان، 
ُ
ع ق��رى  م��ن  قرية  اأي  على 

اأن م�صقط ل ميكن  وتغريات مت�صابهة، يف حني 

اأن تكون اإل م�صقط ولذا كان ا�صمها �رصيحا يف 

الرواية.

ن�سجت  الذي  اخللفية  هو  كان  التاريخ   ••
على اأر�سيتها االأحداث؟

 - تاأملُت يف احلكايات ال�صفوية، ويف تخييلها، 

الأر�صيف  يف  بحثُت  البحث.  اإىل  بالإ�صافة 

الريطان ورجعت اإىل ر�صائل ووثائق حمفوظة 

القرن  وخم�صينيات  اأرب��ع��ي��ن��ي��ات  اإىل  ت��ع��ود 

نزوى العدد 100 اأكتوبر 2019

97

جوخة احلارثي ... جوخة احلارثي ... جوخة احلارثي ... 



املا�صي. اأحب اأن يكون التاريخ خلفية لرواياتي 

اخلافتة  الإ�صاءة  هذه  حتى  ولكن  م�رصحا.  ل 

عليها اأن تكون دقيقة، بالطبع اأنيّ الروائي لي�ص 

عيد كتابة التاريخ بروؤى جديدة.
ُ
موؤرخا، ولكنه ي

•• ال تختزن رواياتك نهايات �سادمة تقلُب 
تبقى وترية  واإّنا  راأ�سا على عقب،  االأحداث 

ال�رسد حُمتفظة بتاأزمها ودورانها الذي ُي�سبه 

دوران احلياة؟ 

من  قلُت  كما   - الرواية  اأنهي  ل  اأن��ا  حقيقة   -

بالن�صبة  الكتابة  لأنيّ  عنها،  اأتخلى  اأن��ا  قبل- 

اأفكر  دوم��ا،  فيها  اأفكر  منته.  غري  م�رصوع  يل 

ال�صخ�صيات والأح��داث، ويف حلظة ما يغدو  يف 

ليخرج من  العمل  ينقذ  الذي  اخليار  التخلي هو 

حيزي اإىل حيز امُلتلقي.  

حلظة  معِك  املتلقي  �رسطي  يح�رس  هل   ••
الكتابة ؟ 

اأكرث من ح�صور  - لو ح�رص املتلقي يف ذهني 

لفقدُت  بها،  وال�صغف  للكتابة  احلقيقية  احلاجة 

احلرية وعندها لن ا�صتطيع الكتابة حقا.  

•• كتبت �سحيفة »ذي جارديان« الربيطانية، 
»الرواية توفر نظرة على ثقافة غري معروفة 

هنالك  كانت  الغرب«.فهل  يف  جيد  ب�سكل 

�سعوبة يف تلقي االآخر لتفا�سيل ُندرك اأّنها 

يف غاية املحلية؟ 

- اأرى اأنيّ القارئ العاملي ميكنه اأن ي�صعر دوما 

الإن�صانية مثل احلرية واحلب  القيم  بالقرب من 

يف  مغرقة  التفا�صيل  كانت  مهما  وال�صداقة، 

بع�ص  لقراءة  الفر�صة  يل  �صنحت  وقد  املحلية، 

الإجنليزية،  باللغة  القمر«  »�صيدات  عن  ُكتب  ما 

فوجدُت اأنيّ كثريا من القراء ل يعرفون �صيئا عن 

طلون من خاللها 
ُ
مان وكانت هذه اأول نافذة ي

ُ
ع

لهذا  تعط�صهم  عن  ه��وؤلء  عر  وقد  بلدي.  على 

العادي  القارئ  كان  اإذا  اأفكر،  كنُت  ولذا  الأدب، 

من  بالنا�رص،  بالك  فما  النحو،  هذا  على  فكر 
ُ
ي

ه �صيفكر هو الآخر باأن هذه البقعة من  اأنيّ الأكيد 

العامل جديرة بالقراءة.

باأّننا �سُنى من قبل  الرهان  •• هل ميكننا 
االآخر االآن ؟ 

مان 
ُ
الع لالأدب  لي�ص  الباب   

ُ
�صيفتح الفوز  - هذا 

فقط بل لالأدب العربي اأي�صا. الأدب العربي عمره 

قراأ 
ُ
األف و�صبعمائة عام تقريبا، وهو جدير باأن ي

اإليه الآن رمبا هو  واأن يعرفه العامل. ما نحتاج 

ال�صتغال الر�صني من قبل املوؤ�ص�صات، وا�صتثمار 

رغبة العامل يف التعرف على اأدبنا.

لدى  �سهال  عمال  لي�ض  الن�رس  اأّن  ن��درُك   ••
اأن  اإىل  اجلائزة  جلنة  اأ�سارت  وقد  الغرب، 

النمطية،  الت�سورات  تتحدى  القمر  �سيدات 

فهل كان هنالك من �سبب جعل النا�رس ُمرحبا 

بروايتك رغم اأنها ال تغذي الت�سورات النمطية 

اال�ست�رساقية ؟   

 فيها 
ُ
التي ين�رص الأوىل  املرة  - كانت هذه هي 

نا�رصي ال�صكتلندي عمال عربي الأ�صل، وعندما 

تعاطفة«، 
ُ
م رواية  ها  لأنيّ  « قال:  ال�صبب  ئل عن 

ُ
�ص

والتعاطف غري العطف، لقد وجد يف �صيدات القمر 

اختالفها  على  كلها  ال�صخ�صيات  مع  تعاطفا 

واختالف وجهات نظرها يف احلياة. 

وكيلي  ينجح  مل  بر�ص«  »�صاند�صتون  قبل  ولكن 

ل��ه بع�ص  ن��ا���رص يل، مل��ح  اإي��ج��اد  الأدب����ي يف 

بلد  عن  رواية  ن�رص  يف  يرغبون  اأنهم  النا�رصين 

اأو  �صوريا  مثل  با�صتمرار  الأخ��ب��ار  عنه  ت��ذاع 

العراق، ولي�ص عن عمان الهادئة.  

احلارثي،   يرافقان جوخة  والتاأين  البطء   ••
اأن نرى لها عمال  اإذ مي�سي وقت طويل قبل 

جديدا؟ 

للت�صويق.  ل  للمتعة،  اأكتب  اأنا  العجلة؟  ومل   -
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�صنوات.  خم�ص  ا�صتغرقت  ال��ق��م��ر«  »���ص��ي��دات 

على  »�صبي  �صنوات،  ثالث  ا�صتغرقت  »نارجنة« 

�صنني،  ب�صع  كتابته  ا�صتغرقت  كذلك  ال�صطح« 

وحققُت ديوان جديّي اأحمد بن عبداهلل ال�صاعر يف 

ع�رص �صنوات. اأحب التكثيف يف الكتابة واأنفر من 

الرثثرة. رمبا يعود الأمر لأ�صباب تتعلق بي من 

جهة واأ�صباب اأخرى تتعلق باحرتامي للقارئ.  

•• ماذا تعني لِك ال� »مان بوكر العاملية«؟ 
مان 

ُ
الع ل��الأدب  انفتحت  الأب��واب  اأنيّ  تعني    -

ُنقراأ  اأن  تعنى  عامة.  العربي  ول��الأدب  خا�صة 

جديدة  عقودا  اأوق��ع  واأن��ا  الفوز  منذ  عامليا،  

كالفرن�صية  خم��ت��ل��ف��ة،  ل��غ��ات  اإىل  ل��ل��رتج��م��ة 

والأذرية،  واليونانية،  والإيطالية،  والرتغالية 

وامليالليم.  والفار�صية  والبلغارية  والكاتلونية 

الفوز لي�ص يل وحدي، اإنه لالأدب العربي املعا�رص 

كله. املرتجمون يريدون قراءة املزيد من الأدب 

مان، النا�رصون �صيبحثون عن الأدب العربي، 
ُ
الع

وهذا يف غاية الأهمية. 

قبل   .. احلا�سمة  اللحظة  عن  لنتحدث   ••
اإعالن النتائج ؟ 

الن�رص  دار  تر�صح  بوكرالعاملية«  »امل��ان  يف   -

الرواية دون علم الكاتب، ولذا اأنا مل اأعلم بالأمر 

حيث  الطويلة،  القائمة  يف  ا�صمي  ق��راأُت  حتى 

بداأت املراجعات العاملية ُتكتب حول الرواية، ثم 

حفل  حل�صور  ودعيت  الق�صرية،  القائمة  دخلت 

الإعالن يف لندن، ترددت يف ال�صفر، ولكن عائلتي 

الكتب  على  اطلعُت  ف�صجعتني.  متحم�صة  كانت 

ل�لفرن�صية  »ال�صنوات«  رواية  خا�صة  املتناف�صة، 

اآن اإرنو و »حق النتفاع« للكاتبة الت�صيلية اآليا 

رائعة  املتناف�صة  الكتب  كانت  احلقيقة  زي��ران. 

ولذا مل يكن من ال�صهل توقع الفوز. 

•• يكرث الكالم حول اأّن االنتباه العربي جاء 

بعد االنتباه الغربي للرواية؟ 

- اأظن اأنيّ هذا الكالم غري دقيق . »�صيدات القمر« 

ُكتب عنها ع�رصات املقالت و�صدر عنها كتاب 

عربيا  كبار  نقاد  جامعية.  واأط��روح��ات  نقدي 

ها مل تكن  التفتوا للرواية وكتبوا عنها. امل�صاألة اأنيّ

�صمن قوائم ومعايري »الأكرث مبيعا«. اأما عوامل 

النت�صار والرت�صيح للجوائز العربية فهي عوامل 

عقدة، ول�صُت م�صغولة بهذا.   
ُ
م

•• لكن الرتجمة �سنعت جمد الرواية، لكي 
ُترى بعني جديدة؟ 

بالتاأكيد،  للعامل  العبور  ج�رص  هي  الرتجمة   -
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�رصيطة اأن ل نكتب لكي نرتجم وح�صب. اإذا كان 

ينجح  مل  ه  اأنيّ يعني  فهذا  ليرتجم  يكتب  الكاتب 

ه بعد  . من وجهة نظري اأرى اأنيّ
يّ
اأ�صال يف لغته الأم

 قادرا 
ُ
 ي�صبح

يّ
اأن ي�صري الأدب اأ�صيال يف لغته الأم

على اأن يرتجم للغة اأخرى. 

من جهة اأخرى التفكري بالرتجمة لي�صت م�صوؤولية 

الكتابة،  اأعباء  اأن يتحمل  الكاتب  الكاتب. يكفي 

يجب اأن تكون هنالك موؤ�ص�صات ثقافية حقيقية 

ي�صتحق  ما  ودع��م  الأعمال،  تفنيد  على  ق��ادرة 

منها.

 

العمل  قراءة  العام  القارئ  اأعاد  اأن  بعد   ••
بعد مرور عقد من الزمان عليه.. كانت هنالك 

بطريقة  العمل  حُتاكم  النظر  وجهات  بع�ض 

معاملة  وتعامله  ال�رسد  دائرة  من  ُتخرجه 

الوثيقة؟   

الثقايف  التلقي مرتبط بالتكوين  اأن هذا  اأظن   -

يف   – يوجد  ل  حيث  عموما،  العربية  لل�صعوب 

كثري من الأحيان - ت�صور وا�صح لالأدب يف�صله 

عن م�صتوى الوثيقة الجتماعية اأو ال�صيا�صية اأو 

الدينية.

•• الفوز  قّو�ض العزلة، قّو�ض التنائي الذي 
لطاملا كان خيارك؟ 

اطا 
ُ

- الالعب واملمثل واملطرب يقوم بعمله حم

ي�صتنكر  ل  فهو  ول��ذا  ال��ن��ا���ص،  اأم���ام  بال�صوء 

الأ�صواء. اأما الكاتب فهو على عك�ص ذلك. يكتب 

من  ول��ذا  والفردية،  العزلة  من  خا�ص  جٍو  يف 

�ص لكل ال�صوء الذي يقدمه بذخ 
يّ
عر

ُ
ال�صعب اأن ي

ناق�ص 
ُ
احل�صور العالمي. اأظن �رصاحة اأنيّ ذلك ي

جوهر الكتابة. بالتاأكيد ل ميكنني نكران اإغواء 

النزلق الناعم والألعيب النف�صية التي تقدمها 

اأنتقد  ول  خا�صة،  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل 

ة، ولكني 
يّ
من  يذهب اإليها من الكتاب باإرادة تام

بب�صاطة ل اأ�صعر بالإغواء. اأنا مع كاواباتا القائل: 

على  وت�صادرها  الكاتب  حياة  تخرتق  »ال�صهرة 

نحو غري اإن�صان«.

ِقبل  من  االإجنليزية  اإىل  الرواية  ُترجمت   ••
بعنوان  و�سدرت  ب��وث  مارلني  االأمريكية 

خمتلف »�سل�ستيال باديز« ؟

- املرتجمة مارلني بوث على درجة عالية من 

الدقة والتمكن، وهكذا ظهر يف ترجمتها ا�صتيعاب 

ا البتعاد عن ترجمة العنوان كما 
يّ
روح العمل . اأم

القمر«  »�صيدات  ل�  احلرفية  الرتجمة  فالأن  هو، 

الثقافة  يف  القمر«  »ن�صاء  عن  ت�صورات  ُتعطي 

ت�صورات  وهي  ع�رص  التا�صع  القرن  يف  الغربية 

غري موجودة اأ�صال يف الثقافة العربية. ولذا وبعد 

عناء متيّ التفاق على عنوان  »اأجرام �صماوية«.

مع  متوترة  بعالقة  الُكتاب  ي�سعر  عادة   ••
اأو  الكلمات  على  يتفقون  ال  الأنهم  املرتجمني 

املقا�سد اأو اخليانات – لو �سح لنا قول ذلك ؟

له  وم�صاحته،  لغته  له  املرتجم،  اأتفهم  اأن��ا   -  

اأن  الأخرى. وعلينا  اللغة  ت�صوراته اخلا�صة يف 

بيننا  ح�صل  ما  وهذا  املرونة  من  بقدر  نتحلى 

على  م��ارل��ني  انفتاح  ه��ذا  على  و�صاعد  حقا. 

النقا�ص؛  كنُت على �صبيل املثال اأر�صل ملرتجمتي 

تخ�ص  التي  واحللوى  والفلج  املندو�ص  �صور 

مانية ومل ي�صبق لها روؤيتها من قبل، 
ُ
الثقافة الع

لكي تت�صور كيف تبدو هذه الأ�صياء حقيقة.
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اأنيّ  ل 
يّ
اأو  

يّ
العربي ال��ق��ارُئ  ��درك 

ُ
ِل��ي الأوان  اآن   

َ
اأَو

ُكتيّاب ال�رصد من ي�صتحقيّ  لديه يف ح�صارته من 

الوقت  يحن  مْل   
َ
اأو بقليل؟  لي�ص  والعدد  ة، 

يّ
الكوني

قبل  الأنا  ويتقبل  ذهنه   
يّ
العربي القارُئ  ليفتح 

لهما   
يّ
ونقر وكونديرا،  ماركيز  نقراأ  ملاذا  الآخر؟ 

اأنف�صنا؟  ن 
يّ
ونخو اإتيانه،  على  والقدرة  بال�رصد 

ل 
يّ
ل الوعي العربي ويف تقب ة يف ت�صكيّ

يّ
اأ�صئلة معرفي

 يف درجات من 
ُ
الواقع ل 

يّ
الأدب تقلقني، فامُلتقب

ى  يتدنيّ م  والتحكيّ النقد  اأدوات  وامتالك  املعرفة 

 .
يّ

العادي القارئ  من  اأو�صع  مرتبة  اإىل  اأحيانا 

ال�رصد،  نقد  من  نوع  اإىل  نحتاج  العرب  فنحن 

ة، يخرج عن الإطار 
يّ
تخ�صي�صا، ونقد الأدب عام

�صيا�صة  ��ح��ديّد 
ُ
وي جهة،  من  اجل��افيّ   

يّ
الأك��ادمي��ي

 
يّ

اأو رذائله، دون امل�ص  
يّ

قراءة ُتظهر ميزات الن�ص

بال�صخ�ص، اأو ال�صدور من عقدة الأقوى اأو الأقدر.

جوخة  الدكتورة   فوز  ب�صبب  احلديث  هذا  اأثرنا 

للرواية  ة 
يّ
العاملي بوكر  املان  بجائزة  احلارثي 

وهي  القمر«،  دات 
يّ
»�صي رواي��ة  عن  امُلرتجمة، 

ة 
يّ
ماني

ُ
الع الرواية  اأدخلت  قد  تكون  الفعل  بهذا 

ة 
يّ
العربي والرواية  ا 

يّ
ثاني ة 

يّ
اخلليجي والرواية  ل 

يّ
اأو

ة. وبهذه املنا�صبة �صاأثري جملة 
يّ
ثالثا اإىل العاملي

اأدب   هو 
يّ
ها: هل الأدب العربي

يّ
اأهم من الق�صايا، 

ونرثا  �صعرا   
يّ
العربي الأدب  منزلة  ما  ؟ 

يّ
عاملي

ة؟
يّ
قدميا وحديثا من العاملي

القدمي  الأدب  من  لدينا  اأنيّ  العرب  نحن  نتيّفق 

هذا  منزلة  م��ا  ولكن  ب��ه.  نفخر  م��ا  واحل��دي��ث 

ل�صعراء  املتنبئ مرجعا  ثيّل  ُ
مي ا؟ هل 

يّ
كوني الأدب 

البحرتي  هل  والبلدان؟  احل�صارات  خمتلف  من 

نوا�ص  اأب��و  هل  العامل.  دول  خمتلف  يف   
ٌ
مقروء

عن   
يّ

ال�صعري التعبري  يف  امل�صدر  منزلة  يحتليّ 

الكون  يف  م�صدر  هو  الأغ��ان  كتاب  هل  امُلَتع؟ 

ثيّل مو�صوعة الأخبار والأعالم؟ هل ُكتب ال�صري   ُ
مي

األهمت كتيّابا يف خمتلف الأ�صقاع؟

من  امل�صدر  منزلة   
يّ
ال��ع��رب��ي ال�صعر  يحتليّ  مل 

ه م�صدر العرب و�صمُتهم،  ة على اأنيّ
يّ
الثقافات الكوني

بدءا  اأخرى،  لغات  اإىل  ترجماته  حماولت  رغم 

 اإىل ال�صعر احلديث. ولعليّ ذلك 
يّ
من ال�صعر اجلاهلي

والت�صوير،  احلال  على  ال�صعر  اعتماد  اإىل  راجع 

الرتجمات،  يف  اإجراوؤهما  يع�رص  اأم��ران  وهما 

يف  ودخوله  العربي  ال�صعر  تنميط  اإىل  اأي�صا  اأو 

على  فيها  ة 
يّ
ال�صعري تقوم   ، �صتعادة 

ُ
م اأغرا�ص 

امل�صتوى اللفظي يف خمتلف ت�صاريفه.

ة 
يّ
املحلي فارقا  العرب  ت��راث  من  فقط  كتابان 

واحل�صارة  الليّغة  جت���اوزا  ة، 
يّ
العاملي وعانقا 
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د باملكان، وهما من كتب ال�رصد: األف ليلة 
يّ
والتقي

وليلة، وكليلة ودمنة.

مقه، وقد انت�رص 
ُ
ا  الثان فاأثره حمدود على ع

يّ
اأم

ا�صتعمال احليوان  ا�صتظليّ بفكرة  ه  الغرب لأنيّ يف 

الإن�صان و�رصاعاته وخمتلف  للتعبري عن حياة 

اأفكاره. ويكفي اأن ن�صري اىل اأنيّ الكاتب الفرن�صي 

اأقا�صي�صه م�صتوحاة من  اأغلب  اأنيّ   
يّ
اأقر لفونتني 

كليلة ودمنة.

ل  و�صكيّ فعال  الكون  يف  انت�رص  فقد  ل 
يّ
الأو ��ا 

يّ
واأم

عموما،  والفنيّانون  الأدب��اء  منه  ميتح  م�صدرا 

وال�صينما  الأدب  يف  امل��ج��الت،  خمتلف  يف 

كة، وكانت ترجمته وا�صتعماله 
يّ
والر�صوم املتحر

»األف  لكتاب  ترجمة  ل 
يّ
فاأو ا،  جديّ ر  مبكيّ وقت  يف 

ليلة وليلة« كانت �صنة 1704 اإىل الفرن�صية عن 

طريق اأنطوان غالن، وبعد ذلك تتالت الرتجمات 

والأملانية  الإجنليزية  منها:  اللغات  عديد  اإىل 

والفلمنكية  والرو�صية  والدناركية  والإيطالية 

وال�صويدية  واليونانية  والهولندية  والرومانية 

والبولونية والهنجارية.

نوذجني  اإزاء  نا  فاإنيّ احلديث  الع�رص  يف  ��ا 
يّ
اأم

�صعى  ال��ذي  اأدوني�ص  وه��و  ال�صعر  يف  اأحدهما 

جاهدا نحو العاملية ولكن مل يقدر على حتقيقها، 

ة الأدب 
يّ
وجنيب حمفوظ الذي حتقيّقت معه متثيلي

الروائي احلديث بظفره بجائزة نوبل ومنها كان 

ته يف اأغلب لغات العامل.
يّ
حتقيق مقروئي

عن  وتعبريه  وعمقه  ته 
يّ
وقو اأثره  على  ال�صعر  اإنيّ 

ومل  ا 
يّ
داخلي ا�صتهالكه  بقي  ة 

يّ
العربي احل�صارة 

الرتجمات  بع�ص  )با�صتثناء  العاملية  ق  حقيّ
ُ
ي

�صيوع  عليّة  فما  املحدود(،  التوظيف  اأو  القليلة، 

ه  ال�رصد الذي ُتعر�ص عنه الثقافة العاملة، رغم اأنيّ

ة و�صار م�صدرا، يف القدمي واحلديث؟
يّ
ق الكوني حقيّ

الأدب  مظاهر  من   
ٌ
مظهر وهو  مانيّ 

ُ
الع الأدب 

العربي، مل يكن من املمكن حتقيق العاملية يف 

بال�صعر   الأدب  مظاهر  اأغلب  لرتباط  القدمي، 

باللفظ  العناية  على  القائمة  النرث  بفنون  اأو 

ا�صتعمال  �رص 
ُ
ع نيّا  يّ

بي اأن  �صبق  وقد  فيه،  ع 
يّ
والتو�ص

ة.
يّ
ال�صعر لتحقيق الكوني

مان نف�ص املظاهر 
ُ
ا يف احلديث فقد �صادت يف ع

يّ
اأم

ة الأدب اإىل حدود ال�صبعينيات 
يّ
القدمية يف اإن�صائي

والثمانينيات تقريبا من القرن املا�صي، اإذ تبداأ 

ال�صعر  مظاهر اخلروج عن الأ�صكال القدمية، يف 

 وق�صيدة النرث، 
يّ
ل مالمح ال�صعر احلر والنرث، بت�صكيّ

و�صيف  الغافري  وزاهر  عي�صى  �صما  مع  ة 
يّ

خا�ص

ة 
يّ

الق�ص كتابة  اإىل  ه 
يّ

التوج ة 
يّ
وباأولي الرحبي، 

�صة لهذا ال�صكل، 
يّ
والرواية، بداية من الرواية املوؤ�ص

ي )على 
يّ
وهي »الطواف حيث اجلمر« لبدرية ال�صح

التاأ�صي�ص،  م�صاألة  حول  اخلالف  مب�صائل  وعينا 

اجلبل  »مالئكة  لرواية  التاأ�صي�ص  يرديّ  فالبع�ص 

الأخ�رص« للطائي(.

العمودي  ال�صكل  م��ع  احل���ادث  ال�صعر  تعاي�ص 

التجديد  مظاهر  ب��دت  حيث  مان، 
ُ
ع يف  لل�صعر 

ال�صكل  وبقي  العربي،  ق  التحقيّ بع�ص  لقت  التي 

وق�صيدة   
يّ
احلر ال�صعر  ف�صعراء  ال، 

َ
هم

ُ
م العمودي 

اأو داخل  كوا يف املكان، داخل اخلليج 
يّ
النرث حتر

اإىل  اأعمالهم  بع�ص  وُترجمت  ة، 
يّ
العربي املنطقة 

مان يف نف�ص 
ُ
عديد الليّغات، ولكن بقي ال�صعر الع

ة.
يّ
لية العربي

يّ
ة التقب

يّ
الدائرة ال�صتهالكي

ة اأظهرناها 
يّ
ق ال�رصد العربي القدمي عاملي وكما حقيّ

�صار  اأي�صا  احلديث  العربي  ال�رصد  فاإنيّ  �صابقا، 

التي  الأ�صماء  من  عدد  خالل  من  ا 
يّ
كوني ال 

يّ
تقب

ُ
م

ة اأو ُترجمت اأعمالها اإىل 
يّ
زت يف جوائز عاملي

يّ
ُفو

قت قبول ح�صنا. وكذا الأمر كان  لغات اأخرى وحقيّ

ة بارزة، 
يّ
حقيّق عاملي

ُ
، واإن مل ي مانيّ

ُ
يف ال�رصد الع

الأعمال  من  العديد  اأنيّ  اإليّ  اأعماله،  جمموع  يف 

اء 
يّ
ُقر واأوجدت  دة، 

يّ
جي ة 

يّ
مقروئي قت  حقيّ ة 

يّ
ال�رصدي

وداخلها،  مان 
ُ
ع خارج  التجارب  هذه  تابعون 

ُ
ي
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علي  اأعمال  املثال  �صبيل  على  نذكر  اأن  كن 
ُ

مي

الرحبي وجوخة  املعمري وهدى حمد وحممود 

املزروعي  اب  اخلطيّ ق�ص�ص  وبع�ص  احلارثي 

ويحيى �صالم املنذري وغريهم. هي اأعماٌل نقلت 

وثقافته  العمان  املجتمع  نات 
يّ
مكو تفا�صيل 

اإ�صافًة  ا. 
يّ
وتاريخي ا 

يّ
وجغرافي ا 

يّ
ح�صاري البارزة 

التي  ة 
يّ
والق�ص�صي ة 

يّ
الروائي الأعمال  بع�ص  اإىل 

ُترجمت اإىل ُلغات اأخرى ومتيّ التعريف بها، واإن 

حَتف بها ويكون لها الأثر العميق.
ُ
مل ي

نت هذه الأعمال من اأن جتد �صداها العربي  ومتكيّ

من  مان 
ُ
الع لالأدب  ة 

يّ
التحقريي النظرة  بعد  ل 

يّ
اأو

ُدورا  فوجدنا  ل��الأدب،  التاريخي  املركز  طرف 

ة 
يّ
وق�ص�صي ة 

يّ
روائي اأعمال  تن�رص  معروفة  ة 

يّ
عربي

اأعمال  الأخرية  ة 
يّ
الع�رصي يف  ولحظنا  ة، 

يّ
ماني

ُ
ع

ة يف 
يّ
ة هام

يّ
ُتطبع اأكرث من طبعة، وهي نقلٌة نوعي

.
يّ

ق ال�رصدي التحقيّ

مان 
ُ
 يف ع

يّ
ال�صعري وال�رصدي ر 

يّ
بالرغم من التطو

وبالرغم  املا�صي،  القرن  من  ات 
يّ
ال�صبعيني منذ 

من الرتاكم املوروث يف ال�صعر وخمتلف �صنوف 

ا  جديّ بقي حم��دودا   
يّ
العربي الع��رتاف  ف��اإنيّ  النرث 

ة هي املهيمنة.
يّ
ة التقليدي

يّ
وظليّت املراكز العربي

دثة 
ُ

مان هذه ال�صنة يف �صورة حم
ُ
ُز الأدب الع

يّ
ر

ُ
ي

لقدرة  وا�صلًة 
ُ
م الكون،  ثقافات  بني  للتفاعل 

واحل�صارات،  الثقافات  اإىل  النفاذ  على  ال�رصد 

بخ�صائ�ص   
يّ
تهتم ة 

يّ
حملي ة 

يّ
ماني

ُ
ع كاتبة  فوز  يف 

ها  اإنيّ التفا�صيل،  اإىل  وتن�رصف  الدقيقة،  احلياة 

دات القمر« 
يّ
الروايُة احلدث وامُل�صكُل، رواية  »�صي

ة 
يّ
التي حقيّقت بح�صولها على املان بوكر العاملي

ة للتعريف بالثقافة العمانية،  وهي 
يّ
وا�صطة مهم

ميتديّ  الذي  العمانيّ  ال�صعر  ل  قها  حقيّ
ُ
ي مل  منزلة 

املظاهر  خمتلف  ول  ة، 
يّ
اجلاهلي اإىل  تاريخه 

عا وغزارة يف 
يّ
ة التي �صهدت تنو

يّ
ة التقليدي

يّ
النرثي

التاريخ العمان القدمي واحلديث.

غري  ة 
يّ
عاملي القمر«  دات 

يّ
»�صي رواية  قت  حقيّ ملاذا 

ة 
يّ
ماني

ُ
الع للثقافة  ثيّل  َ ُ

م خري  هي  وهل  عة؟  متوقيّ

ة وحاولت 
يّ
ة اأو هي لعبت الثقافة الكوني

يّ
والعربي

اإر�صاءها؟

الأ�صئلة  ه��ذه  على  اجل���واب  ن��ح��اول  اأن  كن 
ُ

مي

رورا �رصيعا دون تف�صيل، وقوفا على الأ�صباب 
ُ
م

الرواية  د يف 
َ
ج

ُ
ي ما  الرواية، وعلى  لفوز  امُلعَلنة 

زها، وعلى منزلة الرواية 
يّ
من �صمات ميكن اأن مُتي

مان.
ُ
من الإنتاج الروائي الع

قالت �صحيفة اجلارديان: انيّ »الرواية ُتقديّم ملحة 

وهو  الغرب  يف  ا 
يّ
ن�صبي معروفة  غري  ثقافة  عن 

الأمر ذاته الذي لحظناه يف تقرير جلنة التحكيم، 

التحكيم، يف  اإذ قالت بيتان هيوز رئي�صة جلنة 

و�صفها للرواية: »فما اأن يبداأ القارئ ب�صفحاتها 

الدراما  اآخر من  اأمامه عامل  ينفتح  الأوىل حتى 

قرية  يف  تدور  والتي  بهدوء  املن�صابة  املحلية 

اأنه مرحب  القارئ �صي�صعر  من قرى عمان، لكن 

ذلك  كل  وامل�صتكني،  الهادئ  العامل  هذا  يف  به 

بلغة يختلط بها ال�صعر والنرث والأمثال ال�صعبية 

التفا�صيل  ال�صعبي وغريها من  الطب  وو�صفات 

الكثرية«. واأ�صافت 

 
يّ
تتم اأن  واآم��ل  اخلليج  منطقة  من  الرواية  »هذه 

اء واأن تكون 
يّ
قراءتها من قبل عدد كبري من القر

تلك  يف  العربي  الأدب  على  فتح 
ُ
ي بابًا  الرواية 

املنطقة«.

ة 
يّ
عاملي حتقيق  ع��ن  احل��دي��ث  كن 

ُ
مي ل  ا 

يّ
مبدئي

ل  حتديدا  والرواية  ة، 
يّ
املحلي عن  ال�صدور  دون 

نت  متكيّ اإذا  اإل  واختالفا  زا 
يّ
متي تتحقيّق  اأن  كن 

ُ
مي

والأ�صطوري  امت�صا�ص موروثها احل�صاري  من 

القمر  دات 
يّ
�صي رواي��ة  ف��اإنيّ  ذل��ك  وعلى  حتديدا. 

املختلفة  الواقع  تفا�صيل  �رصدنة  من  متكنيّت 

ز ال�رصد يف الرواية على تفا�صيل  والب�صيطة. تركيّ

وتبئري  ات 
يّ
ال�صخ�صي مالمح  ر�صد  يف  احلياة 

نزوى العدد 100 اأكتوبر 2019

103

جوخة احلارثي ... جوخة احلارثي ... جوخة احلارثي ... 



اإىل   
يّ
الهام�صي التاريخ  العابرة وحتويل  احلوادث 

يف  الرواية  ز 
يّ
متي �صبب  للحكاية.  موليّد  مو�صوٍع 

وقد  الرواية  �صكل  كتبت  �صاحبتها   اأنيّ  نظري 

 
يّ
املحلي  

يّ
واحل�صاري  

يّ
الأدبي الرتاث  هذا  بت 

يّ
ت�رص

املرتاكم، تفاعلت مع ال�صعر ومنه ابتدعت لغتها، 

املحليّي  املثل  وظفيّت  روايتها،  اأحداث  نته 
يّ
و�صم

من  ا�صتدعت  اتها، 
يّ
�صخ�صي األ�صنة  على  واأجرته 

و�صاغتها  ات، 
يّ
و�صخ�صي اأح��داث��ا  البلد  تاريخ 

واقع من جهة و�صارٍب يف  اإىل  يف عامل حميل 

التخييل من جهة ثانية.  انده�ص القارئ العربي 

من هذا املزج، الواعي يف �صياغة احلكاية، ظهر 

ة للرواية منذ �صورها 
يّ
ذلك يف املراجعات النقدي

والدرا�صات  املقالت  بع�ص  يف  العربية،  باللغة 

ده�صا 
ُ
ل  عاملا م والكتب اأي�صا، وهو اأي�صا ما �صكيّ

ل  ة 
يّ
نطي �صورة  العرب  عن  يحمل  الذي  للغرب 

تتزحزح.

رواي��ة  اأف�صل  احل��ارث��ي  جوخة  رواي���ة  لي�صت 

من  هي  ا  واإنيّ ة، 
يّ
ماني

ُ
ع رواية  اأف�صل  ول  ة 

يّ
عربي

الأخرية،  ة 
يّ
الع�رصي يف  ة 

يّ
الروائي الأعمال  اأف�صل 

التاريخ  على  ا�صتغلت  رواي��ات  نت 
يّ
ت�صم التي 

واأخرى على الواقع، ومن الروايات التي اتيّخذت 

رواي��ة  التخييل،  ل�صناعة  ة  م��اديّ التاريخ  من 

وا�صتدعاء  اليحيائي  د 
يّ
ملحم ال�صهوات«  »حو�ص 

ورواي��ة  وت�رصيده،  املعا�رص  املحليّي  التاريخ 

نها 
يّ
�صم التي  )هكذا(  �صولع«  »بن  املعمري  علي 

وكالة  دور  حول  و�صهادات  ة 
يّ
بريطاني وثائق 

ل يف واحات الرميي،  التدخيّ مقاومة اجلراد يف 

رت 
يّ
�صو التي  خلفان  لب�رصى  »الباغ«  ورواي��ة 

ة من تاريخ م�صقط 
يّ
حوادث معلنة واأخرى خمفي

�صورة  لُتعطي  تراكمت  عديدة  اأعماٌل  احلديث، 

حتقيق  على  وق��درت��ه  ال�����رصد  اأدب  ر 
يّ
ت��ط��و ع��ن 

هوا 
يّ

توج ��ن 
يّ
وم ة، 

يّ
املحلي خ��الل  م��ن  ة 

يّ
العاملي

للواقع ولق�صايا املجتمع، هدى حمد يف جمموع 

ة، وحممود الرحبي، 
يّ
ة والروائي

يّ
اأعمالها الق�ص�صي

واأحمد الرحبي، و�صليمان املعمري، وعبد العزيز 

طلق الف�صل 
ُ
الفار�صي، وغريهم كثري. ولكن دون م

ال�رصدي  اخل��طيّ  وهو   ،
يّ
والواقعي  

يّ
التاريخي بني 

 مزجا بني وقع 
يّ
الذي �صارت عليه جوخة احلارثي

ة.
يّ
التاريخ واإيقاع تفا�صيل احلياة اليومي

مبختلف  العربي  ال��ق��ارئ  على  وج��ب  ختاما، 

واأن  ته، 
يّ
�صلبي عن  يخرج  اأن  ته 

يّ
مقروئي درج��ات 

ل من منزلة املعرتف بالآخر، اجلاحد لالأنا، 
يّ
يتحو

املعرتفني  اأنيّ  ذلك  الواعي.  القارئ  منزلة  اإىل 

لقيمة  والراف�صني  فوزها،  بعد  الرواية  بقيمة 

هي  واح��دة،  منزلة  يف  هم  فوزها،  بعد  الرواية 

فامُل�صاير  الغربي،  بالعرتاف  العرتاف  منزلة 

ال��رواي��ة  ال��ذي��ن هاجموا  اأول��ئ��ك  ���ا 
يّ
اأم وا���ص��ح، 

الغربي،  بالراأي  اإميانا  اأك��رث  هم  و�صاحبتها، 

اآرائهم  لإب��داء  الع��رتاف  هذا  من  انطلقوا  هم  لأنيّ

النقد،  اأحايني عديدة عن جوهر  التي تخرج يف 

والرواية طيلة عقد كامل وهي بني اأيديهم. 

ة 
يّ
حركي يف  داخلة  القمر«  دات 

يّ
»�صي رواي��ة  اإنيّ 

ة ن�صطة جدا، وجمتهدة يف القراءة 
يّ
ماني

ُ
ة ع

يّ
�رصدي

 
يّ

وجتريب الكتابة. واملخزون الثقايفيّ واحل�صاري

احلكاية  يف  جمالت  وليّد 
ُ
ي لعمان   

يّ
والأ�صطوري

مبتكرة.
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»اإن ق�ص�ص الن�صاء مل حُتَك بعد، وبدون الق�ص�ص 

تفقد  الق�ص�ص  تتبلور. بدون  اأو  ل تتجلى اخلرة 

القرارات  اتخاذ  على  الإقدام  عند  طريقها  املراأة 

ل  الق�ص�ص  بدون  فاملراأة  حياتها،  يف  الفا�صلة 

ل  حقه،  قدر  وتعطيه  ن�صالها  تقيم  كيف  تعرف 

)1(
حتتفل بقواها، ول تقدر على اأن تفهم اأملها«

بهذه الكلمات تفتتح الكاتبة والباحثة الأمريكية 

 « كتابها  من  الأول  الف�صل  كري�صت  بي  ك��ارول 

امل��راأة  عالقة  عن  كا�صفة  الن�صوية«،  ال�صوفية 

بالق�ص�ص، وقدرة احلكايات على منحها احلقيقة، 

وتاأثري  الأول،  امل�صتوى  يف  الذاتية  حقيقتها 

حولها  من  بالعامل  عالقتها  على  احلقيقة  هذه 

عر  ياأتي  الذي  التفاعل  هذا  معه،  وتفاعالتها 

للكتابة  امل��راأة  توظيف   « اأن  ويك�صف  الكلمات، 

ومار�صتها للخطاب املكتوب بعد عمر مديد من 

وحدها،  احلكي  متعة  على  والقت�صار  احلكي 

الإف�صاح  م�صاألة  يف  نوعية  نقلة  اأم��ام  ي�صعنا  

عنها  املتكلم  هو  الرجل  يعد  مل  اإذ  الأنثى،  عن 

واملف�صح عن حقيقتها و�صفاتها- كما فعل على 

تتكلم  املراأة �صارت  ولكن  مدى قرون متوالية- 

وتف�صح وت�صهر عن اإف�صاحها هذا بوا�صطة القلم. 

وحني نرتك املجال ل�صوت املراأة كي يتكلم فاإننا 

)2(
بهذا ن�صيف �صوتا جديدا اإىل اللغة«

 يف رواية »�صيدات القمر« للكاتبة جوخة احلارثي، 

»، احلائزة على جائزة املانبوكر الدولية 2019، 

يلفت انتباه القارئ مدى ارتباط ال�رصد، باحل�صور 

الن�صوي يف الن�ص الذي يهيمن على كل التفا�صيل 

اأعني  فالعامل مرئي من خالل  الأخرى،  الواقعية 

الن�صاء، العامل ال�صغري يف قرية » العوايف« والأكرث 

انك�صافاته  تبدو  م�صقط«   « مدينة  يف  ات�صاعا 

وروؤيتهن،  البطالت  خميلة  من  تنثال  اخل�صبة 

مثل  وتت�صع  ت�صيق  التي  حكايتهن  جمرى  من 

نهر متعرج. وبغر�ص التو�صيح ومنعا لاللتبا�ص، 

التاريخ  روؤية  هو  هنا  ن�صوية  بكلمة  فاملق�صود 

الن�صاء، بحيث يك�صف  والواقع من منظور يخ�ص 

املراأة بالواقع املحيط بها وفق  الن�ص عن وعي 

الوجودية واإح�صا�صها ووعيها ووجودها  حالتها 

وخلخلة  العامل  تغيري  على  قادر  فاعل  كعن�رص 

ثوابته املهيمنة. »فالن�ص الن�صوي هو الذي ياأخذ 

املراأة كفاعل يف اعتباره، وهو الن�ص القادر على 

حتويل الروؤية املعرفية والأنطولوجية للمراأة اإىل 

)3(
عالقات ن�صية«

يف  الأوىل  اجلملة  منذ  احل�صور  ه��ذا  يتنامى 

ماكينة  يف  ا�صتغرقت  التي  ميا   « تقول:  الرواية، 

يف  ا�صتغرقت  الفرا�صة،  ماركة  ال�صوداء  خياطتها 

 هكذا تتحكم بنية اجلملة ال�رصدية يف 
)4(

الع�صق.«

ا�صتثمار بالغة اللغة من ت�صبيه وا�صتعارة وا�صحة 

مع فعل » ا�صتغرقت« مبا ينطوي عليه من حالة 
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* كاتبة وناقدة من لبنان 

 لنا عبد الرحمن*

بنية الإيقاع ال�سردي الن�سوي 

يف »�سيدات القمر«



واقعية وباطنية يف اآن واحد، وحدت بني املرئي 

وامللمو�ص وبني املخفي يف الذات » الع�صق«.

»قد ل يجادل  البع�ص يف اأن التعبري عن  الذات فنيا 

قر 
ُ
ميلك قوا�صم م�صرتكة بني كاتب وكاتبة، لكنه ي

بالختالف بينهما. فالذات املعرة ت�صتجلب يف 

الكتابة بديهيا، وبوعي اأو بال وعي منها جتربتها  

خ�صو�صيتها  ب�����رصوط  امل��ح��ك��وم��ة  احل��ي��ات��ي��ة 

ما  وقانونيا،  واجتماعيا  وتاريخيا  بيولوجيا 

ين�صحب بوحي من هذه اخل�صو�صية على نوعية 

وجه  على  الأدب  يف   - الإبداعي  الفني  التعبري 

وي�صمه    _ ال��ذات   مع  اخل�صو�ص مبا هو عالقة 

اأو املحتوى«  ال�صورة  اإن على م�صتوى  ب�صماتها، 

جمموعة  على  الوقوف  الرواية  لقارئ  ميكن 
 )5(

بنية  فيها  تت�صافر  التي  ال�رصدية  العنا�رص  من 

الإيقاع ال�رصدي املن�صوج منذ البداية وفق �صوت 

راوي  �صوت  ح�صوره  من  يقلل  ل  وا�صح  ن�صوي 

عليم يتتبع ما يراه عبداهلل يف املا�صي واحلا�رص، 

الجتماعية  وارت��ب��اط��ات��ه  عالقته  يف  واأي�صا 

والنف�صية مع الن�صاء، �صواء كانت زوجته اأو بناته 

اأو ظريفة العبدة التي ربته، اإذ يظل هذا احل�صور 

الذكوري معزول عن اللتحام التام والت�صافر مع 

الن�صيج الأنثوي، يظل ال�رصد مع »عبداهلل« له عني 

ال�صموليات،  التقاط  على  القادر  البعيد،  الطائر 

يعزز هذا الت�صور ح�صوره الأول جال�صا يف مقعد 

ب�صاأنه.  ذاته  ويجادل  املا�صي  ي�صتدعي  الطائرة 

مع  الداخلي  للمونولوج  الكاتبة  ا�صتخدام  ولعل 

�صوت » عبداهلل« �صاعد على النحو اإىل فر�ص ايقاع 

املواقف  اأ�صد  على  خلع  ما  ���رصده،  يف  حميمي 

ال�صخو�ص  على  دال��ة  بدت  اأن  وعادية،  ب�صاطة 

وعمقها املعريف وردة فعلها، هذا جنده مثال يف 

امل�صاهد التي ت�صمنت حوارات عبداهلل وهو �صاب 

ُغر مع زوجة عمه. 

عند  التوقف  من  القمر«،  »�صيدات  قارئ  يتمكن 

لذة الن�ص وتذوق جمالياته، لأن » ن�ص اللذة، هو 

فعم، ومينح الغبطة، هو الذي ياأتي 
ُ
قنع، وي

ُ
الذي ي

يربط  الذي  وهو  عنها،  ينف�صل  ول  الثقافة  من 

)6(
القارئ مبمار�صة مريحة للقراءة« 

الن�صائية:  �صخ�صياتها  خالل  من  الرواية  تك�صف 

جنية،  ظريفة،  �صاملة،  لندن،  اأ�صماء،  خولة،  ميا، 

والغام�ص؛  اخلفي  الن�صاء  ع��امل  عن  وغ��ريه��ن، 

التاريخ  توظيف  على  �صل�ص  باأ�صلوب  وتعمل 

الجتماعي  التطور  مع  يتقاطع  مبا  العمان، 

التحدي  ولعل  ع��م��ان.  �صلطنة  يف  واجل��غ��رايف 

الكامن يف الكتابة الروائية هو يف اختيار ال�صكل 

�صفر 
ُ
ي اأن  يف  اأ�صلوبها  خالله  من  ينجح  ال��ذي 

ببالغة �صلة املكان بال�صخ�صيات، وما فيها من 

تاأثري متبادل.

وترتك  بالأماكن،  ال��رواي��ة  �صخ�صيات  ترتبط   

ما  ك��ليّ  يف  ت�صفها  عنها،  حتكي  فيها،  اآث��اره��ا 

بحيث  ومكانية؛  زمنية  حتولت  من  لها  يحدث 

والوجدان  النف�صي  للنمو  مرادفا  الأماكن  تكون 

النيون  م�صابيح  عرفت   « لنقراأ:  والجتماعي. 

تعرثت  اأنها  غري  العوايف،  يف  بيت  لكل  طريقها 

)7(
قليال يف طريقها اإىل بيت م�صعودة«

 لنقراأ اأي�صا : » األوان الأقم�صة العجيبة التي بداأت 

التي مل  تنهال على دكان حمدان، والتلفزيونات 

تعد مق�صورة على بيت ال�صيخ �صعيد وبيت التاجر 

�صليمان، البيوت الطينية التي حلت حملها بيوت 

ت�صحك  �صاملة  وم�صيفتهن  ي�صحكن  الإ�صمنت. 

)8(
بابت�صامة �صاحبة«

ومدينة  »ال��ع��وايف«  قرية  ب��ني  امل��ك��ان  يتنوع 

ح�صا�صة  بعني  الكاتبة  تر�صد  حيث  »م�صقط«، 

يف  مهارة  خالل  من  تن�صجها  اإ�صكالية،  عالقات 

الو�صف الداخلي واخلارجي، عر تطور ال�صخو�ص 

وت��ن��ق��الت��ه��م ال��زم��ان��ي��ة وامل��ك��ان��ي��ة، وح���الت 

ل مواقفهم من احلياة؛ 
يّ
النف�صية وحتو جتاذباتهم 

تاأثري  اأي�صًا  الرواية  هذه  تر�صده  ما   
يّ
اأهم لعليّ  اإذ 

 
يّ

التطور احل�صاري، والعمران على ال�صلوك الفردي

�صيالحظ  �صواء.  حديّ  على  والرجل  للمراأة  بالن�صبة 

حني  الأوىل،  ال�صفحات  منذ  الأم��ر  هذا  القارئ 
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ترف�ص البطلة »ميا« اأن تلد على يد ن�صاء القرية، 

 على اأن ت�صع مولودها يف امل�صت�صفى رغم 
يّ
وت�رص

»اذهنب  الأم:  تقول  الفعل.  هذا  من  ها 
يّ
اأم �صخرية 

فرجة  ت�صبحن  م�صكد،  م�صت�صفيات  اإىل  اأن���نيّ 

)9(
للهنديات والن�رصانيات«.

على  احل��ف��اظ  اأهمية  ميا  �صخ�صية  يف  حت�رص 

وا�صحة،  ن�صوية  روؤية  عر  واحللم  الواقع  جدلية 

اأي��دي  على  جنينها  ت�صع  اأن  رف�صها  يف  اأول 

اإىل  الذهاب  على  وا�رصارها  القرية،  يف  الدايات 

م�صقط، ثم ا�رصارها على اإطالق ا�صم » لندن« على 

وا�صتغراق  الرواية  ملطلع  نعود  هنا  مولودتها. 

يف  غاب  حلبيب  املتال�صي  غرامها  بالع�صق،  ميا 

عا�صمة ال�صباب، ومل يبق مليا �صوى اأن ُتطلق ا�صم 

ابنتها على ا�صم تلك املدينة. لنقراأ: » ربتت املراأة 

عليها وقالت لها: ما زلت م�رصة على هذا ال�صم 

الغريب للمولودة، اأحد ي�صمي ابنته لندن، هذا ا�صم 

بالد يا بنتي، بالد ن�صارى، كلنا متعجبون جدا، 

مرة  بالتفكري  لك  ت�صمح  الآن  �صحتك  اأن  واأظ��ن 

)10(
ثانية يف ا�صم البنت« 

الأح��داث-  تتابع  مع   - �صتبدو  »ميا«  اأن  رغم 

اأن  اإل  القدمي،  للزمن  تنتمي  اآراء  ذات  �صخ�صية 

 النظر اإليها على اأنها حداثية 
يّ
»ميا« يف زمانها، يتم

مقارنة طبعًا باأمها �صاملة واجليل ال�صابق. موقف 

على  ت�رص  حني  »ميا«،  باختيارات  يرتبط  اآخر 

الذهاب اإىل درو�ص حمو الأمية وتلتحق بال�صف 

ال�صاد�ص رغم العرتا�ص امل�صمر لزوجها عبداهلل 

بحجة اأن ابنها حممد ليزال �صغريا، اإل اأنها تقول 

له باإ�رصار: » اأريد اأتعلم اأنكليزي«.

اإن »�صيدات القمر« تعمد اإىل تاأمل   ميكننا القول 

مانية خالل 
ُ
ر ال�رصيع املتالحق يف الذات الع

يّ
التطو

ل�صلوك  تف�صيلية  متابعة  عر  املدنية،  حتولتها 

اختياراتهم  يف  احلياة  من  ومواقفهم  الأبطال 

»ميا«  ابنة  »لندن«  فعلت  كما  اأحيانًا،  ال�صائكة 

حتديها  رغ��م  زوج��ه��ا،  اختيار  يف  تخفق  ح��ني 

وتخلعه  تعود  اأنها  اإل  عليهم،  وفر�صه  لعائلتها 

حياتها،  يف  امل��وؤمل  وج��وده  عقبة  من  لتتخل�ص 

الفعل  ه��ذا  ويف  ج��دي��د،  م��ن  طريقها  لتوا�صل 

القائم  الن�صوي  اليقاع  بنية  يعزز  اآخر  اختيار 

على حتولت مفرقية يف حياة البطالت يقمن بها 

باأنف�صهن بال اأي و�صاية ذكورية، �صواء كانت تلك 

الختيارات يف الدرا�صة اأو الزواج.

ل يتعلق احلديث عن الو�صاية الذكورية هنا بعامل 

الن�صاء فقط، بل تبدو الن�صاء اأكرث اإرادة وت�صبثا يف 

الجتماعي  بالواقع  مقارنة  اأحالمهن،  حتقيق 

التوقف  ميكننا  عبداهلل،  ال�صارد  للبطل  والنف�صي 

عالقته  يف  احلياتية  ع��ب��داهلل  اخ��ت��ي��ارات  عند 

م�صاركا  يبدو  حيث  ميا،  زوجته  ومع  اأبيه،  مع 

ثانويا يف م�رصح حياته، يعجز عبداهلل  خارجيا 

عن ال�صفر للدرا�صة يف اخلارج، كما ل يتمكن من 

اكت�صاف حقيقة م�صاعر ميا نحوه، حياة عبداهلل 

هو.  مل�صيئته  منها  اأكرث  للخارج  حمكومة  تبدو 

لنقراأ: قلت له: » اأرجوك يا اأبي اأريد اأن اأ�صافر م�رص 

اأ�صافر يف اجلامعة« ف�صدن من رقبتي  العراق  اأو 

و�رصخ : وحياة هذه اللحية ما تطلع من ُعمان. 

حالق  والعراق  م�رص  من  وترجع  تت�صفل؟  تريد 

ال�صفحة  نف�ص  ويف   
)11(

وتدخن؟« ت�رصب  حليتك 

نقراأ ما يك�صف عالقته مع ميا التي يوجزها بهذا 

امل�صهد:« قلت لها حني ناموا: » حتبينني يا ميا؟ 

جفلت.  �صكتت ثم �صحكت ب�صوت عال اأزعجني. 

يا  هذا  امل�صل�صالت  كالم  لك  جاء  اأين  من  قالت: 

رجل.«

الن�صاء  روؤي��ة  على  منه  �صتدل 
ُ
ي اآخ��ر  م�صهد  ثمة 

للو�صاية الذكورية وانتقادها والتمرد عليها، هذا 

امل�صهد يرويه عبداهلل حني يحكي عن امراأة عمه 

التي تلتقيه يف �صاحة احلو�ص وتقول له: » تربية 

اأبوك املت�صلط لك، �صحقت �صخ�صيتك. ما لك �صور 

يف ت�صمية بنتك، لندن؟ هذا ا�صم هذا؟ مل اأقل �صيئا 

�صنوات  لعمي منذ  اأوعزت  التي  لمراأة عمي. هي 

)12(
بالنتقال من العوايف خوفا من �صيطرة اأبي«

ال�صعي الروحي
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ترف�ص معظم البطالت يف » �صيدات القمر« اأن يكن 

�صحايا، ول متثل النك�صارات بالن�صبة لهن �صوى 

مرحلة للعبور اإىل �صيء اآخر. هذا ميكن ال�صتدلل 

مهما  واختياراتهن  احلياتية  مواقفهن  يف  عليه 

كان موقعهن الجتماعي. ميكننا التوقف مطول 

عبدة  الأوىل  وجنية،  ظريفة،  �صخ�صيتي:  اأم��ام 

ي�صف  الأ���رصة.  داخل  مهمة  مكانة  حتتل  لكنها 

حتت�صنه  وكيف  بظريفة،  ارتباطه  مدى  عبداهلل 

ثم  وحنانها،  بدفئها  وتغمره  العامر  ب�صدرها 

فيما بعد حزنه لرحيلها وعدم ح�صوره جنازتها. 

كانت ظريفة متتلك حظوة عند »التاجر �صليمان« 

تتجراأ  اأنها  حتى  متتد  احلظوة  هذه  عبداهلل،  والد 

�صليمان،  التاجر  لأخت  بالعداء  املجاهرة  على 

لقد  وُطلقت مرتني.  تزوجت  التي  املتكرة  املراأة 

ا�صرتى التاجر �صليمان ظريفة وهي يف ال�صاد�صة 

ع�رص من عمرها لت�صبح عبدته و�رصيته وحبيبته، 

اقرتبت من داخله، ويكون  التي  الوحيدة  واملراأة 

حتى  وتهابه  �صتحبه  ال��ذي  الوحيد  الرجل  هو 

الغرباء،  اإه��ان��ات  م��ن  املخل�ص  فهو  امل���وت، 

واحلبيب الذي عرفها على ملذات اجل�صد.

اأما جنية، التي مل تعرف يف حياتها كيف ُتخفي 

التي وقع  البدوية اجلريئة  م�صاعرها فهي املراأة 

يف غرامها عزان والد ميا، حد اأنه ي�صميها » جنية 

القمر«. ي�صقط عزان يف غرام جنية رغم افرتا�صه 

يريد كالهما منها  اأنه مي�صي يف عالقة حرة ل 

وقع  اأن��ه  يكت�صف  وقت  م��رور  بعد  لكنه  قيد،  اأي 

التوا�صل  يف  ال��زواج.  قيد  من  اأ�صد  عبودية  حتت 

العن�رص  اأي�صا هي  املراأة  تبدو  عزان وجنية  بني 

لقد   « لنقراأ:  العالقة،  جلوهر  واملحرك  الفعال 

عرفته القمر على ج�صده، كاأنه مل يعرفه من قبل. 

بذاته...اكت�صف  �صحيقة  اأغ��وار  على  عرفته  كما 

عزان اأن عالقتهما احلرة ت�صقط يف اأعنف اأ�صكال 

العبودية..تقيد كال منهما باأعتى القيود، وت�صغله 

اإليها عميقة  عداها...كانت حاجته  �صيء  كل  عن 

)13(
وعنيفة ومبهمة«

اأ�صماء  �صخ�صية  يف  ال��روح��ي  ال�صعي  ويح�رص 

على  موافقتها  يف  للعامل،  حبها  يف  ميا،  �صقيقة 

ومتابعة  م�صقط  اإىل  لالنتقال  خالد  من  ال��زواج 

باأنه  ت�صفه  للعلم  احل��ب  الثانوية،  درا�صتها 

رق« ويبلغ الوله ال�صديد.
ُ

»حم

ابن عمها نا�رص،  الزواج من  تت�صبث خولة بحلم 

وتظل يف انتظاره حتى عودته من كندا بعد غياب 

طويل. خولة اأي�صا جت�صد مثال اآخرا للحرية، فبعد 

تقرر  منه  ال��زواج  ثم  نا�رص  انتظار  من  �صنوات 

احتمال  عن  عجزت  لأنها  فقط  ال��ط��الق،  طلب 

والتجاهل  الهجر  ما�صي  معها،  املوؤذي  ما�صيه 

واخليانات، توقف قلبها عن الغفران وقررت يف 

حلظة ما النت�صار لذاتها.

لندن البنة ذات ال�صم الغريب، التي در�صت الطب 

زواج  جتربة  خو�صها  بعد  مهنتها،  يف  وجنحت 

م�صاعر  خرت  الأمل،  عرفت  اأنها  تدرك  وط��الق، 

الوقت  نف�ص  والنهو�ص من جديد، ويف  النك�صار 

القدرة على الح�صا�ص بامل�صاعر الطبيعية  فقدت 

اختيارها  اأن  يعذبها  التجربة، فما كان  قبل  ملا 

لرجل  اأن��ه  تبني  اأجله  من  العامل  واجهت  ال��ذي 

اأن تكون �صحية،  اأ�صاء لها لكنها ترف�ص  خاطئ 

 «  : تقول  حني  م�صاعرها  عن  الغ��رتاب  وجت�صد 

بعد طالقها بفرتة وجيزة بداأت ت�صعر هذا ال�صعور 

�صعور  بنف�صها،  اعتزازها  يخد�ص  الذي  الغام�ص 

مبهم من الغيظ واحلنني والغ�صب والندم، عرفت 

كانتها،  التي  ال�صخ�صية  تلك  اأبدا  تعود  لن  اأنها 

واأن ما ي�صميه النا�ص جتربة هو يف احلقيقة داء 

)14(
مزمن، ل مييتنا ول ن�صفى منه« 

الواقع والال مرئي

جتربة  اخ��ت��الف  يت�صح  ال��ق��م��ر«،  »���ص��ي��دات  يف 

وت�صعبها  الرجال  عن  والواقعية  الروحية  الن�صاء 

الأ�صا�صي  ال��ه��دف  يكون  خمتلفة  م�صارات  يف 

الوقت  ويف  الأعمق،  ذواتهن  مع  توحدهن  منها 

مع  ال�صدام  ت��اليف  مع  اأحالمهن  حتقيق  عينه 
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القوة  عن  البحث  اإىل  اللجوء  جند  لذا  املجتمع، 

حيث  الالمرئي،  يف  اأي�صا  املتمثلة  املفقودة 

واقع  يف  م�صاحة  ي�صغل  والغيبي  وال�صحر  الدين 

يف  وال��ذك��وري��ة.  الن�صائية  ال�صخ�صيات  بع�ص 

بعد  ثمة  بنجية  وغرامه  ع��زان  �صخ�صية  تناول 

ال��غ��زايل،  لكتب  ا�صتدعائه  م��ع  يح�رص  �صويف 

ترديده  يف  القدمي،  العربي  ال�صعر  من  وق�صائد 

اأما  الوله والغرام غري املو�صول.  اأبيات �صعر عن 

عند اختفاء جنية فتح�رص الأقاويل الغيبية التي 

مر�صا  مر�صت  اأنها  البع�ص  قال   « غيابها  ترر 

اجلميل  ج�صدها  اأع�صاء  معه  ت�صاقطت  غام�صا 

، وقد �صبق هذا املوت 
)15(

وتاآكلت قبل اأن تختفي«

ف�صل ق�صري يبداأ مطلعه ب� » كان زحل م�صتقيما، 

وكان الرجل الواقف يف ال�صحراء م�صتعدا.« ويف 

نهاية هذا الف�صل ثمة تعويذة ُتتلى للتخل�ص من 

اأيها الأب الأول اإل  اأ�صاألك  جنية يقول ختامها: » 

جنية  عن  ميا  بن  ع��زان  �صهوة  روحانية  عقدت 

بنت �صيخة واأخذتها بقوة هذه الأرواح الروحانية 

)16(
كعقد اجلبال ال�صلبة و�صخورها.« 

بالغيبي،  باملجهول،  املرتبطة  احل��الت  ه��ذه 

التي  عبداهلل  والدة  مع  اأي�صا  حت�رص  بالالمرئي 

اأو  �صحر،  اأنه  يقال  حيث  غام�ص،  مبر�ص  متوت 

غ�صب اجلن لأنها قلعت �صجرة الريحان التي كان 

يف  لها  بطيء  �صم  د�ص  مت  اأنه  اأو  حتتها،  بيتهم 

الطعام، لكن الكاتبة ل ترتك املوت غام�صا ومن 

دون تاأويل، حني ُتلمح للتواطوؤ حول موتها بني 

له بخيانتها،  التي ملحت  واأخته  �صليمان  التاجر 

وختمت كالمها بجملة: » اتركها علي«، مع �صتار 

�صدل على هذا احلدث. 
ُ
معتم ي

لكن بعد ما يزيد عن ع�رصين عاما تاأتي حفيدتها 

واإن  جدتها  موت  غمو�ص  عن  لتت�صاءل  لندن«   «

اأو  النفا�ص  حمى  اأو  وراث��ي  مر�ص  ب�صبب  ك��ان 

النتهاء  مرحلة  لندن«   « جت�صد  اآخ��ر.  �صبب  لأي 

التي  املتعلمة  البطلة  اإنها  املجتمع،  طفولة  من 

لتق�صي  بجد  وت�صعى  للمجهول  ب��ال  ُتلقي  ل 

اختياراتها  يف  يت�صح  هذا  واحلقائق،  الأ�صباب 

فيها  ما  رغم  احلياة  مع  تعاملها  ويف  الواقعية 

يف  يكمن  حتررها  اأن  لندن  تيقن  انك�صارات.  من 

الذي  الرجل  وجه  يف  فيها  ت�رصخ  التي  اللحظة 

تردد  اأح��د«  ملك  ل�صت  ملكك،  ل�صت  انا   « اأحبته 

النافذة  الطعنة  تلك  من  ُت�صفى  اجلملة حتى  هذه 

ل�صميم روحها، مدركة اأن حريتها تاأتي من قبول 

بامل�صوؤولية  والعرتاف  الأمل،  ومواجهة  احلقيقة 

غري  حب  عن  الزائفة  ذكرياتها  من  التروؤ  عر 

ومت�صي  املوؤملة  جتربتها  ترتك  وبذلك  حقيقي، 

الذاتية  باأ�صالتها  التم�صك  على  ب�صريتها  لتفتح 

التي �صتمدها بالتحول الروحي والنف�صي لتحقيق 

اليقظة التي تبحث عنها.

امل�شادر واملراجع : 

م�صطفى   : ت�  كري�صت،  بي  ك��ارول  الن�صوية«،  ال�صوفية   «  -  1
حممود، دار اآفاق، طبعة اأوىل 2006 �ص 31 

العربي،  الثقايف  املركز  الغذامي،  عبداهلل  واللغة«،  املراأة   «  –  2
الطبعة الأوىل 1996، �ص 8

النجا، مكتبة الأ�رصة، الهيئة  اأبو  اأم ن�صوي«، �صريين  3 - » ن�صائي 
امل�رصية العامة للكتاب 2002، �ص 9 

 2008 الآداب  دار  احلارثي،  جوخة  رواية،  القمر«،  »�صيدات   -  4
طبعة اأوىل، �ص 4

دار  مقدم،  ي�رصى  الكتابة(،  ال�صورة،  الذات،   ( الرواية  – موؤنث   5
اجلديد، الطبعة الأوىل 2005، �ص: -21 22

الن�ص«، رولن بارت، ت: حممد خري البقاعي، املجل�ص  لذة   «  - 6
 ،1998 للرتجمة(  القومي  امل�رصوع   ( القاهرة   ، للثقافة  الأعلى 

�ص25

70 7 -  »�صيدات القمر« �ص 
8 - ال�صابق، �ص 76
8 9 - ال�صابق، �ص 

9 10 - ال�صابق ، �ص 
11 - ال�صابق، �ص 13

86 12 -  ال�صابق، �ص 
84 13 - ال�صابق، �ص  

173 14 - ال�صابق،  �ص 
195 – ال�صابق، �ص   15
190 – ال�صابق، �ص   16
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)1(

اإْن مل  »بداخل كليّ منا كتاب، لكن ل فائدة منه 

جودي  الأمريكية   
ْ
كتبت هكذا  للعامل«،  يخرج 

ببهجة  املقولة  هذه  اأ�صتذكر  مرة.  ذات  بيكولت 

واأنا اأتاأمل كيف اأن كتاب جوخة قد خرج للعامل 

ا 
ً
علن عنها هي فح�صب، بل عنيّا جميع

ُ
ا، ل لي

ً
اأخري

روائي  نبوءة  اأ�صتذكر  العمانيني.  الكتيّاب  نحن 

عن  ن��دوة  يف  اأمنية  �صكل  على   
ْ
تفتيّقت مان 

ُ
ع

مان نظمتها جملة نزوى يف مطلع 
ُ
الرواية يف ع

فازت  قد  جوخة  تكن  مل  )يومئذ   2016 ع��ام 

 من اجلائزتني الأدبيتني الكبريتني يف 
ٍّ

بعُد باأي

قابو�ص، وجائزة مان  ال�صلطان  حياتها: جائزة 

اإىل  بحاجة  »»نحن  العري:  ح�صني  قال  بوكر(. 

عمان يفوز بجائزة البوكر«. كان العري يق�صد 

البوكر العربية، وكان باعثه على هذا التمني اأن 

خارجيا  اعرتافا  �صي�صكل  كان  اأيا  مان 
ُ
الع فوز 

يبدو مهما بني النا�ص ح�صب تعبريه. ا�صتجاب اهلل 

الكرمي لدعاء ح�صني باأكر ما متنى: جائزة مان 

اأدبية يف العامل  اأكر جائزة  بوكر الدولية، ثان 

مانية مل تبُد قبلها 
ُ
بعد نوبل، تفوز بها كاتبة ع

لة هذا الفوز، ول نا�ِصدة لل�صهرة. كانت كمن 
يّ
متعج

م�صتمِتعة مبنظر  نار هادئة،  وليمته على  يطهو 

النار وهي توم�ص بهدوء حتت املوقد. 

 )2(

من يعرف جوخة جيًدا �صيعرف اأنها ق�صت معظم 

�صنوات كتابتها وهي تطارُد - كنحلة تعرف م�صدر 

ها 
يّ
يهم ول  واأناة،  ب�صٍر  اجليد  الن�ص   - رحيقها 

كم �صنة �صتق�صي يف كتابته ما دام �صيخرج يف 

الأقل.  على  هي  ير�صيها  الذي  بال�صكل  النهاية 

م�رصوع  كان  اإن  اإل  املديح،  عن  تبحث  تكن  مل 

ا املديح 
ً
. ولذا، فقد انتقدت دوم

)1(
كتاب عن احلب

الكتيّاب.  من  ل�صواها  اأم  لها  كان   
ً
�صواء املجان، 

ا ين�صى مثاًل مقالها عن »املرايا املحدبة«  من منيّ

الذي كتبْته مطلع هذه الألفية، فجلب لها غ�صب 

املرايا  تلك  اآنئذ.  ال�صباب  الكتيّاب  من  قليل  غري 

يف  م��ازال  ا 
ً
كاتب ُت��ري  جوخة-  –ح�صب  كانت 

املديح  ب�صبب  م�صخمة  �صورته  البدايات  طور 

اأثناء  عليه  ل 
يّ

يتح�ص الذي  فيه  املبالغ  املجان 

اإلكرتون حواري )مل يكن  ه يف موقع 
يّ

ن�رصه ن�ص

في�ص بوك قد ظهر بعد وقَت كتابتها ذلك املقال( 

من قبيل :«اأذهلَتني، اأذهلتني«، و«يا للروعة، يا 

لالإبداع املتميز!«. تت�صاءل جوخة: »ماذا �صيظن 

هذه  كل  تكفي  األ  الأوىل؟  ق�صيدته  يكتب  الذي 

العبارات واأمثالها ملنحه جواز �صفر نحو م�صاف 

�صرناه  حتى  �صهر   
يّ
مير لن  املتميزين؟  ال�صعراء 

يتحدث عن نف�صه وكاأنه وريث املتنبي الأوحد، 

والأمل املتبقي لل�صعر العربي، فاإذا ما كفَّ عن 

حقا،  موهوبا  كان  واإذا  نف�صه،  تطوير  حماولة 
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وال�صعر  �صاعرا.  خ�رصنا  قد  حينئذ:  العزاء  فنقبل 

الأمر من�صحب على كافة  واإل فاإن  جمرد مثال، 

الفنون الأدبية يف املنتديات، ق�ص�ص يف غاية 

كلها  تو�صع  �صاذجة  وخواطر  الفني،  التوا�صع 

�صكوك  ومُتنح  والتمجيد،  الت�صخيم  مرايا  اأمام 

 
)2(

الإبداع..«

 )3(

الأعمال  مع  التعاطي  يف  ال�رصامة  ه��ذه  لكن 

اإىل  وتتحول  قليال،  تخفت  جوخة   لدى  الأدبية 

 
ٌ
كاتب �ص 

يّ
تعر ما  اإذا  م�صتميت  ودف��اع  تعاطف 

اأو  ه 
يّ

ن�ص يف  م�صهد  ب�صبب  ر 
ُّ
تنم اأو  لظلٍم  م��ا 

مع  اختالفها  هنا  جوخة  تن�صى  عابرة.  عبارة 

تعر�صت  عندما  النا�ص.  مع  وتت�صامن  الن�ص 

املجموعة الق�ص�صية »ملح« لأختها يف الكتابة 

ر جمتمعي ب�صبب عبارة 
ُّ
بدرية الإ�صماعيلي لتنم

الأمر  وهو  الكتاب،  ق�ص�ص  اإح��دى  من  جمتزاأة 

ق�صائي  حكم  �صدور  اإىل  تداعياته  اأدْت  ال��ذي 

باإتالف املجموعة من ال�صوق، كانت جوخة من 

الُكتيّاب القالئل الذين ت�صامنوا كتابًة مع الكاتبة 

ودافعوا عن حقها يف التعبري. حيث ن�رصْت مقال 

وحماكمها  اأدب��اءه��ا،  تكرم  »ب���الدي  بعنوان 

ُتن�َصد  بلِد  »يف  اأنه  على  فيه  ْت 
يّ

حت�رص تدينهم« 

العزاء،  جمال�ص  يف  اليوم  حتى  الق�صائد  فيها 

واملنا�صبات الوطنية، وت�صم مكتبات بيوتها قبل 

وتتدفق  وليلة،  ليلة  األف  ن�صخ  العامة  مكتباتها 

يف معر�صها للكتاب اآلف العناوين الأدبية يف 

قنواتها  وتنفتح  ح�صا�صية،  املو�صوعات  اأك��رث 

الكبار،  قبل  لل�صغار  �صيء  كل  على  الف�صائية 

وال�صمني  الغث  بيت  لكل  فيها  النرتنت  ويحمل 

ليختار، يف نف�ص هذه اللحظة التي تلتفت فيها 

ملثقفيها،  العتبار  رد  وحتاول  لأدبائها،  البلد 

ي�صدر حكم اإحدى حماكمها باإتالف كتاب ومنع 

 على اأذواق 
ُّ
توزيعه، وكاأن املحكمة هي الو�صي

النا�ص واأخالقهم، وكاأن الأدب هو امل�صوؤول عن 

مظاهر النحالل التي مل يرها رافعو الدعوى يف 

جمتمعهم “الطاهر”، واإنا اقتن�صوها يف جملة 

�صجال  تقدم  اأنها  تزعم  مل  ق�صة  يف  جملتني  اأو 

للمجتمع، ولي�صت بطبيعة احلال مراآة ول منارة، 

كما يفهم اأي قارئ لالأدب العربي منه والعاملي، 

ولي�صت بكل تاأكيد اأكرث خطرا من ق�صايا الف�صاد 

التعليم،  وتدهور  بالب�رص  والإجت��ار  والر�صاوي 

اخت�صا�ص  – اأ�صبحت من  ما  – ل�صبب  ولكنها 

امل��ح��اك��م يف ب���الدي، و���ص��در احل��ك��م ب��اإع��دام 

ذي  بت�صاوؤل  مقالها  جوخة  وختمت  الق�صة«. 

مغزى : »ما الذي يرعب املحكمة يف ق�صة؟«. مل 

تكن جوخة تدري وهي تكتب هذه الكلمات اأنها 

فوزها  عيد 
ُ
ب املجتمعي  ر 

يّ
التنم لنف�ص  �صتتعر�ص 

ال�صخ�صيات  اإحدى  لأن  اإل  ل�صيء  ل  باجلائزة، 

 يف مكان ما من 
ْ
الثانوية يف روايتها اغُت�صبت

فيها  يحدث  ل  فا�صلة  مدينة  اأهله  يظنه  مان 
ُ
ع

حل�صن  ي�صتطع  مل  ر 
يّ
التنم هذا  اأن  غري  منكر!.  اأي 

مانيني بفوزها. كان 
ُ
ر �صفو فرح الع احلظ اأن يعكيّ

الفوز،  بهذا  الفرح  من  بحر  يف  �صغرية  كقطرة 

والفتخار بالإجناز. 

 )4(

اأن ح��ي��اة ج��وخ��ة احل��ارث��ي بعد  امل��وؤك��د  م��ن 

قبلها.  نف�صها  ه��ي  لي�صت  ب��وك��ر«  ال����»مان 

تلخ�صها حالتها على الوات�صب التي ا�صتمرت اإىل 

عدم  عن  »اأعتذر  الفوز:  من  اأ�صهر  ثالثة  بعد  ما 

اإجراء حوارات �صحفية، الرجاء عدم الإحلاح. مع 

�صجرها  العبارة  هذه  تعك�ص  لتفهمكم«.  ال�صكر 

هذا  بعد  عقب  على  راأ�صا  حياتها  ت�صقلب  من 

لو قال  بد من دفعها.  الفوز، وكاأنها �رصيبة ل 

نراجع  ونحن  الفار�صي  عبدالعزيز  �صديقي  يل 

ونختار  �صنوات  ثالث  قبل  امل�صرتكة  روايتنا 

نبوءتنا  اإن  مانيني 
ُ
ع كتاب  اأ�صماء  ل�صوارعها 

يا  بلى  باجلنون.  لتهمته  قريبا  �صتتحقق  تلك 

اأ�صابتهم  من  مان 
ُ
ع يف  كاتبة  اإن  عبدالعزيز. 

حرفة الأدب �صارت بني ع�صية و�صحاها جنمة 

ال��دويل  ال��الع��ب  �صعبيتها  يف  تناف�ص  ك��ب��رية، 
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اإنها  بل  خمي�ص.  فخرية  والفنانة  احلب�صي  علي 

ا وعامليًا. لقد �رصنا ن�صاهد 
ً
تتفوق عليهما عربي

م��ولت  ويف  اأ�صرتاليا  �صاحات  يف  �صورتها 

الدعوات وطلبات  تتزايد  اأن  اإذن  م�صقط. طبيعي 

احل���وارات. يف ح��واري الإذاع���ي الأخ��ري معها 

ترف�صني  ملاذا  و�صاألُتها:  النقطة  لهذه  تطرقت 

احلوارات؟ األ تخ�صني اأن يزعل منك ال�صحفيون 

ومركزة.  اإجابتها هادئة  كانت  والإعالميون؟«. 

اأن  رن  ليذكَّ ق��ره  من  كاوباتا  اأوًل  ا�صتدعت 

على  وت�صادرها  الكاتب  حياة  تخرتق  »ال�صهرة 

نحو غري اإن�صان«. واأ�صافت: »هذا �صحيح. فكيف 

الوقت؟!.  اإن كان حماطًا بال�صوء طوال  �صيكتب 

ي�صتهلك  واللقاءات  احل��وارات  اإج��راء  تعلم  كما 

كاتبة  واأن��ا  والطاقة،  الوقت  من  كبريا  ج��زءا 

يل  يكون  اأن  اإىل  فاأحتاج  اأي�صا،  واأم  وموظفة 

وقتي اخلا�ص، والذي يطالبك بحوار ل يت�صور 

قبله  بك  ات�صلوا  اأ�صخا�ص  �صتة  اأو  خم�صة  اأن 

جهد  والرف�ص  العتذار  وجمرد  ذاته،  اليوم  يف 

نف�صي«. ويف احلقيقة فاإن جوخة منذ اأن دخلت 

بوكر«  لل��«مان  الطويلة  القائمة  يف  روايتها 

ع�رصات  اأج��رت  ف��ازت  ثم  الق�صرية  القائمة  ثم 

وجمالت  واإذاعية  تلفزيونية  لقنوات  احل��وارات 

واخلليج  والهند  و�صنغافورة  مان 
ُ
ع يف  و�صحف 

ودول  وروم��ان��ي��ا  وبريطانيا  وم�رص  العربي 

قالت  اأنها  و�صعرْت   
ْ
ت�صبعت اأنها  لدرجة  اأخرى، 

وعن  خا�ص،  ب�صكل  الرواية  عن  لديها  ما  كل 

الكتابة ب�صكل عام. 

 )5( 

مانيني 
ُ
الع والروائيني  القا�صني  من  كاأترابها 

�صحيح  اأب.  بال  احلارثي  جوخة  ِلدت 
ُ
و ال�صباب 

مانية 
ُ
الع الرواية  موؤ�ص�ص  هو  الطائي  عبداهلل  اأن 

ا، لكن ظروف عمره الق�صري ن�صبيا وتعدد 
يّ
تاريخي

بعيدا يف  الذهاب  له  يتح  الأدبية مل  اهتماماته 

�صعود  الروائي  اأما  الفنية.  الناحية  من  الرواية 

ورغ��م  بقليل،  الطائي  بعد  اأت��ى  ال��ذي  املظفر 

مل  ًا  خطيّ لنف�صه  خ��طيّ  اأن��ه  اإل  العديدة،  رواي��ات��ه 

ا من الكتيّاب ال�صباب الذين اأتوا بعده 
ً
ي�صتهِو كثري

باحثني بلهفة عن التجريب يف ال�صكل والتجديد 

الأدب��اء  نحن  علينا  ك��ان  ول��ذا،  امل�صمون.  يف 

ان البحث عن �صالتنا الفنية يف الروائيني 
يّ
ال�صب

ا على 
ً
العرب والروايات املرتجمة. ومل يكن �صعب

اجلديدة،  الألفية  يف  الظهور  بداأت  �صابة  روائية 

يف  لدينا  نق�ص  كل  يعو�ص   
يّ
النت ب��داأ  وقت  يف 

التي  الكتب  ه��ذه  م��ن   كثريا  جتلب  اأن  الكتب، 

اأنه  جوخة  توؤكد  ذلك  ومع  زر.  ب�صغطة  حتبها 

ل ميكن جتاهل الطائي ول املظفر عند التاأريخ 

اأقل  اأعمالهما كانت  اأن  مانية ملجرد 
ُ
الع للرواية 

تلتم�ص  اإنها  بل  الفنية،  ال�صباب  طموحات  من 

العذر لهذا الختالف الفني بني جيلنا وجيلهما: 

»علينا اأي�صا األ نن�صى وجود فجوة متتد لثالثني 

الأ�صماء  وجيل  الطائي  عبداهلل  جيل  بني  عاما 

الالحقة له، وهذه الفجوة لي�صت �صغرية زمنيا«. 

 
ْ
�صبقت التي  ن��زوى  جملة  ن��دوة  يف  تقول  هكذا 

الإ�صارة اإليها، بل وتعرتف يف هذه الندوة اأنها مل 

مانية اإل يف مرحلة متاأخرة جدا، 
ُ
تقراأ روايات ع

الأدبي كان على روايات عاملية  تاأ�صي�صها  واأن 

اأنيّ  توؤكد  اأن  ذلك  مع  تن�صى  ل  ولكنها  وعربية، 

مان تاأ�ص�ص، ولي�ص بال�رصورة اأن 
ُ
»التجريب الع

يخرج من عباءة روائيني عمانيني«. هذا التجريب 

ميكن اأن نلم�صه يف »�صيدات القمر« نف�صها، التي 

– حتى قبل �صنوات من  اأعترها �صخ�صيا  كنُت 

مانية 
ُ
الع الروايات  اأجمل  من  بالبوكر-  فوزها 

تعدد  اأو  ال�رصدي  زمنها  ت�صظية  يف  �صواء  فنيّيا، 

اأ�صواتها الروائية، اأو براعة ر�صمها لل�صخ�صيات، 

اأو لغتها الأدبية الفاتنة. وهذا �صيقودن اإىل تفنيد 

مغالطة قراأتها يف اأكرث من مقال عن الرواية بعد 

ملَتَفتًا  يكن  القمر« مل  »�صيدات  اأن  فوزها: وهي 

اإل بعد اأن فازت باجلائزة  لها عربيًا ول حمليًا 

ُكِتب  فقد  باملرة.  �صحيحًا  لي�ص  وهذا  الدولية!. 

النقدية  واملقالت  الدرا�صات  من  الكثري  عنها 
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برادة  حممد  املغربي  الناقد  )كمقال  الر�صينة 

عام 2012 على �صبيل املثال(، وفازت بجائزة 

و�صعدت  والأدب��اء،  للكتيّاب  مانية 
ُ
الع اجلمعية 

وُقدِّمت  زاي��د،  ال�صيخ  جلائزة  الطويلة  للقائمة 

فيها ر�صالَتا ماج�صتري، واأُلِّف فيها كتاب نقدي 

مان: 
ُ
)هو كتاب »�صيميائية اخلطاب ال�رصدي الع

القمر نوذجا« للباحث اجلزائري حممد  �صيدات 

لأي  اأما عدم و�صولها  بوفالقة(.  الإ�صالم  �صيف 

من القائمتني الطويلة اأو الق�صرية جلائزة البوكر 

العربية �صنة �صدورها بالعربية، فقد كان ل�صبب 

ب�صيط: اأن دار الآداب مل تر�صحها اأ�صال. 

)6(

يف اأحد اأيام �صهر يوليو احلار، بعد �صهرين فقط 

منهمكة  هي  وبينما  باجلائزة،  جوخة  فوز  من 

عليها  اقتحم  الأوراق  بع�ص  بقراءة  مكتبها  يف 

ح 
يّ
ر م�رص

ْ
املكتب فجاأة هندي بقمي�ص م�صجر و�َصع

 madam. Are  you Jokha « :وهو يهتف

Alharthi? . فكان جوابها : »yes« . انفرجت 
اأ�صاريره وبان الن�رصاح على مالحمه. »اأنا �صعيد 

 جوخة اأنه ل بد اأن يكون 
ْ
جدا مبقابلتك«. حد�صت

بفوزها،  الفِرحني  اأو  بروايتها  املعجبني  اأح��د 

اأنه  للجلو�ص. قعد وطفق ي�رصد لها كيف  فدعته 

يف  يعمل  واأن��ه  الهند،  يف  بعيدة  منطقة  يقطن 

عائلته  كل  اأخر  واأن��ه  �صنوات،  عدة  منذ  مان 
ُ
ع

واأ�صدقائه يف الهند اأنه �صيتج�صم م�صافة طويلة 

من خارج م�صقط اإىل اجلامعة فقط ليقابل جوخة 

ر 
يّ
�صي�صو باأنه  وعدهم  واأنه  بتكرميها،  ويت�رصف 

ت�صتمع  وهي  هذا  كل  ال�صور.  لهم  ويبعث  معها 

»كل  ال�صهرية  احلكمة  حالها  ول�صان  ب�صر  اإليه 

ر 
يّ
ت�صم اأنه  يبدو  الرجل  لكن  مي�صي«.  �صوف  هذا 

يف الكر�صي املقابل ملكتبها ول ي�صتطيع القيام 

�صخ�صية عن  اأ�صئلة  عليها  يطرح  بل �رصع  منه، 

يعملون وكيف  واأين  واإخوتها  واأولدها  زوجها 

خة 
ِّ
موب وحلم،  ب�صر  عليه  ترد  وهي  يعي�صون، 

فظة  اأكون  األ  :»يجب  بالغ�صب  الأم��ارة  نف�صها 

ثم  امل�صافة«.  هذه  كل  مه  جت�صيّ اأق��ديّر  اأن   
يّ
وعلي

اإنه �صين�رص هذا احلوار يف  فجاأة باغتها بالقول 

اجلريدة املحلية يف بالده. هنا قالت له ب�رصامة 

: »NO. هذه درد�صة بيني وبينك ولي�صت حوارا 

وقال  طلبه  عن  الهندي  تراجع  عندها،  للن�رص«. 

اآِت هنا لإجراء  اأنا مل  : »ل تفهميني خطاأ مدام. 

هنا  جئُت  اأنا  �صخ�صية،  م�صلحة  لأي  اأو  حوار 

كان  كي�صًا  ورف��ع  ه��ذا«،  لأُلب�صك  لأكرمك.  فقط 

منده�صة  جوخة  قالت  الأر���ص.  على  و�صعه  قد 

 من بلدي، 
يّ
: »ما هذا؟« قال » هذا رداء ت�رصيفي

وهذه هي طريقة تكرمينا لالأبطال يف بالدنا«. 

وقبل اأن تفتح جوخة فمها خرج من املكتب اإىل 

ال�صبيه بال�رص�صف و�صاح  الرداء  املمر ويف يده 

اللحظة  رن هذه 
يّ
تعاَلنْي �صو اأن  الفتيات  ببع�ص 

ق�صري  غري  وقًتا  جوخة   
ْ
ا�صتغرقت التاريخية. 
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الرداء على  �صت�صع بنف�صها هذا  اأنها  اإقناعه  يف 

الكامريا.  اأمام  يقف  اأن  فقط  هو  وعليه  كتفيها، 

غ��ادرت  ثم  ال�صورة.  الفتاة   
ْ
والتقطت ابت�صما 

�صاهد  عندما  الرجل  لكن  و�صويحباتها.  هي 

ال�صورة يف هاتفه مل تعجبه هيئته. يبدو اأنه مل 

يبت�صم جيداً، اأو اأن ابت�صامته بدت مفتعلة اأو غري 

�صيوبخونه  واأ�صدقاءه  اأن عائلته  بد  طبيعية. ل 

على هذه الوقفة التي مل تكن م�صتقيمة. مل يرتك 

مرة  رك�ص  فقد  الهواج�ص،  لهذه  طوياًل  نف�صه 

الت�صوير  لتعيد  اأخرى  بفتاة  وجاء  للممر  اأخرى 

من جديد!. 

هذه �صورة واحدة من ال�صور العديدة التي يعرب 

اأرب��ع ري��اح الأر���ص عن فرحهم  فيها ق��راء من 

ما  اأق�صى  هو  هذا  اأن  واأظ��ن  وفوزها.  بجوخة 

لفوز  القارئ ويفرح  ه 
يّ
اأن يحب اأي كاتب.  يتمناه 

ه، فيعتره فوزه ال�صخ�صي. من هنا اأفهم فرح 
يّ

ن�ص

القارئ  ذلك  وفرح  بجوخة،  الهندي  الرجل  هذا 

الغزاوي الذي بعث لها ر�صالة موؤثرة يقول فيها: 

»نحن اأفراحنا قليلة يف غزة، ووددُت اأن اأ�صكرك 

اأْن قدمِت لنا واحداً من هذه الأفراح القليلة«.

) 7(

اإبراهيم  2014 �صاألُت  اأحد م�صاءات دي�صمر  يف 

يف  بعُد،  ال�صت  �صنواته  يتجاوز  مل  الذي  الطيب، 

برناجمي الإذاعي »القارئ ال�صغري« عن اأمنيته 

 : الفوري  العفوي  جوابه  فكان  امل�صتقبل،  يف 

هل  اأتفاجاأ.  مل  وطبعًا  ق�ص�ص«.  موؤلف  »طبعًا 

عَقل اأ�صاًل اأن يتمنى غري هذه الأمنية وهو حماط 
ُ
ي

بكل هذه العائلة من الكتيّاب: اأمه جوخة، جد اأمه 

احلارثي،  عبداهلل  بن  اأحمد  احلكم  اأب��و  ال�صاعر 

الآخ��ر  خالها  احل��ارث��ي،  حممد  ال�صاعر  خالها 

القا�ص عبداهلل اأخ�رص، خالتها القا�صة والروائية 

األف  الذي  احلارثي  يعقوب  اأخوها  اأحمد،  اأزهار 

كتبًا ونافح يف املحاكم عن ُكتيّاب، ابنة خالها 

الفنانة ابتهاج حممد احلارثي. هذا حميط ل بد 

اأن يوؤثر يف اأي موهوب. وهو �صيقودن بال�رصورة 

عن  �صهادتها  يف  قالت  التي  نف�صها  جوخة  اإىل 

خالها حممد احلارثي يف كتاب »حياتي ق�صيدة 

وددُت لو اأكتبها« :« كل من ات�صل بجدي ال�صاعر، 

اأ�صابته لوثة الأدب«. جدها الذي ا�صتغرقت ع�رص 

�صنوات كاملة يف حتقيق ديوانه كمن يلوك يف 

فمه قطعة حلوى ببطء خمافة اأن تذوب ب�رصعة، 

حتقيق  يف  �صنوات  بدوره  خالها  ا�صتغرق  فيما 

مان الكبري اأبي م�صلم 
ُ
الأعمال ال�صعرية ل�صاعر ع

البهالن. ثمة ت�صابهات عديدة بني اخلال وابنة 

ال�صغف باحلكايات  اأخته، لكن ما يوحدهما هو 

لها  يحكي   �صهادتها.   يف  ت�رصد  كما  واخليال، 

– مع مبالغات درامية – حكايات مغامراته يف 
كتيّاب  اأهم  باملنا�صبة من  الأخرية، وهو  الرحلة 

له  وحتكي  العربي،  الوطن  يف  الرحالت  اأدب 

الذي ح�رصْته، »وقذفت فيه  الأخري  عن املوؤمتر 

الذي  الرجل  باأحذيتهن  الغا�صبات  الن�صويات 

يظن نف�صه يعي�ص يف القرون املن�رصمة«. يحكي 

لها حكاية القا�صي املهوو�ص بالغلمان، وحتكي 

املقررات  نياَقهم  اأطعموا  الذين  طالبها  عن  له 

هي  وتقراأ   قراأه،  كتاب  اآخر  من  يهزاأ  الدرا�صية. 

عليه مقاطع من اآخر كتاب قراأته، وتطري ال�رصفة 

بني  احلميمة  العالقة  ه��ذه  اأن  غري  بال�صحك. 

نْي لن متنع ابنة الأخت من اأن تكون 
َ
نْي رائع

َ
كاتب

يف  �صرنى  كما  خالها،  كتابة  ناقدي  اأ�صد  من 

الفقرة القادمة. 

 ) 8 (

اأ�رصت  قد  كنت  وجناح«  »عني  كتابي  ))..يف   

الدول  يف  الفرن�صي  ال�صتعمار  فعله  ما  ا 
ً

متدح

ا اإىل ما فعله الإجنليز يف م�صقط 
ً
املغاربية قيا�ص

القطار  ل�صكة  البهالن  �صلم 
ُ
م اأبي  وعدن، ومديح 

تعاك�ص  منقبة  واعتبارها  اإفريقيا  ���رصق  يف 

حلي »حميط 
يّ
ق�صائده النه�صوية. ويف كتابي الر

كتمندو« اأ�رصُت للتطوير والتحديث الذي قام به 

ا- 
ً
–مع نقد نهجهم، طبع ال�صينيون يف التيبت 

لأ�صت�صهد مبا قاله �صديقي الفنان املغربي اأحمد 
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اأو  اخلام�ص  حممد  هل  قال:  الذي  ا�صماعيل  بن 

التحتية  البنية  خلق  ما  هو  املغربية  املقاومة 

والتعليم  دود 
يّ
وال�ص احلديد  �صكك  من  املغرب  يف 

ذلك  فعل  من  ل.  املوؤ�ص�صات؟..  وتنظيم  والطرق 

الذي  ال�صتعمار  هو  ا�صماعيل-  بن  –ي�صيف 
طردته املقاومة، ولو بقي الفرن�صيون يف بالدنا 

لكان الو�صع اأف�صل بكثري من تهافت احلكومات 

ا 
ً
ر

ِّ
���ر

ُ
م راأي���ه  اآزرت  اأن��ن��ي  وي��ب��دو  امل�صتقلة، 

الروائية  اأختي  ابنة  اأنيّ  بيد  ال�صتعمار.  حما�صن 

والأكادميية د. جوخة احلارثي كانت تنزعج من 

هذا النهج؛ ففي اآخر بريد اأر�صلته من لندن كانت 

يف غاية ال�صيق حني اأخرتها اأنني يف املراحل 

حلي اجلديد حول �صيالن، 
يّ
النهائية من كتابي الر

تتطرق  ل  خايل  اأرج��وك  اأرج��وك،   
يّ

»ب�ص فقالت: 

ة اأخرى ملحا�صن ال�صتعمار«!((.
يّ
مر

�صيالن«  يف  رحلتان  اأزرق:  »فلفل  كتاب  من 

لل�صاعر والكاتب الراحل حممد احلارثي، وهو قيد 

ال�صدور عن دار م�صعى البحرينية. 

)9(

الكلمات قبل �صهر على �صفحتي يف  كتبُت هذه 

هنا  ن�رصها  اإع��ادة  من  �صري  ل  ولكن  في�صبوك، 

لالأهمية :

لنتفق اأول اأن فوز جوخة احلارثي بجائزة مان 

اإجنازا فرديا نابعا من  واإن كان  الدولية،  بوكر 

اأنه كان  ا�صتغال جوخة على نف�صها ككاتبة، اإل 

يف الوقت ذاته اإجنازا ثقافيا لعمان. مل�صنا ذلك 

من حفل ال�صتقبال الر�صمي لها يف مطار م�صقط 

الذي ت�صدره معايل وزير الإعالم، ومن ا�صتقبال 

لها  قابو�ص  ال�صلطان  جامعة  رئي�ص  �صعادة 

ال�صتقبالني  هذين  عدا  )باملنا�صبة  مكتبه.  يف 

الروتوكوليني مل تتلق جوخة اأي تكرمي ر�صمي، 

والتكرمي الوحيد الذي حظيت به حقا هو تكرمي 

افتخار  من  اأي�صا  ذلك  ومل�صنا  الزبري(  موؤ�ص�صة 

اإن  بل  الإجن��از،  بهذا  كثرية  ر�صمية  موؤ�ص�صات 

تتو�صط  كانت  اجلائزة  تت�صلم  وه��ي  �صورتها 

تقريرا يف تلفزيون �صلطنة عمان عن الإجنازات 

الثقافية يف يوم النه�صة العمانية قبل اأ�صبوع. 

احلارثي  جوخة  اإن  لأق��ول  املقدمة  هذه  اأ�صوق 

بالفعل،  عمانية  �صفرية  ال��ي��وم  اأ�صبحت  ق��د 

جامعات  من  عليها  تنهال  التي  الدعوات  وما 

وموؤ�ص�صات ثقافية عربية وعاملية اإل دليل على 

عليها  ن�صهل  اأن  جميعا  علينا  ينبغي  لذا  ذلك. 

جهة  بذلك  واأخ�����ص  »ال�صفارة«.  بهذه  القيام 

التي يفرت�ص  قابو�ص(  ال�صلطان  )جامعة  عملها 

اأن تراعي هذا الأمر، ول تتعامل معها باملنطق 

موؤ�ص�صاتنا  يحكم  ال��ذي  نف�صه  البريوقراطي 

افتخارنا  ندعي  اأن  يكفي  ل  ال�صديد.  لالأ�صف 

ن�صع  حني  يف  الإن�صائي،  بالكالم  باإجنازها 

العراقيل يف طريقها. وعندما تطلب اليوم تعاون 

اجلامعة معها لتتمكن من تلبية الدعوات الكثرية 

التي تنهال عليها يف جامعات وموؤ�ص�صات العامل 

ينبغي  ول  امل�صتحيل،  تطلب  ل  فهي  الثقافية 

التعامل مع طلبها هذا بدون و�صعه يف �صياقه 

الأعم والأهم: كونها �صفرية عمان الثقافية، التي 

ا�صتطاعت اأن تلفت اأنظار العامل لالأدب العمان، 

والتي هي كغيمة اخلليفة العبا�صي: اأينما اأمطرت  

ف�صياأتينا خراجها.

 )10(

مانية«.
ُ
»اأنا اأي�صا اأقول لدي اأمل يف الرواية الع

هكذا اختتمت جملة نزوى ندوتها عن الرواية يف 

اإليها يف بداية هذه الكتابة.  اأ�رصُت  التي  مان، 
ُ
ع

اأن قائلة هذه العبارة هي جوخة  ولي�ص بغريب 

احلارثي. 

الهوام�ض

1 التلميح لكتابها »مديح احلب« ال�صادر عن دار مرييت امل�رصية 
عام 2008 

عرجُت على هذا املقال يف مقال يل بعنوان »ر�صالة  اأن  �صبق    2
اإىل كاتب �صاب« ُن�رِص يف كتابي »يا عزيزي كلنا �صفادع«. 
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يكون   جوخة؟  لك  تقرب  النا�ص:  ي�صاألني   عندما 

��ا 
ً
دائ��م عمتي"  :ردي  وبنت  خ��ايل  بنت  جوخة 

اأطفايل،  على  اأاأمتنها  التي  وجارتي  و�صديقتي 

  جوخة اأختي .بال مبالغة - هي احلقيقة . ، "   

وحيدة،  طفلًة  الأوىل  الع�رص  عمري   
يّ
�صني  ن�صاأُت 

خايل  بنات  باأن  ا 
ً

خال�ص اإمياًنا  موؤمنة  وكنُت 

كنُت  ولذا،  بالدم،  اأخواتي  ُهنيّ  جوخة(  )ومنهن 

اأق�صي كامل وقتي معهم عندما اأزور قريتنا يف 

طل نهاية الأ�صبوع والإجازة ال�صيفية، حتى اأن 
ُ
ع

عندما  فقط  "نراك  وتقول:  ت�صتكي  كانت  جدتي 

للرحيل  تركبينها  وعندما  ال�صيارة  من  تنزلني 

اإىل  وال�صداقة  بالعمر  اأقرب  كنُت  اأخرى"،  مرًة 

ا ما نلعب 
ً
الأ�صغر زينة، وكنا كثري اأخت جوخة 

الظهرية،  وق��ت  يحني  حتى  النهار  ط��وال  ا 
ً
مع

ا 
ً
كتاب تقراأ  لنجدها  جوخة  �صومعِة  على  فُنغري 

ونقل  احلديث  بق�صد  وزينة  اأنا  كالعادة، جنل�ص 

نتكلم  األ  جوخة  لتاأمرنا  فقط  نهارنا  اأخبار 

ا  
ً
ع وقتنا الثمني يف الرثثرة، ثم مت�صك كتاب

يّ
ون�صي

وتبداأ بتدري�صنا واحلديث عن الكتب التي قراأتها 

اأو ُت�صمعنا ق�صة كتبتها، كنا جنل�ص بانتباه يف 

متبادلة  نظرات  اإىل  النتباه  يتحول  ثم  البداية 

اللعب  او  ثرثرتنا  واكمال  اخل��روج  يف  ورغبة 

قبل  جوخة  تفلتنا  اأن  هيهات  ولكن  بالعرائ�ص، 

العلم"،  "منابع  من  �رصبنا  اأننا  من  تتاأكد  اأن 

وبعد اأن ُنفلت اأنا وزينة ب�صعوبة، ل ننفك نرجع 

اإىل �صومعة  التايل  اليوم  اأخرى يف ظهرية  مرًة 

جوخة وغرفتها، تطورت تلك الظهريات القائظة 

حتى اأ�صبحنا ناأتي بكامل رغبتنا ودونا اإكراه 

بثالثتنا  لن�صتلقي  جوخة  غرفة  اإىل  ظهرية  كل 

اإىل  تنف�صنا  �صوت  حتى  ن�صمع  ول  بهدوء  نقراأ 

اأدخ��ل  اأ�صبحت  بعدها  الع�رص،  اأذان  يعلو  اأن 

اأن  بد  -ل  كتابا  واآخ��ذ  جوخة  غرفة  لوحدي 

تفح�صه هي اأوًل وتقرر اإن كان ي�صتاأهل القراءة 

يف  -وه��ي  جوخة  كانت  بهدوء،  واأق��راأ  ل-  اأو 

توبخني  ما  ا 
ً
دائم الثانوية-  الدرا�صية  املرحلة 

على قراءة روايات م�رصية للجيب وتتعجب؛ مَل 

اأقراأها واأنا با�صتطاعتي اأن اأقراأ اأمهات الأعمال 

ا�صتمر حتى دخلت اجلامعة  الأدبية، هذا اجلدل 

اأعطيهم  واأنا  الآن  واإىل  ابنائي  اأجنبت  ما  وبعد 

اجلدل  هذا  ليقراأونها،  للجيب  م�رصية  رواي��ات 

غرفة  يف  بداأ  الكتب  حول  يتمحور  الذي  اللذيذ 

ابنة  تكون جوخة  وبهذا  بيت خايل،  جوخة يف 

الكثري من طفولتي يف بيته  الذي ق�صيت  خايل 
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"فالن" وعلم  " فلو�ص  يقول:  ا 
ً
دائم كان  والذي 

الإخال�ص  هذا  وبالفعل،  اهلل!،"  عند  من  جوخة 

للعلم والكتابة طوال هذه ال�صنني ل بد اأن يكون 

من عند اهلل.. 

ا- كان  اأي�صً  وبيت خايل -الذي هو بيت عمتي 

اأن ترتاح  فرت�ص 
ُ
متميًزا بفرتات الظهرية التي ي

الواقع  يف  يحدث  ك��ان  ما  ولكن  عمتي،  فيها 

لتم�صك  معها  عمتي  بنات  جميع  تتجمع  اأن  هو 

جوخة كتابها، ونلعب اأنا وزينة وتق�صي عمتي 

اأذكر  اأو اخلياطة،  ظهريتها باحلديث مع بناتها 

اأوىل  يف  لها  عنَّ  جوخة  لأن  جيًدا  الفرته  هذه 

ال�صلطان  بجامعة  العربية  اللغة  درا�صة  �صنني 

املتنبي  دي��وان  اأج��زاء  جميع  تقراأ  اأن  قابو�ص 

الظهرية  فرتات  ويف  �صعره،  حتفظ  واأن  الأربعة 

هذه بالتحديد، كان البع�ص ي�صتلقي اأماًل بالنوم 

قلب بع�ص قطع الأقم�صة والد�صادي�ص 
ُ
والبع�ص ي

وجوخة  ثانوي  لثالث  يذاكر  والبع�ص  العمانية 

واأمها يتطارحن �صعر اأبي الطيب املتنبي، فتقول 

.."، وترد عمتي  البيت  �صمعي هذا  "اأمي  جوخة: 

ببيٍت اآخر من �صعره، اأو �صعر غريه بنف�ص املعنى، 

مي�صي  ثم  اآخ��ر،  ببيت  عليه  جوخة  ل��رتد  فقط 

تقطعها  ه��دوء  حلظة  وت�صود  ل�صاأنه،  اجلميع 

جوخة فجاأه بق�صة من �صرية املتنبي م�صفوعة 

اأخرى  وق�صة  ببيت  عمتي  عليه  لرتد  له  ببيت 

ميزة  كانت  القائ�صة  الظهريات  هذه  وهكذا، 

وك��ان  �صادقة  كانت  مفتعلة،  تكن  مل  لأن��ه��ا 

ما  اأدري  ول  ما،  بيت  اأو  بق�صة  ي�صارك  اجلميع 

ة يف ق�صم اللغة العربية لق�صاء 
ً
الذي يدفع طالب

من  ف�صلني  -بعد  القائ�صة  ال�صيفية  اإجازتها 

املتنبي،  ق�صائد  بحفظ  وال�صتذكار-  الدرا�صة  

ال�صعر  يكن  مل  وال�صعر،  للغة  اخلال�ص  احلب  اإل 

والأدب يف بيت عمتي وغرفتها التي اأحب حدًثا 

املدار�ص، بل  �ص يف 
يّ
در

ُ
ي اأو متكلًفا كعلم  مفتعاًل 

وبهذا  اجل��ارات،  عن  الرثثرة  ي�صبه  ا 
ً
يومي حدًثا 

تكون جوخة ابنة عمتي التي احت�صنت غرفتها 

هذه الظهريات ال�صاعرية والتي قالت عنها عمتي 

يتكلمون  ل  وبناتها  اأختي   " ال�صغرى:  الأخرى 

وبالفعل،  بال�صعر"،  يرتاددون  بل  الأوادم،  مثل 

اأجزم اأن اللغة ال�صاعرية ال�صل�صة يف كتب جوخة 

لل�صعر  املبكر  احل��ب  لهذا  انعكا�ص  اإل  لي�صت 

والت�صبع به. 

اأ�صبحت  عمتي-  وابنة  خايل  ابنة   وجوخة- 

وقتها  كنُت  الُغربة،  جمعتنا  عندما  �صديقتي 

اأح�رصيّ ر�صالة املاج�صتري يف ملبورن باأ�صرتاليا 

اأدن���ره  ال��دك��ت��وراة يف  ر���ص��ال��ة  وه��ي حت�رص 

با�صكتلندا، كنا نت�صل ببع�صنا لنرثثر مطوًل عن 

اختالف  وعن  بها  نر  التي  احل�صارية  الأزم��ة 

العمانية  للخبي�صة  و�صوقنا  والهوية  الثقافات 

كنا  اللتني  واملاج�صتري  الدكتوراة  ر�صالة  وعن 

نكتبهما، يف تلك الأحاديث املطولة، كانت جوخة 

ت�صتكي من ا�صطرارها لالنف�صال عن لغتها الأم 

يف تلك الفرتة لكتابتها لر�صالة الدكتوراة -وهي 

منذ  النهمة  وقارئتها  العربية  باللغة  ال�صليعة 

اأرهقها  تتعلمها،  تزال  ل  كانت  بلغٍة  ال�صغر- 

� تلك  اأن تكتب عن جمنون ليلى واأ�صعاره  ا 
ً
كثري

التي كانت تقراأها مع اأمها ومعنا يف الظهرية- 

ا،  اأي�صً لرتجمتها  ُت�صطر  واأن  الجنليزية  باللغة 

باأزمة  اأن جوخة كانت حينها متر  واأغلب ظني 

وما  وبلدها  لغتها  عن  حقيقية وانف�صال  هوية 

املنبت  هو  النف�صال  ه��ذا  يكون  وق��د  ميثلها، 

و�صعور  الت�صال،  يف  لرغبة  القمر،  ل�صيدات 

مالزم باحلنني، هذه الأحادث الهاتفية املتذمرة 

جوخة  جعلت  ا 
ً
غالب املتاأملة  والفكرية  اأحياًنا 

رفيقتي يف الغربة و�صديقتي يف التجربة. 

نزوى العدد 100 اأكتوبر 2019

117

جوخة احلارثي ... جوخة احلارثي ... جوخة احلارثي ... 



لأ�صل  خطوات  ب�صع  اأم�صي  جارتي،   وجوخة 

قهوة،  ك��وب  واأ����رصب  الع�رص  وق��ت  ل�رصفتها 

وجوخة لي�صت جارتي التي اأ�رصب عندها القهوة 

واأتذوق لذائذ احللويات التي جتلبها من م�صارق 

الروؤوم  الأم  ولكنها  فح�صب،  ومغاربها  الأر�ص 

كانت  عندما  ا،  اأي�صً اأطفايل  على  اأاأمتنها  التي 

�صديقتي الأيرلندية حتت�رص بال�رصطان ورغبت 

اأن اأزورها مل اأترك اأطفايل اإل مع جوخة، وعندما 

من  تعلموا  اأطفايل  اأن  وجدت  ال�صفر  من  رجعت 

غرفتها  يف  معها  اأنا  ق��راأت  كما  وق��راأوا  جوخة 

يدركه  ل  ما  احلقيقة  ويف  طفله،  كنت  عندما 

كاأكادميية  م�صاغلها  رغ��م  جوخة  اأن  الكثري 

 متفانية، الكثري 
ٌ
واخال�صها حلرفتها ككاتبه، اأم

ما اأعرفه عن تربية الأطفال تعلمته من جوخه، 

كانت  ان  للكتب  اأرج��ع  ان  علمتني  انها  اأذك��ر 

مل   - ا 
ً
كتاب واأعارتني  ما  تربوية  م�صكلة  لدي 

اأرجعه باملنا�صبة - عن كيفية قول "ل" لطفلك، 

الفنية  اأطفالها  بن�صاطات  تهتم  ا 
ً
اأم اأعرف  ول 

وملء  املدر�صية،  وبتعليمهم  غري  والريا�صية 

اأرفف غرفهم بالكتب مثل جوخة، وكل هذا اأثمر 

عندما فازت جوخة بالبوكر وقال يل ابنها بكل 

"كنت  اأمه:  بفوز  �صعوره  عن  �صاألته  عندما  ثقة 

النتيجة،"  يعلنوا  اأن  قبل  �صتفوز  اأنها  اأع��رف 

وعندما هرعت ابنتها - كابنة باحثة اأكادميية 

حقيقة - من التاأكد من اخلر يف الإنرتنت قبل 

اأن ت�صمح لنف�صها بال�صعور بالفرح خوًفا من اأن  

يكون اخلر اإ�صاعة، نعم، اأعلم اأنني عندما اأترك 

ول  �صيًئا  �صيتعلمون  اأنهم  جوخة  مع  اأطفايل 

اأ�صبحت  وقد  الآن-  فجوخة  اأبًدا،  هذا  اأ�صتغرب 

ا واأكادميية- ل زلت اأدخل عليها غرفتها كما 
ً
اأم

ل  والكتاب  �صنة  قبل ع�رصين  عليها  اأدخل  كنت 

زال يف يدها.. 

لأنه عندما  اأختي  اأختي،   ولكل هذا، جوخة هي 

بلغني خر وفاة اأبي، كانت جوخة هي اأول من 

ا 
ً
ات�صلت بي لتكون معي، ولأنها قالت يل: "دائم

ما تقولني اأنه لي�صت لديك اأخوات، اأنا اليوم هنا، 

الأخ��وات  عظمة  ن��درك  ل  واأحياًنا  اأختك،"  اأن��ا 

جاراتنا  لأنهن  رمب��ا  يجب،  ما  اأق��رب  لأنهن 

وبنات خالتنا وعماتنا و�صديقاتنا، ومن يحلو 

ال�صديد  لقربهن، وقرب جوخة  ن�صاك�صهن  اأن  لنا 

الكتابه،  حلرفة  اخال�صها  ين�صيني  اأحياًنا  مني 

وما تعلمته وعلمته واأجنزته، لأننا اأحياًنا لقربنا 

ل ندرك عظمة من نعي�ص بجانبه ون�رصب قهوته 

كما يجب. 
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الثانية  احل��ارث��ي  جوخة  ل��رواي��ة  تكون  رمب��ا 

مان- 
ُ
ع ريف  يف  جذورها  �صماوية«  »اأج��رام 

ج��داً  القاحلة  ولياليها  الإروائ���ي���ة  قنواتها 

املزدحمة  و�صاحاتها  الباردة  اخللفية  وغرفها 

- لكنها ولدت يف اأدنرة. كانت احلارثي تدر�ص 

الدكتوراه يف اجلامعة، وكان لديها ر�صيع عمره 

يف  �صعوبة  يجد  زوجها  وكان  اأ�صهر،  ثمانية 

ر �صقة 
يّ

احل�صول على مكان للعي�ص لذا كان يوؤج

توترها  ت�صاعف  اآخر.  اإىل  اأ�صبوع  من  �صغرية 

اأنيّ  من  الرغم  على  تتوقع،  كانت  اأنها  بحقيقة 

العربي  ال�صعر  يف  كانت  للدكتوراه  درا�صتها 

واأكتب  الطليقة  بالإجنليزية  اأكتب  »اأن  القدمي، 

لذا  اأب��داً.  ذلك!  اأفعل  مل  لكني  ال�صل�صة،  املقالت 

الر�صيع   
ُ

واأخذت ما  ليلة  يف  ال�صقة  اإىل   
ُ
رجعت

اأفكر   هناك بحا�صوبي املحمول 
ُ
لينام، وجل�صت

مان بال�صبط، بل بحياة اأخرى ولغة اأخرى. 
ُ
ل بع

اإىل  باحلاجة  �صعرت  كثرياً  لغتي  اأح��ب  ولأن 

الكتابة بلغتي اخلا�صة. لذا بداأت الكتابة.« لقد 

بعنوان »حلم« »وهي نوع  ن�رصت كتابًا واحداً 

من ق�صة احلب« وظلت لفرتة طويلة تفكر بق�صة 

اأخرى وتنتزع الأفكار وال�صخ�صيات والأماكن. 

تقول »مل تكن وا�صحة يف ذهني، لكن بقيت اأفكر 

بها، واأي�صًا بالطرق التقليدية، التي �رصعان ما 

مان.« لكنها »مل تبداأ بعد، حتى تلك 
ُ
اختفت يف ع

اللحظة، حني كانت حلظة �صعبة حقًا بالن�صبة 

يل. وكان الأمر ي�صبه العودة اإىل رحم اأمي، لكي 

قد  الرواية  اأن  اأقول  ل  والأم��ان.  بالدفء  اأ�صعر 

اأنقذتني، فتلك كلمة كبرية، لكنها كانت �صبيهة 

بهذا الأمر.«

هذه  من  مايو  اآي��ار-  ويف  متامًا  عقد  وبعد     

بجائزة  �صماوية«  »اأج��رام  رواي��ة  ف��ازت  ال�صنة 

العديد  العاملية. وقد هزمت احلارثي  مان بوكر 

النهائية  للقائمة  تر�صحن  الالتي  الروائيات  من 

الأك��رث  الكتب  �صاحبة  البولندية  ب�صمنهن 

بالفائزات  والتحقت  توكارزوك،  »اأولغا  مبيعًا 

ال�صابقات ب�صمنهن املوؤلفة هان كانغ؛ وهو اأول 

التقينا يف  بلد عربي يفوز باجلائزة.  كتاب من 

من  العديد  ت�صيئها  غرفة  يف  التايل،  ال�صباح 

النوافذ للطابق العلوي من املقر الرئي�ص للمعهد 

مركز  يف  الريطانيني  للمعماريني  امللكي 

مارلني  مرتجمتها  جنب  احلارثي  جل�صت  لندن. 

اأي�صًا بداأت يف  باأن الرتجمة  التي تتذكر  بوث* 

درا�صتها  وقتها  تنِه  مل  احلارثي  اأن  اإذ  اأدن��رة. 

عليها،  امل�رصف  الأ�صتاذ  تقاعد  حني  للدكتوراه 

وتولت املهمة بوث، التي هي الآن بروف�صور يف 

يل  اأك�صفورد.»جلبت  يف  العربي  العامل  درا�صات 
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جوخة احلارثي ل�سحيفة اجلارديان الربيطانية: 

الكثري من الن�س�ء قوي�ت حتى لو كّن ج�ري�ت 

* كاتب ومرتجم من العراق 



روايتها. و�رصعان ما اأحببتها يف احلال، واأردت 

لإكمال  جداً  متلهفة  بوث  كانت  اأترجمها.«.  اأن 

»وهي  لها،  نا�رص  على  تعرث  اأن  قبل  الرتجمة 

رواية  اإن  تقول.  كما  دائمًا.«  جيدة  فكرة  لي�صت 

تفوز  التي  الأوىل  الرواية  �صماوية« هي  »اأجرام 

اللغة  اإىل   ترجمتها  متت  قد  مانية 
ُ
ع ام��راأة  بها 

الإجنليزية، وكانت قيمة اجلائزة 50 األف جنيه 

ا�صرتليني مت تقا�صمها بني الروائية واملرتجمة.

اأجيال من عائلة       يروي الكتاب ق�صة ثالثة 

بنات،  ثالث  هناك  »العوايف«.  تدعى  قرية  يف 

 . اأزواج��ه��نيّ واأه��ل  واأطفالهن   ، واأم��ه��نيّ واب��وه��نيّ 

اأجنبي،  ولدة طفلة تدعى »لندن« )عا�صمة بلد 

اجلريان  بني  الهم�ص  اأثار  م�صيحية  مدينة  وا�صم 

اخلائفني والأقارب.( هو املركز الذي منه ت�رصق 

كل اأنواع الإ�صعاعات، ثم يدور ب�رصعة و�صيطرة 

لنا  تقدم  �صفحات  �صت  م��دى  على  موؤثرتني: 

ماأ�صاة مثرية، وو�صفًا بارزاً لمراأة تولد »وهي 

�صخ�صيات  فخمة«.اإنيّ  فر�ص  مثل  طويلة  تقف 

 
يّ
احلارثي متناق�صة وقابلة للخطاأ على نحو �صار

وفردية على نحو متعذر تب�صيطه. اأب جديد خرف 

الذي  للطفل  الر�صيع  طعام  من  �صناديق  يجلب 

�رصوري  »غري  يعد  ال��ذي  الفعل  وهو  يفطم،  مل 

قبل  من  »كمجنون«  ي�صجن  �صابق  عبد  وخمٍز«، 

ابنة خجولة تنادي متى ما ت�صمع �صجيجًا يف 

ال�صاحة:»اأنا هنا، اأنا هنا. اأنا م�صعود واأنا هنا.«

رواية  �صماوية« هي  »اأجرام  رواية  اأن  القول  اإن 

احلارثي،  فعلته  ما  يب�صط  اأجيال  �صل�صلة  عن 

مان 
ُ
ع تغريت  كيف  ق�صة  اأي�صًا  ي��روي  وال��ذي 

الأب��وي  املجتمع  من  الأخ��ري،  القرن  مدى  على 

اإذ كان الإ�صالم يتم عن طريق  الريفي التقليدي 

الأخرية  البلدان  والذي من بني  زار  روح  عبادة 

 ،1970 ع��ام  يف  ال��رق  تلغي  التي  ال��ع��امل  يف 

وقد  بالنفط.  غنية  متح�رصة  خليجية  دولة  اإىل 

فعلت ذلك ب�صكل ينتقل من �صوت اإىل اآخر ومن 

منظور اإىل اآخر ومن عقد اإىل اآخر، اأحيانًا �صمن 

فقرة اأو جملة مفردة. لذا من غري املفاجئ باأنه 

اإ�صافة اإىل ال�صعراء العرب من القرن العا�رص مثل 

دروي�ص،  حممود  وم��وؤخ��راً  املتنبي  الطيب  اأب��و 

املف�صلني  كتابها  �صمن  من  تعد  احلارثي  فاإن 

كونديرا  وميالن  ماركيز  جار�صيا  جابرييل 

واأنطون  كاواباتا  ويا�صوناري  مي�صيما  ويوكيو 

يف  ن�رصته  خيايل  عمل  اأول  واأن  ت�صيخوف، 

ذلك  ومنذ  ق�صرية.  ق�صة  ك��ان  ع�رصة  الثامنة 

الق�ص�ص  م��ن  جمموعات  ث��الث  كتبت  احل��ني 

كتب  اإىل  اإ�صافة  لغات  خم�ص  اإىل  ترجمت  التي 

الأطفال.     

اإىل الأدب ل لأنه ماألوف  اإنيّ »ما يجذبنا   تقول 

بالقيمة  نربطه  اأن  ن�صتطيع  لأننا  بل  لدينا، 

الكونية فيه«.

ن�رصت رواية »اأجرام �صماوية« لأول مرة يف عام 

2010 وكانت »كتابًا حمظوظًا« تقول احلارثي 
و�صخ�صيتها  عمرها  من  الأرب��ع��ني  تبلغ  التي 

مثل نرثها واثقة على نحو مبا�رص وغري مبهرج 

»اعتقد اأن الكتب مثل النا�ص، بع�صها له حظوظ، 

اأحب  الهتمام.«  من  الكثري  جذب  الكتاب  وهذا 

النقاد الكتاب وكتبت عنه اأطروحة ودرا�صة نقدية 

يف ال�صنة املا�صية. لقد اأجابت على كل الأ�صئلة 

الآن  لكنها  بالقبول،  جديرة  طليقة  بلغة  تقريبًا 

لو  بالعربي  هذا  اأقول  اأن  بوث:«اأريد  اإىل  تلتفت 

�صمحت، اأن اأ�صعه بكلمات م�صبوطة- ل اأريد اأن 

اأخطئ.« 

مو�صوع  اإث���ارة  ب��اأن  ي�صعرون  النا�ص  بع�ص 

غري  بطريقة  املا�صي  يثري  ال��رق  مثل  ح�صا�ص 

مان 
ُ
منا�صبة الآن« تقول بوث بعد حلظة:« لأن ع

بلد اآخر، والرق �صيء من املا�صي«. لكنها تقول 

يف  التفكر  اإن��ه  الأدب-  يفعله  م��ا  »ذل��ك  ب��اأن 

املا�صي والتاريخ.« 

التاريخ وبالأخ�ص  ن�صاأت احلارثي مغمورة يف 

وكاتبًا  �صاعراً  عمها  ك��ان  العربي.  الأدب  يف 

رحالة. جدها كان �صاعراً »حني كنت طفلة كان 
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ين�صد اأبيات من املتنبي يف كل منا�صبة لكي يرر 

روايتها  اأبطال  اأحد  يفعل  مثلما  موقفه.« متامًا 

يجدها  التي  اجلميلة  البدوية  لع�صيقته  »عزان« 

متغربة ومغ�صبة على نحو متزايد. اإن بوث التي 

تدر�ص اللغة والثقافة العربيتني احلديثتني والتي 

لغتها العربية قريبة للهجة امل�رصية يف احلقيقة 

ت�صاأل  اأن  عليها  وكان  اأبداً  مان 
ُ
ع اإىل  تذهب  )مل 

احلارثي اأن تر�صل �صورها عن الأ�صياء العمانية 

التي مل ت�صادفها �صابقًا(، وجدت هذه الق�صائد، 

اآلف  متتد  التي  ومراجعها  املزدوجة  مبعانيها 

يف  الأ�صعب  التحدي  هي  املا�صي  يف  ال�صنني 

احلارثي  تقول  ب�صببها!«  الرتجمة.«كرهتني 

�صاحكة.

حني ن�صاأت اأم احلارثي يف قرية »القابل« مل يكن 

والكتابة  القراءة  اأ�صا�صيات  لتعلم  مدار�ص  هناك 

لأحد، ذكوراً اأو اإناثًا، اإل اإذا ذهبت اإىل العا�صمة 

م�صقط، لهذا تعلمت ال�صعر بنف�صها وكانت تن�صده 

الروتينية.  اأعمالها  لأداء  ذاه��ب��ة  ه��ي  بينما 

واأخوانها  احلارثي  فيه  ول��دت  التي  الوقت  يف 

ل  اأن��ه  مع  تغريت،  قد  الأم��ور  كانت  واأخواتها 

توجد اآنذاك رو�صة اأطفال لذا زور اأبوهم، وكان 

يدخلوا  لكي  ميالدهم  �صهادات  حمليًا،  حاكمًا 

املدر�صة مبكراً.« فكر باأنه من املجحف اأن نبقى 

تعي�ص  التي  احلارثي  اأذكياء.«  لأننا  البيت  يف 

القدمي  العربي  الأدب  �ص 
يّ
وتدر م�صقط  يف  الآن 

اأفراد  اإح��دى  هي  قابو�ص  ال�صلطان  جامعة  يف 

عائلة مكونة من ثمان بنات واأربعة اأولد. »وما 

حت�صب   »
َ
نر دعينا  »ح�صنًا،  بينهم؟  ترتيبك  هو 

الرابعة  ترتيبي  اأن  اعتقد  لهثة:«  باأ�صابعها 

بينهم.« وقد تفرقوا يف مهن خمتلفة مثل موظف 

يف �رصكة النفط واأخ يف وزارة اخلارجية واأخت 

يف �رصكة لالت�صالت. واحلارثي نف�صها متزوجة 

من مهند�ص مدن ولديها ثالثة اأطفال.

اأح���د الأ���ص��ي��اء امل��ده�����ص��ة يف رواي����ة »اأج����رام 

�صماوية« هي الطريقة التي ترف�ص بها احلارثي 

النا�ص  واأدوار  القوة  الب�صيطة حول  الفرتا�صات 

يف العامل. مثاًل هناك حلظة تركز بها على طفولة 

اأ�رصتها  حتكم  اأم  الرئي�صية،  ال�صخ�صيات  اإحدى 

ا�صمها �صاملة التي بداأت كامراأة قريبة فقرية. ثم 

بالقريبات  اأ�صوة  اللب�ص  اأو  بالأكل  لها  ي�صمح  ل 

لها  ي�صمح  مل  نف�صه  الوقت  يف  لكن  الغنيات، 

مثلهن،  وال�صتحمام  اجلاريات،  مع  بالختالط 

اأو ترق�ص كالفتيات اجلاريات. ل ميكن ل�صاملة 

املراهقة اأن تتحمل »ظريفة«، وهي من الفتيات 

تدير  التي  الب��ن،  زوج��ة  عائلة  من  اجل��اري��ات 

املفرت�ص  ل�صيده  وتكري�ص  حب  ولديها  الأ�رصة، 

ر�صميًا.  بها  امل��ع��رتف  ال��ق��وة  ولديها  واب��ن��ه، 
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يل.  بالن�صبة  دائمًا  معقد  احلارثي:«الأمر  تقول 

العالقات معقدة، والنا�ص يطالبون بحقهم اأينما 

كانوا. الكثري من الن�صاء يف الواقع قويات، حتى 

قويات.«.  يبقني  لكنهن  فعاًل،  جاريات  كنيّ  لو 

ال�صخ�صية  با�صم  ي�صمى  الرواية  من  ف�صل  كل 

املثري  من  لكن  نظرها،  وجهة  من  ترويها  التي 

الأنا  ب�صمري  تروي  التي  الوحيدة  ال�صخ�صية  اأن 

وارث  باأنه  يفرت�ص  ال��ذي  عبداهلل-  رج��ل،  هو 

عامل  يف  الرجل  اأ�رصته،   
يّ

ورب تاجر،  الأغنياء، 

الرجل الذي يجب اأن تكون له كل ال�صلطة. تقول 

احلارثي:« لكن عبداهلل ل يكون كذلك!« لأ�صباب 

التي يحب  جزئية تتعلق باآلم قدمية، والكثافة 

بها �صخ�صًا ما ل يحبه باملقابل، وعامله املتغري 

ب�صكل �رصيع جداً وقوة الن�صاء الالتي يحطن به. 

التي  ال�صخ�صية  باأنيّ  بوث:«�صتفرت�صون  ت�صيف 

ال�صلطة،  من  �صيئًا  متتلك  الأن��ا  ب�صمري  تتكلم 

لكنها يف الواقع الأ�صد �صعفًا.« 

الوا�صعة  املقروئية  حول  احلارثي  ت�صعر  كيف 

لفرتة  ت�صمت  اجلائزة؟  هذه  لها  �صتجلب  التي 

يعني«-  غريب...  اأمر  اأعرف،  وتقول:«ل  وجيزة 

الإجنليزية  اأخرى؛العبارات  اإىل بوث مرة  تلتفت 

العربية  الألفاظ  بني  من  الفقاعات  مثل  تقفز 

مقروئية  على  حتوز  اأن  املده�ص  »من  ال�رصيعة. 

كبرية« تقول بوث اأخرياً« واأن يكون لِك قراء يف 

كل مكان، لكن ينتابك اأي�صًا �صعور غريب قلياًل، 

لأن تلك �صخ�صيات ظهرت من ذهنها. ثم تطورت 

ويقراأها  العامل  لتدخل  وخرجت  تفكريها  �صمن 

النا�ص الآخرون ويفكرون بها ويكون من ال�صعب 

قلياًل اأن جنعلها مت�صي.« اأو كما تقول �صاملة عن 

الغرباء«.  ياأخذهنيّ  لكي  نربيهنيّ  نحن  بناتها:« 

الثقافة  اأ�صافية من  تقول احلارثي هناك نقطة 

التي هي اأنه حني ين�رص بالعربية فاإن اجلمهور 

خا�صة  ب�صورة  مان 
ُ
والع عامة  ب�صورة  العربي 

ب�صهولة.«-  الرواية  وبني  بينه  يربط  اأن  ميكن 

ي�صعر  اأن  يتوقع  اأن  حقًا  ميكن  ل  العربي  وغري 

بالإح�صا�ص نف�صه من التمييز.«لكني ما زلت اأظن 

باأنيّ ما يجذبنا اإىل الأدب ل كونه ماألوفًا لنا، بل 

حتى  فيه.  الكونية  القيم  وبني  بينه  نربط  لأننا 

لو يت�صمن حملية قوية جداً. مع ذلك اأرغب باأن 

القيم  وبني  بينهم  يربطوا  اأن  العامليني  القراء 

الكونية التي فيها.«

ثيمة الرواية كما يرويها موقع الأمازون 

مان نقابل ثالث اأخوات: 
ُ
يف قرية العوايف يف ع

التي  اأ�صماء  قلبية؛  نوبة  بعد  تتزوج  التي  ميا 

التي  وخولة  بالواجب؛   
يّ

احل�ص نتيجة  تتزوج 

تختار الرف�ص لكل العرو�ص وتنتظر الرجل الذي 

حتبه واملهاجر اإىل كندا. 

وخ�صاراتهن  وعوائلهن  الثالث  الن�صاء  ه��وؤلء 

املتغرية  ُعمان  خلفية  اإزاء  جميل  ب�صكل  وحبهن 

تقليدي  جمتمع  من  يرتقي  ال��ذي  البلد  ب�رصعة، 

اإىل حا�رص مركب.من خالل الأخوات  يجيز الرق 

اأفقر  من  درج��ات��ه  بكل  جمتمعًا  نلمح  الثالثة 

تلك  اإىل  كرقيق   توظف  التي  املحلية  العائالت 

بالرثوة  املغامرة  خالل  من  امل��ال  تك�صب  التي 

اجلديدة.

الثناء على الرواية 

�صواء...  حدٍّ  على  والقلب  الراأ�ص  لب  ي�صلب  كتاب 

براعته الفنية الدقيقة ت�صحبنا اإىل جمتمع يجري 

م�صائل  يثري  لكي  ينفتح   -
يّ
ثر نحو  على  تخيله 

امل�صو�صة  والأوج��ه  والفناء  الزمن  عن  عميقة 

للمو�صوع  الأ�صلوب جمازي  امل�صرتك.  لتاريخنا 

للعرق  اجلاهزة  ال�صيغ  رائع  نحو  على  ويخرق 

وغنائية،  دقيقة  الرتجمة  واجلنو�صة.  وال��رق 

اليومي.  والكالم  ال�صعر  من  كل  اإيقاعات  تن�صج 

ت�صتدعي رواية »الأجرام ال�صماوية« القوى التي 

تقيدنا وتلك التي تفكنا من الأ�رص«.

بيتاين هيوز رئي�س هيئة جائزة مان بوكر العاملية 2019.

*  *  *
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اإىل ثقافة معروفة قلياًل يف الغرب  »التلميحات 

رائعة.«

جني هو�سام �سحيفة الغارديان

*  *  *
ت�صف الرواية ب�صكل جميل حياة نا�ص على حافة 

الكتابة لولبية على نحو م�صايق وثمة  التغيري. 

القارئ  الذي يجذب  ال�صعري  الت�صمني  نوع من 

العامة لالأخوات  اإىل اخللفيات املنزلية واملحن 

ال�صماوية«  »الأج��رام  رواي��ة  �ص 
يّ
تقو ال��ث��الث.... 

واللغة  الثقافة  حول  املتواترة  اجلاهزة  ال�صيغ 

العربية لكنها تتيح �صوتًا مهمًا جديداً يف عامل 

الأدب.« 

مايكل كرونني- اآري�ض تاميز    

*  *  *
حتفة مده�صة، ت�صحق انتباه العامل... يف ك�صفها 

مان من خالل اأ�صوات مهم�صة، وتك�صف 
ُ
لتاريخ ع

غري  ال��ظ��روف  متكن  التي  الكونية  القوى  عن 

ما  الرواية  تفعل  والنت�صار...  للقيمة  املت�صاوية 

اإنف�صنا  تاأخذنا خارج  الأدب اجليد.. فهي  يفعله 

لكي تتيح لنا فهمًا لعاملنا.«

�سارة جوليان/ فريز  

*  *  *
* املرتجمة مارلني بوث ت�صغل كر�صي خالد بن 

عبداهلل لدرا�صات العامل العربي املعا�رص، واملعهد 

ال�رصقي وكلية مادلني، جامعة اأك�صفورد. اإ�صافة 

العديد  ترجمت  فقد  اجلامعية  من�صوراتها  اإىل 

واآخرها  العربية  اللغة  الروائية من  الأعمال  من 

اأغنية البطريق« و« ل طريق اإىل اجلنة« للروائي 

اللبنان ح�صن داود.

* مالحظة املرتجم: ترجمت رواية »�صيدات القمر« بعنوان يختلف 
الرتجمة  اأن  وبراأيي  �صماوية«  »اأجرام  وهو  العربي  العنوان  عن 

الأ�صلي وما يحمل من مكنونات باعتباره  العنوان  فقدت جمال 

ثريا  الن�ص-ح�صب جاك دريدا- وعتبته. اإ�صافة اإىل اأن الف�صول 

يف الرتجمة الإجنليزية �صميت با�صم الراوي اأو الراوية بينما خلت 

الرواية الأ�صل منها.
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ال�ساعر  م��ع  خا�سة  جل�سة  يف   1995 ع��ام 

راأيك  ما  يل:  قال  �سنعاء  يف  العي�سى  �سليمان 

اأن تكتب عني كتابًا؟ قلت له: موافق، ب�رشط اأن 

اأ�سئلتي  على  فيه  جتيب  حوار  �سكل  على  يكون 

كله،  جليلكم  مهمة  وثيقة  و�سيكون  ب�رشاحة، 

حتدثُت بعدها مع ال�ساعر اإبراهيم اجلرادي الذي 

�س اأكرث مني، 
َّ
كان جار العي�سى يف ال�سكن، فتحم

وقال: �ساأ�ساركك، واأحاوره اأنا اأي�سًا.

اتفقنا على ذلك وبداأنا العمل، حيث اأ�سجله على 

ي�ستطرد  كان  عندما  العي�سى  لكن  بداية،  �رشيط 

ليذكر اأمراً يراه ح�سا�سًا، يقول: »اأوقف الت�سجيل 

هذا لي�س للن�رش رجاء«.

بعد اأن تكرر ذلك مراراً اعتذرت له، وقلت له: »ال 

مل  اإذا  املعروفة،  العادية  االأ�سياء  اأقدم  اأن  اأقبل 

تذكر االأمور املهمة واآراءك احلقيقية حولها فما 

قيمة عملي؟!«

جاءين  ثم  جل�سات،  لعدة  بعدي  اجلرادي  ا�ستمر 

متعجبًا وغا�سبًا:

ح��ذره  ع��ن  يتخلَّى  ال  ال��رج��ل  اأم����ل،  يف  »م���ا 

فاته«
ُّ
وتخو

مرت �سنوات، و�رشيطا ت�سجيل فيهما �ست �ساعات 

من احلوار، اأكرثه مكرر، اأي مما قاله ال�ساعر يف 

منا�سبات ومقابالت عديدة، ثم ن�سيتهما، ونادراً 

ما تذكرتهما.

 ومنذ اأ�سهر قليلة �سعرت اأنه علي اأن اأنقل الق�سم 

بال�ساعر  العي�سى  بعالقة  اخل��ا���س  الطريف 

على  رمبا  االإ�ساءات  من  الكثري  ففيه  ال�سياب، 

حوادث ومواقف قد تثري بع�س االأ�سئلة اجلديدة 

فيما يخ�س ال�سياب، قد تفيد دار�سًا، وعلى االأقل 

�ساكر  بدر  �ساعر عرف  من  �سهادة جديدة  تقدم 

ال�سياب عن قرب ويف مرحلة مبكرة.

يف  ال�سياب  رافقت  اأنت  �سليمان  اأ�ستاذ   vv

اجلامعة، احِك لنا كيف تعارفتما؟

- ال�سياب كان �سابًا قادمًا من الريف، وم�سجاًل 

العالية  املعلمني  دار  العربية يف  اللغة  ق�سم  يف 

نف�سه،  الق�سم  يف  طالبًا  كنت  واأن��ا  بغداد،  يف 

اإ�سافة اإىل ذلك كان ي�سكن اأي�سًا  معي يف ال�سكن 

الداخلي  الق�سم  العراق  يف  ي�سمونه  اجلامعي، 

نحيل  ���س��اب  العالية،  املعلمني  ل���دار  التابع 

من  مقدار  اأي  اإىل  تفتقر  حزينة  مالحمه  ج��داً، 

با�ستمرار،  مرتبكًا  ويبدو  جداً  خجول  الو�سامة، 

الكالم  من  القليل  وتبادلنا  منه،  اقرتبت  اإن  ما 

حتى اأح�س�ست مقدار ما لديه من تهذيب وطيبة، 

عرف عن اأهل الب�رشة من طيبة 
ُ
اإ�سافة اإىل ما ي

وكرم اأي�سًا. 

vv لكنه كان ي�ساريًا.

 حاوره: بيان ال�صفدي*

�سليمان العي�سى .. كنت زميالً لل�سياب

»ذكريات تن�سر لأول مرة«

* �ساعر من �سورية



عرب،  كقوميني  منا  قريبًا  معنا  الاااا...ك��ان   -

عربي  قومي  اأنه  اإال  ن�سعر  مل  ت�سادقنا  فعندما 

حقيقي.

فاحلزب  بعد،  بعثيني  تكونوا  مل  اأنتم   vv

تاأ�س�س عام 1947 يف دم�سق.

- �سحيح، لكنا كنا حركة قومية عربية، واأبناء 

»ع�سبة العمل القومي« وتالميذ زكي االأر�سوزي، 

العربية عمومًا،  القومية  فكرة  يعتنقون  اأو ممن 

العراق  َقِبَلهم  ال�سوري  اإ�سكندرون  لواء  طلبة من 

للدرا�سة يف بغداد، والتقينا بعراقيني مثلنا، وال 

العربية  الفكرة  العراق وقتها ينا�رش   كان 
َ

تن�س

بقوة حكامًا و�سعبًا.

اأهله واأعمامه  vv حميط ال�سياب مارك�سي، 

معروفون بانتمائهم للي�سار.

-كان معنا فكريًا يف البداية، وكنت اأحتدث معه 

ملا  متحم�سًا  يرافقنا  وظل  اأفكاري،  في�ساطرين 

احلزب  فكرة  يف  اأفكر  �سخ�سيًا  وكنت  نطرحه، 

القومي، حتى اإنني �سميتها »البعث« ويل ق�سيدة 

يف تلك االأيام ذكرت فيها ا�سم البعث يف ق�سيدة 

العالية يف عام  ن�رشتها يف جملة دار املعلمني 

1945، فقلت:
ي�رشق  غ��داً  ليله  ط��ال  ق��د  االأح���رار  وط��ن  اأرى 

ُ
ال�سبحان: البعث والفجر

vv اأظن هذا ح�سل فيما بعد، عندما اختلف 

مع احلزب ال�سيوعي، فاقرتب من القوميني.

- ال ال، كما اأقول لك، اأمل تقراأ كتاب �سديقنا علي 

جعفر العالق مثاًل »�سعراء الطليعة العربية« ؟

vv قراأته عند �سدوره فقد كنت يف العراق.

�سعراء  �سمن  ال�سياب  وي�سع  ذلك،  يوؤكد  هو   -

كانت  ال�سياب  مارك�سية  طبيعي،  وهذا  البعث، 

طارئة.

ا�سطهد  اأكرث، لكنه  اأناق�س املو�سوع  vv لن 

واعتقل وطورد على اأ�سا�س اأنه مارك�سي.

- �سدقني هذا ح�سل ب�سبب البنات، اهلل يرحمه 

�ساأقول  به،  وتعود  تاأخذه  بنت  من  كلمة  كانت 

اأ�سياء، كنت م�سهوراً بني زمالئي وزميالتي  لك 

نزوى العدد 100 اأكتوبر 2019

126

حوار ... حوار ... حوار ... 



اأفكر عاطفيًا  خا�سة الزميالت، لكن �سدِّقني مل 

وق�سايا  ال�سعر  هو  الوحيد  همي  كان  بواحدة، 

العرب، وجتراأت مرة وقراأت ق�سيدة خطرية يف 

اجلمايل  فا�سل  وك��ان  العالية،  املعلمني  دار 

حا�رشاً، اأقول فيها اأمامه:

العفاريت يف البالد لهيب

    فحذار من بط�سهن حذاِر

تو�سط  لكن  الدار،  بف�سلي وقتها من  اأمر  و�سدر 

كثريون يل فعدت.

مني  وطلبت  زميلة  ف��رتة  بعد  ا�ستوقفتني 

 
ْ
ذهبت اأن  وبعد  معي،  ال�سياب  وكان  الق�سيدة، 

هو  لي�سلمها  الق�سيدة  اأعطيه  اأن  يرجوين  راح 

اإليها، فقبلُت بب�ساطة، وكان م�رشوراً كاالأطفال 

بذلك.

بي،  يحطن  والطالبات  جنمًا،  بعدها  و���رشت 

يا  اأفعل  »ماذا  رقة: 
ُ
بح يل  يقول  ال�سياب  فكان 

�سليمان حتى اأكون حمبوبًا من ال�سبايا«

دار  يف  �سعرية  اأم�سية  ح�سول  عند  يفرح  كان 

اإليه  تاأتي  قد  بانتهائها  الأنه  العالية،  املعلمني 

طالبة اأو اأكرث تطلب ق�سيدة اأو جمموعة اأ�سعار، 

لهن ب�سوته  فيقراأ  يذوب،  ال�سياب  وعندها كان 

يتربع  اأو  الق�سيدة،  يعطي  اأو  اخلافت،  احلزين 

يكون  خاللها  وطبعًا  �سعري،  خمطوط  باإعطاء 

وهو  اأيامه  واأم�سى  الق�سائد،  وكتب  اأح��ب  قد 

واأوهامه،  اأحالمه  عن  تف�سيل،  بكل  يحدثني 

ال�سكل  لعب  فظيع،  حرمان  لديه  كان  ذلك  ومع 

واخلجل فيه دوراً كبرياً.

vv مل يخرج من دائرة الإح�سا�س باأن �سكله 

ل ي�ساعده، وهو ال�سبب يف اأزمته مع الن�ساء.

واإذا به قد  اأكيد، هل ت�سدق مرة دخلت عليه   -

�سو  »ب��در  به:  �رشخت  مب�ساحيق،  وجهه  دهن 

عامل بحالك؟! �سو جنيت؟ مو عيب؟!«

من  به 
ِّ
تقر ال  االأم��ور  هذه  اأن  له  اأ���رشح  ورح��ت 

ب، 
َّ

اأية فتاة، واأن عليه اأن يثق بنف�سه، لكنه ع�س

وراح يبكي ويقول: »اأنا ب�سع، لهذا ال اأجد واحدة 

حتبني.«

....حتبني«  اأري��د  »ب�س  يقول  ق�س�سه،  وتكررت 

وي�سمي زميلة معينة.

نزوى العدد 100 اأكتوبر 2019

127

حوار ... حوار ... حوار ... 

بدر �ساكر ال�سياب



لي�س  العربية  اللغة  ق�سم  اأن  الحظ  بعدها  املهم 

اللغة  ق�سم  ولفته  كفاية،  جميالت  فتيات  فيه 

االإجنليزية بطالباته املميزات �سكاًل، فعاد ونقل 

قبوله اإىل ذلك الق�سم، خا�سة ب�سبب ثالث فتيات 

معروفات بجمالهن الالفت.

vv لكن �سداقتكما مل تنقطع؟

ىء عني �رشاً، 
ِّ
-اأبداً كنا نكاد ال نفرتق، فال يخب

املراأة،  يدور حول  واأكرثها  ويحكي يل همومه، 

بن 
َّ
والحظُت اأن ب�سع فتيات �سيوعيات بداأن يتقر

منه، وي�ستعرن منه كتابًا اأو ق�سيدة، فبداأ يتغري 

للمارك�سيني،  �سديقًا  فجاأة  و�سار  اآرائ��ه،  يف 

ذلك، فجاأة  �سيء عن ق�سد يف  رمبا كان هناك 

فتلقى  نارية،  �سيا�سية  ق�سائد  يقول  �سار  بدر 

فالتف حوله  وي�سرتك يف مظاهرات،  االإعجاب، 

مارك�سيات،  طالبات  بالطبع  ومنهم  كثريون 

و�سار بدر يتخيل نف�سه �سيد الع�ساق.

vv اأمل يكن معجبًا بواحدة حمددة؟

- بدر يحب كل فتاة حتكي معه، لكن كان هناك 

ومارك�سية،  متعالية  واأر�ستقراطية  جميلة  فتاة 

ي�سارحها  اأن  يجروؤ  يكن  ومل  جنونًا،  بها  فجن 

ب�سيء، فقط يالحقها ويفتعل اأي منا�سبة للتقرب 

واحلديث معها، وتعذَّب كثرياً ب�سبب هذه امل�ساعر.

وكان هناك فتاة اأخرى اأقل تعاليًا لكن عالقته 

بها اأي�سًا مل تتجاوز املجامالت، وكان ال�سياب 

اأنها قالت له  االأ�سابيع باالأحالم ملجرد  مي�سي 

اأنه �ساعر عبقري مثاًل، وعندما يعود خمطوط له 

املخطوط  ذلك  ل 
َّ
يتحو كان  ا�ستعارته  فتاة  من 

اإىل باقة ورد بالن�سبة اإليه.

امل��ق��ه��ى فمرت  م��ع��ه يف  اأج��ل�����س  م���رة  ك��ن��ت 

التي  الثانية  الفتاة  فيها  ومل��ح  »امل�سلحة« 

ببدر  فوجئت  »ملعان«،  وا�سمها  عنها،  حدثتك 

من  خارجًا  كاملجنون  ويقفز  ملعان!  ي�سيح: 

بعد  ليعود  »امل�سلحة«   وراء  راك�سًا  املقهى 

دقائق منهكًا وينزف من اأنفه.

للعراق  زيارتي  خالل  �ساهدتها  هذه  »ملعان« 

فيما بعد وقد �سارت م�سوؤولة بوزارة االإعالم.

باله،  ت�سغل  احلقوق  يف  طالبة  هناك  وكانت 

نزوى العدد 100 اأكتوبر 2019

128

حوار ... حوار ... حوار ... 



فيفرح  الغزل، وبطلب منها،  لها ق�سائد  ويكتب 

جيداً،  اأعرفها  كنت  وهمية،  حب  ق�سة  ويعي�س 

ذات  بها  وفوجئت  حمرتمة،  �سديقة  هي  بل 

يوم، ففي مهرجان اأقيم لل�سياب عام 1969 اأو 

1970 مل اأعد اأذكر كنت مدعواً ف�ساهدتها، كانت 
قد كربت و�سارت اأمًا لعدد من االأبناء.

vv اأمل توؤثر مارك�سيته على عالقتك به فيما 

بعد؟

ال�سياب كان يحبني واأحبه كثرياً، وفيه  اأبداً،   -

اأ�سيلة، هو �سخ�س �سهم وعاطفي  اأخالق ريفية 

اإحاطته  اأن  اأح�س  وكنت  االأحا�سي�س،  ورقيق 

اإليه،  ي�سعى  الذي  هدفه  اجلميالت  باملعجبات 

واأنا  لل�سيوعية،  متع�سبًا  يكن  فلم  وير�سيه، 

العامة  ف��االأف��ك��ار  متع�سبًا،  ل�ست  �سخ�سيًا 

تعد  فلم  خمتلفة،  �سارت  دائرته  لكن  م�سرتكة، 

�سلته قوية بالقوميني.

بقاء  يف  رئي�سيًا  دوراً  لل�سعر  اأن  اأظن   vv

�سداقتكما.

-طبعًا طبعًا، بدر كان يقراأ يل كل ما يكتبه، واأنا 

كذلك، وننتقد بع�سنا مبحبة وحر�س، ونت�سارك 

يف القراءات، ونتبادل الكتب، اأو ندّل بع�سنا على 

اأمور  يف  نتحاور  كما  مهمة،  نراها  التي  الكتب 

ال�سعراء يف العراق والوطن العربي.

vv هل ترى اأ�ستاذ �سليمان اأن ال�سياب اأخذ 

حقه ك�ساعر؟

- ال�سياب �ساعر كبري، وفيما بعد �سار م�سهوراً، 

حوله،  مبالغات  وح�سلت  الكثري،  عنه  وُكِتب 

بالن�سبة اإيل يبقى ال�ساعر ال�سديق الب�سيط الطيب 

الذي �ساركني �سنوات ال تن�سى من حياة الطلبة، 

اهلل  و�سحكنا،  وبكينا  وت�سكعنا  و�رشبنا  �سهرنا 

واحلياة،  وال�سيا�سة،  املر�س،  عليه  ق�سا  يرحمه 

اأنا ال اأن�ساه كتبت عنه ق�سائد كثرية، حتى اإنني 

اإيل  بالن�سبة  ال�سياب  لالأطفال،  ب 
ِّ
قدمته يف كتي

هو اأجمل ذكرى عراقية.
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واالإخ��ال���س  وال��ل��ون،  املحبة  ���س��وى  ي��ع��رف  ال 

ل�سداقات عمره، يختزن يف ذاكرته �سور احلياة، 

ويحكيها حني يكون بلحظة �سياء روحي، ورمبا 

الت�سكيلي  الفنان  اإن��ه  وانك�سار،  ح��زن  بلحظة 

منذ  فرن�سا  يف  يقيم  العطار،الذي  عنايت  ال�سوري 

 غاب �سديقه الفنان 
َ
اأكرث من ربع قرن، كتب يوم

عمر حمدي- مالفا » اأيها الراحل الذي مل ميت اأبدا 

.....لقد تركت ب�سمتك اخل�رشاء على االأ�سياء ذكراك 

يف القلب، فلك اخللود ويل كاأ�س املرارة والوح�سة 

العظمى«. 

اأن  معنى  اأكرث  ويعرف  اأرواح،  االأل��وان  اأن  يعرف 

الوجع  وت�ساري�س  العمر  بخطوط  حممولة  تكون 

واحلب

والأن مالفا الميوت، فقد كانت اجلائزة الفنية التي 

حتمل ا�سمه من ن�سيب عنايت العطار. 

 وكانت فر�سة يل الأم�سي معه يف رحلة عن ذاكرة 

املكان، مكانه االأول يف عفرين ب�سوريا، يف الرقة 

وحلب وال�سام، ثم رحلته بني الدرا�سة ومرجعياته 

الثقافية ومتعة اكت�ساف اللون يف الطفولة، ومن ثم 

الغربة التي اأخذت �سكل وطن، هذا الفنان الذي يقيم 

اليريد  كاأنه  ال�سني،  نهر  بجوار  ير�سم  باري�س،  يف 

اأن يفارق نهره امل�سكون فيه، الفرات، فرات االأزل. 

معه حت�رش الطبيعة واملراأة، واأغاين احلب، وفلكلور 

اللون  تفاعالت  يف  واالأري���اف،  واجلبال  القرى 

االأحمر، وظالل الطبيعة، وكاأننا مع اأغاين فريوز، 

فاملزاج يف اللوحة يوحي بلغة ب�رشية ت�سبهه يف 

للتكوين، يتجلى  اللون ف�ساء  ال�سالم، فيما ي�سكل 

اإىل  اأعماله  ل يف 
ّ
التي تتحو االأنثوية  االأج�ساد  يف 

فاللون  ودالالتها،  تناغمها  يف  ب�رشية  ق�سيدة 

بكل تنويعاته امراأة.. 

يقول العطار: »االأزرق لل�سماء، واالأخ�رش للجبال، 

واالأ�سفر لل�سنابل، واالأحمر للمراأة، ال..ال�سديقتي ، 

لقد اأخطاأت الرتتيب، والن�سبة والداللة..! بل االأزرق 

للمراأة  وحدها،  لها  واالأحمر  واالأخ�رش  واالأ�سفر 

ل، 
ّ
واأتخي اأر�سم  التي  وللمراأة  واأع�سق،  اأحب  التي 

فتغيب  العا�سق،  اأنامل  بني  املو�سيقى  ترتبك  هنا 

املالمح تاركة للخيال وهج االنتظار«.

vv و�سط هذا اجلمال ال�سوري املبعرث حتت 

�سم�س اهلل، ت�سكل يف لوحاتك ان�سيكلوبيديا 

تتنف�س  بالواقعي  الأ�سطوري  ت�سل  لونية 

..كاأنك  ونينوى  لل�س  من  القادم  الن�سيم 

ت�سعنا اأمام حمراب ع�سق بعيدا عن كل هذا 
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* �ساعرة وكاتبة من �سورية



العامل اخلراب..وتقول ادخلوا ....هل اأجمل من 

اأن ن�سمع النحيب على �رضيح �سيامند.

بالكلمة  اأوؤ�س�س  والعماء،  املوت  فل�سفة  عن  بعيدا 

عن  بعيدا  اجلمايل،  باملعنى  حياة  فل�سفة  واللون 

كل االأ�ساليب االأكادميية، لون قريب من احلياة .....

...اأ�ستدرج الغناء مو�سيقى  اأر�سم  اأر�س اليباب  من 

الكون  ...مو�سيقى  والعرب  الكرد  ..مو�سيقى  اللون 

اأتاأمل وح�سة الغياب فاأحيلها اإىل األفة اللون، واأنا 

يف بلد اليتعرف فيه اجلار على اجلار.

vv فرحنا حني نلت جائزة حتمل ا�سم �سديقك 

عمر حمدي،  الراحل  الت�سكيلي  الفنان  اجلميل 

واملعروف با�سم مالفا، ما معنى مالفا، وملاذا 

حمل عمر حمدي هذا ال�سم؟

معنى مالفا ترينها يف ال�سورة، �سورتنا معا، اأنا 

لنا  النبيذ  بزجاجة  اأتى  الذي  وهو  لوحدي  ا�رشب 

ا�سحك  كنت  باأملانيا،  بهرام  بيت  اىل  فيينا،  من 

كي  بها  اأتيت  يل:  ق��ال  كاأ�سي،  م��لء  اردت  حني 

ت�رشب عني وعنك، فزاغت عيناي، ثم تبعها بعلبة 

كاأنه كان  دّخْن عني وعنك«،  �سيجار، وقال يل:« 

يودع الدنيا ويودعني، ف�رشبت عني وعنه، ودخنت 

ق يف ال�رشايني، ومل 
ُ
عني وعنه، كان يعاين من ت�سي

واأنا يف  زاغت عيناي   حتذيرالطبيب، حينها 
َ

ين�س

تلدغه  حني  كاجلمر  واالبت�سامة،  الفرح  منت�سف 

واحلزن  ال�سحك  ال�سورة  يف  انظري  فقط  بالثلج، 

على وجهي بنف�س الوقت.

الرحلة  كانت  هكذا  كتبت«  غاب  وحني   vv

الأخرية....

نعم....�سديقتي كتبت...« 

قم من �سمتك االأحمق يا مالفا\ 

يا  البي�ساء  لقهقهاتنا  ال�سدى  اختل�س  ان��ا  ها 

مالفا\ 

واأ�سمع ماكان ي�سوب االألفة امل�رشوقة من ار�سفة 

املنفى\ 

من رنني الكوؤو�س\ 

واأنت يف منت�سف الكاأ�س تعد النجوم املت�ساقطة\ 

والوجوه الغائبة احلا�رشة\ 

�سالح الدين حممد ..لوؤي الكيايل ،،فاحت املدر�س 

حامد بدرخان ..... 

ال�سبا على اجلمب�س يتوج  بهرام حاجو يف مقام 

�سهرتنا باحلنني 

وانت تقول يل يا عنايت ا�رشب عني وعنك 

اذ قال يل الطبيب كاأ�سك هو موتك 

ودخن ب�رشاهة . دخانك هو موتك«... -

اأبكي  فريوز،  اأغنية  ت�سبه  .ال�سورة  نعم   vv

واأ�سحك ل حزنا ول طربا كعا�سق خّط �سطرا 

يف الهوى وحما..

ال�رشاب، نيزك وجنم يت�ساقط،   كلمع يف 
ً
كان لقاء

عينيك،  يف  دمعة  اأرى  ال�����رشاب،  نخرتق  احيانا 

وابت�سامة حزينة ومك�سورة... 

حمدي  ال�سدق،  مبنتهى  الق�سة  احكيلك  واهلل   -

انا  كيف  لها،  مثيل  ال  بو�سامة  يبت�سم   ، اإيلَّ ينظر 

اجتمعا  كيف  واحل��زن،  الفرح  فيها  اأرى  �سخ�سيا 

ّكب، 
َ
ر

ُ
معا، ال اأعرف؟غري انه كان يودعنا، حزين م

الأنني عاطفي وم�ساب بداء الغربة واحلنني، ورماد 

البالد، وببعرثة االأ�سدقاء يف اأ�سقاع الدنيا، نحن 

من خرجنا من �سوريا قبل اأن يلحقوا ويهجنوننا.

حكاية جيل:

االأحالم،  جيل  يتلوث،  مل  نظيفا  جيال  جيلنا  كان 

وقبل اأن ندخل طور التدجني يف �سوريا، هناك من 

هرب، وهناك من دخل احلظرية، وهناك من جنا.. 

داخل  وكل  مولود،  خارج  كل  مبداأ  vvعلى   

مفقود، رغم احلنني املوجع، اأتذكر دائما مقولة 

هو  »الوطن  البا�سا،  عا�سم  النحات  يل  قالها 

الر�سيف الذي اأجد عليه كرامتي«.

املراأة ا�سطياد البعيد:

ت�ستدر  اخ��ت��ا،  كانت  ل��و  حتى  ات�سورها  امل���راأة 

النور،  اإىل  الظل  كائنات  ُتخرج  الدفينة،  الكوامن 

النريوز، وبراري  واأنت امللونة بقمح املحبة ونار 
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الوجع، ترانا مللنا انتظار ال�سماء؟ حتى اأنا مازلت 

وال  اخلال�س  �سدرة  عن  ابحث  اخل��واء  يف  جمنحا 

خال�س!

حمراء  لطخة  بتجريداته  يغري  اللون  ان  واعتقد 

اإبداع  القراءة  قراءتي،  اأو  خديعتي،  اإنها  زرقاء،  ؟ 

اآخر، واأحيانا اأر�سم بالكلمات، والادري، ومل اعترب 

كان  اخلمرة،  كذائقة  ذواق  لكنني  �ساعرا،  نف�سي 

هكذا  عني،  ع��دوان  ومم��دوح  اجلندي  علي  يقول 

فايز  وكان  البحر،  مبلوحة  االأنهار  حالوة  تختلط 

حني  هذا  نعم   ، اجلديد  يقراأ  كي  يفيقني  خ�سور 

يكون االإح�سا�س بالعني.

vv كم هي مرجعياتك الثقافية وذاكرتك مائية، 

كاأنك تدلق النبيذ، وتغو�س نحو اللوؤلوؤ؟

كنت تعمقت بالزرقة وقطفت فريوز لونا للحلي، او 

كحال للعيون، وكنت قد همُت ب�سوء املنارات، اإنك 

تنبهيني جلماليات االر�س، وهل اأنا مغرم باللوؤلوؤ، 

وفوق هذا وذاك برجي هو الثور، واأنِت برج احلوت 

الرمز اخلفي لالأعماق. .

ينظر  لي��زال  طفل  بداخلك   vv

اإىل هناك، وكاأنه معلّق باخلرزة 

ال�سفوف  طب�سور  اأو  ال��زرق��ة، 

واحليطان

مثل  فينا  هي  تطاردنا،  الطفولة 

اأعتقد  كنا،اأنا  اينما  ال�سغب،  فر�س 

اأن النزع الطفويل �رشورة اإبداعية، 

تزيح الكثري من الغ�ساوة؟ 

ال���روح  ت�سيخ  ح��ني  �سحيح   -

ي��ن�����س��ب ال��ب��ئ��ر ف��ي��ن��ا، وت��خ��رتق 

العقل  او  االجتماعي  امل��األ��وف 

لي�سا  وال��ف��رح،  فاحلزن  اجلمعي، 

الهم  من  الكثري  الأن  مت�سادين، 

ال�سخ�سي البحت، رمبا ك�رش لغربة 

الروح، اأنا اأتاأمل، وهذا يعني اأن اأمرا 

ما اخرتقني من اخلارج، �سواء من 

اأحبه،  �سخ�س  من  اأو  الطفولة،  م�سارات  او  الوطن 

اأو التعبري عن  اأن االإف�ساح  اأ�سمع  اأقول هذا الأنني 

اأعترب املو�سوع  االأنانية، ولكنني  الذات، نوع من 

عك�س ذلك، الأن االإبداع فل�سفة عالية. 

ا�سابعي  على  علق  الذي  الطب�سور  اإىل  اأعود  وهنا 

اجل��دران  على  ر�سمت  طفولتي  ففي   ، وثيابي 

قريتي  يف  االأح��ج��ار  على  ر�سمت  بالطب�سور، 

مبمار�سة  اللعب  يختلط  حينها  كان  »الرميجة«، 

اأن  دون  لنف�سي،  اكت�ساف يل  اأول  وكان  اأحب،  ما 

اأعي هذا يف العمق، كنت اأنحت االأ�سياء حويل، رمبا 

وثوب  الزيتون،  لون  اأعيد  �سجرة،  غ�سن  اأو  حجر، 

اأمي. 

حفظ  مع  ال��ذات،  من  تبداأ  الوجود  قراءة   vv

اأمام نهر  الإن�سان �سفة وحده  م�ساحة لالآخر، 

الكينونة، كاأنهما  الوجود، والأنا هي جزء من 

...الأم  اأمك  ت�ستح�رض  اأن  معا..جميل  يتداخالن 

كون اأي�سا..

نعم وهي حمور ال�سريورة، وحتى يف ا�سد حاالت 
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الع�سق والهيام، يقول دو�ستويف�سكي اأن من ال يحب 

له  يحق  وال  ام��راأة،  يحب  اأن  الي�ستطيع  اأوال،  اأمه 

احلديث عن حب الوطن.

االأن��ا،  الختمار  والرتجمة  التتويج  ه��و  الع�سق 

االأهم  الدائرة  من  ب��داأ  دي�ستوفي�سكي  اأن  �سحيح 

رغم  اإن�ساين،  ب�سمول  يحب  من  اأن  واأ�سيف  االأم، 

َطّهر نف�سه من 
ُ
ي وجود دوائر كخاليا اجل�سد، فاإنه 

الكراهية.

vv اأنت حتكي بح�س �سويف عال، وكاأنك تقول 

» احلب ديني«، رغم اأن ب�سمة ال�رض اأكرب يف 

والطفولة،  احلب،  بني  الكيمياء  الوجود،  هذا 

واملرجعيات الثقافية، هذه اخللطة، كيف تظهر 

بلحظة الإبداع؟

الفرن�سي  الناقد  قالها  االآن  اأتذكرها  عبارة   -

كل  تتعلم  ان  املبدع  اأيها  عليك  مي�سو«  »ه��ري 

�سيء، ولكن ويف حلظة االبداع عليك ان تن�سى ما 

تعلمته، حتى تكون ذاتك.

الذات هي هذه اخل�سو�سية املركبة من كّل �سيء 

وال�سيء، مبعنى ان مثل هذه النقا�سات او املعارف 

ياأتي  بحيث  التجلي،  من  حالة  فيها  املواقف،  او 

الكم وحده، لي�س من ال�رشورة ان تكون حا�رشة 

نتاج  الكيمياء  متل  ال��ر���س��م،  او  الكتابة  اث��ن��اء 

هو  خا�س،  وواحد  ب  كَّ
َ
ر

ُ
م تراكمي  جديد،  اإبداعي 

اخليال  �سورة  الداخلية  �سورتك  رائحتك  اأن��ت 

والظل، هذه اللحظة ت�سبه �سعور االأم حني ترك�س 

باجتاه ابنها كي تنقذه من خطر ما، خطر ت�سعره 

اأي�سا  ونحن  كونية،  اأم  ال�سورية  االأم  بغريزتها، 

 االأ�سياء وال نعقلها، تتحول 
ّ

ن�سري مع االأيام نح�س

املدركات اإىل حم�سو�سات.

ار�سيبالد  قالها  اجلمله  هذه  ان  اعتقد   vv

احلقائق  يك�سف  بيكا�سو،«الفنان  عن  مكلي�س 

ترتبط  حني  الأ�سياء  نح�س  وعيها«،  دون 

يف  �سورة  اإىل  تتحول  ..حني  واأمكنة  بوجوه 

مرايا الذاكرة، حني تكون مثل نهرهريقليط�س، 

اأونهرنا ، ما راأيك؟.

بفعل  وارت��ب��اط��ه  هريقليط�س،  نهر  بال�سبط   -

األقيت  للغد،  مي�سي  ال��ذي  النهر  هذا  االإح�سا�س، 

حم��ا���رشة م��رة ع��ن ه��ذا امل��و���س��وع، وج��دت اأن 

يعيدهم  الأنه  الطالب،  من  اأكرث  مهتمون  االأ�ساتذة 

اإىل حقيقتهم. 

vv الآن عرفت معنى الطبيعة يف لوحاتك، هذا 

الرحم املزدهي بع�سافري اللون.. 

اللون،  بع�سافري  املزدهي  الرحم  العبارة،  حلوة 

تعرفني! هذه العبارة الميكن ان تخطر ببال رجل، 

الرحم،  عندك،  االأنثى  خ�سو�سية  االآن  اكت�سف 

طبيعة  االأنثوية  اللغة  اللون،  زه��وة  الع�سافري، 

الرجل  اأ�ستبعد  ال  واخل�سب،  االأر�س  اآلهة  ...امل��راأة 

طبعا، بل اق�سد التمييز بني خيال الرجل واملراأة، 

املراة اأطرب يف املو�سيقى وا�سد تاأثريا، ورغم ذلك 

نالحظ او نتلم�س نعومة احلرير، وكاأن املراأة اكرث 

قربا من حا�سة اللم�س، فاألوان اللبا�س زاهية عند 

املراأة، حتى لو كانت �سوداء فهي تاج الكحل.

الع�سق،  قمة  فهي  �سوداء  كانت  لو  حتى   vv

احلداثة  رغم  امل�ستحيل  لون  الأ�سود  واحلزن، 

واأقول ذلك لأن بع�س املحدثني يذهبون اىل حد 

باأن  الربوفي�سور بالبوزارت،  الهذيان، قال مرة 

املدار�س الفنية لي�ست زمنية، واثبت ان هناك 

الآن كبارا ير�سمون على طريقة ر�سوم الكهوف 

باأل�سكا والتامريا، كيف ترى املعادلة؟ 

ان  قال  من  ولكن  اجلاز  مو�سيقى  اأي�سا  هناك   -

بيتهوفن قد مات؟ مبعنى كل تيار ي�سيف اىل ما 

�سبق، وهذا جوهر االإبداع، من هنا فاإن املراأة هي 

حواء االوىل باألوان جديدة، اأحيانا البدائية حاجة، 

مثل  خا�سة،  لكنها  متقنة  غري  ر�سوما  نرى  لهذا 

اأعمال مونيه، وبول كيلي. واأنا ار�سم ما تفي�س به 

روحي، وحني اأنظر اإىل لوحة ر�سمتها يكون معيار 

االآخرين،  تده�س  ف�سوف  اده�ستني  اإن  جناحها، 

اأنظر لها بعني اأخرى. 
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مرة  وبالكلمة  مرة  باللون  تلعب  ن��راك   vv

معا،  تتناوبان  كيف  عالية،  ب�سعرية  اأخ��رى، 

ومن ي�سبق الآخر؟

زرت  ان  �ساحموين  ال�سعراء  اأيها  دائما،  اأق��ول   -

للريح،  ن�سمة  منكم  اأ�رشق  اأال  فاأعاهدكم  دياركم، 

وما كل زائر ب�ساعر\ �ساحموين اإن مل يكن يل كل 

قلت  ان  �ساحموين   .. �ساعرا  اأك��ون  كي  احلظ  هذا 

قافلتكم  اكون يف  ان  احبكم ولي�س مبقدوري  لكم 

اخل�رشاء..

اليكم من  اين هارب  فاعلموا  اكتب  راأيتموين  فاإن 

والتكوين...  التلوين  او من خيانة  املزمن،  عجزي 

او من حرقة املنفى واحلنني اإىل بالدي التي تنهار 

هنا  ويح�رشين  الطيبني،  اأ�سحابها  روؤو���س  على 

رامبو حني كان يتبع فريلني وي�ستعري منه الكتب 

يفلت  اأن  وا�ستطاع  �سيء  كل  مّزق  ما  حلظة  ويف 

منها جميعا، اإنها حلظة �سعرية حقيقية.

vv اأنت حتكي بلغة الع�سق املتعدد واملتنوع...

هل الفنان متعدد يف ع�سقه؟ 

- مرة كتبت انا احب زهرة البنف�سج، ولكنني احب 

لتحيا  املثلى،  البيئة  متثل  الأنها  الزهور  جميع 

للمحبة،  االأع��ل��ى  ال��وع��ي  زه��رت��ي، 

بالعواطف  وغ��ن��ي  جميل  ال�����رشق 

االأ�سئلة،  من  الكثري  يطرح  ولكنه 

ال�رشق وجدان ورائحة. 

عمران  حممد  ال�ساعر  ق��ال   vv

ال��ك��ث��ري ع��ن ق��ري��ت��ه امل��الج��ة، 

يبداأ  العامل  اإن  قال:«  وحمزاتوف 

يقول  دارن���ا«،م���اذا  حديقة  م��ن 

عنايت؟

- اأقول اإنني اأكتب واأر�سم من عفرين، 

الأنها منبت الوالدة، ذاكرة الطفولة، 

واأنت تفهمينني متاما، بعك�س الذين 

االك��راد  ��د 
ّ
اأُجم قوميا  يت�سورونني 

�سديقتي  يا  ال�س�ام  �سواهم،  دون 

جميعا،  �سخ�سياتنا  لتكوين  االأكرب  احلا�سنة  هي 

القليل يعرف اين تزوجت عربية واأوالدي يتكلمون 

العربية وال�سغار بعد هجرتنا يف�سلون الفرن�سية.

فاإننا  نعي�سها  التي  الكثرية  ال�سالمل  رغم   vv

قراءة  الغائب،  ا�ستح�سار  الأول  للمكان  نعود 

نظرة  هي  هل  دائما،  الأجمل  وكاأنه  البعيد 

مو�سوعية براأيك؟

- يف طفولتي كنا نلعب كاملالئكة، ومل نكن ن�سمع 

الطوائف  نعرف  ومل  االأدي��ان،  بني  تفرقة  اأي  عن 

اأ�سال، يف حني الو�سع اليوم مثري للخوف، تخيلي 

الكبري«،  ك��ت��اب��ه«االن��ق��الب  يف  يقول  ج���ارودي 

مقاطعة  م��الي��ني   6 بلجيكا  ينتحر،  ال��ك��وك��ب 

قوميات   3 �سوي�رشا  للفلمون،  واخرى  للفرن�سيني 

متعاي�سون معا، مل ن�سمع اأي تفرقة، هذه القوميات 

اليوم،  كبري  جرحنا  وثقافات،  جماليات،  متنح 

بيوم،  �سوريا  بناء  ميكن  هل  ولكن  �سهل،  اخلراب 

ان  هو  اأمل وحيد  لدي  هذا  ورغم  ب�سنوات؟  ب�سنة، 

التاريخ اليعود للوراء.

vv ياريت حتكيلنا عن مكانك الأول ، مدينتك 

لون  مع  وتناغمها  ال�سعبية  قريتك،املو�سيقى 
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الروح والألفة؟

و�سط  جبلية  قرية  وهي  »الرميجة«  االأول  املكان 

عفرين، عرفت هناك الزهر والطري والثلج والبيادر 

والفرا�سات، والع�سب والرمل واحلجر، هناك �رشبت 

خمرة اللون والظالل وال�سياء، وكنا نغني ون�سمع 

ال�سهل  نرى  حلب  اىل  ن�سافر  حني  وكنا  ال�سدى، 

الطرقات،  على  ال�سيارات  وانعكا�سات  الطريق  يف 

االأمر  الظالل،  اأالح��ق  كنت  ال�رشاب،  �سحر  عرفنا 

كثريون  وال�����س��دى،  لوحاتي  يف  جتدينه  ال��ذي 

لكنها  امل��اء،  يف  وكاأنها  االنعكا�سات  يعتربون 

�رشاب، وال تخلو بع�س اللوحات من املاء كذلك.

عقدة  عندي  تكن  ومل  اب��دا،  �رش�سا  طفال  اك��ن  مل 

ال�سبيان  مع  العب  كنت  اجلن�سني  بني  التفريق 

االإعدادية، حاولت  املدر�سة  والبنات، ويف مرحلة 

احلب بقليل من اخلجل.

vv اأنت ابن الفرات جاركم يف الرقة

- نعم، كنا نطارد الظالل وهي متتد عند املغيب 

حتى التال�سي، نقطة يف �سدمي الكون الفرات، كما 

املاء،  اىل  املاء  من  طفولته  اىل  االن�سان  عاد  لو 

حيث اللعب برمل ال�سطاآن.

اقمت طويال يف الرقة، عّلمت فيها الطلبة، ثم عملت 

التجارية كمهنة،  يف جتميل املحالت واليافطات 

اغلب  يف  املعار�س  اقامة  عن  فنيا  اتخلف  ومل 

املحافظات ال�سورية. 

الأمكنة �صور ورائحة:

التي  الأم��اك��ن  الأول،  للمكان  ال�سغف   vv

بل  اجلحيم،  اإىل  تتبعنا  اأب��دا،  حية  برحناها 

لأنه  احلقيقي،  التماثل  من  اقوى  هنا  ال�سورة 

م�سافا اليها العاطفة، نرى الأ�سياء كما نحب، 

بثقافته  يحب  يحب،  من  فل�سفة  احل��ب  لأن 

�سوت،  ال�سورة.لها  هذا  اأجل  من  وح�سا�سيته، 

وال�سوت مو�سيقى واإيقاع ع�سق جمنون؟؟؟.

- ملاذا علي ان اأن�سى �سف�ساف دم�سق ويا�سمينها 

اأين  واراكيلها ولياليها، احلافالت بالغناء واتذكر 

رايت يوما قمامة على جانب الطريق ؟

مبعنى ان هناك ا�سطفاء جماليا با�ستمرار، وكاأن 

الب�سيط  كالمك  من  اتذكر  االآن  غرابيل،  للذاكرة 

االأ�سوات  تاأويل  املرجع،  بعيدة  بنيوية  ح��االت 

وال�سور واالأماكن والذاكرة املتوارثة، انرتبولوجيا 

اأمي  توفيت  كلماتك،  ب�ساطة  من  ترت�سح  ثقافية 

عالقة  �سورتها  وبقيت  ع�رشة،  الثانية  ابن  وانا 

التي التفارقني،  بذاكرتي وكاأنها احلب وال�سورة 

كل ع�سق هو اأول الع�سق.

ما ال�رش يف اأننا نرى وجه املراأة ومالحمها يتكرر 

بحركات خمتلفة يف لوحاتك..هل هي اأمك؟

نعم ال بل تفوهِت بعني احلقيقة، اإنها اأمي احلبوبة، 

اأعترب  وال  واح��دة  ب��ام��راأة  الن�ساء  اخت�سار  انها 

الع�سق ا�سيال ان مل يُذب الكون بعينني تخت�رشان 

ا وال 
ّ
البحر واالأ�رشاب وال�سماوات، حتى لوكنت اأمي

اأفهم بالر�سم، ان الع�سق قدر على االأر�س منذ نزول 

ع�ستار او اآدم وحواء.

انت  كما  تن�سكبي  ان  يكفي  ب�رشية  كعينة  ان��ت 

ولكن الفن يف اجلمالية، اجلمالية يف ال�سور، واإال 

ت�سعرنا  اأمكنة  وهناك  عاديا،  كالما  ال�سعر  �سار 

احلى  ما  ا�سمعي،  االآن  ال�سيء..  ..اإننا  غرباء  اأننا 

هذا اخلجل اجلميل مع امراأة �رشقية، فيما لو كان 

االأمر  وانتهى  التقينا  كنا  فرن�سية،  مع  احلديث 

اأرى  فيما   .. احلديث  جمال  وال  ال�سعر  تطلب  وال 

 
ّ
اأمي، هذا احلرام اللعني، هو �رش فيك ما راأيته يف 

الق�سيدة   
ّ
�رش اقول  الق�سيدة،   

ّ
و�رش ال�رشق،  حرارة 

الأنها تلجاأ للرتميز، وتبني �سورة مثلى ولو على 

من  تطهرنا  روحية،  كائنات  اىل  حتيلنا  اخلراب، 

دن�س االر�س...

vv اأنت حامل نهرك معك، وتبكي عفرين، ماذا 

بات  اأن  بعد  وكيف  الأول،  املكان  لك  يعني 

الوطن حمرقة؟

بل  القومية،  قبيل  من  لي�س  عفرين  ابكي  حني   -

الأن جّل ذكرياتي هناك، طفولتي و�سبابي، ورائحة 
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باأنني  متاما  واأعي  وزيتونها،  نا�سها  ابكي  اأهلي، 

اإن�سان باملطلق، و�سوري باملكان، �سوريا هذه البلد 

التي تختلف عن باقي الدول العربية، فيها موزاييك 

جميل، فينيقيون وا�سوريون وعرب وكرد و�سابئة 

وووو، الت�سبه اية دولة يف العامل، غناها بتعددها 

ووحدانيتها، ولو عقلنت نف�سي للقيت ال�سياع، لهذا 

ممالك  اىل  فيقودين  العفوي  للح�س  املجال  ات��رك 

ل�سورة  ل�سجرة،  او  الم��راة  االأول  الربيق  اجلمال، 

رجل كهل يف الطريق، لنافذة تطل على �سوريا.

..يف  اأق��ول يف ن�س يل »األ��وب يف املدن   vv

 .. القطار  حمطات  يف  ال�سوارع  يف  احل��ارات 

والغرقى  واملقتولني  املخطوفني  كاأمهات 

رايت  هل   ... �سبيل  عابر  كلَّ  اأ�ساأُل  واملنفيني.. 

دم�سق؟«..ماذا تقول عن دم�سق؟

- الفرن�سيون الذين زاروا دم�سق يبكون عليها هنا، 

لو �سبهناها بامراأة فهي لي�ست باإمراأة النزوة، بل 

هي  الذاكرة،  يف  و�سما  تبقى  التي  املع�سوقة  اإنها 

لغزا  ولو  دم�سق،  �سورك  على  اأكتب  لهذا  ت�سبهك 

واأجمل  الكناية،  يقولون  العرب  بعيدة،  داللة  اأو 

الكنايات، التوجد اال يف اللغة العربية. 

القراءة ت�سيء، املو�سيقى ال�سفر، كاحللم كالوم�سة 

مقيم،  فينا  احل��زن  عنقاء،  ري�سة  او  جفن  كرفة 

فعلينا على االأقل جتميلة ولو خداعا للنف�س،ن�سمع 

عند  بردى  كهدير  كالناي،  الدمع،  لندغدغ  الغناء 

كف�ستان  اال�سفرار،  اىل  االأوراق  كميل  ال�سباح، 

على  ليكون  املنا�سبة  يجد  وال  اخلزانه  يف  يبقى 

من  ا�سنع  اأن  االأي��ام  هذه  يف  منكب  وانا  اجل�سد، 

الت�سعدوا  فاقعة،  والوانا  وقبعات  العابا  احلزن 

اأيها الع�ساق فتاأتيكم ال�سماء.

حممود  ���س��وؤال  اأت��ذك��ر  اللحظة  ه��ذه  يف   vv

من  نعود  حني  نحلم،  �سوف  مب��اذا  دروي�س، 

احللم وقد علمنا اأن مرمي مل تكن عذراء؟ ولأن 

اأول حركة �سعرية كتبها الن�سان،  النار كانت 

على  و�ساهد  وعام،  ذاتي  بعمومه  ال�سعر  فاإن 

الزمن، مثل كل الفنون، فكيف اإذا كانت الكتابة 

يف  والتجربة،  واملعنى  احلياة  يف  مغامرة 

منطقة مزدهرة بالكوارث؟

ب��و«،  االن  »ادغ���ار  كتبها  التي  الر�ساله   .. نعم 

واملوج  البحر،  الزجاجة، ورماها يف  و�سعها يف 

هدوء  وبعد  االأجمل  ولكن  وامليت،  احل��ي  يبتلع 

العا�سفة، حني يعرث مركب ما على هذه الزجاجة، 

اللوحة  الر�سالة  الفكرة  ت�سل  اأن  النهاية  يف 

هو  وال�سعر  واخل�سو�سية،  الذاتية  رغم  الق�سيدة، 

احلياة على االأر�س والتغني بال�سماء، كما لو كان 

يحلم بالعودة.

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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مدينة  من  بولندية  مواطنة  ت�شك�شوك،  اإليزابيث 

فروت�شالفا، اأم�شت بداياتها الأوىل، وهي ت�شتحم 

املدينة:  ل��ه��ذه  ب��ارزي��ن  م�رسحيني  نهرين  يف 

Hen�  »جريزي غروتوف�شكي وهرنيك توما�شيف�شكي

ryk Tomaszewski1 »، وهما �شخ�شيتان بارزتان يف 

دخلت  واحد.   اآن  والعاملي يف  البولندي  امل�رسح 

املعهد الوطني للفنون امل�رسحية يف عام 1984، 

وال�شينوغراف  امل��خ��رج  مدينة  ك��راك��ويف،  يف 

تاديوز كانتور. 

  يف عام 1991، ح�شلت على منحة من احلكومة 

الفرن�شية، للدرا�شة يف الكون�رسفاتوار يف باري�س، 

دانييل  الفرن�شي  املخرج  مع  تعليمها  ملتابعة 

فين�شن.   بيري  وج��ان  اأدري���ان  فيليب  مي�شغي�س، 

مار�شو«  »مار�شيل  مبدر�شة  التحقت  ذل��ك،  بعد 

»الكوميدي  يف  نف�شها  ط��ورت  ثم  للبانتومامي، 

»دانيل مي�شغي�س«  اخراجات  فران�شيز«، من خالل 

لأعمال »را�شني«، ومن ثم مع »كارين �شابورتا«، 

ول �شيما يف عملها » نار مو�شيقى الهال الراق�س، 

الفرن�شية  الكاتبة  رواي���ات  اح��دى  عن  امل��اأخ��وذ 

اإنتاج  مديرة  بعد  فيما  اأ�شبحت  ثم  »كوليت«، 

بولندا  يف  الراق�شة،  الفنية  اأعمالها  وت��وزي��ع 

واليابان.

  منق�شمة دائما وابدا بني بولندا وفرن�شا، وت�شعى 

زرع  اإىل  الكثرية،  امل�رسحية  اأن�شطتها  خالل  من 

جذورها، وتقريب الثقافتني الفرن�شية والبولندية. 

الفرن�شية  التقنية  كمال  بني  اجلمع  هو  هدفها 

الدراماتورجية  يف  املتاأ�شلة  والعاطفة  والقلب 

البولندية.

وراق�صة • ممثلة 

  يف بولندا، بداأت كممثلة، حتت اإ�رساف العديد من 

فالدميار   ،
)2(

�شتور جريزي  املهمني:  املخرجني 

 Jerzy غروتوف�شكي  ج��ريزي   ،  
)3(

فيت�س �شميكا 

Grotowski  ... لعبت خارج وطنها دور »�شارافومبي« 

امل�شتوحاة  ال�شيطانية«  املراأة  »بيع  يف م�رسحية 

اإجنا�شي  »�شتن�شالن  ال��ب��ول��وين  ال��ك��ات��ب  ع��ن 

كالين�شكا«،  »�شوفيا  واإخ��راج   
)4(

ويتكيفيت�س« 

 Grand يف،  لعبت  كانتور،  تاديوز  ممثالت  اإحدى 

يف  »هدفيج«  دور  اإجنلرتا،  يف   ،Meeting Company

الرنويجي«  ل�لكاتب  ال��ري��ة«  »البطة  م�رسحية 

»كاترين  الكوريغراف  اأخرجتها  التي  اإب�شن«، 

�شابورتا«، حيث قدمت يف العديد من مهرجانات 

الدول الإ�شكندنافية، ومن ثم يف م�رسح املدينة يف 

باري�س؛ ثم لعبت دور »�شالومي«، »ل�شكار وايلد«، 

لالإخراج  كم�شت�شار   
)5(

مي�شغي�س«  »دانييل  مع 

�شان  ليبزغ،  مدينة  يف  الدولية  املهرجانات  يف 

بطر�شرج ، اأملادا-ل�شبونة ، دري�شدن ، وكذلك يف 

مهرجان اأفينيون يف عدة عرو�س. 

 حممد �صيف*

يف املخترب امل�شرحي لإليزابيت ت�شك�شوك

وقرابته من اأبوة املعلمني البولنديني الأوائل

* ناقد واكادميي من العراق يقيم يف فرن�شا 



• خمرجة
اخلا�شة  فرقتها  ت�شك�شوك  اإليزابيث  اأ�ش�شت    

تقوم  وه��ي  احل��ني،  ذل��ك  ومنذ   1992 ع��ام  يف 

متليها  ما  غالبًا  التي  اخلا�شة  براجمها  باإنتاج 

العظماء،  البولنديني  ال��ك��ّت��اب  اأ���ش��وات  عليها 

مثل  حية،  ر�شائل  خ��الل  من  عرو�شها  وتخلق 

هاملت  درا�شة  على  ا�شتناداً  اأوفيليا«،  »�رسخة 

ل�«   ،Matka م�رسحية  اأو   ،
)6(

»في�شبين�شكي«  ل��� 

لبع�س  وتكرميا  ويتكيفيت�س«.  اإجنا�شي  �شتن�شالن 

 « الرو�شي  والكاتب  ال�شاعر  مثل  الكبار،  الكتاب 

يف   ،1998 عام  يف  قدمت   ،
)7(

ميكيفيت�س«  اآدم 

فرن�شا،  يف  مرة  ولأول  مليالده،  املئوية  الذكرى 

عمل الأجداد » Les Aïeux« )اجلزاآن الثاين والثالث(، 

اأ�شتاذا؛  حتت رعاية كوليج دو فران�س، حيث كان 

يف  كانتور«،  »تاديوز   2015 عام  يف  تكرمي  اأو، 

عر�س  تقدمي  خالل  من  مليالده،  املئوية  الذكرى 

»The Bench Scholl« ، امل�شتوحى عن عر�شه »الف�شل 

الدرا�شي امليت«، حيث خ�شع املتدربون املبتدئون 

»ت��ادي��وز  م�رسح  ح��ول  مكثف  ت��دري��ب  اإىل  فيه، 

الن�شان  فيه  نتخيل  اأن  ميكننا  ل  الذي  كانتور«، 

اإن�شان. يف هذا العمل،  بدون املادة، واملادة دون 

اإليزابيت ت�شك�شوك، املتدربني من  قادت املخرجة 

باحليوية  املفعمة  اندفاعاتهم  جوهر  اإىل  الطالب 

ودعتهم لرق�شة فال�س خالدة برفقة املوت، حيث 

حية،  والأ�شياء  اآليني  ب�رسا  فيها  الأحياء  اأ�شبح 

يف  الوثيق  وت�شابكهما  وامل��وت  باحلياة  تذكرنا 

اإن�شانيتنا احلالية. ومت عر�س ثمرة هذا العمل على 

نف�س  ويف  اجلمهور.  اأم��ام  املختر  م�رسح  خ�شبة 

ال�شعب  م�رسح  لإن�شاء   250 الذكرى  ويف  العام، 

امل�شتوحاة  ايفون«  »�رسخة  اأخرجت  بولندا،  يف 

البولوين  للكاتب  بوركون«  اأمرية   « م�رسحية  عن 

 1938 عام  ن�رست  التي  كومروفيت�س«  »ويتولد 

واأر�شو  يف   1957 ع��ام  يف  م��رة  لأول  وعر�شت 

 1212 اختيارها يف مهرجان  – وقد مت   1957
يف باري�س، ولعبت على م�رسح الأكواريوم يف   ،x

.Cartoucherie de Vincennes

معلمة  ت�شك�شوك  اإليزابيت  اليوم،  �شارت  وقد    

اخلرة  من  �شنوات   10 من  اأكرث  لديها  م�شهورة، 

وامل�����رسح،  ال�شينما  م��دار���س  يف  التدري�س  يف 

البولندية، ا�شتمدت تقنياتها من الفرق امل�رسحية 

جريزي  م�رسح  فرقة  مثل:  بولونيا،  يف  املرموقة 

غروتوف�شكي، وهرينك توما�شيف�شكي. وقد وعملت 

ب�شكل خا�س مع زد موليك Z. Molik، وجي �شيزلك 

ممثلي   Zofia Kalinska كالين�شكا  و�شوفيا   J. Cieslak

املدر�شي  »الف�شل  م�رسحية  يف  كانتور،  تاديوز 

فرن�شا  يف  العرو�س  من  العديد  قدمت  امليت«. 

مدر�شتها  حاليا  وتدير  اأوروبا.  اأنحاء  جميع  ويف 

اخلا�شة » خمتر م�رسح التعبري وخمتر« اإليزابيث 

)8(
ت�شك�شوك« يف باري�س.

وكانتور غروتوف�سكي  بني  • التاأرجح 
لهذه  الفني  للم�شار  تتبعنا  خالل  من  حظنا  ل    

�شيوخ  خطى  على  ت�شري  انها  البولونية،  املخرجة 

امل�رسح البولوين، حيث تتخذ عرو�شها يف النهاية 

فهي  اآرتو.  نهج  على  �شامال،  اجتاها  اآخر،  اجتاها 

ما  انتقاء  وحتاول  واحد،  اأ�شلوب  اتباع  تتحا�شى 

ويف  الأ�شاليب،  خمتلف  بني  من  الأف�شل  تعتره 

امل�رسح جمرد جتميع  تعتر  ل  فهي  الوقت،  نف�س 

وتنقيب  بحث  هو  واإمن��ا  فنية،  تخ�ش�شات  لعدة 

فيما هو م�شرتك بني التخ�ش�شات املختلفة، وهو 

التخ�ش�شات(،  )تعدد  م�شطلح  من  مالءمة  اأكرث 

 .
)9(

قائمة(  ال�شارم  التق�شيم  فكرة  ي��رتك  ال��ذي 

م�شتفي�شة  بحوث  مبثابة  عرو�شها  تكون  لهذا 

اآخر،  مبعنى  واجلمهور،  املمثل  بني  العالقة  يف 

الفن امل�رسحي«  » تكنيك املمثل هو جوهر  تعتر 

الرغبة  غروتوف�شكي  منهج  من  ت�شتعري  اإنها   .
)10(

الرق�س،  امل�رسح،  ما بني  الفجوة  التغلب على  يف 

الغناء، والطقو�س. وين�شب جل اهتمامها على منح 

املمثل لعب ع�شوي وفوري. وبهذه الطريقة، فهي 

وحاجته  امل�رسحية  غروتوف�شكي  بحوث  ت�شتاأنف 

باإلغاء  واجلمهور،  املمثل  بني  امل�شافة  لإلغاء   «

اجلمهور  تف�شل  التي  احلدود  كل  وتدمري  اخل�شبة 

م�شاهد  جعل  على  تعمل  اإن��ه��ا  املمثلني«.  ع��ن 

م�رسحياتها تقع وجها لوجه اأمام املتفرج، لدرجة 
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الذي  الأخري،  هذا  يد  متناول  املمثل يف  يكون  اأن 

ي�شعر بدوره، بتنف�شه وعرقه املت�شبب.

اإليزابيت  خمتر  عرو�س  بوابات  نعر  عندما    

األ  علينا  يجب  اأروقتها،  يف  وندخل  ت�شك�شوك 

نحلم بجلو�س مريح، كما اعتدنا عليه يف امل�رسح 

ال�شتماع وروؤية  نتوقع  ان ل  الكال�شيكي؛ وعلينا 

يكونون  التي  الطريقة  بنف�س  املف�شلني  ممثلينا 

ت��ذوق  يف  نفكر  ول  امل�����رسح،  خ�شبة  على  فيها 

املو�شيقى مثلما لو كنا م�شتلقني على اأريكه. واإمنا 

يجب اأن ن�شارك يف العالقة احلميمة لهذه الكائنات 

وحالتها الذهنية؛ يجب علينا معا�رستهم كما لو 

ا ل يتجزاأ من دائرة اأ�شدقائنا املقربني، 
ً
كانت جزء

هم  يعي�شونها  مثلما  اليومية  حياتهم  ونعي�س 

وفية  تلميذة  ت�شك�شوك،  اإليزابيت  لأن  اأنف�شهم. 

وت�شعر  مثله،  وبولونية  لغروتوف�شكي،  ومناف�شة 

التقاليد،  من  التخل�س  يف  وال�رسورة  باحلاجة 

العادات  من  الوقت،  ذات  يف  متفرجها  وتخلي�س 

قدر  باأق�شى  يعي�س  لتجعله  عليها،  اعتداد  التي 

التي تقدمها على امل�رسح.  ال�شخ�شيات  ممكن مع 

�شغري  لعدد  باختياره  معروف  غروتوف�شكي  اإن 

امل�شاحة  نف�س  يتقا�شمون  الذين  املتفرجني،  من 

له » هو كل  امل�رسحية ملمثليه. فاملمثل بالن�شبة 

امل�رسح وامل�رسح هنا لتعزيز مروره اإىل درجة من 

 ،  
)11(

اليومية«  الدرجة  واقعية من  اأكرث  الإن�شانية 

املكياج،  الأزياء،  الديكور،  عن  ي�شتغني  كان  لهذا 

وهلم جرا، لأنه اكت�شف اأن يف امل�رسح هناك الكثري 

وبالإمكان  احلاجة  على  ال��زائ��دة  العنا�رس  من 

تت�شبث  ت�شك�شوك،  اإليزابيت  اأن  حني  يف  اإلغائها. 

يف جميع هذه العنا�رس، بل تفرط يف ا�شتعمالها، 

على الرغم من تنكر اأ�شتاذها لها، لأن عرو�شها ل 

تنبع متاما من قواعد نظرية م�شبقة واإمنا ينطبق 

عليها ما قاله �شارتر من اأن » كل تكتيك يقود اإىل 

نظرية«. 

ومع  على  يلعب،  عرو�شها  يف  �شيء  كل  اإذن،    

عاليا،  تدريبا  املدربني  املمثلني  ج�شد  فيزيائية 

وعلى  لأ���ش��وات��ه��م،  التعبريية  ال�شفات  وع��ل��ى 

وجودهم يف الف�شاء، ومكياجهم املفرط، وتنكرهم 

العمل  ب��ري��ق  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  للنظر.  امللفت 

فاإنه يطيع نوعا من  الأحيان،  العنيف، يف بع�س 

لي�س  ال�شارمة ك�رسورة طق�شية. م�رسحها،  الدقة 

معهد  هو  بل  للم�شطلح،  املعتاد  باملعنى  مب�رسح 

�شاأنه  الفن،  جمال  يف  للبحث  خم�ش�س  »علمي« 

�شاأن املختر امل�رسحي لغروتوف�شكي، ولهذا تطلق 

عليه باملختر امل�رسحي، الذي يكون فيه امل�رسح، 

كما يقول بيرت بروك، مبثابة مركبة، تقود ركابها 

ومعرفة  لكت�شاف  واإمنا  فقط  اأدواره��م  لتمثيل  ل 

البع�س«.  بع�شهم  على  التعرف  وخا�شة  ذواتهم، 

 
)12(

اجل�شد  كلية  على  تعتمد  ال��ت��ي  التقنية،  ه��ذه   

ا طريقة هرنيك تومازوف�شكي  والعواطف، هي اأي�شً

التي مل تكن اإليزابيث ت�شك�شوك تلميذة له فح�شب، 

واإمنا مديرة مل�رسحه بعد وفاته. واإذا كان ت�شور 

نحو  توجها  اأك���رث  غروتوف�شكي  ل��دى  العر�س 

امل�رسح، فاإن توجه تومازوي�شكي كان يف الغالب 
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ذلك،  ومع  والرق�س.  ال�شامت  التمثيل  نحو  يتجه 

الهتمام  نف�س  يتقا�شمان  الفنانني  هذين  ف��اإن 

واملمار�شات  الطقو�س  اأ�شكال  جلميع  وال�شغف 

التي ت�شيطر عليها الن�شوة. كما يف ثالثية )قدا�س 

للفنانني، Démence praecox، ماتكا«، التي توا�شل من 

امل�رسحي  ا�شتك�شافها  ت�شك�شوك  اإليزابيت  خاللها 

اأ�شئلة  للحدود بني احلياة واملوت من خالل طرح 

اجلنون. 

اأعمال هذه املخرجة، تكون  الروؤية يف  اإن جمال   

عن  املتفرجني  يف�شل  �شيء  ول  بحته،  اأمامية 

م�شاحة  انزلق  خالل  من  وذلك  عقليا.  املختلني 

اللعب برفق نحو ممر مركزي يجل�س على جانبيه 

املتفرجون. وهكذا ي�شبح املتفرج يف و�شط هذيان 

هذا العامل، الذي �شيتم دعوته اليه وامل�شاركة فيه، 

يف حلظة ما، في�شبح �رسيكا مع املمثلني يف هذا 

وهذا  ح��دوده.  تفكيك  مت  اإن  بعد  الراق�س  احلفل 

»املجنون  �شخ�شيات  مع  تعاملها  يف  نلم�شه،  ما 

ويتكيفيت�س،  اإحنا�شي  ل�شتاني�شالف  والراهبة« 

التي كيفتها مع عاملنا احلايل بطريقة مكثفة حرة 

التفاقات  عرو�شها  يف  اإليزابيت  تتجاوز  ج��داً. 

امل�رسحية  املفاهيم  بتفجري  وتقوم  امل�رسحية، 

قوية  جتربة  اإىل  خاللها  من  متفرجها  تدعو  التي 

ووفية  ج��دا،  بولونية  اإنها  حم��رية.  هي  ما  بقدر 

علينا  لهذا  عليها!  ن�شاأت  التي  امل�رسحية  للتقاليد 

اأن نن�شى الواقعية كثريا ولي�س قليال. 

للفنانني« »قدا�س  •  م�صرحية 
Les in� )  يقرتح اجلزء الأول من ثالثية املتذمرين 

assouvis(، رحلة �رسيالية ما بعد املوت، وانغما�س 

يف عامل اجلحيم الذي هو اأي�شا عودة اإىل الطفولة 

بينهم  ومن  ت�شك�شوك،  اإليزابيت  مبعلمي  واإ�شادة 

اإحنا�شي  و«�شتاني�شالف  ك��ان��ت��ور«  ت��ادي��وز   «

العر�س  هذا  يف  املف�شل.  موؤلفها  ويتكيفيت�س«، 

املخرجة  تعطي  الكوريغرايف،  ال�شعري،  الب�رسي، 

التجريب،  وتف�شل  امل�رسحية،  للتقاليد  ظهرها 

م�رسح  �شاحب  ك��ان��ت��ور«  ت��ادي��وز   « غ��رار  على 

امل�رسح  �شاحب  غروتوف�شكي،  وج��ريزي  امل��وت، 

الفقري، على وجه اخل�شو�س؛ وتن�رسف بعيًدا عن 

اأح�شان  التفاقيات امل�رسحية، لكي تلقي بنا يف 

التجريب.

على  ال�شيطرة  اإمكانية  نفقد  العر�س،  ه��ذا  يف   

املو�شيقى  مع  بالتحليق  لأنف�شنا  ون�شمح  اأقدامنا 

)ثالثة مو�شيقيني - كمان، ت�شيلوا، كورديون - يف 

زاوية امل�رسح( كما كان يفعل املمثلون الع�رسون 

منحدرة،  خ�شبة  �شطح  على  يتعرثون  كانوا  الذين 

توؤطرها  وبي�شاء  حمراء  اأثواب  يف  يتدفقون  وهم 

مثل  �شاحبة  �شبه  ظاهرة، ووجوه  حديدية  هياكل 

موؤدي امل�رسح الكابوكي الياباين.  تبداأ املمثالت، 

الثواين الأوىل لعر�س » قدا�س للفنانني« يف رق�س 

غريب ي�شع امل�رسحية مبا�رسة يف زمكان خا�س 

بطيئة،  بخطاأ  ي�شلن  ميتات-اأحياء،  اإنهن  جدا. 

يتلووّن من الأمل؛ يبداأن بحركات من الرق�س، كل 

تنظيمها  قد مت  الإمي��اءات  اأو  احلركات  من  حركة 

باملليمرت، مثل ال�شوء. يف اأيديهن حقائب، مبجرد 

نقطة  هي  هذه  الذكريات.  منها  تنزلق  تفتح  ما 

بداية الرحلة التي تعيد اإحياء املا�شي.

نحو  ت�شك�شوك،  اإليزابيت  متيل  العر�س  هذا  يف    

امليتافيزيقي  للم�رسح  كانتور«  »تاديوز  مفهوم 

موكب  ن�شاهد  حيث  الأرواح.  تنا�شخ  وم�����رسح 

وي��اأخ��ذون  ينع�شون،  ال��ذي��ن  للموتى-الأحياء، 

احلياة اأمام اأعيننا خا�شة عندما تهرب ذكرياتهم 

ن�شاهدهم  يحملونها.  التي  الثقيلة  احلقائب  من 

ا�شتعادة  لأج��ل  املطهر  من  نوعا  يعرون  وه��م 

تغيريه.  يف  ينجحون  علهم  ومواجهته،  ما�شيهم، 

بهذه الطريقة، تخلق املخرجة »حوارا مع املوتى«، 

»مكانا  امل�����رسح��ي  عملها  ف�شاء  م��ن  وجت��ع��ل 

 فهي، كما يبدو، ل متيل فقط نحو 
)13(

لتحريرهم«.

م�رسح كانتور، واإمنا تاأخذ منه مفرداته املتكررة 

احلياة  اأفعال  الذكريات،  جت�شيد  احلقائب،  اأي�شا: 

املا�شية، النوافذ، ومقاعد تالميذ املدار�س، لتوقيع 

ا، غري منطي وفريد يف 
ً
عر�س، كما هو احلال دائم

راديكاليته الفنية. ت�شحبنا من خالل كوريغرافيا 

الفاتن،  ال�شوت  اأعماق اجلحيم حيث  اإىل  الرق�س، 

والواهي، الذي يوقظ املوتى. بحيث جند اأنف�شنا يف 
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ير�شلنا  اأح�شائنا،  على  يقب�س  الأر�س،  عامل حتت 

اإعادة  يف  رغباتنا  وهو�س  اخلالدة،  اأمنياتنا  اإىل 

مل  التي  الأح��الم  لتحقيق  جديد،  من  احلياة  ر�شم 

تتحقق، واإعادة كتابة هذه احلياة الق�شرية جدا. 

  تنت�رس املمثالت يف الف�شاء على اأنغام املو�شيقى 

الدمى  مثل  يتحركن  تدريجية،  ب�شورة  املتوهجة 

يبداأن  ذكرياتهن،  حقائب  يحملن  وهن  املفككة 

رق�شا مت�شنجا ي�شتمد ن�شاطه وحيوته من الياأ�س 

الذي ي�شكنهن.  حركات اإميائية ت�شبه اإىل حد كبري 

من  العلوي  اجلزء  يف  بينما،  املوتى،  حركة  اآلية 

املنحدر الذي ي�شكل العن�رس الرئي�شي ل�شينوغرافيا 

عادية  غري  خملوقات  هناك  كروزيل«،  »جوزيف 

من  �شغري  وم��وك��ب  يرتنحان  جنديان  اأخ���رى: 

الرجال والن�شاء يرتدون اأزياء جنائزية.

الكائنات  ه��ذه  يغذي  العر�س،  ه��ذا  يف  الياأ�س    

التي حتمل ذكرياتها يف حقائبها، ويغذي الإعياء 

املحبو�شني يف وجود  هوؤلء  بب�رسة  يلت�شق  الذي 

م�شنوع من التمزق، مثلما يغذي العزلة، والبوؤ�س 

الذي ل ي�شتطيعون التخل�س منه؛ اإنه ينع�س ويغذي 

اإىل  التي تعيدهم بال هوادة  القدرية  اآن واحد،  يف 

واخلطوات  للجثث  الفجائية  فالقفزات  م�شريهم. 

وكذلك  �شدى،  فجاأة  تذهب  املتذبذبة،  ال�شغرية 

ال�رساخ الياأ�س، والدموع التي ل تفعل �شيئا. 

 الرق�س يعيد احلياة لهوؤلء الأموات، ويخفف من 

الرجل  ذلك  �شخ�شية  با�شتثناء  اأج�شادهم.  �شالبة 

ال�شغري الأ�شلع، الذي راح يتقدم حتى النهاية مثل 

دمية ميكانيكية. تتقدم ال�شخ�شيات مثل الزوبعة، 

وهي تنت�شل الإك�ش�شوارات: تبداأ اأول باحلقائب، ثم 

الكرا�شي، التي ت�شعها فوق روؤو�شها، وهي حتركها 

�شدرها،  على  م��رة  ت�شعها  الجت��اه��ات،  كل  يف 

لو  كما  ظهرها،  على  وثالثة  بطنها،  على  وثانية 

باأج�شادهم،  ملحومة  بالأحرى  اأو  ملت�شقة  اأنها 

اإىل  الطفولة،  اإىل  العودة  م�شهد  يف  تتحول  حتى 

يبدا  حيث  امل��دار���س،  لتالميذ  منا�شد  اأو  ج��داول 

الف�شل  التي تعلموها يف  الق�شائد  اجلميع بتالوة 

املدر�شي: 

نْي
ّ
ِري ال�ِش

ْ
ج

َ
و ي

ُ
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َ
ِ ِمري

ْ
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َ
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َ
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َ
ر َذِكّ

ُ
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ْ
 َعَلي

ُ
ب

َّ
ج

َ
َتو

َ
َهْل ي  
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ْ
ع

َ
ا ب

ً
م

ْ
ُلّ َدو ُة حَتُ

َ
ْهج

َ
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اَعُة
َّ
ُل َفْلَتُدّقْ ال�ش

ْ
ّلْ الَلّي ُ

ح
َ
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َقى، واإىل اآخره )�شعر 
ْ
اأََنا اأَب

َ
 و

ُ
ام

َّ
ي اْلأَي �شِ مَتْ  

كيوم اأبولينيري(

  وكلما منعن بالنظر يف العر�س، كلما ن�شعر باأننا 

يف مو�شع م�شاهدة اأي�شا. فهناك �شخ�شيات غريبة 

مبعاطف �شوداء ت�شع على راأ�شها قبعات اأو اأقنعة 

بي�شاء، مزروعة خلف نوافذ يف عمق قمة اخل�شبة، 

الوقت.  نف�س  وترت�شدنا يف  مثلنا،  العر�س  تتابع 

الغريب  العر�س  بهذا  اأي�شا  ي�شتمتعون  انهم  رمبا 

اأي  م�شاهدة  فر�شة  يفوتوا  اأن  يريدون  ل  انهم  اأو 

فقرة من فقرات هذه الباليه، اأو تفا�شيل من م�شهد 

)14(
ال�شخ�شيات وهي ت�شتجدي القبل من اجلمهور.

اإن هذا العر�س ين�شينا تقريبا كل ما راأيناه من    

من  �شكال  خالله  من  ونكت�شف  قبل،  من  م�رسح 

اأ�شكال التعبري الفني املعا�رس، بل والغريب الأطوار 

الذي من ال�شعب ال�شتمتاع به اأو فهمه منذ الوهلة 

اأن  وميكن  حد،  اق�شى  اإىل  ب�شيط  ديكوره  الأوىل! 

فوق  فقط(  نوافذ  )ثالث  تقريبا  عاريا  عنه  نقول 

خ�شبة مائلة جزئيا، يتجول فوقها ع�رسون ممثال 

وراق�شا يغريون �شحنتهم ب�شكل �شنيع ومالب�شهم، 

ذات الطراز القوطي الغريب، ولكنها ملونة اإىل حد 

مالب�س  يرتدون  الذين  الأحياء  املوتى  مثل  ما، 
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حلفلة زومبي ثملة.

  هذا العر�س احلديث ن�شفه رق�س ون�شفه الأخر 

تالوة، اإنه مزيج من الأنواع التجريبية التي تخرج 

حقا عن دائرة املاألوف وامل�شار املطروق، تتخلله 

الكوريغرافية الكال�شيكية، ولكنها لي�شت بعيدة عن 

Thriller«؛  رق�شة مايكل جاك�شون يف فيديو كليب« 

املونولوجات،  الن�شو�س،  فيه  تتداخل  عر�س 

مع  تتناوب  التي  الأخ���رى  ال�شفوية  واللهجات 

مثلما  والبولونية،  والإنكليزية  الفرن�شية  اللغة 

تتخلله املواقف التي يتم املبالغة فيها، والوقاحة 

اأي�شا، على اأنغام التوزيعات املو�شيقية الباروكية 

واملبهمة،  املوؤملة  الهلو�شة  ت�شبه  التي  تقريبا، 

وجود  اإىل  خا�س  ب�شكل  ذلك  يف  الف�شل  ويرجع 

ثالثة مو�شيقيني يلعبون ب�شكل مبا�رس.

ترف�س  وممثلة  خمرجة  ت�شك�شوك،  اإليزابيت  اإن    

وت�شتخدم  »كانتور«،  �شاأن  �شاأنها  الن�س،  اأولوية 

يف م�رسحها الكثري من الغناء والرق�س واملو�شيقى 

واملوؤثرات الب�رسية، وخا�شة التعبري اجل�شدي. اإن 

من  ولكن  اآخ��ر،  عر�س  اأي  ي�شبه  ل  هذا،  عر�شها 

اأجل التعرف عليه، ل بد لنا من العودة اإىل عرو�س 

م�رسح كانتور )كراكويف 2(، للعثور على الإح�شا�س 

بالزوبعة اجلنائزية، والنتقام التهريجي الذي هو 

اأي�شا.  اجتماعي  هو  ما  بقدر  ميتافيزيقي  عنف 

جنائزي،  مهرجان  مبثابة  »ك��ان��ت��ور«  فم�رسح 

يتحكم به وينظمه بنف�شه حلظة العر�س، خال من 

اأي حمولة �شيا�شية كانت اأو رمزية. ويدعو اجلمهور 

معه  لالحتفال  امل��وت��ى  ع��امل  اإىل  ينتمي  ال��ذي 

بالنهيار. هناك معنى واحد مل�رسحه، هو املوت. 

وهذا لي�س مو�شوعا، واإمنا جمالية م�رسحية. لقد 

بكوارث  يحتفل  طقو�شيا  م�رسحا  كانتور  اخرتع 

اإليزابيت  به  تقوم  ما  هذا  األي�س  الع�رسين.  القرن 

ت�شك�شوك؟ 

»Dementia Praecox « م�صرحية •
التي  املتذمرين«   « ثالثية  من  الثاين  اجلزء  هو   

يف  مت�شل�شل.  ب�شكل  ت�شك�شوك،  اإليزابيت  قدمتها 

هذه امل�رسحية التفاعلية التي ل بد من م�شاهدتها 

باأعماله،  ا�شتوحى  الذي  كانتور  عوامل  زاوية  من 

حوايل  هناك  وال�رسيالية،  الدادائية،  البنائية، 

واح��د،  اآن  يف  ورث���ة  ب��اذخ��ة  �شخ�شية  ع�رسين 

يعانون كلهم اأنواعا خمتلفة من اجلنون وبدرجات 

متفاوتة، بدءا من فقدان الثقة بالنف�س وبالأخرين 

لنعدام  بالدعارة  وانتهاء  الغا�شب،  اجلنون  اإىل 

العمل  هذا  يف  ت�شك�شوك  اإليزابيت  تعتمد  احل��ب. 

لويتكيفيت�س،  والراهبة«،  املجنون   « ن�س  على 

فيها  �شهوانية ميتزج  اأ�شداء  ذات  وهي  م�رسحية 

الالمعقول باملاألوف واملاأ�شاة. كتب فيها موؤلفها، 

نقدا لذعا لنظام ا�شتبدادي، �شبيه بال�شجن تقريبا، 

ولكنه مت�شاهل نوعا ما، را�شما من خالله فل�شفة 

ويتكيفيت�س  عامل  عقليا.  وامل�شطرب  احلر  الفرد 

بالأ�شا�س هو اأ�شود مت�شائم. لكن تهكمه ال�شارب، 

هي  املحرية  ولمعقوليته  امل��دم��رة،  و�شخريته 

روؤي��ة  نحو  ت�شك�شوك«  »اإل��ي��زاب��ي��ت  ق��ادت  التي 

اإبداعها  غذت  التي  وهي  للعامل،  و�شاذة  فو�شوية 

و�شخ�شياتها الغريبة الأطوار املمزقة بني ال�شحك 

العقلي  والدموع. تقول املخرجة: » يعتر املر�س 

والفكاهة ال�شوداء جوهر هذه امل�رسحية حيث كل 

�شيء فيها ما هو اإل وهم وانحطاط. تركز كتابات 

» ويتكيفيت�س« على اللعب مع الكون املغلق، ال�شبه 

وتك�شف عن  تهذي  التي  ال�شخ�شيات  �شجن، حيث 

نف�شها بال حدود ويف ال�رسورة امللحة. اأود تقدمي 

نظرة جديدة لعمل ويتكيفيت�س، ون�شه، نظرة ميكن 

القراءة من خاللها العالقة الفو�شوية بني املر�شى 

الفنانني  بني  للعالقة  ك�شدى  النف�شي  والنظام 

واجلمهور  الفنانني  وبني  الثقافية،  واملوؤ�ش�شات 

ال�شخرية  اأغتنم  اأن  اأريد  واملجتمع.  الإن�شان  وبني 

والهذيان يف عامل ويتكيفيت�س لإنتاج تعبري فني 

والف�شامية  احل��ادة  النظرة  هذه  ومربك.  مزعج 

الب�رسية تقدم جمال م�رسحيا  للتناق�شات  تقريبا 

و�شاذة،  قوية  اإمكانات  ذات  دراميا  ولعبا  غنيًا، 

وفكرة فريدة عن وجودنا. هذه هي الينابيع التي 

اأدعي ن�شجها وحبكها واأحكامها وتفكيكها وثنيها 

واللعب معها، يف هذا املكان ال�شتثنائي الذي هو 

فريقي  م�شاركة  مع  ف�شويل،  جمتمع  عن  عبارة 
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)15(
ال�شغوف بهذا العمل«.

حالة  عن  هنا  يك�شف   ،Dementia Praecox عمل  اإن   

وجع  ع��ن  ليتحدث  اجل��ن��ون،  ع��امل  يف  ال��ت��اأرج��ح 

فا�شل،  �شاعر  عليه،  حمجوز  فنان  عن  الأن�شان، 

يف   ... بتفانيها  جمنونة  وراهبة  مرفو�س،  عا�شق 

الإم��الءات  احلب�س،  ال�رساهة،  توجد  العمل،  ه��ذا 

الجتماعية، النتحار، الإثارة اجلن�شية، لمعقولية 

احلروب، والنبعاث ... كل �شيء ي�شري ب�رسعة كبرية 

وكل �شيء يهرب منها! 

لإليزابيت  الكوريغرايف  ال�شعري  امل�رسح  يبداأ    

ت�شك�شوك من العاطفة اخلال�شة ليذهب اإىل اجلنون 

تدعو  واجل��اذب��ي��ة،  الفكاهة  خ��الل  وم��ن  الكلي. 

�شوتية،  جديدة،  هجينة  لغة  لكت�شاف  اجلمهور 

هذه  يف  واحد.  وقت  يف  ودراماتورجية،  اإميائية 

تفكيك  يتم  الثقافات،  املتعددة  اجلمالية  الوجبة 

جميع اللغات، وحتطيم اجلدار الرابع جلعل املتفرج 

ي�شبح اأحد عنا�رسه. 

الهدوء   فعندما ندخل امل�رسح، نرتك عند املدخل 

لأجل  »باري�شي«  مل�رسح  املطمئن،  ال��رج��وازي، 

اكت�شاف مكان غريب، مزعج قلياًل، يتاأرجح مناخه 

وهكذا  ال�شوداء.  الكتل  ذات  والكني�شة  امللهى  بني 

ي�شبح الغمو�س بالن�شبة لنا مبثابة قاعدة. اللون 

مزدحمة  م�شاحة  على  يهيمنان  والأ�شود  الأحمر 

اأزي��اء،  لعار�شات  طبيعية  اأحجام  ذات  بتماثيل 

الع�رسين:  القرن  لعوامل  املتف�شخة  بالروح  تذكرنا 

الرجال يف جوارب �شبكية والن�شاء يلب�شن مالب�س 

وثانتو�س  احلب  اإله  اإيرو�س  واإلخ.  مغرية،  داخلية 

العر�س  ياأخذنا  املكان.  روح  ي�شكالن  املوت،  اإله 

من احلانة الغريبة، امل�شكونة بالأرواح، حيث يتم 

فيها  يجري  التي  ال�شالة  اإىل  للدخول،  دعوتنا 

لبع�س  م�شبق  اإلغاء  يتم  الطريقة  بهذه  العر�س. 

املمثلون  واخل�شبة:  ال�شالة  بني  والعالقة  احلدود 

ياأخذونا من اأيدينا لكي يزجوا بنا يف عاملهم.

• احلكاية 
 تتحدث م�رسحية » املجنون والراهبة«، عن �شاعر 

الأمرا�س  م�شت�شفى  يف  م�شجون   ،Walpurg يدعى 

النف�شية. الدكتور Grün  مقتنع ان بالإمكان معاجلته 

وذلك  النف�شي،  للتحليل  اجلديدة  بالكت�شافات 

من خالل ال�شتخدام املفرط واملتكرر للمخدرات. 

رفاقه الآخرون من الأطباء ي�شكون يف ذلك. ولكن 

اآن( امل�شوؤولة عن تهدئته،  و�شول الراهبة )الأخت 

الأ�شياء  ويقلب  �شيء  كل  يغري  �شوف  زنزانته  اإىل 

راأ�شا على عقب. يبداأ اللقاء بينهما مثل لعبة قطة 

وفاأر، ولكن �رسعان ما تتغري، بتحرير ال�شاعر من 

الراهبة. كل �شيء �شوف  قيوده ورغباته، من قبل 

ي�شري ب�رسعة كبرية، مثل زوبعة من امل�شاعر، دون 

ال�شخ�شيات ما يحدث لها. ولأن  اأي من  اأن تدرك 

للموازاة  ذريعة  ي�شبح  فاإنه  �شاعر  احلكاية  بطل 

بني اللجوء وجمتمعنا ال�شيزوفرين.

  تك�شف امل�رسحية عن عامل يف حالة انزلق كامل 

التي ت�شكل فيه  نحو اجلرائم والنتحار والقيامة، 

هذه  و�شفت  وقد  املقبول.  وغري  املتني  الأ�شا�س 

عام  النقاد خالل عر�شها يف  قبل  من  امل�رسحية 

1959، باأنها عبارة عن » كباري تعبريي«. ولقد 
ُكتبت امل�رسحية يف ليلة واحدة، كما يقال، ودون 

اإعادة قراءة وتدقيق، تطور روح الفكاهة التخريبية 

وغري التقليدية، وجتعل الإثارة اجلن�شية واحدة من 

ينابيع التحرير. كما هو احلال يف الق�شة الق�شرية 

 Goudron التي كتبها اإدغار اآلن بو » نظام الدكتور

املجانني  ي�شبح  حيث   ،
)Plume«  

)16
والروف�شور 
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هم احلرا�س و«احلكماء« للجنون من خالل دوامة 

ت�شقط فيها التفاقيات والإمالءات الجتماعية. 

اكرث  امل�رسحية  ب��روح  املخرجة  احتفظت  لقد   

طغت  ولهذا  للن�س،  الأدبي  باملنت  احتفاظها  من 

الروؤية الكورغرافيه املروعة على العر�س اكرث مما 

طغى الن�س. فبداأ العر�س ت�شكيليا جدا، وقويا من 

الناحية اجلمالية، لنخراطه مبا�رسة يف عامل من 

بالتهجني  اهتم  الأحالم،  من  عامل  الواقع،  خارج 

الطبيعية.  األغى احلدود بني اجلنون واحلياة  الذي 

بحيث كانت كل �شخ�شية من �شخ�شياته حما�رسة 

يف هذيانها اخلا�س، وهي ت�شتنكر، العوامل التي 

هام�شية،  كائنات  وجعلتها  اجلنون  اإىل  دفعتها 

حتمل  على  ق���ادرا  يعد  مل  جمتمع  يف  حمبو�شة 

الفو�شى الناجمة عن انحرافه. وقد ذكرنا الت�شنج، 

الختالج ال�رسعي، الرتعا�س وال�شحك الع�شبي، 

يف  اآرت��و«   « عنها  حت��دث  التي  الداخلية  بالقوة 

للم�رسح،  اأ�ش�س معينة  لو�شع   ،
)17(

الطاعون م�رسح 

البدائي  �شكله  على  العثور  اأجل  من  نف�شه  وحترير 

التفاقيات.  عن  واملنف�شل  ال�����رسوري،  الأول، 

اآرتو امل�رسح، يف هذا الف�شل من كتابه  لقد قارن 

التي  والآثار  الطاعون  بتجربة  وقرينه(،  )امل�رسح 

هذيان  يعني،  وهذا  اجل�شد،  على  املر�س  يخلفها 

اأماكن ج�شده،  املري�س الذي ينتج انهيارا يف كل 

ي�شبح  وهكذا  الجتماعية.  �شياقاته  جميع  ويف 

امل�رسح �شيئا ف�شيئا بالن�شبة للناظر مكان للتفريغ 

العاطفي بقوة متاثل قوة الوباء. ولكي يعمق هذا 

املفهوم، ا�شتخدم اأرتو نظرية القدي�س » اأوغ�شطني«  

الطاعون.  مثل  خطر  هو  امل�رسح  اأن  يعتقد  الذي 

دون  يقتل  الطاعون  اأن  هو  بينهما  الفرق  ولكن 

ل  امل�رسح  اأن  حني  يف  الأع�شاء،  على  يق�شي  اأن 

يقتل، ولكنه يثري اأكرث التغريات غمو�شا، ل يف فكر 

وهذا  باأكمله.  �شعب  فكر  يف  واإمنا  فح�شب،  الفرد 

اإليزابيت ت�شك�شوك من خالل  ما كانت تبحث عنه 

الذي يعتقد  انغمارها يف جمالية املوت لكانتور، 

اأن  �شوى  للظهور  اأخرى  له طريقة  لي�س  املوت  اأن 

لدى  الفني،  القتناع  هذا  اإن  الأحياء.  م�شار  يتبع 

كانتور مبثابة اعتقاد، ا�شتعاره مبعنى حريف من 

م�شبوق  غري  ت�شور  اإىل  ويوؤدي  اليدي�شية،  الثقافة 

والذي  امل��وت،  قبل  من  امل�شكون  املمثل،  حلالة 

يجعله يت�رسف اأو يقوم باأفعال ت�شبه اإىل حد كبري 

دمية من اللحم، مثل �شبح، م�شكون بالروح الهائمة 

لل�ديابوك » d’un dibbouk« وهو روح اأو �شيطان يعي�س 

اإىل  به. هذا بالإ�شافة  يف ج�شد فرد يظل مرتبطا 

وتبنيها  واخل�شبة،  ال�شالة  بني  للحدود  اإلغائها 

غرار  على  القتحام  من  كنوع  العر�س  مفهوم 

اجل��ذور  اإىل  املتعمدة  وعودتها  غروتوف�شكي، 

املمثل  بني  احلية  العالقة  عن  بحثا  الطق�شية، 

لها  حد  ل  تنويعات،  اإيجاد  وبالتايل  واجلمهور. 

لعالقة املمثل باجلمهور، وهكذا �شار باإمكان هذا 

الأخري اأن يوؤدي و�شط اجلمهور، ويت�شل به ات�شال 

الدرامي ب�شكل  اأ�رساكه باحلدث  مبا�رسا من خالل 

عندما  للفنانني،  قدا�س  م�رسحية  يف  )كما  فعلي 

الرق�س  اإىل  اجلمهور  الأح��ي��اء،  املوتى  يدعون 

اإىل  ي�شعدون  عندما  اأو  الفال�س  اأنغام  على  معهم 

املدرجات التي يجل�س عليها وهم ي�شتجدون احلب 

والعاطفة وبع�س القبل(. 

اجلدار الرابع وراء  • ما 
قبول  علينا  يجب  بالعر�س،  الكامل  لال�شتمتاع   

ترك جلد املتفرج امل�شتهلك جانبا، واإعطاء القليل 

العبور  للنف�س من اجل  العنان  الذات، واإطالق  من 

يف  متت  فعندما  امل���راآة.  من  الآخ��ر  اجلانب  اإىل 

الف�شاء  م�شاءلة  اإعادة  الفائت،  القرن  �شبعينيات 

امل�رسحي، وا�شتجوابه، والت�شكيك به، وحتديه من 

لوكا  فيتيز،  اأنطوان  مثل  متنوعني  خمرجني  قبل 

رونكوين اأو اأريان منو�شكني واإلخ، كنا على م�شتوى 

واحد مع املجتمع الذي �شكك يف جميع افرتا�شاته، 

واأعاد النظر يف العالقة بني اخل�شبة وال�شالة على 

اآنذاك  احلياة  كانت  الأفراد.  بني  العالقات  اأ�شا�س 

وامل�رسح يعي�شان جنبا اإىل جنب. ولكن يف مرحلة 

خالل  من  ال��ي��وم،  نعرفها  �رسنا  التي  التقل�س 

عن  ماذا  والثابتة،  امل�شتقرة  »القيم«  اإىل  العودة 

تلك الأ�شكال التي توؤكد على طالقها مع املجتمع؟ 

مذهلة  الوقت  نف�س  يف  تبدو  التي  الأ�شكال  هذه 
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بدميومتها العنيدة وتثري ال�شخرية كاآلة لإزالة كل 

رحمة.  وبال  ي�شتفز  ما  كل  وتقدمي  يتجاوزها،  ما 

فهو  لال�شتفزاز،  مكانا  دائما  امل�رسح  ك��ان  لقد 

قادر، وفقا لغروتوف�شكي: » على اأن يتحدى نف�شه 

واملتعارف  الثابتة  الأمن��اط  بتحطيم  وجمهوره 

اأكرث  وي�شبح  والفكر،  وال�شعور  الروؤية  من  عليها 

الكائن  تنف�س  خالل  من  ذلك  يج�شد  لأن��ه  اإيالما 

  
)18(

الب�رسي وج�شمه ودوافعه الباطنية(. 

الفني  خمترها  يف  ت�شك�شوك،  اإليزابيت  تقوم   

م�رسح  اآل��ي��ات  بتطوير  امل�رسحية،  ومدر�شتها 

ب التفكري امل�شتعاد يف جميع مكونات اجل�شم 
ّ
يجر

امل�شاعر  عن  احل�شوي  البحث  خالل  من  والعقل، 

التنف�س،  لل�شوت،   - الكلي  ال�شتثمار  ومتطلبات 

لتقدم   - والعاطفة  الغناء،  الرق�س،  الإمي���اءة، 

اإىل  التي تف�شي  التخ�ش�شات  عمال دراميا متعدد 

الركحية،  �شعريته  تكون  والتهجيني.  الختالط 

خالل  من  لي�س  اجلميع،  اإىل  ت�شل  اأن  ميكن  التي 

الرغم  على  واحلركة،  الف�شاء  واإمنا  فح�شب،  اللغة 

من و�شع حوارات �شخ�شياتها املتاأملة، يف لغات 

مرورا  الإجنليزية،  القبائلية،  البولونية،  خمتلفة: 

الغريبة  الإ���ش��ارة  لغة  عن  ناهيك  بالإ�شبانية، 

واإيقاعاته  القلب  نب�شات  تتخللها  التي  الأط��وار، 

يف  اجل�شدي  فالتعبري  لأخ��رى.  لغة  من  املختلفة 

م�رسحها، لديه ح�شوره القوي، الذي يج�شد كل ما 

هو غري املرئي، بعيدا عن الكلمات. 

املخرجة،  ه��ذه  م�رسح  ت�شبع  من  الرغم  وعلى   

اآرتو، وبيرت لروك،  مب�رسح كانتور، غروتوف�شكي، 

فهو متاأ�شل اأي�شا يف نظرية »ال�شكل الأ�شيل« ل� » 

ويتكيفيت�س«:

الأدب  ك��ان  اإذا  فيما  معرفة  امل�شتحيل  )م��ن   

يف  ي�شاوي  ���ش��وف  اجل��دي��د،  ب�شكله  امل�����رسح��ي، 

الر�شم،  القدمية. هذا ما حدث يف  الأعمال  احلجم، 

كوخ،  وف��ان  بيكا�شو  مثل: كوكان،  عباقرة  واإن 

ي�شاوون بالن�شبة لنا اأعظم الأ�شاتذة القدماء. ولكن 

يف  نف�شه  الأمر  �شيكون  اأنه  وناأمل  نتفاءل  دعونا 

اإذن، كم هي جميلة، �شتكون حقيقة مثل  امل�رسح. 

بحقيقة  عالقة  اأي  لها  لي�س  حقيقة  العر�س!  هذا 

ولن  نقية،  غري  حقيقة  تكون  ولن  الزائفة،  احلياة 

بالت�شحية،  ي�شمى  ما  اأو  الأنانية  حقيقة  تكون 

ولكن حقيقة جمالية مكثفة والتي يبدو اأن امل�رسح 

يقول  يل،  بالن�شبة  وجودها.  ن�شى  قد  املعا�رس 

املتفرج  امل�رسح هو غمر  الهدف من  ويتكيفيت�س: 

يف  اإليها  الو�شول  يتعذر  ا�شتثنائية،  حالة  يف 

يف  الأ�شيل  ال�شكل  )نظرية   
)19(

اليومية...«  احلياة 

ينبعث  الفن،  نقاء  فعدم  »ويتكيفيت�س(.  امل�رسح، 

من حقيقة اأن املرء ل ي�شتطيع جتنب تفرد امل�شاعر 

ال�شكل  ح��ول  الفهم  �شوء  وجميع  امليتافيزيقية 

من  اأحكام  والت�شويه.  اخللق  واإع��ادة  واملحتوى، 

تكوين  اأحب  ل  لأنني  بيكا�شو  اأحب  ل  اأنا   « نوع: 

ال�شكل«،  عن  ومفاهيمه  األوانه  وتناغم  لوحاته، 

�شده.  يقال  ما  يوجد  ول  متاما،  مقبول  حكم  هو 

ولكن عندما تقول: » اأنا ل اأحب بيكا�شو لأنه ير�شم 

النا�س مثل مكعبات ملونة ل تتوافق مع الطبيعة«، 

فاإننا ن�شدر حكما ل معنى له، ويك�شف عن جهل 

ال�شخ�س، فيما يتعلق بالغر�س من الر�شم. انه مثل 

�شخ�س يقول: »اأنا ل اأحب ال�شمك باملايونيز لأنه 

)20(
لي�س نائم يف الدرجة الأوىل«.

 على هذا النحو، فاإن اإبداعات خمتر هذه املخرجة، 

البولنديني  املوؤلفني  م�رسحيات  مع  تتكيف  ل 

الكبار، واإمنا هي م�شتوحاة بحرية من موا�شيعها 

�شجل  تغريات  اإن  �شيما  ل  واقتبا�شاتها.  القوية 
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واله�شا�شة  العنف  الت�شظي حيث  و�شدمات  الأداء، 

املاأ�شاة  فيها  وتتحول  عرو�شها،  يف  تتناوب 

فجاأة يف بع�س الأحيان اإىل غروت�شك حيث مي�شك 

الالمعقول بتالبيب غري الواقعي. 

 اإن قوة وموهبة فن اإليزابيت ت�شك�شوك يف الرق�س 

تكون  �شخ�شياتها  جعل  يف  يكمن  والإخ����راج، 

حالية، ومقروءة ب�شكل كامل، وترغم اجلمهور على 

اإىل  . ومن هنا تنبثق احلاجة  م�شاركتها حالتها 

الختالط - لكيال نقول الن�شهار- بني املمثلني-

ا يف بع�س 
ً
الراق�شني واجلمهور. قد يبدو هذا مزعج

يف  ي�شمح  ولكنه  لهم.  بالن�شبة  ومقلقا  الأحيان 

تطهري  حلالة  اجلمهور  و�شول  اإىل  املطاف  نهاية 

حقيقية، وت�شمح، يف ذات الوقت، للم�رسح املعا�رس 

يزال غري م�شتك�شف  انخراطه يف م�شار ل  باإعادة 

ب�شكل كاٍف.

»Matka « الأم • م�صرحية 
  ع�رسة مر�شى يقتحمون خ�شبة امل�رسح، يف موكب 

ع�شبي،  ب�شكل  ي�شحكون  بت�شنج،  مي�شون  غريب. 

على  �شمادات  ي�شعون  ال�شواد،  يحيطها  عيونهم 

هل  كمتفرجني:  نحن  نت�شاءل  بحيث  روؤو�شهم. 

اأم  هزيل  فار�س  جمرد  هو  هذا  الهلو�شة  تعبري  اأن 

�شاعة  العر�س، خالل  ياأخذنا  كابو�س؟.  بداية  انه 

مع  الزوبعة،  من  نوع  يف  دقيقة،  ع�رسة  وخم�شة 

رق�س يتخذ من املوت مو�شوعا، مواكب خمتلفة، 

عر�س جل�شات لثقافة الإعالن، وم�شهد حرب. كل 

هذا يحدث برفقة مو�شيقى واإ�شاءة اأنيقة جدا. هل 

اأننا  اأم  املجانني  هوؤلء  جنون  يف  غارقون  نحن 

الأعالم  و�شائل  تاأثري  حتت  الأرواح  غربة  ن�شهد 

كل  اإبداعنا؟  تخنق  والتي  مكان  كل  يف  املنت�رسة 

هذا يف نف�س الوقت.

  بني احلركات الكوريغرافية والختفاء الظاهري 

للن�س، كل �شيء ياأتي لزعزعة عاداتنا كمتفرجني، 

»تاديوز  م�رسح  يف  تقريبا  متاما  يحدث  مثلما 

املفهوم  ت�شك�شوك،  منه  ت�شتعري  ال��ذي  كانتور«، 

ال�شلطة  الدادائية، واتهام  الراديكايل املوروث من 

وكذلك  للب�رس،  حدث  الذي  والعنف  وجتاوزاتها، 

اأي�شا ذكريات املا�شي التي جتعل اأ�شباح الذاكرة 

والقوة  طفولتهم،  بقايا  مع  ال�شطح،  فوق  تطفو 

املزرقة  املبي�شة،  ال��وج��وه  لهذه  البال�شتيكية 

غري  باأ�شوات  خاللها  من  تتحدث  التي  الرمادية، 

عليه.  هي  ما  بخالف  اآخر  �شيئا  لترز  اأ�شواتها، 

نهاية  الكارثة،  امل��وت،  احلياة،  نهاية   « ف�شور 

العامل، لي�شت بدون �شبب«21. ما اأعي�شه يف داخلي 

اإن ما  ياأخذ �شكل �شوناتا، خميفة وغري حمتملة«، 

يقوله ال�شاعر )رولند جرياولت، قبل اأن ينفجر يف 

لأن  الكوميدية(،  ب�شخ�شيته  له  عالقة  ل  البكاء، 

معنى العبث والغروت�شك يف هذا العمل، م�شاعف. 

والفكاهة �شوداء جدا اأي�شا.

اإليزابيث ت�شك�شوك    داخل م�رسح املختر، ت�شور 

كما  للممثلني  كتطهري،  امل�����رسح��ي��ة  ال��ت��ج��رب��ة 

للمتفرجني، وكبحث عن احلقيقة الداخلية وال�شكل 

املالئم. يف هذا امل�رسح اجل�شدي املكثف، والعميق 

يف  املتفرجون  ي�شارك  الوقت،  ذات  يف  والروحي 

املمثلني،  مع  ا�شتثنائية  عالقة  يف  الف�شاء،  قلب 

امل�رسح  بني  الفا�شلة  احل��دود  اإلغاء  يتم  اأن  بعد 

وال�شالة. اإنه بحث يف الأ�شداد، التي جتدد وحتفز 

الفكر، وت�شحذ احل�شا�شية، وخيال الع�شالت، وتوقظ 

املفرت�س،  ال�شتفزاز  خالل  من  بحث،  الإن�شان؛  

ا�شتجوابه  ويف�شل  اجلمهور  ك��ي��ان  يهز  ال���ذي 

الوجودي، وحتى قلقه ... 

راق�شني  �شتة  وابنها،  الأم  حول  العر�س  يجمع    

ردهة  يف  العر�س  يبداأ  وراو،  مو�شيقيني  وثالثة 

لالفونتني،  الق�شائد،  بع�س  باإلقائه  امل�����رسح 

الختيار  ت��ارك��ا  وف��ريي��ل��ن،  م��ارت��ني  ل  ب��ودل��ري، 

والتقدير للمتفرجني، ولكن من خالل و�شع �رسوط 

نعرف  ا�شتقرارهم، خا�شة عندما  تزعزع  مفاجئة 

اأن بقية العر�س الذي ل يحتوي على �شيء اأثريي، 

الكحول،  تدفق  حيث  بالنحطاط،  يغرقنا  �شوف 

وانت�شار املخدرات بحرية اأكرث من الكالم ... واأكرث 

احلقيقي  باملعنى  ال�شدمة«  »فن  يفاجئنا، هو  ما 

للكلمة، الذي تلجاأ اليه »اإليزابيت ت�شك�شوك«، » فن 

�شد اغرتاب ع�رسنا، دون تنازل اأو ن�شف قيا�س« 

كما تقول. وهذا يف الواقع الهدف، الذي ت�شل اإليه 
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من خالل اإرباك املتفرج بال�شور ال�شادمة العنيفة 

نة اإىل اأق�شى حد )لكن بع�س اجلمال يكمن 
ّ
وامللو

يف قبحها(، اأي كلي�شيهات يرف�س املرء يف بع�س 

ال�شتيالء  وبهذا   ... بها  الع��رتاف  حتى  الأحيان 

الطوعي على املتفرج، الذي ي�شعر حينئذ، بالده�شة 

لديه  يعد  مل  وال��ذي  ال�شاعقة،  وحتى  والرتهيب، 

وقت كاٍف للرد، با�شتثناء الهرب عن طريق اأغالق 

ه�شا�شة  بالطبع  تعك�س  �شور  قوقعته.  يف  نف�شه 

قدرته  وعدم  جبنه  اأي�شا  ولكن  الأن�شان  و�شعف 

مغالته  وبالتايل،  ال��رد،  وكذلك  التوا�شل  على 

الذي  الأمل  وب�شي�س  احلوار  بداية   ... وجتاوزاته 

نهاية  يف  اإل  يحدث  ل��ن  املخرجة،  عنه  ت��داف��ع 

العر�س، مثل خال�س. 

مثري  هو  كما  وعنيف  مذهل،  ب�رسي  عمل  اإن��ه    

لعدم  جم��ال  ي��رتك  ول  الفكر  ي��غ��ذي  للده�شة، 

املبالة؛ عمل يتاأرجح بني امل�رسح والأوبرا-روك 

امل�رسحية  بداية  حتى  ننتظر  يرتكنا  ل  والرق�س. 

بحد  اأن م�رسحها  يبدو  اإذ   ،Witkiewicz لدخول عوامل 

بالغريب،  لي�س  وه��ذا  العوامل،  لهذه  جت�شيد  ذات��ه 

طاملا انه الفنان املف�شل لديها. من خالل التمزق 

تقدم  وابنها،  الأم  بني  حتدث  التي  والتجاوزات 

وميتافيزيقا  حام�شا  ا 
ً
تف�شري ت�شك�شوك،  اإليزابيث 

لعوامل Witkiewicz واأ�شئلته حول معنى امل�رسح.

للغرابة   
ٌ
م��ث��ري مم��ر  ي��ق��ودن��ا  ن�شل،  م��ا  مب��ج��رد   

والأ���ش��ود،  الأحمر  اللون  عليه  يطغي  والده�شة، 

على  مالب�س  يلب�شن  اأزي���اء  بعار�شات  م��اأه��ول 

روح  عليه  تهيمن  ب��ار،  اإىل  القوطي«   « ال��ط��راز 

كاأ�شا  يحت�شي  والكل  املقبالت،  حيث  النحالل. 

�شتاأجج  التي  الكحول  لتذوق  كدعوة  النبيذ،  من 

جنون �شخ�شيات Matka. وهكذا تنحل احلدود، 

التي  الفوا�شل  اإذا كانت هذه  ومل نعد نعرف فيما 

اأنها جمرد  اأم   من العر�س، 
ٌ
حتدث يف احلانة جزء

انتظار كال�شيكي قبل بدء العر�س. واأخريا، يدعونا 

املمثلون ملتابعتهم اإىل ال�شالة، حيث ت�شدح فيها 

تدجمنا  والتي  الإلكرتونية  ال�شالفية  املو�شيقى 

على الفور باحلدث.

�شكرية،   
ّ
اأم عذابات  الأم،  اأو   Matka عمل  ي�شور   

ليون،  ابنها،  طغيان  اأمام  املخدرات  على  مدمنة 

عبقريته  تنجح  ل  وال��ذي  للغاية،  رمبا  املحبوب 

البداية  من  ن�شعر  �شيء.  اأي  يف  املفرت�شة  الفنية 

اأننا منخرطون يف عامل ليون املليء بالتجاوزات، 

حيث ت�شكل ال�شهوة والكحول اأ�شا�شا له. الأم، اأرملة، 

اإىل جانب ليون، تك�شف عن �شعور بالذنب ل يخلو 

النهاية  يف  فليون  ال��ذات:  عن  اأي�شا،  الر�شا  من 

امل�رسحية،  اأح���داث  تقدم  وم��ع  ونتاجها.  ابنها 

اأوديبي  غمو�س  اإىل  والب��ن  الأم  عالقة  تتطور 

معقد. وعندما يتزوج ليون، يدفع الف�شق اإىل اأق�شى 

ما ميكن، برفقة زوجته يف ليلة ل تعرف احلدود. 

يرتدي  وهو  اإل  البن  يظهر  ل  اللحظة،  هذه  منذ 

ال�شخ�شية  تناق�س  يتفاقم  وهكذا  الزفاف.  بدلة 

هي   Matka هل  ما.  نوعا  لاللتبا�س  مثريا  وي�شبح 

طوال  على  اجلالد؟  اأم  ال�شحية  الع�شيقة،  اأم  الأم 

الكثري  مثل  ال�شخ�شيات  تتطور  امل�رسحية،  هذه 

احل��وار  على  ال��ق��ادرة  غري  املتحركة،  الدمى  من 

م�شاريعها  تنفيذ  على  القادرة  وغري  ت�شاء،  كما 

الإبداعية، وغري القادرة على حتقيق نف�شها.

لال�شمئزاز«  املثرية  امل�رسحية   « ه��ذه  تتاألف    

وخامتة،  ف�شلني  من  ويتكيفيت�س،  و�شفها  كما 

الوجود،  م�شاألة  تثري  مزعجة  متاهة  اإىل  وتقودنا 

ولكن اأي�شا م�شاألة الإبداع الفني. بحيث يت�شاعف 

خالل  من  اأول،  ويتكيفيت�س،  الإخ���راج،  ه��ذا  يف 
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امل�رسح،  دور  ح��ول  كموؤلف،  ت�شاوؤلته  ت��ردي��د 

و�شكله، والن�شان املبدع، وثانيا اأي�شا، من خالل 

النوع  هذا  يف  ببطء  يتجول  الذي  ليون،  �شخ�شية 

الإب��داع  م�شاألة  و�شع  يتم  الوجودي.  املطهر  من 

الفني با�شتمرار يف منظور الوجود، وتتزامن عدم 

قدرة ليون على العثور على اإجنازه الفني مع عجز 

واحد  كل  ابنها،  تربية  على  قدرتها  وع��دم  الأم 

القدري  م�شريه  من  الهروب  عبثا  يحاول  منهما 

يف اخللق. ومع ذلك، تبقى الدعابة قائمة يف هذا 

اللوحات  امليتافيزيقي، وتكمن وراء معظم  العامل 

امل�رسحية.

  الفيديو الذي ت�شتخدمه املخرجة يحاول اأن يعطي 

النطباع باأنه يف قلب عامل من امل�شاعر الق�شوى، 

الت�شوير  وق��ت  يف  كامال  ا�شتثمارا   ويحتاج 

للتقاط اجلوانب ال�شوتية واجل�شدية والكورغرافية 

ال�شورة.  للم�رسحية من خالل  العاطفية  والأجزاء 

وقد متت درا�شة كل لقطة بعناية فائقة، لأجل جر 

ذلك،  من  الهدف  كمراقب.  موقعه  خارج  املتفرج 

هو غمر امل�شاهد يف هذا الكون واإظهار كل تعبري 

للوجه، لالإمياءة، الذبذبة، واهتزاز كل ج�شد. ولهذا 

على  ق��ادرة  تكون  اأن  لقطة  كل  على  يجب  ك��ان 

تقريب املتفرج من كل ممثل، راق�س، لأجل تف�شري 

اأي جعله يظهر  ح�شوره اخلا�س، وكذلك رغباته، 

املكان،  هذا  يف  الوقت  نف�س  يف  ويعر�شها  نف�شه 

وهذا الكون، من خالل ان�شمامه اإىل هوؤلء املمثلني 

�شخ�شيات،  ن�شف  ي�شبهون  الذين  اخل�شبة،  على 

ن�شف دمى، وهم مينحونا جتربة عاطفة جمالية، 

اإزعاجنا  يريد  تفاعلي  م�رسح  اأمام  نحن  �شيما  ل 

�شيئا  لنا  ويقول  كمتفرجني  ال�شغرية  راحتنا  يف 

عن ا�شتعباد املجتمع لنا.

دورا  تلعب  ت�شك�شوك،  اإليزابيت  املخرجة  كانت    

رئي�شيا يف العر�س، تت�رسف ك� » كوروديدا�شكالو�س 

، ل �شيما اإن معرفة امل�شارح 
)22(

 chorodidaskalos �

املخرج  اإن  اأظهرت  العامل  يف  وامل�رسح  القدمية 

واخرتاع  م�رسحيا،  كاتبا  يكون  لأن  ملزما  لي�س 

على  وميكنه  الن�س.  ق��راءة  من  انطالقا  الإخ��راج 

طريق ال� chorodidaskalos الإغريقي- مدرب اجلوقات 

الغنائية الراق�شة- ا�شتخدام الن�س كمادة لتحقيق 

العر�س الذي يبحث يف مكان اأخر عن م�شار الن�س 

مثل  امل�رسح.  اإعادة م�رسحة  وبالتايل  معناه،  يف 

لأن  فقط،  لي�س  عرو�شه.  يف  كانتور«  »ت��ادي��وز 

هذا الأخري يربط، كما يقول هان�س ليمان، م�رسح 

 ،
)23(

الدراما بعد  ما  م�رسح  مع  ال��درام��ا  قبل  ما 

املو�شيقية  الو�شائل  مع  عر�شه  يخلق،  لأنه  واإمنا 

على  حا�رسا  نف�شه  هو  ويكون  العامة.  والثقافة 

خ�شبة امل�رسح، ك�شخ�شية اأ�شا�شية يف العمل، وحده 

م�رسحية  ففي  وهكذا،  لعبها.  ي�شتطيع   الذي  فقط 

»عودة يولي�شي�س«، هناك فرقة جنود مت�شي ب�شكل 

يف  و�شوفييت،  نازيون  جنود  وكذلك  ميكانيكي، 

موكب ا�شتعرا�شي ع�شكري وهم ي�رسبون الأر�س 

كمان  يقودهم �شوت  الع�شكرية،  اأحذيتهم  بكعوب 

وحي  من  القلب  يدمي  حلنا  يلعب  الذي  احلاخام 

ولي�شت  معقولة،  غري  املركبة  ال�شورة   .
)24(

الغيتو

رمزية، ولكنها بكل ب�شاطة عبارة عن قوة عاطفية 

ل ت�شدق. ومع ذلك، فهذه امل�رسحية لديها ن�س، 

Stan� البولوين للكاتب  يولي�شي�س«  »عودة   بعنوان 

islav Wyspianski، ولكن هذا الن�س مل يكن بالن�شبة ل� 

اإليزابيت  وعر�س  للعر�س.  مادة  �شوى  »كانتور« 

لكاتب  اأي�شا  هو  والراهبة«  املجنون  ت�شك�شوك« 

بولوين » ويتكيفيت�س«، وهو اأي�شا مل يكن بالن�شبة 

يف  انطلق  )اإنني  تقول:  للعر�س.  مادة  �شوى  لها 

اخلا�شة.  الداخلية  حقيقته  من  املمثل،  من  عملي 

املنمذجة  ال�شخ�شيات  ا�شتغل على  اأعرف كيف  ل 

مع  اأتعامل  عندما  وحتى  »الكلي�شيهات«،  م�شبقا 

عمل ملوؤلف، اأجد �شعوبة يف القيام ب�شيء خمل�س 

اأحب  يجعلني  الذي  ال�شبب  هو  هذا  املوؤلف.  لهذا 

من  بالكثري  ي��زودين  لأن��ه   ،Witkiewicz مع  العمل 

اأو  �شورة  لإن�شاء  تلهمني  اقتبا�شات  اأخذ  احلرية. 

فاأ�شمم  بها،  جداً  مهوو�شة  اأكون  ما  غالبًا  �شور. 

راأ�شي،  يف  اأتلقاها  التي  ال�شور  هذه  حتقيق  على 

دائمًا  تظل  لكنها  داخلي.  يف  العمل  يبداأ  وهكذا 

مرتبطة بروح املمثلني الذين يلهمونني اأي�شًا. اإنه 

)25(
اخللق الدائم(. 

طقو�س  كبري  حد  اإىل  ت�شبه  طقو�شا  متار�س  اإنها    
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جميع  يف  تلعب  فهي  امل�رسح.  على  كانتور  تاديوز 

متثل  كانت  »الأم«  م�رسحية  ويف  تقريبا،  عرو�شها 

من  نف�شها  متنع  مل  ذل��ك،  مع  ولكنها،  مهما،  دورا 

مالحظات  لإعطاء  اللحظات،  بع�س  يف  الدور  ترك 

ون�شائح، لهذا اأو ذاك من املمثلني، واأحيانا حتى نقد 

وعتاب، ملدير الإ�شاءة وال�شوت واملوؤثرات ال�شوتية 

»كانتور«  يفعل  مثلما  اجلمهور،  اأم��ام  والب�رسية 

العر�س،  م�شداقية  يك�رس  ما  ذاته  بحد  وهذا  متاما. 

ويحيل العر�س، بالتاأكيد، اإىل اأداء غري اأر�شطي.
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  مدخل:  

 عددا من املحا�رضات 
)1(

قّدم الفيل�سوف »جيل دولوز«

حول  دارت  املن�رضم،  القرن  من  الثمانينات  بداية 

م�ستهل  يف  نّبه  وقد  الفل�سفة،  اأو  والفكر   
)2(

ال�سينما

املحا�رضة الأوىل اأن فكرة تقدمي درو�س حول ال�سينما 

فما  عنه،  بعيدة  ال�ّسابع  الفن  حول  حما�رضات  اأو 

عمل  هو  اإمنا  املحا�رضات،  هذه  طوال  عليه  �سُيقدم 

اإذن ما هي حيثيات هذا  األفه اإىل يائه،   فل�سفي من 

العمل اإْن جاز التعبري ؟ 

باأ�شياء  �لقيام  يف  يرغب  �أنه  �بتد�ء،  »دولــوز«  علن 
ُ
ي

�آخر  تلتقي  �أنها  غري  �لظاهر،  يف  خمتلفة  جدُّ  ثالثة، 

�لأمر. 

 » مادة وذ�كرة« ميثل 
)3(

ل: قر�ءة كتاب برغ�شون
ّ
-�أو

�أو  ��شتد�رة   �لربغ�شون   �لفكر  م�شار  يف  �لكتاب  هذ� 

خطي،  ت�شل�شل   تقدم  �إطار  يف  يندرج  ل  �لكتاب  لفة، 

ما،  �شيئا  لم�س  قد  هذ�  كتابه  خالل  من  فربغ�شون 

هذ�  »دولــوز«  و�شف  �لعتبار  ولهذ�  ر�جعا،  �أقفل  ثم 

»دولوز«  باأن  نقول  و��شتز�دة  �لعادي.  بغري  �لكتاب 

�لأول  »�لربغ�شونية« وحتديد� ف�شله  و��شتناد� ملوؤلفه 

و�لذي جاء حتت عنو�ن – �حلد�س بو�شفه منهجا – قد 

ذهب �إىل �عتبار �لدميومة و�لذ�كرة و�لندفاع �حليوي 

�حلد�س  ا 
ّ
�أم �لربغ�شونية،  �لفل�شفة  يف  كربى  حمّطات 

فهو مبثابة �ملنهج لهذه �لفل�شفة، وهو -�أي �ملنهج- 

يف تقدير »دولوز« وح�شب »برغ�شون« ل يعترب �شعور� 

ول هو �إلهاما، ول حتى تعاطفا م�شو�شا، �إّنا هو على 

�لعك�س من ذلك، منهجا قد �أُعمل يف بلورته �لنظر، �إّنه 

من �ملناهج �لفل�شفية �لأكرث �شبطا، ي�شتند �إىل قو�عد 

بالدقة  ندعوه  ما  برغ�شون  منظور  يف  هي  حمــّددة، 

�لفل�شفية، �أي بالطبع »برغ�شون« يوؤكد على �أّن �حلد�س 

يعود  وذلك  �لدميومة،  قبال  يفرت�س  منهجا،  بو�شفه 

�أرفقت بالدميومة، و�لتي تبدو حا�شمة  لعتبار�ت قد 

للغاية؛ فكلما �نتقلنا من درجة �إىل درجة من درجات 

�أي  فل�شفيا،  منهجا  بو�شفه  �حلد�س  بنى 
ُ
ي �لدميومة، 

دميومي  و�شع  من  تدرجي  لنتقال  تبعا  يت�شّكل 

هذ�  هل  هو  يح�رضنا  �لذي  و�ل�شوؤ�ل  �آخر.  و�شع  �إىل 

�لنتقال �لتدرجي هو �رتقاء من �أدنى �إىل �أعلى؟ لي�س 

هذ� وح�شب، �إنا هناك �شيء �آخر قد ي�شتوقف �لقارئ 

طبيعة  من  �لربغ�شوين،  �ملنهج  طبيعة  �أّن  يف  يكمن 

�لزمن  حركة  من  ��شتخال�شا  ��شتخل�شت  قد  حيوية، 

ولي�س  بالدميومة،  »برغ�شون«  يدعوه  ما  �أو  �ملعي�س، 

�لتجرد،  فائق  تاأملي  جهد  عن  �ملنبثق  �ملنهج  بذ�ك 

فعملية �ل�شتخال�س ت�شطبغ عنده بال�شبغة �حليوية 

�إن مل نقل بال�شبغة �لع�شوية، وهذ� �لذي ميثل بالن�شبة 

»لدولوز« – ح�شب ما نت�شوره -  �جلانب �لإبد�عي يف 

عنفو�ن   عن  كثري�  نبتعد  ل  فمعه  »برغ�شون«،  فل�شفة 

ما  بحروف  ويقيد  يكتب  وهاهنا  وحر�رتها،  �حلياة 

يعي�شه ويختربه �لإن�شان �لفيل�شوف، وقد يكون هذ� من 

بني �لأ�شباب �لتي جعلت »دولوز« ينجذب �إىل فل�شفة 

 ُغوِزي م�صطفى*

الفل�سفة و ال�سينما

بح�صب ت�صور »جيل دولوز«

* كاتب و�كادميي من �جلز�ئر 



 
)4(

برغ�شون، فل�شفة قد �شدرت عن روؤية وم�شاهدة

�حلكم«،  ملكة  »نقد  »كانط«5  كتاب  ثانيا:قر�ءة   -

ُعقد بني  قد  �لكانطي يكون موعد  �ملنجز  بظهور هذ� 

مع  خا�شة  �لكانطي  و�لفكر  عامة  �لفل�شفي  �لفكر 

�لعلو، مثله مثل كتاب برغ�شون »مادة و ذ�كرة« ولكن 

لأ�شباب خمتلفة، كتبه كانط وقد بلغ من �لعمر مبلغا، 

م�رضوعه  �لفيل�شوف  �أمت  �أن  بعدما  متوقع  غري  وكان 

ُتبنى  �ملفاجئ  كتاب  هذ�  ظهور  مع  ولكن  �لنقدي، 

�جلميل  �إىل  فيه  يتطرق  �لذي  �جلمال  علم  �أو  ��شتتيقا 

و�أ�شياء �أخرى �أ�شمى من �جلميل �أو حميطة به. 

�ل�شينما  مو�شوع  �إىل  �لتطرق  ــوز  دول رغبة  ثالثا: 

و�لفكر. 

مركب  مو�شوع  مقاربة  لكيفية  �لعر�س  هــذ�  بعد 

ف �إجر�ئيا على  طريقة 
ّ
كمو�شوع �ل�شينما و�لفكر نتعر

�لق�شايا  تناول  يف  �ملتبعة  �لفل�شفية  �لطرق  من 

 من جهة عن 
ّ

عرب
ُ
م �أفق  �لفل�شفي،  �لأفق  تقع يف  �لتي 

�أخرى ت�شليط �ل�شوء  �لفيل�شوف ومن جهة  �هتمامات 

على ما حتفل به �حلياة من مو��شيع وظو�هر كثرية 

�شو�ء  حــّد  على  �لفل�شفية  للقر�ءة  قابلة  ومتباينة، 

كان،  مهما  مو�شوع،  �أو  ظاهرة  لأي  �إق�شاء  ودون 

بني  ز�وج  قد  وتب�رض  نظر  بعد  حتديد،  �ل�شيء  فقيمة 

من  ده 
ّ
عب طريق  يف  »دولوز«  ي�شري  و�لتحري.  �لتعقل 

مو�د �أ�شا�شية ثالث تبدو للر�ئي وللوهلة �لأوىل، �أْن ل 

برغ�شون  كتابي  �أي بني  بينها،  م�شرتكا يجمع  قا�شم 

»نقد  كانط  وكتاب  �ملبدع«  و«�لتطور  وفكر«  »مادة 

�أنه يف م�شتوى  �ل�شينما، غري  ملكة �حلكم« وتفكر يف 

تلتقي  �ملحاور  �أو  �ملــو�د  هذه  فاإن  �مل�شتويات،  من 

�أي  �لثالث  �ملــحــور  وبوتقتها  وجهتها  متعانقة، 

�ل�شينما و�لفكر، و�ل�شوؤ�ل �لذي قد يتبادر �إىل �لذهن ما 

�ل�شبيل �إىل بلوغ حلظة �لتعانق و�لو�شال بني �لفل�شفة 

و�ل�شينما؟

لنف�شه  �رت�شى  وقد  �لت�شاوؤل  هذ�  عن  »دولوز«  يجيب 

بنّي،  �لأمــر  لربغ�شون   فبالن�شبة   ، طريقا  �ملرحلية 

و�لوحدة بني �لفكر و�ل�شينما و�شع قائم، و�ملرء قادر 

�إىل هذه  ت�شري  ُتثبت وتوفر و�شائج  على تقدمي قر�ئن 

�لفكر،  وعــامل  �ل�شينما  عامل  بني  �ملفرت�شة  �لوحدة 

فكيف ذلك؟

ل »مادة و فكر« �شدر �شنة 1896 �لكتاب 
ّ
�لكتاب �لأو

�لكتاب   ،1907 �شنة  �شدر  �ملبدع«  »�لتطور  �لثاين 

�شينمائي  عر�س  ل 
ّ
�أو مــع  ن�رضه  تــز�مــن  قــد  ل 

ّ
�لأو

لالإخوة »مليار« يف دي�شمرب من عام 1895بباري�س، 

�إىل  برغ�شون  فيه  �س 
ّ
تعر فلقد  �لثاين  �لكتاب  ــا 

ّ
�أم

ثمة  معترب،ومن  ومبقد�ر  بجالء  �شينمائية  ق�شايا 

قارب فيه فيل�شوف 
ُ
ل �لذي ي

ّ
عد �ملوؤلف �لفل�شفي �لأو

ُ
ي

ق�شايا �شينمائية، ففي �لف�شل �لر�بع من هذ� �لكتاب 

�ل�شينمائية  �لفكر  باآلية  �شماه  ما  برغ�شون عن  يتكلم 

. �ملثري لال�شتغر�ب حقا بالن�شبة  و�لوهم �مليكانيكي 

�أّن  �أولية  لقر�ءة  و��شتناد�  يبدو،  �ملبدع«  لـ:«�لتطور 

نقد  �أو  ف�شح  �إىل  موؤلفه  ور�ء  من  ي�شعى  »برغ�شون« 

يالحظ  وهذ�  �ل�شينمائي،  بالعمل  �ملرتبط  »�لوهم« 

�لآخر  للموؤلف  بالن�شبة  �لر�بع.  �لف�شل  يف  حتديد� 

�أّن  �لقول  فيمكن  خمتلف،  �حلــال  ذ�كــرة«  و  ــادة  »م

به  �لقيام  �أي�شا  مّت  قد  �لكتاب،  �إجنازه يف هذ�  مّت  ما 

�شفي 
ُ
ولكن بطريقة مغايرة يف �ل�شينما، وهذ� �لذي ي

على هذ� �ملنجز �لربغ�شوين �شفة �لغر�ئبية، وبالتايل 

د.
ّ
يب�شمه بب�شمة �لتفر

تفكري  لكل  �أ�شا�شا  »دولوز«  �عتربه  و�أخري  �آخر  كتاب 

فل�شفي حول �ل�شينما ل�شاحبه« كانط« مو�شوم »بنقد 

مو�شوع  �لأوىل  ف�شوله  يف  تــنــاول  �حلــكــم«  ملكة 

فلم  جميال؟  �ل�شكل  يكون  متى  عن  مت�شائال  �جلميل 

�لكال�شيكي،  �جلمال  علم  جمال  عن  بالتايل  يخرج  

�لتحليل  �شري  تابع  بل  �حلّد،  هذ�  عن  يتوقف  مل  لكنه 

لريتقي ل�شيء �أرفع �شيكون �إعالنا عن ��شتتيقا جديدة 

لروؤية  �حلامل  �لرومان�شي،  �لتيار  �نبثاق  ثمة  ومن 

�ل�شامي  �إنه  و�لعامل،  �لإن�شان  عليه  يكون  ملا  جديدة 

 كهذ� هو �لذي مّكن 
ٌ
�أو �جلليل- le sublime-.طرح

جتد  لأْن  بالفكر  �ل�شورة  عالقة  كاإ�شكالية  لإ�شكالية 

لنف�شها حيز� للدر��شة و�لبحث و�لقر�ءة.

مركز  لبلوغ  �ملو�شوعية  �لــ�ــرضوط  هياأ  �أْن  بعدما 

دولوز«  »جيل  فاإن  و�ل�شينما،  �لفل�شفة  وهو  �ن�شغاله 

�لعمل  ت�شّهل  �أجز�ء  �إىل  �لعمل  مو�د  تق�شيم  على  عزم 

وُتلّطفه :
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�جلزء �لأّول: �أطروحات برغ�صون حول 

�حلركة :

للفيل�شوف  ت�شوره  �جلزء عار�شا  هذ�  »دولوز«  يقّدم 

�لفيل�شوف،  تتخيل  فاأْن  ملتلقني،  �لفل�شفية  وللفكرة 

لك هذ�، لن يكون �شعبا ول ب�شيطا ول معّقد�، 
ّ
فاإن تخي

تعلقت  وقــد  فكرة  د�ئما  هي  �لفل�شفية  �لفكرة  لأّن 

بقاعدة، باأ�شفل وب�شقف، لها عّدة �إ�شقاطات، ولها �أكرث 

مك ما، وكل طبقة من 
ُ
من م�شتوى تعبريي و�حد وب�ش

مك تو�زي وتنا�شب فهما ما، ول تعار�س بني 
ُ
هذ� �ل�ش

مك.
ُ
م�شتويات هذ� �ل�ش

�أن  ميكن  فل�شفية،  فكرة  �أو  فل�شفي  مذهب  وتقدمي 

»دولــوز«  يعطي  �أكرث  ولتو�شيح  �شتى  بطرق  ننجزه 

يقّدم  كان  حيث   
)6(

»ليبنتز« �لفيل�شوف   
ّ

يخ�س مثال 

�أفكاره لالآخرين وفقا مل�شتو�هم �لعقلي وهذ� بح�شب 

�عتقاده. و�لأمر قد يكون �شبيها بالن�شبة »لربغ�شون«، 

فهناك �شفحات يف موؤلفاته غاية يف �لب�شاطة ُتفهم 

دون عناء، وهناك �شفحات �أخرى تتطلب جهد� بغية 

فهمها، وهناك �شفحات �أخرى �أي�شا، بحاجة �إىل بذل 

جمهود م�شاعف لإدر�كها.

وعليه، فاإن برغ�شون يقرتح �لتايل: 

�ثنان  تقدمان  �لأطــروحــة  لهذه  �لأوىل:  �لأطــروحــة 

�إليهما يربز  �لتطرق  يقرتحهما »برغ�شون«، لكن قبل 

للعامل  برغ�شون  روؤيــة  ــوز«  »دول

�إنه عامل خليط  �لذي نعي�س فيه، 

�متز�جا  �لأ�ــشــيــاء  فيه  متــتــزج 

�إنه  غري.  ل  �ل�شكل  بهذ�  وتتاألف 

وعمل   ، كمعطى  لنا  يتبدى  ما 

يف  تتمثل  وظيفتها  �أو  �لفل�شفة 

من  �ملتكرث  �خلليط  هــذ�  حتليل 

مع  حتليل  كلمة  وتاأخذ  �لأ�شياء 

»برغ�شون« معنى مغاير� للمعنى 

�أن  �أْن نحلل هو  �ملتعارف عليه، 

�ل�شيء  من  �ملح�س  ن�شتخل�س 

ونطرح �ل�شو�ئب جانبا، فال�شيء 

نزوع  �أو  م�شيئة  تاأليف  �لو�حد 

 - �خلال�س   – �أو  �ملح�س  نحو 

من جهة ومن جهة �أخرى �جنذ�ب 

�أو  �ملح�س  عن  �لبحث  هو  و�لتحليل  �ل�شو�ئب.  نحو 

�لذي  وهذ�  �ل�شيء  متف�شالت  و�كت�شاف  –�خلال�س- 
   - intuition– ندعوه باحلد�س

ب�شفتها  �حلركة  �لأ�شا�س،  منطوقها  ل: 
ّ
�لأو �لتقدمي 

مع  قطعي  تعار�س  يف  للق�شمة  قابلة  غري  دميومة 

�ملكان باعتباره ف�شاء قابال للق�شمة، وبالتايل، فاإن 

�لأحو�ل  مطلق  يف  تتطابق  ل  �جتياز  كفعل  �حلركة 

��شتحالة  تازة، ومن ثمة 
ْ
�أو �ملج بامل�شافة �ملقطوعة 

ما  هذ�  باملكان،  تطابقت  وقد  �حلركة  يف  �لتفكري 

�مل�شهورة:  مفارقته  يف   
)7(

»زينون« يقوله  �أن  حاول 

مهما  بال�شلحفاة  �للتحاق  من  يتمكن  لن  �أخيل  �إن 

�إن �لعتقاد  �إىل هدفه.  �ل�شهم لن ي�شل  �إن  �أو  رك�س، 

�لذي موؤد�ه �أن �حلركة هي تاأليف للم�شافة �ملجتازة 

لأن  وذلــك  للحركة،  حقيقي  فهم  �أمــام  عائقا  ميثل 

�لعتقاد قد ��شتقى مربر�ت وجوده من �عتبار �لعامل 

»برغ�شون«  ه  عدُّ
َ
ي و�لذي  لالأ�شياء،  مزيجا  �أو  خليطا 

�ملعطى �ملبا�رض للتجربة �ملعي�شة.

قورن  �إْن  للغاية،  ملفت  تقدمي  وهو  �لثاين:  �لتقدمي 

على  فياأتي  �لتقدمي  هذ�  منطوق  ا 
ّ
�أم ل، 

ّ
�لأو بالتقدمي 

�ل�شاكلة �لآتية: �إننا ل نعيد تاأليف �حلركة من تتابع 

يف  للحظات  تتابع  �أو  �ملكان  يف  ملو�قع  تعاقب  �أو 

ل و�لتقدمي �لثاين هو 
ّ
�لزمن.�مل�شرتك بني �لتقدمي �لأو
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�إحد�ثيات  �أو  �إىل مو�قع  �أحالت  �أن �ملقاطع �شو�ء  يف 

يف �لف�شاء –�ملكان- �أو دلت على حلظات يف �لزمن 

ل 
ّ
�لأو م�شار.�لتقدمي  يف  ماأخوذة  �شاكنة  مقاطع  هي 

�قت�رض على حتديد فرق من حيث �لطبيعة بني �ملكان 

�لقابل للق�شمة و�حلركة - �لدميومة غري قابل للق�شمة. 

ا �لإ�شافة �لتي يقّدمها �لتقدمي �لثاين فهو �لدعاء 
ّ
�أم

�لقائل بتاأليف �حلركة �نطالقا من �مل�شافة �ملنجزة ، 

ز يف �آن مقاطع �شاكنة 
ّ
هذ� �لعتقاد يف�شي �إىل �أْن ني

جهة  ومن  جهة  من  وللحظات  –�إحد�ثيات-  ملو�قع 

�أخرى لتتابع هذه �ملقاطع �ملفرو�س و�ملوؤ�ش�س على 

د �ملتجان�س �ملت�شاوي و�لتي ت�رضي 
ّ
فكرة �لزمن �ملجر

نوؤلف  �أننا  نّدعي  �ل�شكل  على جميع �حلركات، وبهذ� 

�حلركة  لأن  »برغ�شون«،  يرف�شه  ما  �حلركة.وهذ� 

�أو مقطعني مهما �شغر�،�إن �حلركة  تتم بني موقعني 

�لقيا�س وفق زمن متجان�س مت�شاو،  تقبل  متتنع ول 

فخطوة »�أخيل« تختلف عن خطوة »�ل�شلحفاة« ولهذ� 

عليها.  ويفوز  بال�شلحفاة  يلحق  �أن  من  �أخيل  يتمكن 

لي�س  لكن  للق�شمة،  قابلة  �لو�قعية  �حلركات  كل  نعم 

تبعا �أو ��شتناد� لوحدة متجان�شة جمردة؛ فلكل حركة 

�لو�قعي  من  �أ�شلفنا  كما  ولهذ�  �خلا�شة،  متف�شالتها 

»�ل�شلحفاة«.  خطوة  »�أخيل«  خطوة  تتجاوز  �أن  جد� 

مع بزوغ فجر �ل�شينما، ينبلج فهم جديد للحركة، فهم 

تقوم  نظره  ففي  برغ�شون،  وفهم  معار�شا  يلوح  قد 

باإعادة  خاطئ  وهم  �حلدود  �أبعد  �إىل  بدفع  �ل�شينما 

�حلركة،  مقاطع حلظية من  باأخذ  وذلك  �حلركة  بناء 

متجان�س  متتال  �أو  متعاقب  زمن  ب�شورة  لرتبطها 

وجمرد، يدفعنا هذ� �ل�شد�م، و�لذي يرت�ءى �بتد�ء بني 

�أن  �إىل   ، �ل�شينما  عليه  ُتقدم  وما  »برغ�شون«  ت�شور 

�أيام برغ�شون – 1907  نت�شاءل عن �رضوط �ل�شينما 

�إجمال ميكن ح�رضها يف ثالثة:  ،–
 اأ- التقاط مناظر) م�ساهد( بطريقة �ساكنة

 ب- وحدة جهاز التقاط املناظر) م�ساهد( والعر�س

اأ�سا�سيا  تقنيا  مبداأ  ُيعد  ال�سور:   ُبعد  ت�ساوي   ج- 

تثقيب  اأو  تخرمي  بف�سل  وذلك  لل�سينما،  بالن�سبة 

ال�رضيط ال�سينمائي. اإن مل يتوفر ت�ساو يف البعد بني 

التي  وال�سيغة  �سينما،  عن  احلديث  ل ميكن  ال�سور 

كانت عليها ال�سينما يف عام 1907 :توال اأو تعاقب 

حلظي يكفل جتان�س الزمن.

منذ  �أ�شو�طا  قطعت  قد  �ل�شينما  �أن  من  �لرغم  على 

 ، �ملبدع«  »�لتطور  »برغ�شون«  كتاب  �شدور  زمن 

�ل�شينمائي،  �ملجال  بها يف  �ملعمول  �لقاعدة   �أن  �إل 

�لأوىل  و�مل�شكلة  �ملفعول.  �شارية  �ل�شاعة  لزلت حلد 

مب�شاألة  تتعلق  �ل�شينما،  ظــهــور  مــع  �أثـــريت  �لــتــي 

�إدر�كها،  لأجــل  بحركات  متدنا  �لإدر�ك،فال�شينما 

درك �حلركة، »برغ�شون« عندما 
ُ
�مل�شاهد �ل�شينمائي ي

�أن  يريد  مــاذ�  بال�شينما،  �ملرتبط  �لوهم  عن  يتكلم 

يق�شد،  مــاذ�  يبحث،  مــاذ�  عن  هــذ�،  ور�ء  من  يقول 

وجهها 
ُ
�بتد�ء، ينبغي �أن نالحظ �أن �لنتقاد�ت �لتي ي

�شبغة  ذ�ت  هــي  ـــوز«  »دول ت�شور  يف  »برغ�شون« 

ذلك؟  فكيف  �لو�قعية،  بالنتقاد�ت  ولي�شت  ظاهرية 

مقاطع  هناك  �لتايل:  وفق  �ل�شينمائي  �لعمل  يقوم 

�ملَعاد  �حلركة  �إن  د، 
ّ
جمر زمن  ل�شكل  ُتخ�شع  �شاكنة 

عاد 
ُ
ي كة، 

َ
در

ُ
م حركة  �أي�شا  وهي  �شينمائيا،  �إنتاجها 

كانت  �إْن  هل  ثمة،  ومن  بو�شائل م�شطنعة،  �إنتاجها 

�لو�شائل م�شطنعة ي�شتلزم �أن �حلركة �ملعاد �إنتاجها 

هي �أي�شا م�شطنعة؟ يرى برغ�شون بخ�شو�س �لإدر�ك 

�لطبيعي �أّنه �إدر�ك للمختلط )للهائ�س( �أو للمزيج ويف 

�إىل  –يتجه-  �ل�شينمائي ي�شبو  �ملقابل فاإن �لإدر�ك 

فاإن هناك �ختالفا  )�خلال�س( وعليه  �إدر�ك �ملح�س 

بني �لإدر�كني ون�رضب مثال على ذلك بحركة �لطائر، 

�شينمائيا.  لإدر�كها  مطابقا  لي�س  طبيعيا  �إدر�كها 

حركة  �حلركة،  من  جتعل  �أْن  هو  �ل�شينما  طموح  �إن 

بال�رضورة  لي�س  �إنتاجه  �ملعاد  �إّن  حم�شة، خال�شة. 

�إنتاجه م�شطنعة،  و�شائل  كانت  و�إْن  م�شطنعًا حتى 

لنا  قّدم 
ُ
ي �ملطاف  نهاية  يف  �ل�شينمائي  �لإدر�ك  �إّن 

�أن  ينبغي  ل  برغ�شون  ت�شور  ويف  حم�شة،  حركات 

تتايل  مع  ول  �ملنجزة  �مل�شافة  مع  ل  �حلركة  نخلط 

ملقاطع �شاكنة، فكل حركة لها متف�شالتها �لطبيعية 

�خلا�شة، وعليه ل يوجد تطابق بني حركتني ومن ثمة 

م�شرتك،  و�حد  مبقيا�س  �حلركات  ُتقا�س  �أْن  ميكن  ل 

هذ�  يف  يكمن  فهو  �شينمائي  �إجناز  هناك  كان  و�إن 

فاحلركة  �حلركة،  �ل�شورة-  بني  جمعي  �لال  �لقر�آن 

دركة مبا�رضة،لذ� ميكن 
ُ
م تركيبية  �ل�شينمائية حركة 

ف �ل�شينما باأنها �ل�شورة-�حلركة، و�مللفت �أّن 
ّ
�أْن ُتعر
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يف  �إليه  وتطرق  �لأمر  هذ�  عن  حتّدث  قد  »برغ�شون« 

كتابه �ملو�شوم بـ: »مادة و ذ�كرة« وحتديد�ً يف �لف�شل 

ل من هذ� �لكتاب �ملعنون: ��شطفاء �ل�شور لأجل 
ّ
�لأو

متثل دور �جل�شم.

بناء  �إعـــادة  �إىل  �لقدمي  منذ  �لإن�شاين  �لفكر  �شعى 

مقاطع  �أو  �شاكنة  للحظات  تبعًا  �أو  ��شتناد�ً  �حلركة 

بناء  لإعــادة  طريقتان  هناك  �لعموم  وعلى  �شاكنة. 

�لقدمية  �لطريقة  �لفل�شفي؛  �لفكر  تاريخ  عرب  �حلركة 

بالفل�شفة  متعلقة  �لأوىل  �لطريقة  �حلديثة،  و�لطريقة 

و�لعلم �لكال�شيكيني –�ليونان مثال-، �لثانية متعلقة 

�لأوروبــيــة  –�لنه�شة  �حلــدثــني  و�لعلم  بالفل�شفة 

�لختالف  حــول  �لت�شاوؤل  يثار  عندما  نــوذجــا- 

و�حلديثة،  �لكال�شيكية  �ملعرفتني  �ملنظومتني  بني 

يف  و�ملتمثلة  �جلاهزة  �لإجابة  �لتقدمي  يف  ن�رضع 

�لكيفي،  �لطابع  عليها  يطغى  �لأوىل  �ملنظومة  �أّن 

�لكمي،  �لطابع  عليها  يغلب  �لثانية  �ملنظومة  بينما 

هذ�  �أّن  »برغ�شون«  لت�شور  تبعا  »دولـــوز«  ي�رضح 

�لنوع من �لإجابة غري نا�شج �أو غري تام، فكيف كان 

�لفيزيائيني �أو �لفال�شفة �لكال�شيكيني –�ليونانيني- 

يعيدون  كانو�  لقد  �حلركة؟  يدر�شون  �أو  قاربون 
ُ
ي

)مف�شلة،  خا�شة  حلظات  �إىل  ��شتناد�ً  �حلركات  بناء 

عيدون بناءها بناء مو�شعيا 
ُ
�أو ي ممتازة �أو جمتباة( 

قامت   
)8(

»�أر�شطو« فيزياء  مثال   ،  pose موقعيا  �أو 

وفق  �حلــركــة  حللت  حيث  �عتبارين  �أ�شا�س  على 

�إىل  �حلركة  عــودة  ُتنا�شب  �لتوقف  حلظة  حلظتني، 

ذلك  ولتبيان  �حلركة،  �أوج  �لأ�شلي،وحلظة  مو�شعها 

�لفن  ن�رضب مثال �خلط �ملقو�س، ولو نذهب باجتاه 

تبعا  يتحدد  �لفن  هذ�  حيث  كذلك،  فالأمر  �لإغريقي، 

جمتباة؛  �أو  خا�شة  مو�قع  �أو  حلظات  �إىل  ��شتناد�  �أو 

�أو  موقع  كلمة  ماذ�  �إىل  حينئذ  يطرح  �لذي  و�ل�شوؤ�ل 

مو�شع حُتيل؟ حتيل هذه �لكلمة �إىل �ل�شكل ، و�حلركة 

ك؟ 
ّ
يتحر �لذي  ما  �لظروف  هذه  ويف  مو�قع،  تنا�شب 

يف  �ل�شكل  دور  ويكمن  �ملــادة،  هو  يتحرك  �لذي  �إن 

�أخرى، وقد  �إىل  حتيينها للمادة �ملتحولة من �شورة 

�أمثلة  و�أر�شطو   
)9(

كاأفالطون �لإغريق  �لفال�شفة  قّدم 

معنى  �حل�شان  يجري  فعندما  �ملق�شود،  لإظهار 

ذلك �أّن مادة �حل�شان �أي ج�شمه تنتقل من �شكل �إىل 

�إىل �شكل متدد. و�إجمال، فاإن  �آخر، من �شكل  تقل�س 

ل  �لقدميني  و�لفل�شفة  �لعلم  من  �ملنبثقة  �لت�شور�ت 

ا تناول �لعلم �حلديث مل�شاألة 
ّ
ي�شمح بظهور �شينما. �أم

من  �نطلق  و�إْن  حتى  خمتلف  جديد  تناول  �حلركة 

�لقدمي، فكال  �لعلم  بينه وبني  معطى قاعدي م�شرتك 

تبعا  �حلركة  �إن�شاء  �أو  بناء  �إعادة  �دعى  �لعلمني  من 

خ�ش�س 
ُ
للحظات �أو مو�قع، غري �أّن �لعلم �حلديث مل ي

حلظة بامتياز ما، بل �عترب جميع �للحظات يف مقام 

وعليه  عد، 
ُ
�لب مت�شاوية  فاللحظات  ثمة  ومن  و�حد، 

ا كانت. 
ّ
�أي فاإّن �حلركة حُتدد تبعا للحظة ما، للحظة 

�لنقالب  هذ�  عن  تعلن  ثالث  �أمثلة  برغ�شون  يقّدم 

متثل  �أمثلة  �أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  �ملقاربة  يف 

 
)10(

»بكبلر« متعلق  ل 
ّ
�لأو �ملثال  �حلديث:  �لعلم  فجر 

متعلق  �لثاين  �ملثال  �لفلكي،  و�مل�شار  �لفلك  علم  و 

 و�شقوط �لأج�شام، �ملثال �لثالث متعلق 
)11(

»بغاليلي«

�إْن توقفنا عند �ملثال   وعلم �لهند�شة، 
)12(

»بديكارت«

�لإغريق،  عند  �لهند�شة  طبيعة  عن  وت�شاءلنا  �لثالث 

�آنذ�ك؟  �لهند�شية  �ملو�شوعات  تدر�س  كانت  وكيف 

لقلنا �أن �لكم �ملت�شل ) �لد�ئرة مثال( كان يحدد تبعا 

مبا�رضة  حتيل  فالد�ئرة  �خلارجي،  ل�شكله  لهيئته، 

عند  �لهند�شي  �ملو�شوع  بينما  �لد�ئري،  �شكلها  �إىل 

حمدد  هو  �مل�شار  هذ�  مل�شار،  تبعا  يتحدد  ديكارت 

هو  جديد�ً  وجــود�  لنف�شه  يتخذ  تعبري  حلظة،  كل  يف 

�ملعادلة، وما �ملعادلة يف م�شتوى من �مل�شتويات �إل 

حتديد ل�شكل هند�شي بالن�شبة للحظة، و�ملتعلق مب�شار 

�لبا�شط لهذ� �ل�شكل.

عن  �لت�شاوؤل  �إىل  وحتديد�  �ل�شينما  �إىل  وبالعودة 

تاريخيتها �أي �ل�رضوط �لتي ينبغي توفرها كي تظهر. 

فقد جاء �شلفا �لتلميح �إىل �أّن �ل�شينما ل ميكن �أن توجد 

�إل �إذ� تعلقت �حلركة بنظام مو�قع �أو مو��شع، �إذ�ً متى 

�حلركة  حُتلل  عندما  �ل�شينما  توجد  �ل�شينما؟  توجد 

وحتليل  تركيبها،  �رضط  �إىل  �لتحليل  هذ�  ويف�شي 

�لفوتوغر�فية،  بال�شورة  بال�رضورة  مير  �حلركة 

نظر �إليه من ز�وية من �لزو�يا 
ُ
 قد ي

)13(
و�لعامل »ماري«

�خرتع  �ل�شينما،  عامل  �نبالج  يف  �شاهم  �لذي  �لأول 

�حلركة  بــاإرجــاع  ت�شمح  بيانية  �أجهزة  �لعامل  هــذ� 

ت�شجيال  ُت�شجل  �لأجهزة  هذه  فكانت  ما،  حلظة  �إىل 
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وحركات  ح�شان  �أطــر�ف  كحركات  حركات  بيانيا 

من  �لهدف  رجاله..�أما  يد�ه،  ر�أ�شه،  حركات  فار�س، 

ور�ء هذ� كله فهو �لإحاطة �لعلمية باحلركة �ملح�شة 

�لت�شويرية  �لأجهزة  يعتربون  �لذين  �إّن  �خلال�شة.  �أو 

�أ�شالفا  �لتا�شع ع�رض وقبله  �لقرن  و�لتي �خرتعت يف 

و�بتعدو�  �ل�شو�ب  جانبو�  قد  لل�شينما،  معتمدين 

ُطِرح  لل�شينما،  �لبد�يات �جلنينية  �لبعد. منذ  عنه كل 

�أتوجد  �ل�شينما؟  من  ــدوى  �جل ما  �لتايل  �لت�شاوؤل 

فنية  فائدة  �ل�شينمائي،  �لت�شوير  فو�ئد من  �أو  فائدة 

كانت  علمية؟�إْن  فائدة  حتى  �أو  جمالية  فائدة  �أو 

من  ل�شل�شلة  تبعا  �حلركة  بناء  �إعــادة  هي  �ل�شينما 

ول  فنية  فائدة  ل  منها،  ُترجى  فائدة  فال  حلظات، 

قاربتا  �للتني  �لطريقتني  �إّن  علمية.  ول  جمالية 

تعّلق  �أو  �لقدمية  بالطريقة  �لأمر  �أتعلق  �شو�ء  �حلركة 

عيد�ن بناء �حلركة 
ُ
ي �لأمر بالطريقة �حلديثة،كالهما 

هذ�  مثل  و�أد�ء  حلظات،  �أو  مو�قع  �أكان  ل�شاكن  تبعا 

يعني بكل ب�شاطة �لتخل�س من �حلركة لأجل �ل�شاكن 

و�لذي  �لدميومة لأجل زمن متجان�س.  و�لق�شاء على 

»برغ�شون«،  ر�أي  يف  �ملقاربتني  كلتا  يف  منا  ينفلت 

�آخر  بتعبري  �لذي يجري بني حلظتني، بني مقطعني، 

�لذي نفقده يف كل حني هو �ل�شتمر�رية، ��شتمر�رية 

�للحظات، �أي �لدميومة، فاللحظة �لر�هنة قطعا لي�شت 

بني  �مل�شرتك  �أما  �ل�شابقة.  للحظة  ن�شخًا،  �أو  تكر�ر�ً 

�ملقاربتني ففي م�شمون �ملبد�أ باأن كل �شيء معطى 

�لكل  �إّن  د�ئما معطى،  �لكل هو  �أو  لالنعطاء  قابل  �أو 

le tout- - عند بع�س �ملفكرين ل معنى له، بينما 
عند »برغ�شون« فكرة �لكل لها متا�شكها، �إن دّلت على 

�شنع، و�إْن مل تدل على 
ُ
نتج، ي

ُ
�أن هناك خلقا يحدث، ي

ذلك، ففعال �لكل حينئذ ينتزع منه �ملعنى، ماذ� يعني 

هذ� ؟ �إّن نظام �لأ�شكال – نظام �لأفكار- عند �لقدماء 

�لزمن  �لإغريق هو معطى �رضمدي ويف �ملقابل فاإّن 

وِحّطة  تقهقر  �إّل  هو  ما  لل�رضمدي  �شورة  هو  �لذي 

مبد�إ  من  فينطلق  �حلديث  للعلم  بالن�شبة  لل�رضمدي. 

 تف�شري�ً تبعًا للحظة ما 
ّ

عام مفاده: �أّن كل ن�شق يف�رض

مندمج  �لكل  وبالتايل  �شبقتها،  قد  بلحظة  تعّلقت  قد 

�مليتافيزيقا  فاإن  وهكذ�  �ملعطى،  جمال  يف  �بتد�ء 

ويف  ؛  �لقدمية  بامليتافيزيقا  دت 
ّ
وُقي غرقت  �حلديثة 

و�لفل�شفة  للعلم  بالإمكان  كان  »برغ�شون«  �عتقاد 

كان  ما  ا 
ّ
عم خمتلفا  م�شارهما  يكون  �أْن  �حلديثني 

�لقائل  �ملبد�أ  تخلينا  لو  قدمية،  ت�شور�ت  من  �شائد�ً 

باجتاه  ُقدما  �مل�شي  ذلك  وِعو�س  معطى  �لكل  باأّن 

�شنع، ما يحدث مابني حلظتني، ما بني مقطعني، 
ُ
ما ي

بكلمة  �مل�شتمر،  �ملفتوح،  قا�شدين  نطاقني،  بني  ما 

و�حدة �شوب �لدميومة، �أي بلورة فل�شفة زمن، فالكل 

ي�شنع،  �لكل  �أن  وقول،  فعال  و�ل�شائب  معطى،  لي�س 

وي�شنع،  يجري  �لــذي  بهذ�  �هتمامنا  �ن�شب  ومتى 

للعلم،  مو�كبة  ميتافيزيقا  وبتهيئة  بانبثاق  �شمح 

وتت�شدى  �لدميومة  عاتقها  على  تاأخذ  ميتافيزيقا 

مل�شاألة حدوث �جلديد يف �لعامل و�لتفّكر يف �لدميومة؟

جديدة  ميتافيزيقا  و�شع  ب�رضورة  »برغ�شون«  �أيقن 

كان  ما  وترك  تطور�ت  من  �لعلم  ي�شهده  ملا  مو�كبة 

�جلديد  تهاب  �شاكنة  ميتافيزيقا  من  عليه،  متعارفا 

�جلديد يف  �إىل معرفة �رضوط ظهور  وتخ�شاه،وترمي 

بل  وحيد�ً،  �جلديد  �مل�شعى  هذ�  يف  يكن  مل  �لعامل، 

م�شاهما  �لروؤية،   
)14(

»و�يتهيد« �لفيل�شوف  �شاطره 

�ل�شوؤ�ل  معنى  فهم  ق�شد  مفاهيم  مقولت  �إعــد�د  يف 

هذه  بني  ومن  �جلديد  ظهور  كيفية  عن  و�لت�شاوؤل 

�ملفاهيم نذكر:

 اأ- مفهوم الإبداعية: يدل هذا املفهوم عن الإمكانية 

العامل،  يف  اجلديد  باإنتاج  ت�سمح  التي  املنطقية 

انبثاق اجلّدة

ب-  مفهوم امللمو�سية: يدل هذا املفهوم على اإنتاج 

ل�سيء جديد يف العامل

تف�شري  �إىل  �لإغــريــق  منذ  ــاين  ــش ــ� �لإن �لفكر  �جتــه 

مايطلق  وهــذ�  �ملــجــرد،  على  بالعتماد  �مللمو�س 

�لأ�شكال-؛  –جدلية  �ل�شور  �أو  �لأ�شكال  عليه مبنطق 

د 
ّ
�ملجر  

ّ
نف�رض �أن  ينبغي  �أّنه  يرى  »برغ�شون«  �أّن  غري 

بامللمو�س، و�لعلم �حلديث يفتح جمال جديد�ً للتفكري 

مل  �ــرضوب  يف  يخو�س  �أن  �لإن�شاين  بالفكر  ويدفع 

مو�شوع  ي�شتثمر  مل  �لعلم  �أن  ؛غري  �لإن�شانية  تاألفها 

در��شته للحركة ومل يذهب مذهب �حلركة وما �شي�شفر 

ثن »برغ�شون«، كما 
ُ
عنها من نتائج، �لأمر �لو�قع مل ي

�لتايل:  �لت�شاوؤل  �أ�شلفنا،  وعلى �شوء ما تقدم نطرح 

يف  �لفكر  ن 
ّ
كو

ُ
ي �أو  �شنع 

ُ
ي �لفكر  من  �شكل  �أي  حتت 
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�ل�شينما؟ هل ثمة فكر �شينمائي؟ �إّن �لإجابة عن هذه 

�لثالثة  لالأطروحة  للتطرق  �شانحة  منا�شبة  �لأ�شئلة  

على  نلخ�شها  �خلا�شة،  برغ�شون  �أطروحة  للحركة، 

هذ� �ل�شكل : �للحظة قطعة خاطئة للحركة، نظر� لأنها 

للدميومة،  �شائبة  قطعة  �حلركة  لكن  �شاكنة،  قطعة 

�آخر: قطعة �شاكنة على  �أو بتغبري  لأنها قطعة زمنية 

زمن و�قعي ي�شاوي حركة كقطعة على �لدميومة، �أل 

تعد هذه �لوحد�ت، وحد�ت �شينمائية؟ 

�إّن  للحركة؛ بل  �للحظة هي مقطع �شاكن  لي�شت فقط 

�ل�شكل  بهذ�  للدميومة،  تحرك 
ُ
م مقطع  هي  �حلركة 

»لربغ�شون«  �لثالثة  �لأطــروحــة  عن  �لتعبري  يكون 

مركبة.  �لأطروحة  هذه  فاإّن  نرى  وكما  �حلركة،  عن 

قد  عليه  �ملتعارف  »برغ�شون«  �أي  ل 
ّ
�لأو »برغ�شون« 

ف�شاء  هناك  جانب،  من  متقابلني  �أمرين  بني  ق 
ّ
فر

مع  �حلركة  بناء  نعيد  �أن  فيه  ميكن  ل  حيث  وحلظة 

�أو �لتي مّت قطعها ومن جانب �آخر،  �مل�شافة �ملغطاة 

هناك حركة ودميومة وفيه ل تعاد �لدميومة باإ�شافة 

حلظات بع�شها على بع�س جتميعا، ماذ� نق�شد و�قعيا 

عن  �لكالم  للدميومة؟  متحرك  مقطع  �حلركة  ــاأّن  ب

�حلركة يف �لف�شاء يفيد �لن�شبية �أي �أْن ُتب�شط �حلركة 

على ب�شاط عالئقي، قويل �أنا �أ�شري –�أحترك- بالن�شبة 

ك 
ّ
ملنظر طبيعي ي�شاوي قويل، �ملنظر �لطبيعي يتحر

ــز�ء،  �أج بني  عالقة  هي  �حلركة  يل.  بالن�شبة 

�لتي  هي  و�لدميومة  �لدميومة،  عن  وتعبري 

 
ّ

؛ بينما �لتغري
ّ
 و�لتي ل تتوقف عن �لتغري

ّ
تتغري

�لوجد�ن بالكل،]  �أو  �لوجد  �أو  �لتاأثر بالكل  هو 

�لرتجمة  يف  �لرحمن  عبد  طه  �شبيل  �آثرنا  �إن 

 --2 �لفل�شفة  �إىل د. طه عبد �لرحمن، فقه  عد 

�لباب  �لفل�شفي كتاب �ملفهوم و�لتاأثيل،  �لقول 

�لثالث، �لف�شل �ل�شاد�س[. وبالتايل فاإن �حلركة 

�أو نقل، ون�شد�نًا  �إز�حة   ب�شفتها 
ّ

 عن تغري
ّ

تعرب

باأن  نفهم،  �أن  ور�ئها  من  يرجى  و�لتي  للدقة، 

�لإز�حة �أو �لنقل هي عملية جتلب معها �جلديد، 

حتى ليمكن �لقول �أن �جللب للجديد هو �لإز�حة 

�آلية  ور�ء  من  »برغ�شون«  يقول  �ملق�شودة، 

وللتمثيل  للتحول،  �آلية  تخيل  ينبغي  �لإز�حــة 

على ذلك يقرتح دولوز جملة من �لأمثلة، مثال 

�لتطبيقات  جمالها  �ل�شطناعية  �حلركة  ميثل  و�حد 

�ل�شابع  �لقرن  يف  �لفيزياء  علم   
ّ

تخ�س �لتي  �لعلمية 

من  كما  باحلركة  �لإحاطة  تهدف  كانت  و�لتي  ع�رض 

خالل لعبة »�لبليادو«، �لكر�ت �لتي تتحرك يف جمال 

�لأمثلة  حمدد فتلتقي، ثم تفرتق بفعل قوي.. وباقي 

عن �حلركة يف �لو�قع �حلي: 

1 - املثال الأول: اأخرج لأتنزه.
2 - املثال الثاين: الطائر يطري.

3 - املثال الثالث: اأجري لأنني راأيت �سيئا لآكله.
4 - املثال الرابع: يخرج »كانط« دائما على ال�ساعة 

اخلام�سة للتنزه.  

5 - املثال اخلام�س: يخرج م�سا�س الدماء ليال. 
�أي  �ل�شكن  من  خروجي  نقول:  ل 

ّ
�لأو �ملثال  لتبيان 

�إز�حتي �أو تنقلي يتنا�شب معه حلول �لليل، فاخلروج 

 �لكل: كل �لليل، كل �ملدينة، كل �لريف.
ّ

يفيد تغري

مو�شم  يف  �لطائر  طــري�ن  �لــثــاين:  للمثال  بالن�شبة 

ناخي.
ُ
 م

ّ
�لهجرة، حركة تنقل، �أي تغري يف �لكل، تغري

�شيئا  ر�أيــت  لأنني  �أرك�س  �لثالث:  للمثال  بالن�شبة 

لالأكل، هذه �إز�حة يف �ملكان، وفرق كمون وحفر، بني 

يت�شاوى  �لأكل،  مو�شوع  و�إدر�ك  باجلوع  �إح�شا�شي 

�لكمون، حينما �أتغذى ومن ثمة يتم �نتقايل من حالة 

�إىل حالة �أخرى...
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حالة  يف  �إز�حــات  �أو  �نتقالت  �لو�قع  يف  يوجد  ل 

د�ئمًا   
ّ

ُتــعــرب �لإز�حـــة  حــركــات  �لــعــامل،  يف  حم�شة 

�أخرى حركات  وبعبارة  �لكل   يف 
ّ

تغري بالطبيعة عن 

�أو  كيفية  �ت 
ّ

تــغــري عــن   
ّ

تعرب �لف�شاء  يف  �لإز�حـــة 

 
ّ

تغري �أو  �هتز�ز  يف  علتها  جتد  �إز�حــة  وكل  تطورية، 

�لذي  و�ل�شوؤ�ل  �لكل.  به  يتاأثر  �لطاقة  �أو  �ل�شّدة  يف 

به  ن�شعر  ل  ملــاذ�  �حليثية  هذه  يف  ــوز«  »دول طرحه 

ونظن �أّن �حلركة م�شتقلة عن �لف�شاء؟ يعود ذلك �أننا 

نقدم 
ُ
وعليه  �ل�شاكنة  �ملقاطع  ماأخذ  �لأ�شياء  ناأخذ 

�لكيفيات ومن  جهة  من  للعامل،  ثنائي  متييز  على 

�إح�شا�شي  �لكيفيات  عن  مثال  �لكميات؛  �أخرى  جهة 

باللون �لأحمر، �إح�شا�س د�خلي �أو �شعور ب�شيط �أجده 

يف نف�شي؛ مثال عن �لكميات  متثل كل ما هو متعلق 

باعتبارها  ندركها  و�لتي  �خلارجية  باملو�شوعات 

�أ�شا�س  وعلى  �لنق�شام،  لمتناهية  كمية  حمــدد�ت 

كيفي  ما هو  �أن  – �لكمي،نعتقد  �لكيفي  �لتمييز  هذ� 

�حلركة  هو  �لأ�شياء  �إىل  يعود  و�لــذي  �شعوري،  هو 

�لتي ل تنفك عن �لنق�شام، هذ� �لذي عهدناه، غري �أن 

»برغ�شون«، ينظر �إىل �لأمر بنظرة خمتلفة، فهو يرى 

 يف �لطاقة �أو �ل�شّدة، 
ّ

ل �أّن �لكيفية هي �هتز�ز، تغري
ّ
�أو

�أي نعم، ولكنها  ب�شيط،  �شعوري كاإح�شا�س  توجد يف 

�أي�شا يف �ملادة كاهتز�ز وكيفية يف �لهتز�ز.  توجد 

نقول  وعندما  ما،  لالهتز�ز  �شيغة  �لأحمر  �للون  �إّن 

�هتز�زية، وبهذه  �ل�شوء يحمر فهذ� تعبري عن حركة 

�شلفًا.  �ملذكورة  �لثنائية  جتاوزنا  قد  نكون  �ل�شفة 

�ملقولة  على  تاأكيد  هو  �إنا  �أفكار  من  تقدم  ما  كل 

تقول  و�لتي  �أعــاله  عنها  �أعلن  و�لتي  �لربغ�شونية 

حركة  كل  �أن  �أي  �لدميومة،  عن  تعبري  �حلركة  باأن 

للعامل،  وجد  �أو  تاأثر  وقوع  ثمة  ومن  تنقل  �أو  �إز�حة 

ب�رضط �أن يوؤخذ ] �لكل [ باعتباره ما يقع على �أر�س 

�أن  �لو�قع،وباعتباره خمتلفا عن �لأجز�ء، ول ينبغي 

يو�شعا، �لكل و�جلزء، يف م�شتوى و�حد،�لأجز�ء توجد 

�لكل  مــاد�م  �لو�قعي،  �لزمن  هو  و�لكل  �لف�شاء،  يف 

لي�س معطى �أو قابال لالنعطاء، �إنا �ملو�شوعات هي 

�ملعطاة. هناك ��شتعارة تردد كثري�ً منذ �لقدمي تقول 

�ن �لكائن �حلي عامل �شغري، لذ� ي�شبه �لعامل، و�إذ� كان 

نف�شه  على  مغلق  �حلي  كذلك  نف�شه،  على  مغلق  �لكل 

»لربغ�شون«  بالن�شبة  للكل،  �شورة  بالطبيعة،وهو 

�لكل، و�لكل  �أن �حلي مفتوح على  تعني هذه �ملقولة 

�نفتاح باملطلق. بالإمكان غلق �أي ن�شق وذلك بعزل 

)�قتالع( بع�س �لأ�شياء، فين�شاأ ن�شق مغلق ��شطناعيا، 

بفعل  يقوم  حيث  بالأ�شا�س،  �لعلم  يفعله  ما  وهــذ� 

يف  �إدر�جها  بغية  �لكل،  عن  �أ�شياء  ليعزل  �لقتالع 

هذ�  ور�ء  من  ويرمي   -ensemble- جمموعة 

هي  �لتناول  يف  �لكيفية  هذه  معادلت،  �شياغة  �ىل 

من  بالرغم  لكن  �لإز�حــة،  حركة  قطع  عن  �مل�شوؤولة 

هذ� �لطوق فاإن �أي ن�شق ينبغي �أن يكون مفتوحًا يف 

ت�شور »برغ�شون« يف جهة من �جلهات وليدلل يعطي 

�أنا  لى، 
ُ

حم كاأ�شا  �أح�رّض  �أن  �أردت  �إذ�  �لتايل:  �ملثال 

جمرب �أن �أنتظر حينا حتى يذوب �ل�شكر يف �ملاء، هذ� 

مثال عن ن�شق مغلق ��شطناعيا، و�إجناز حلركة �إز�حة 

 
ّ
فعلي مبلعقة  ��شتعنت  و�إْن  حتى  تتم  و�لتي  نقل  �أو 

يف  �أ�ــرضع  قد  �ملــاء،  يف  �ل�شكر  يــذوب  لكي  �لنتظار 

�لعملية غري �أن هذ� ل يهم كثري�ً، ففي كل ن�شق مغلق 

�لزمن.  لتدخل  فتحة  �لــدو�م  على  هناك  ��شطناعيا، 

و�شفوة �لقول �أّنه ينبغي �لتمييز بني ثالثة م�شتويات 

تنتمي �إىل �ل�شورة:

�لف�شاء،  يف  �ملو�شوعات-   – �لأ�شياء  �أ:  �مل�شتوى 

ميثل  �لكل  بينما  �لأجــــز�ء؛  مــاأخــذ  �لأ�ــشــيــاء  تــوؤخــذ 

 .
ّ

�لنفتاح و�لتغري

�أو  بالأ�شياء  عالقة  يف  �لإز�حــة  حركة  ب:  �مل�شتوى 

من  �لف�شاء،  يف  �لأ�شياء  وبني  بينها  منا�شبة  هناك 

عن   
ّ

تعرب ــة  �لإز�ح �لدميومة،  �إىل  �لأ�شياء  رد  خالل 

��شطر�ب عميق. 

�مل�صتوى ج:  �لكل ُيكافئ �لدميومة 

وعليه فاإّن �حلركة توؤدي وظيفتني، فهي ترد �لأ�شياء 

�إىل �لأ�شياء، ب�رضط  �أي �لكل وترد �لكل  �إىل �لدميومة 

�أن يكون بني هذه �مل�شتويات �لثالثة تو��شل .

وطــاأة  حتت  ملزمًا  نف�شه،  »دولـــوز«  يجد  هــذ�،  بعد 

من  موؤلف  عن  و�لتكلم  �لتطرق  �ل�شابقة،  �لأفــكــار 

وتز�من«  »دميومة  كتابه  ونق�شد  برغ�شون،  موؤلفات 

عاد 
ُ
ي ل  �أن  �أو�شى  ــذي  و�ل  ،1922 عــام  و�ل�شادر 

�أو�ــشــى،  مبــا  ــلــتــزم 
ُ
ي مل  ـــه  �أّن ــظ  �حل وحل�شن  طبعه، 
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قد  �لكتاب  �أّن  يبدو  �لظاهر  يف  جمدد�،  طبعه  فاأعيد 

لكن  »لأين�شتاين«،  �لن�شبية  نظرية  لنتقاد  �شه 
ّ

خ�ش

و�قرت�ح  تقدمي  هو  »برغ�شون«  مق�شود  �لو�قع،  يف 

ميتافيزيقا جديدة مو�كبة ومنا�شبة للعلم �ملعا�رض، 

جديدة  ميتافيزيقا  تقابله  �أن  ينبغي  جديد  علم  فكل 

يدرك  مل   ،
)15(

»�أين�شتاين« �أن  �إل  ــوؤ�زره،  وت ت�شاهيه 

�متنعت  »برغ�شون«  ــاأن  ب قــول  و�أي  �ملنحى،  هــذ� 

مردود  قول  �لفيزيائية،  �أو  �لريا�شية  �لأفكار  عنه 

و��شع  �طــالع  وعلى  لم 
ُ
م �لرجل  لأن  �شاحبه،  على 

�أّن  برغ�شون  و�لفيزيائية،لحظ  �لريا�شية  بامل�شائل 

»�أين�شتاين« يتحدث على �لدو�م عن تز�من �للحظات، 

فرت�س �أن يتحدث قبل هذ� عن تز�من للتدفق 
ُ
وكان ي

–flux- ويف ت�شور »برغ�شون« كل تز�من للحظات 
قّدم 

ُ
ي �لتو�شيح  بغية  للتدفق،  تز�منا  م�شبقا  ي�شتلزم 

�ملاء  �لكاأ�س  مثال  نظري  �ملــثــال،  هــذ�  »برغ�شون« 

تدفقات:  ثالثة  �أعاين  نهر،  �شفة  على  �أنا  �ملحلى: 

ل متعلق بان�شياب �ملاء يف �لنهر، �لتدفق 
ّ
�لتدفق �لأو

ما  �أو  �لد�خلية  حياتي  جمرى  بتدفق  متعلق  �لثاين 

�شمى باحلو�ر �لد�خلي، �لتدفق �لثالث متعلق بطائر 
ُ
ي

مير. �أنا تارة �أدرك �لتدفقات يف حالة �جتماع وتارة 

�أخرى �أدركها يف حالة �نف�شال كل تدفق على حدة..

لنقول  »�لكوجيتو« ل  ن�شتعري عبارة  �أن  ليمكن  حتى 

�أنا �أفكر، بل لنقول �أنا �أدوم ، و�لذي ي�شمح يل، بهذ� هو 

�شعوري باعتباره عن�رض�ً حيويًا. ورغبة منا ملزيد من 

�لو�شوح و�لتدقيق قدر �مل�شتطاع بخ�شو�س �أطروحة 

»برغ�شون« �لثالثة نقول �لقول ب�شيغة �لإجمال: لي�س 

فقط �للحظة هي قطعة �شاكنة للحركة، بل �حلركة هي 

قطعة متحركة للدميومة، و�لفكرتان مت�شامنتان،مبا 

ترد  لأنها  للدميومة،  متحركة  قطعة  هي  �حلركة  �أّن 

للدميومة  للعزل  �لقابلة  �أو  �ملعزولة  �ملو�شوعات 

�إىل  ككل  �لعاملة  �لدميومة  وتــرد  ككل،  تعمل  �لتي 

دميومات  �إىل  �لدميومة  �شتنق�شم  حيث  �ملو�شوعات، 

�أ�شغر.

ويف �لأخري هل كل هذ� له عالقة بال�شينما؟ �أو بعبارة 

�أخرى هل ملا جاء به »برغ�شون« خا�شة يف �أطروحته 

�لثالثة نتائج �أو خملفات على �شعيد �ل�شينما؟

– �أ�شياء  من  تتاألف  حلركة  �شورة  �ل�شينما  �شورة 

مو�شوعات- وحركات وكل �أو دميومة، تقوم وظيفة 

�ل�شورة �حلركة برد �أو �إرجاع �لأ�شياء �أو �ملو�شوعات 

�إىل  �لدميومة  تنق�شم  هــذ�  �إثــر  وعلى  �لدميومة  �إىل 

�أو  �لأ�شياء  ملقد�ر  ومو�فقة  تبعا  �أ�شغر  دميومات 

�ملو�شوعات د�خل �إطار �ل�شورة �أو ما ي�شمى باللغة 

�ل�شينمائية  و�ملفاهيم   ،--le cadreلفرن�شية�

�لأكرث �شيوعًا:

le cadrage- -: وهو تاأليف  1 - �شبط �ل�شورة 
مو�شوعات  �شب  فيه  يتم  ��شطناعيا،  مغلق  لن�شق 

و�شخو�س �شبًا �ختياريًا 

مركبة  ن�شبية  حركة    :--le plan:مل�شهد�  -  2
ما  �أو  �لتقطيع  يقابلها  و�لذي  ُتقام بني مو�شوعات، 

�شمى باللغة �لفرن�شية le découpage— و�لذي 
ُ
ي

بني  �ملقامة  �ملركبة  �لن�شبية  للحركة  تعيني  هو 

مو�شوعات 

�أو  �إحالة  عملية  هو   le montage �لرتكيب:   -  3
، وذلك بو��شطة �حلركة يف �لف�شاء  رد �مل�شهد �إىل كلٍّ

 عن هذ� �لكل.
ّ

 عنه ، �أي �أْن تعرب
ّ

فرت�س �أن ُتعرب
ُ
و�لذي ي

�لأ�شا�شية  �ملفاهيم   ،
)16(

بازوليني للمخرج  بالن�شبة 

لل�شينما تكمن يف ثالث: 

تعيني   : �ل�شينمائية-  �ملو�شوعات   – �ل�شينام  �أ- 

�ملو�شوعات و�ل�شخو�س �لتي تدخل يف �مل�شهد.

ب- �مل�شهد: قد جرى تعريفه

ج- �مل�شهد �لت�شل�شلي �ملثايل: يحيل �إىل �ل�شتمر�رية 

لالأفالم،  تتاليا  هناك  �أّن  �فرت��س  على  �ل�شينمائية 

غري �أّن »بازوليني« ل ي�شتعمل هذ� �لنوع من �مل�شاهد، 

��شتمر�رية  نظره  يف  فهو  للملل،  مدعاة  ويعتربه 

حتليلية جلميع �لأفالم.

رد  فيها  يتم  �ل�شورة-�حلركة  هي  �ل�شينما  باعتبار 

�لأ�شياء �إىل كل، وترد هذ� �لكل �إىل �لأ�شياء، كان من 

لتبيان  �لأفــالم  بع�س  ــوز«  »دول يقرتح  �أن  �ملرتقب 

�أحو�ل �حلركة يف �ل�شينما:

عن  ة 
ّ

�ملعرب �لإز�حة  حركة  عن  �شينمائية  م�شاهد   -

�ل�شكري يف �ملدينة، تعبري عن  �لدميومة: م�شهد نزهة 

دميومة �لتحلل و�لتعفن..

ترد جمموع  �لف�شاء  �أخرى عن حركة يف  م�شاهد   -

قّدم 
ُ
و  �لدميومة،  �إىل  ��شطناعيا  ه 

ّ
�ملق�ش �لأ�شياء 
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يف  حركة  عن  مثال  بو�شفه  »لولو«   فيلم  »دولــوز« 

��شطناعيا  �ملق�شه  �لأ�شياء  جمموع  ُترجع  �لف�شاء 

�إىل �لدميومة، وحتديد� حينما يتحدث عن م�شهد وجه 

»جاك �لباقر« �ملبت�شم ثم وجه »لولو« �جلميل، لتنتقل 

ل �إىل 
ّ
عد�شة �لكامري� �إىل خنجر جاك ووجهه �لذي حتو

�لتربم، �ملنباأ عن ق�شد »جاك« لقتل »لولو« �جلميلة، 

ثل عملية حتلل وتعّفن. لي�رضد 
ُ

هذ� �مل�شهد �ملركب مي

�أمثلة �أخرى يف هذ� �لجتاه من بينها فيلم من �أفالم 

تقدمي  م�شهد  حتديد�   
)17(

هت�شكوك«  »�ألفريد  �ملخرج 

�لكاأ�س �مل�شموم من قبل �لزوج لزوجته..

�ل�شينمائية  �مل�شاهد  هــذه  ـــوز«  »دول ــقــّدم 
ُ
ي عندما 

دميومة  عن  ة 
ّ

معرب �إز�حة  حركة  عن  �أمثلة  بو�شفها 

�ملق�شه  �لأ�شياء  جمموع  ُترجع  �إز�حة  حركة  عن  �أو 

�مل�شاهد  تلك  يق�شد  فاإنه  دميومة؛  �إىل  ��شطناعيا 

�لتي قد �لتقطت بالكامري� �ملتحركة ل �لثابتة و�لتي 

��شتخدمت يف �ملرحلة �لأوىل من �لت�شوير �ل�شينمائي، 

�أما  للم�شاهد،  �لف�شائي  �لتقطيع  على  قامت  و�لتي 

�لتقنية �جلديدة، �أي تقنية �لكامري� �ملتحركة، فتقوم 

�لو�حد يحتوي  �مل�شهد  �أّن  �آخر،  �لزمنية، مبعنى  على 

على �أكرث من م�شهد. 

ينتقل »دولوز« بعد ذلك للحديث عن نوع من �مل�شاهد 

و�لتي تتخذ �شفة �حليوية و�لتي تاأتي خا�شة يف �آخر 

�إن  �شمته  �أو  �لفيلم هويته  ياأخذ  وبو��شطتها  �لأفالم، 

 �لتعبري، م�شتند�ً يف هذه �جلزئية على �أفكار ُنقاد 
ّ
�شح

 
)18(

»ريفات« �أمثال  �شينمائيني 

فهوؤلء  و«�ألك�س«،  و»�أ�شرتيك« 

م�شاهد،  ت�شتوقفهم   عــنــدمــا 

�نتهاء  طريقة  حول  يت�شاءلون 

بع�س  عند  �ل�شينمائي  �مل�شهد 

�ملـــخـــرجـــني �لـــكـــبـــار �أمـــثـــال 

�شعى  ــذي  و�ل  
)19(

»رو�شيليني«

�حلــركــة  عــلــى  ــول  ــش ــ� �حل �إىل 

ما  �أو  �ملح�شة  �ل�شينمائية 

ي�شمى باملوت �لطبيعي للم�شهد، 

�إىل  يـــوؤول  �لــزمــن  �أن  باعتبار 

�لنتهاء.

»دولــوز«  يقّدمها  مالحظة  �آخر 

�إىل  �إجمال  ق فيها 
ّ
و�لتي تطر �لثانية  يف حما�رضته 

ت�شور�ت �لفيل�شوف »برغ�شون«، بد�أها بطرح ت�شاوؤلت 

للر�ئي  تبدو  �ل�شينما  �إن  �ل�شينما،  و�قعية  حول  تدور 

حّد  على  �رضيحة،فهي  جمافاة  �لو�قع  يجايف  �شيئا 

لفة �رضيط،يغيب  �ل�شينمائيني، هي جمرد  �أحد  تعبري 

�ملتفرج،  دمــاغ  يف  فهو  ــَد  ِج
ُ
و و�إْن   ، و�قــع  كل  فيها 

فما  �ل�شينمائي؛  �لفيلم  ي�شتغرق  طابع  �لو�قعية  فقلة 

��شتح�شار كّل من خالل  �لتي يتم فيها  هي �لطريقة 

م�شاهد �شينمائية مقرتحة – مع �لأخذ بعني �لعتبار 

هذ� �لكل غري موجود �شينمائيا-؟

يف  �شينمائية،  مقاربات  ثالث  هناك  �أّن  دولوز  يرى 

�لفرن�شية،  و�ملقاربة  �لرو�شية،  �ملقاربة  �ل�شدد،  هذ� 

و�ملقاربة �لأملانية:

1 - �ملقاربة �لرو�شية: وهي مقاربة جدلية للحركة، 
تقنية  خــالل  ومــن  معار�شات  �مل�شاهد  بني  تقوم 

]
)20(

�ملونتاج، ينبثق �لكل.]�أفالم �أينز�شتاين

للحركة،  كمية  مقاربة  �لفرن�شية: وهي  2 -�ملقاربة 
 �أكرب قدر ممكن من �حلركة يف �مل�شهد 

ّ
وتتمثل يف �شب

]
)22(

 و كان�س
)21(

�لو�حد.]�أفالم لربييه

�إبر�ز  على  تر�هن  مقاربة  �لأملانية:  �ملقاربة   -  3
تعفنًا  ُتظهر  �لتي  �حلــركــة،  يف  �لكثافة  �أو  �ل�شّدة 

تتز�من  �مل�شاهد  و�شقوطًا، فاحلركات يف  و�نحطاطًا 

مع عملية �لتعفن و�ل�شمحالل وخري مثال على ذلك 

، وكل هذ� 
)24(

، �ملعنون »�لطمع«
)23(

فيلم »�شرتوهامي«
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يتم بطبيعة �حلال بفعل تقنية �ملونتاج.

جيل  �أفكار  �شري  لن�شتوقف  �لتوقف  يف  رغبنا  �إْن 

دولوز، فما هي �لنتائج �لتي قد ن�شتجليها مما تقّدم 

من �أفكار وروؤى:

�أ - نتائج عامة: نقت�رض على ذكر و�حدة نر�ها مهمة 

يف نظرنا: قوة �لفكرة �لفل�شفية �لو�حدة تقا�س مبعايري 

وقدرتها  �لفكرة  جّدة  �ملعايري  هذه  بني  من  حمددة 

�ملعامل  و��شح  �أ�شلوب  ناجعة،  بو�شائل  �لتعبري  على 

من�شجم مع �ملو�شوع �ملثار، لغة غنية وحيوية ت�شتند 

�إىل �لوقائع �ملعي�شة وعلى �لأمثلة �لعملية �ملوجهة.

ب-  نتائج خا�شة: نقت�رض على ذكر و�حدة تبدو لنا 

ذ�ت قيمة: �ملتتبع ل�شري �لأفكار ولدللت �لألفاظ قد 

يتو�شل �إىل حكم، و�إْن كان حكما ل يرقى �إىل م�شتوى 

�ل�شينما  �أمر  �شيكون عليه  �أن ما  �ليقينية-.  �لأحكام 

كامنا  ــد 
ُ

وج قد  عــّدة،  �أ�شعد  على  فعلي  تاأثري  ومن 

�أي  »كانط«  وموؤلف  »برغ�شون«  موؤلفي  يف  وبالقوة 

ر �ملبدع« و«نقد 
ّ
يف كّل من »مادة وذ�كرة« و«�لتطو

ملكة �حلكم«.. ) �جلزء �لأول- يتبع(

�لهو�م�ش

فرن�شي من مو�ليد 1925، تويف �شنة 1995 ، من  فيل�شوف    -  1
موؤلفاته » ما �لفل�شفة«..

�أي   :  -cinématographe لكلمة  �خت�شار  �شينما :«   -  2
�لكلمة �ملتعددة �ملعاين  �لت�شجيل �حلركي- حرفيا �ملعرب( و هذه 

تدل يف �لوقت نف�شه على �لأ�شلوب �لتقني و �إنتاج �لأفالم ) عمل يف 

) ذهب  �لعر�س  قاعة  و   ) �شينمائية  ) حفالت  و عر�شها   ) �ل�شينما 

قطاعات؛  يف  م�شّنفة  �ملفّلمة  �ملوؤلفات  جمموع  و    ) �ل�شينما  �إىل 

�لتوهمية  �ل�شينما  و  �ل�شامتة  �ل�شينما  و  �لأمريكية،  كال�شينما 

معجم  جورنو،  ترييز  مــاري  عن:   ،16 �س   « �لتجارية  و�ل�شينما 

بدون  ب�شور،  فائز  ترجمة  ماري،  مي�شيل  �إد�رة  حتت  �مل�شطلحات، 

�لقول  يف  ترييز  مــاري  مت�شي  و  تاريخ.  بــدون  طبعة،  بــدون  د�ر، 

�أو �شينما  باأن كلمة �شينما تلحق بها حممولت ك: �شينما �لتحريك 

�لر�شوم �ملتحركة، �شينما �لبد�يات �أو �شينما �لآونة �لأوىل و ت�شمى 

�ل�شينما  �خرت�ع  حلظة  من  زمنيا  �ملمتدة  و  �ملبكرة  �ل�شينما  �أي�شا 

�ل�شينما  و  �لأوىل،  �لعاملية  �حلرب  ن�شوب  غاية  �إىل   1895 �شنة 

�ملبا�رضة و هي عبارة من ن�شج �إدغار مور�ن و جان رو�س، �ل�شينما 

�مل�شوبة cinéma impur طالب �لناقد �ل�شينمائي �أندريه بازن 

�شينما  �شيبل  يف   »: عنونه  م�شهور  مقال  يف  تبناه  و  �لتعبري  بهذ� 

 ،cinéma novo م�شوبة ، دفاع عن �لقتبا�س« ، �ل�شينما �جلديدة

، �شينما �حلقيقة، �شينما �شكوب، و   cinéma pur �شينما �رضف 

   .  cinémathèque   مكتبة �لأقالم

1941، من  �شنة  1859، تويف  من مو�ليد  فرن�شي  فيل�شوف   -  3
موؤلفاته »�لتطور �ملبدع«..

 Gilles Deleuze، Le Bergsonisme، عن    �قتبا�س   4
 Quadrige / Puf ، 1ᵉ éd : 1966، 3ᵉ éd Quadrige :

ة.
ّ
Paris ،pp01،02 ،2004 ترجمة �شخ�شي

من   ،1804 �شنة  تويف   ،1724 مو�ليد  من  �أملاين  فيل�شوف   -  5
موؤلفاته » نقد �لعقل �خلال�س«..

دبلوما�شي و لغوي .. �أملاين من مو�ليد  و  ريا�شي  و  فيل�شوف   -  6
1716، من موؤلفاته »كتابات فل�شفية«. 1646، تويف 

ولد  �شقر�طي-  قبل  ما  �إغريقي-  فيل�شوف  �لإيلي  زينون   -  7
�أر�شطو مبتكر  �عتربه  430 ق،م،  و تويف حو�يل  490 ق،م  حو�يل 

�جلدل،��شتهر مبفارقته �لر�مية للتدليل على ��شتحالة �حلركة. 

ق،م و تويف حو�يل 322   384 حو�يل  ولد  �إغريقي  فيل�شوف   -  8
ق،م. من موؤلفاته »�مليتافيزيقا«..

428 ق،م و تويف حو�يل  348  �إغريقي ولد حو�يل  9 - فيل�شوف 
ق،م. من موؤلفاته »�جلمهورية«..

�أول من   ،1630 1571 و تويف �شنة  ولد �شنة  �أملاين  عامل   -  10
و�شع قو�نني ت�شف حركة �لكو�كب..

من   ،1642 �شنة  تويف  و   1565 �شنة  ولد  �إيطايل  عامل   -  11
موؤلفاته »�شاجياتوري« 

 ،1596 مو�ليد  من  فرن�شي  ريا�شيات  عامل  و  فيل�شوف   -  12
1650، من موؤلفاته »تاأمالت ميتافيزيقية يف �لفل�شفة  تويف �شنة 

�لأوىل«..

�إتيان جول ماري ولد �شنة 1830 و تويف �شنة 1904 ،  13 - هو 
طبيب و فيزيولوجي و خمرتع فرن�شي..  

�شنة  تويف  و   1861 مو�ليد  من  بريطاين  ريا�شي  فيل�شوف   -  14
1947 من موؤلفاته »مبادئ �لريا�شيات«..  

15 - فيزيائي و منظر من مو�ليد �شنة 1879 و تويف �شنة 1955 
، �شاحب نظرية �لن�شبية �خلا�شة و �لعامة..

16 - كاتب و �شاعر و �شحفي و خمرج �شينمائي و كاتب �شينمائي 
�أفالمه  من   ،1975 �شنة  �غتيل  1922؛  �شنة  مو�ليد  من  �إيطايل 

»�لطيور �ل�رضيرة و �لطيور �ل�شعيفة« و »ليايل عربية«..

17 - خمرج و منتج و كاتب �شينمائي بريطاين من مو�ليد 1899، 
�أفالمه »�لطيور«.. تويف �شنة 1980، من 

1928، تويف  مو�ليد  من  فرن�شي  �شينمائي  خمرج  و  ناقد   -  18
�شنة 2016، من �أفالمه »ج�رض �ل�شمال«..

1906، تويف  �إيطايل من مو�ليد  تلفزي  و  �شينمائي  19 - خمرج 
�شنة 1977، من �أفالمه » روما، مدينة مفتوحة« يعد من �أهم ممثلي 

�لو�قعية �جلديدة يف �ل�شينما.. 

موؤ�ش�شي  ــد  �أح يعترب  رو�ــشــي،  منظر  و  �شينمائي  خمــرج   -  20
»�ملونتاج، �لرتكيب« برفقة »كريفيت« و »كان�س«، ولد �شنة 1898 

و تويف 1948 من �أفالمه »�لإ�رض�ب«..  

21 - خمرج �شينمائي و �شاعر و حقوقي و منظر �شينمائي، فرن�شي، 
من ور�د �لتلفزيون �لفرن�شي، ولد �شنة 1888 و تويف �شنة 1979، 

من �أفالمه »�ملتمردة«.

22 - خمرج و كاتب �شينمائي و منتج فرن�شي من مو�ليد 1889، 
تويف �شنة 1981، من �أفالمه »نابليون«..

23 - ممثل و كاتب �شينمائي و خمرج �أمريكي من مو�ليد 1885 
و تويف �شنة 1957، من �أفالمه »جنون ن�شاء«.. 

ــر�ج  �إخ و  تاأليف   ،1924 لعام  �أمريكي  �شامت  فيلم   -  24
»�شرتوهامي«، �قتبا�س عن رو�ية »فر�نك نوري�س«.. 
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وْل ْكِلي اإىل اأن 
ُّ
قة، ي�سري ب ِله امُل�ْشِ

َ
م

ُ
يف اإحدى ج

 
َ
الفن ل يعيد اإنتاج املرئي، واإمنا يجعل الأ�سياء

ٍح  ْقَتِ
ُ
م اإىل  الفنان  ول 

َ
ح

ُ
ي الذي  باملعنى  مرئية؛ 

اإىل  لدفعه  امُل�َساِهد  على  جديدة  نظر  ل��زواي��ا 

ِة، التي تقع 
َ
اكت�ساف حدود تلك املناطق الَغِمي�س

يف مرمى ب�شه، اأي يف الطبيعة، دون اأن يكون 

تلقاء  من   - توقف  اأو  قبل،  من  اإليها  انتبه  قد 

نف�سه - عندها. 

ال�سعي  تقتح  التي  ال�سيغة،  هذه  اعتربت  رمبا 

الق�سايا  اأك���ر  م��ن  ���رى، 
ُ
ي اأن  ينبغي  م��ا  اإىل 

الفكر  عندها  توقف  التي  اخ��ت��زال،  الإ�سكالية 

انخرط  حني  القدمي،  اليوناين  واجلمايل  الفني 

بع�ض فال�سفته يف حتديد معنى مو�سوعة الفن 

وعلى  املجتمع.  داخل  وظيفته  �سبط  وحماولة 

خلفية هذا النقا�ض ظهرت جمموعة من املفاهيم 

مثال،  تراوحت،  حيث  اجلميل،  لطبيعة  ة 
َ
ر امُلوؤَطِّ

اأف��الط��ون،  عند  املطلق  امل��ث��ايل  اجل��م��ال  ب��ني 

الدنيوي،  بالعامل  له  عالقة  ل  جمال  باعتباره 

من  ال�سعود  الفنان  خالله  من  يتوخي  واإمن��ا 

يكون  اأن  على  املجرد،  املعقول  اإىل  املح�سو�ض 

مرتبطا باحلق واخلري والأخالق.  يف حني ذهب 

اأر�سطو اإىل اقتاح مفهوم " املحاكاة " باعتباره 

الفنان،  ي�ستمد  اأ�سا�سه  وعلى  مركزيا،  مفهوما 

وي�سعى  الواقع  من  الفني  عمله  ال�ساعر،  كما 

اأو  اأ�سمى  لي�سبح  وحت�سينه  تعديله  اإىل  جاهدا 

�سعي نحو  الطبيعة، وهو  �سموا من م�ستوى  اأقل 

اإخراج هذه الطبيعة عن طبيعتها. 

على اأن مفهومي " املثال " و" املحاكاة " على 

النقدي  التفكري  طورهما  ما  �شعان  اأهميتهما، 

الإن�ساين، بحيث مل يعد ينظر اإليهما باعتبارهما 

جاهز  كمعطى  الواقع  لتمثل  اإبداعية  �سيغة 

واإمنا  منواله،  على  البناء  اأو  جتاوزه  وحماولة 

ينبغي جتاوزهما نحو تبني معادلة مبتكرة لهدم 

 عبد �لعزيز �أزغاي*

مو�سى عمر

ُب الَقِلق امُلَجرِّ

* �ساعر وفنان ت�سكيلي من املغرب



جديد  منظور  وفق  ت�سييده  واإع��ادة  الواقع  هذا 

ي�ستح�ش، بال�شورة، اللحظة الراهنة مبختلف 

اجلمالية  احل�سية  وا�ستاطاتها  تداعياتها 

والنف�سية  والتاريخية  الثقافية  وجتلياتها 

ينحت  من��وذج  اإب���داع  اأج��ل  من  والجتماعية، 

جمراه اخلا�ض يف اأرا�سي ال�سك، مبا هو م�شوع 

خالق ي�سعى اإىل اإثارة �سهية التاأويل. ولعل هذا 

الطموح هو ما اأخ�سب، مع مطلع القرن الع�شين، 

على  عطفا  طرح،  كما  الفن،  يف  التجريد  فكرة 

ذلك، �سوؤال املعنى يف اللوحة الفنية، و�سول اإىل 

حماولة بع�ض الفال�سفة املحدثني اعتبار العمل 

ل  اللذين  والبتكار،  ال�سناعة  من  �شبا  الفني 

 - اآلن  الفرن�سي  الفيل�سوف  ح�سب   - يقومان 

العمل  على  اإل   –  )Alain )1868 - 1951
معقولة  فكرة  بغري  جهد  ول  عمل  ل  اإذ  واجلهد، 

حتركه وتغريه وتبدع فيه، على اعتبار اأن الفنان 

�سانع عبقري ولي�ض كائنا حاملا.

الفن  للتفكري يف  التاريخية  التوطئة  اأ�سوق هذه 

الأخري  ال�سباغي  اأراجع مناذج من املنجز  واأنا 

حتت  تقع  التي  عمر،  مو�سى  ماين 
ُ
الع للفنان 

عنوان " اأغنيات لل�سم�ض "، باعتبارها توؤ�ش على 

جتربة فنية راهن �ساحبها، منذ اأكر من عقدين 

من الزمن، على تربيتها يف حديقة مر�سمه بغري 

قليل من الهدوء والتيث والبحث اجلاد وامل�سكك 

يف كل ُمرجاتها، اإن على امل�ستوى اجلمايل اأو 

التقني اأو املعريف امل�ساحب، باعتبارها تتمثل 

مع ما �سبق اأن ذهب اإليه فان غوغ حني اعترب اأن 

الفن هو خال�سة الإن�سان م�سافا اإىل الطبيعة.

ت�سعينيات  " يف  احلاملة  " املدن  معر�ض  فمنذ 

امللونة  املدن   " بتجربة  مرورا  املا�سي،  القرن 

قمي�ض   " وبعدهما  الثانية،  الألفية  نهاية  يف 

مو�سى  الفنان  يد  اأن  وا�سحا  ب��دا   ،" الأح���الم 

اللونية  اللم�سة  عمر مل تعد جتد راحتها يف تلك 

يف  الفنية،  ذائقته  ترجمت  التي  الحتفالية، 

بداياتها الأوىل، اإىل التماهي مع ما كان متاحا 

لعينه الفنية من جتارب �سباغية كونية، حاول 

ا�سمه يف جغرافية  لتكري�ض  البناء على منوالها 

منطقة  ويف  ال�سلطنة  داخ��ل  الت�سكيلي  الفن 

طاولته  م�سح  يف  يفكر  اأن  قبل  العربي،  اخلليج 

الفنية اخلا�سة وينخرط يف مترين التجريب، يف 

حماولة للبدء من حيث ينبغي اأن تكون البداية؛ 

اأي من عمق ذلك التاث املحلي احلامل املبتوت 

يف جنبات م�سقط راأ�سه مدينة مطرح، اإحدى اأهم 

يعود وجودها  التي  ماين، 
ُ
الع التاريخ  املدن يف 

اإىل الألفية الثالثة قبل امليالد. 

تاريخيا  املرتبط  الهام،  املوقع  ومن خزان هذا 
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بالهند  اأي  القدمي،  الآ�سيوي  بالعامل  وجغرافيا 

ال�شق  وعلى  جهة،  من  فار�ض  وبالد  وال�سني 

عمر،  مو�سى  انخرط  ثانية،  جهة  من  الإفريقي 

�سل�سلة من  "، يف  الأحالم  " قمي�ض  منذ جتربة 

م�ستوى  على   - قادته  التجريبية  املحاولت 

�سند  جت��ري��ب  ف��ك��رة  اإىل   - الأول��ي��ة  اخل��ام��ات 

اخلي�ض  بقما�ض  الأمر  ويتعلق  �سغله،  على  جديد 

الل�سق  تقنية  م�ستغال  وظفه  ال��ذي  امل�ستعمل، 

اإع���ادة  اع��ت��ب��اره  ميكن  فيما   ،Collage  –
ومنتهية  ومتال�سية  ه�سة  قدمية،  ملواد  تدوير 

ال�سالحية، �سعى اإىل اإعطائها حياة جديدة فوق 

�سند اللوحة. 

وعلى الرغم من اأن فكرة توظيف قما�ض اخلي�ض 

�سندا للوحة يعترب جتربة قدمية ا�ستهر بها فنانون 

من  منهم  بل  كثريون،  واأفارقة  وعرب  غربيون 

اأمثال  ال�سند،  بهذا  الت�سكيلية  جتاربهم  اقتنت 

  Alberto Burri – بوري  األبريتو  الإيطايل 

ال�ساب  الغيني  والفنان   )) 1915 – 1995
 Ibrahim Mahama  – ماهاما  اإبراهيم 

اأن  اإل  احل�ش،  ل  املثال  �سبيل  على   )) 1987
وفل�سفة  النظرة  وخ�سو�سية  املعاجلة  طريقة 

يزال  ول  خلق  ما  هي  الفني،  العمل  مو�سوعة 

اأو  ذاك،  اأو  الفنان  لدى هذا  �سواء  الفارق،  يخلق 

الأ�سا�ض،  تلك. وعلى هذا  اأو  التجربة  داخل هذه 

اعتربت طبيعة تلك النزعة ال�سعورية واملعرفية 

كل  ي�سفيها  التي  الفردية،  الثقافية  واحلمولة 

لالإ�سافة  اإم��ا  طموحه  عرب  عمله،  على  مبدع 

الت�سكيل،  واإع��ادة  والتجاوز  الهدم  اأو  والتطوير 

اإىل  يطمح  خالق  اإبداعي  فعل  كل  اأ�سا�ض  هي 

وقوع  وتفادي  الآخرين  جت��ارب  مع  التنا�ض 

حوافرهم الفنية على حوافر ال�سابقني. 

واجلمالية،  التاريخية  اخللفية  هذه  من  انطالقا 

الفنان  لدى  احلا�سل  الوعي  على  كذلك  وبناء 

وطموحه  الفنية  ذائقته  ب�شط  عمر  مو�سى 

داخ��ل  اخلا�سة  جتربته  تطوير  يف  امل�����شوع 

ماين والعربي على حد �سواء، 
ُ
مدونة الت�سكيل الع

يلزم من معرفة جمالية معتربة، وجهد يف  مبا 

وطول  و�سرب  الإب��داع،  يف  واجتهاد  املمار�سة، 

اأعماله  اعتبار  ميكن  والتاأمل،  التفكري  يف  َنَف�ٍض 

الت�سويرية الأخرية مترينا جتريبيا جادا ي�سعى 

على  اخل�سو�سية  من  نوع  لإ�سفاء  خالله  من 

خال�سة  يعك�ض  متربا  يجعلها  مب��ا  لوحته، 

طبيعة  اإىل  م�سافة  الفردية  وذاكرته  جتربته 

تاريخا  تختزل  التي  املجتمعية،  بيئته  ثقافة 

عريقا ممتدا يف القدم.

جهة،  من  وا�سحا،  املجتهد  التمرين  هذا  ويبدو 
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على م�ستوى منح حياة جديدة لقما�ض اخلي�ض، 

ِلية 
ْ

الأَ�س الوظيفية  طبيعته  من  اإخ��راج��ه  عرب 

مغايرة  ومباهية  متلفا  اآخر  ح�سورا  لإعطائه 

نْي لأ�سل 
َ
ٍل ووعي نا�سج ثُّ بل نبيلة، هي نتيجة مَتَ

هذه اخلامة اخل�سنة وال�سفافة، التي عادة ما يتم 

ت�سنيفها يف خانة املهمالت. اإذ ل يكتفي الفنان 

وحمايدا  م�سطحا  منطلقا  باتخاذها  مو�سى 

مل�شوع عمله الفني، واإمنا يقوم بتثبيتها فوق 

)ح�سب  اخل�سب  �سند  فوق  اأو  البي�ساء  القما�سة 

فكرة  ي�ستح�ش  م�سبق  ت�سور  وفق  الختيار( 

لوحته اأو مو�سوعها املحتمل، قبل النتقال اإىل 

ولعل  ال�سكلية.  واملعاجلة  اللوين  التدخل  مرحلة 

عيات الأولية  �سْ
َ
الو التفكري امل�سبق يف هذه  هذا 

الوقت ومع تكرار  هو ما حول هذه اخلامة، مع 

املحاولة، اإىل منجم لقتاح املو�سوعات الفنية 

من  اخلي�ض  حتول  بل  البدائل،  وتنويع  املغايرة 

اإىل  للوحة،  �ٍض 
َ
ْلم

َ
وم حجم  لإعطاء  ذريعة  جمرد 

يف  الفنان  عليها  راه��ن  مبتكرة  لأفكار  خ��زان 

تطوير جتربته وجعلها منفتحة على اآفاق واعدة. 

يتاأ�س�ض  اأر�سية  من  ال�سند  هذا  انتقل  هنا  من 

العالمات و�سياغة  واإ�سافة  الرموز  بناء  عليها 

خطى  توجه  رئي�سة  مو�سوعة  اإىل  الأ���س��ك��ال، 

وتبني  اجلمالية  فل�سفته  وتختزل  الفني  العمل 

اإيقاعه املفرد.       

 بعد هذا املجهود التقني املدرو�ض يف الإل�ساق 

ببع�ض  ومعاجلتها  اللوحة  خلفية  وت��اأث��ي��ث 

اخلامات واملواد الأولية املحايدة، تاأتي مرحلة 

ب�سكل  ُتظهر،  خطوة  وه��ي  اللونية،  املعاجلة 

خ�سعت  ال��ذي  اجل��ذري  التحول  م��دى  وا���س��ح، 

ب�سباغته  مقارنة  عمر،  مو�سى  الفنان  مل�سة  له 

اأعماله  فيه  كانت  ال��ذي  الوقت  ففي  ال�سابقة. 

اللوين وحمتفلة  بتنوع معجمها  من�سغلة  الأوىل 

اليوم  ي�سل  هو  ها  م�ستقاته،  وبتوليد  بكثافته 

الزوائد  كل  من  املتخفف  الإ�سباع  من  نوع  اإىل 

التي  الحتفالية  تلك  من  ويتخل�ض  التلوينية، 

يف  والكثيف  املختلط  اللون  مفردة  ت�سع  كانت 

باأنها  النطباع  يعطي  كان  مبا  العمل،  واجهة 

وحدها  وعليها  الفني  ان�سغاله  مقدمة  حتتل 

يتاأ�س�ض اأفق انتظاره اجلمايل. 

مفردة  حت�ش  متاما،  ذلك  من  النقي�ض  وعلى 

 " لل�سم�ض  اأغنيات   " جتربة  يف  خا�سة  اللون، 

الأحيان،  اأغلب  يف  و�سافية  وب��اردة  اأحادية 

اأو  الفكرة  خلفية  يف  متوارية  تكون  تكاد  بل 

التكوين  دينامية  تظهر  اإذ  اللوحة.  مو�سوعة 

اإل�ساق  اختيار طريقة  وا�سحة؛ من خالل  بقوة 

عالمات  من  اإليها  اأ�سيف  وم��ا  اخلي�ض  خامة 
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الفنان  لبيئة  تنتمي   - هند�سية  واأ�سكال  وموز 

الأ�سيلة، وتعك�ض مزون م�ساهداته  التاريخية 

اخلالقة، مبا هي ذاكرة َن�ِسَطة لأ�سفاره ورحالته 

 - العامل  من  كثرية  وثقافات  جغرافيات  اإىل 

التكوين  هذا  ة 
َ
ع �سْ

َ
و معها   

ْ
ل��ت

َّ
��و حَتَ درج��ة  اإىل 

ْذٍب 
َ

ج عن�ش  اإىل  اللوحة  ف�ساء  داخل  اخلا�سة 

لعني املتلقي واإثارٍة لف�سوله اجلمايل، اأكر من 

احل�سور الرمزي للجانب اللوين بدرجة اأوىل.   

على اأن ما يثري النتباه حقا لدى الفنان مو�سى 

عمر، كونه يعي�ض قلقا جماليا هادئا ومتوا�سال، 

كما اأنه يتغذى من طاقة اإيجابية ت�ستمد قوتها 

الفنية  واملوا�سعات  اليقينيات  يف  ال�سك  من 

دائٍم  ط��رٍح  من  ذلك  ي�ستدعيه  ما  مع  ِعية، 
ْ
امُلر

لالأ�سئلة وحماولة البحث لها عن اأجوبة كافية، 

اأو جمرد احتمالت وفر�سيات ملعاجلتها. ولعل 

م�سار  متتبع  يجعل  ما  هو  نَّاء  َ
الب القلق  ه��ذا 

التجريب،  دينامية  يف  امُلنخرط  الفنان،  ه��ذا 

حققه  اأو  اإليه  و�سل  مبا  يكتفي  ل  باأنه  يح�ض 

ل  اإن��ه  بل  الآن،  حتى  اعتباري  فني  و�سع  من 

مما  واجلمالية،  الفنية  لذائقتك  كثريا  يطمئن 

يجعله على ا�ستعداد دائم للدخول يف جماهل اأية 

مغامرة �سباغية جديدة لتجاوز نف�سه، ولإعادة 

وكلها  والجتهاد،  والتنقيب  البحث  �سهية  فتح 

م�شوع  اأي  عليها  يتاأ�س�ض  اأن  ينبغي  متطلبات 

تظل  اأن  يجب  ب��ل  امل��غ��اي��رة،  اإىل  يطمح  فني 

حا�شة لدى كل فنان يقوده التاأمل والإن�سات 

العميق نحو مدارج الإبداع الغمي�سة واإىل روحه 

اخلالقة املبدعة.
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طوما�س ترن�سرتومر

2015   /1931
جائزة نوبل للآداب 2011

ق�سائد ق�سرية

عند ال�ساعة الثانية ليل: قمر م�رشق.

هل..
ّ
القطار توّقف يف و�سط ال�س

بربود  املدينة تربق  نقاط �سوء يف  البعيد،  يف 

على مرمى الب�رش.

امه تنطفئ فيه احلياة،
ّ
وكما مري�ض يف اآخر اأي

تغيب تلك ال�رشارات واحدة وراء الأخرى،

كما تغيب ابت�سامة على حافة ال�ّسفاه.

j h j

انظروا هذه ال�سجرة الرمادية.

ال�سماء اخرتقت الأر�ض من خلل األيافها-

بعدما  جة 
ّ
متمو �سحابة  �سوى  منها  يبق  ومل 

ابتلعت الأر�ض املاء.

ج��ذور  يف  ى 
ّ
يتلو املتخّفي  الف�ساء  ان��ظ��روا 

فائر، داخل لفائف خ�رشاء- ال�سّ

ية جاءت لتفق�ض داخل 
ّ
حلظات ق�سرية من احلر

اأج�سادنا،

واأبعد  م�سائرنا،  دم  يف  الّدوامة  دوران  تدور   

قليل.

j h j

» ها اأنا اأراقب اخلليج من اأعايل اجلبل.

ال�سفن ت�سرتيح على �سطح ال�سيف.

نحن من�سي نياما. اأقمار منحرفة«.

اأتني به الأ�رشعة البي�ساء.
ّ
هذا ما نب

» نحن نهيم يف منزل يغفو

ندفع الأبواب برفق.

ية «
ّ
ونحن نتكئ على احلر

اأتني به الأ�رشعة البي�ساء.
ّ
هذا ما نب

�ساهدت يوما اإرادة العامل تهيم

تتبع نف�ض املجرى - اأ�سطول واحد.

» نحن الآن متناثرين. �رشية من الب�رش.«

اأتني به الأ�رشعة البي�ساء.
ّ
هذا ما نب

 ترجمة : اإبراهيم درغوثي *

بالد امل�ساء

وق�سائد اأخرى من

ال�سعر ال�سويدي احلديث

* كاتب و�ساعر من تون�ض   



j h j

وحي

�سجرة التفاح العجوز

البحر هاهنا

j h j

البحر جدار.

اأ�سمع �رشاخ النوار�ض.

اإنها تبعث لنا باإ�سارة.

j h j

ب على ظهري
ّ
رياح الر

طلقة النار تاأتي بدون �سجيج

حلم طويل جدا.

j h j

ماد
ّ
ال�سمت بلون الر

 من اأمامي
ّ
العملق الأزرق مر

ن�سمة بحرية باردة

j h j

ريح �سا�سعة وهادئة

ة
ّ
من املكتبة البحري

مقام ا�سرتاحتي.

j h j

رجال - ع�سافري.

اأ�سجار الّتفاح اأزهرت.

 لغز كبري.

*****

كارين بوي

1941  /1900

جنمة تت�أ�ّسى

�ساألُت هذه الليلة جنمًة:

- اأيها ال�سوء البعيد يف الف�ساء القفر

» ملن تبعث بنورك،

 اأيتها النجمة املجهولة؟

اءة وجميلة ». اأنت و�سّ

ة،
ّ
نظرتها الّنجمي

اأخر�ست �سكواي:

» اإ�رشاقي لليل الأبدية.

اإ�رشاقي لف�ساء بدون حياة.

�سوئي وردة تتل�سى

يف اأواخر خريف الكون.

يف هذا ال�سوء كل موا�ساتي.

هذا ال�سوء يكفي ملوا�ساتي«.

j h j

يف الظالم

ع
ّ
يف الظلم اأقف لأت�سم

كيف ترّن نواقي�ض ال�ساعات 

يف اخلارج

بدقات طويلة، ثقيلة، 

ومنتظمة.

 اجلميع وُتنيم كل �سيء
ّ
اإنها ت�سم

وجتتاح الأ�سكال ال�سبابية للأ�سياء

بدقاتها الطويلة، الثقيلة، واملنتظمة،
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التي ل تنف�سل عن الفكر.

اأنا معكم تقريبا

اأكاد اأعرف - واأتذكر 

دقات قلب الظل القدمي

الذي ل ينتظر الغد.

دون اأن يخاف هذا الغد.

j h j

لو اأ�ستطيع اللح�ق بك

لو اأ�ستطيع اللحاق بك، بعيدا،

وراء الأ�سياء التي تعرفها،

وراء �سكون العامل،

ونذهب اإىل اجلهات الأبعد،

هناك حيث تلّف درب التبانة

رغوة تتاألق وهي متوت

ب الّدوار
ّ
�سب

ُ
يف هذا الف�ساء الذي ي

تبحث عن منزل.

اأعرف: اإنك تبغي امل�ستحيل.

ولكن من خلل معموديتك

تنطلق منك ارتعا�سات عمياء،

جتوب الف�ساء الف�سيح

ووقتها، �ساأ�سمع �رشاخك،

�ساأكون احلرارة التي تدفئك،

�ساأكون احل�سن الذي يوؤويك،

�ساأكون لك يف هذا العامل املختلف

الأ�سياء التي �ستولد من جديد.

j h j

هاري مارتين�سون
1978  / 1904

جائزة نوبل للآداب 1974 

املتنزه ال�س�مت

يف املتنزه اخلريفي تنت�سب امراأة ا�سمها احلب-

برونز قامت ومرتع�ض

حّدث ج�سدها الأ�سمر
ُ
ي

عن اجل�سد -  عن الفكر.

الفنان - اخلالق

يع�سقها

ّ ّ
يف ال�رش

ول يع�سق �سواها،

ل يع�سق اإّلها.

الأ�سجار تتمايل

حّدث عن الفن - 
ُ
والريح ي

حّدثون
ُ
والنا�ض ي

كما الريح، كما الريح.

كل يوم، رجل يجهل كل �سيء عن الفن

يجل�ض على املقعد.

ن�ست
ُ
بتان نحو الأر�ض، اإنه ي

ّ
العينان م�سو

 اإىل الأغاين التي ترّددها العروق املفعمة بالدم

 داخل الربونز.

رياح مدارية

حاولت ال�سفر يف امل�ستقبل

زت بيتا
ّ
جه

على ال�سفاف النورماندية الداخلية

j h j
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ال�سنديان  اأ�سجار  اأغ�سان  ت�سحرين  كانت  دائما 

املت�سابكة

�سعبة الولوج كحال حدائق املجرات

j h j

لكن �سباب امل�ستك�سفني احلكماء الذين قابلتهم

دلوين على الطرق الداخلية

املو�سلة ل�سفاف غودوانا اجلديدة.

قالوا يل:

ة تتلطم على �سفافها
ّ
اإّن اأمواجا خفي

هذه  داخ��ل  جت��ري  الأل��غ��از  من  حميطات  واإّن 

قف
ّ
اجلزيرة العذراء بل تو

ا�ستمعت اإليهم يف �سمت

نت:
ّ
وخم

رياح مدارية - مدينة العجب.

j h j

جونرت ايكيلوف

1968  / 1907 

ِاعطني �سمك�

ِاعطني �سمكا لأموت اأو اأحلما لأعي�ض

الآن، اأ�ستهي اأ�سماكا تقتلني.

 عو�سا عن اأحلم اأعي�ض بها

اأنا ربان �سفينة بل طاقم، لأن اجلميع

لوا اإىل خنازير
ّ
اأكلوا من نبتة اللوت�ض فتحو

رف�ست قيادتهم.

وحدي، منهكا، وجدت نف�سي على ال�ساطئ

م�سحوبا بهذه اجلثث.

�ساطئ جمهول

ناديت:

ِاعطني ماء فطاملا �رشبت املاء الأجاج 

ِاعطني املاء، ماء �ساقية اأو ماء عني جارية

ِاعطني ماء �سحريا يغ�سل دمي

اأعدين اإىل جزيرة الأحلم

حيث تنتظرين قيود ذهبية

حتت نري احلرية.

الذي حاملا يقرتب منه الواحد

يفقد يديه حتى ل يعود قادرا على اإم�ساك الدفة

ومثل اأمري يغط�ض راأ�سه يف ماء النبع

يغمره فجاأة دوار عجيب

يعود به اإىل الأزمان الغابرة

األف عام وعام.

اأى يف نظرتك، يف نظرتي
ْ
ها اأنا اأراك تتمر

وقد ف�سلت يف مقابلة احلورية التي تعطي �سمك 

املوت 

واأحلما للحياة.

بدون خريطة، دون مراقبة النجوم، 

مع جماري الرياح و�سدها،

وجدُت �سفينتي تر�سو على جزيرة ال�ساحرات،

ال�ساحرات ذوات ال�سعر الأحمر.

ورود على الن�فذة

على ال�سباك تنام الورود

وفانو�ض ياأْ�رش ال�سوء

 مذهول، يراقب ال�سباك ال�سوء يف اخلارج

واللوحات امليتة يعر�سن موا�سيعهن

والذباب الهامد على اجلدار يفكر

والزهرات يتكئن على الليل.
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يف ركن يغزل القط �سوف الوقت

وعلى النار تنفث القهوة اأريجها

والأطفال يلعبون ب�سمت على الأر�ض بالكلمات

الطاولة تنتظر قادما

ل تدّق خطواته اأبدا على الدرج

و�سجيج قطار يجرح ال�سمت يف البعيد

دون اأن يف�سح عن معنى الأ�سياء

لكن القدر يعّد ع�رشيا عَدَد دقات ال�ساعة.

j h j

ب�ر لكريكفيت�ش
 1974  /1891

جائزة نوبل للآداب 1951

جزع

جزع، جزع، ن�سيبي من املرياث،

جرح يف حلقي

�رشخة قلبي يف هذا العامل.

هاهنا يتجمد زبد الغيوم

يف يد الليل الفظة،

ها هي الغابات 

واملرتفعات احلادة

ترتفع نحو ال�سماء باحت�سام.

كم هو موؤمل كل �سيء

كم هو �سارم، مظلم و�سارم.

بالد امل�س�ء 

اأريد اأن اأعرف

ولكن ل اأقدر اإل على ال�سوؤال،

اأبحث عن ال�سوء

ولكن ل اأقدر اإل على ال�ستعال.

اأبحث عن الل معنى

ول اأقدر اإل اأن اأعي�ض.

اأ�ستكي

ولكن ل اأحد يفهمني.

حنيني لي�ض مني

اإنه قدمي قدم النجوم

�سينتهي مثلها 

يوما ما يف العدم

يف الفراغ اللمتناهي.

حفيف الأ�سجار

زجمرة الأمواج على ال�ساطئ

اجلبال العالية، يف البعيد -

توقظ حنيني.

لكن، لي�ض ل�سيء من هنا

واإمنا ل�سيء بعيد جدا

ومن زمن قدمي جدا،

قبل اأن يخلق البحر، قبل اجلبال، 

قبل الرياح-

غريب هو �سديقي، �سخ�ض ل اأعرفه.

غريب بعيد، بعيد جدا.

قلبي حزين لأجله.

لأنه بعيد عني..

لأنه رمبا لي�ض اأنا؟

من اأنت يا هذا الذي ملأت 

قلبي بغيابك؟

يا هذا الذي ملأ الأر�ض 

كلها غيابه؟
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الباب  الأخري

* �ساعر من البحرين  
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عد�سة مكربة 

تعجلنا احلياة

يوم كنا �سغارها

و�سار لكل منا عد�سة مكربة 

مثلما و�سفها كتاب العلوم املدر�سي،

حملناها 

وق�سنا من خللها الكون.

اأول ما راأيت 

اأبي.. طويل و�ساهقا

وتاأكد يل اأنه قادر على فعل ما يعجز الرجال

اأفعال ل يقوى غريه فعلها

كاأن مي�سح على راأ�ض النخلة العجوز مثل 

ويناولني مترها

بي�رش،

يه الآن معجزة فيزيائية.
ّ
ما اأ�سم

واأمي مل تخرج من املطبخ اأبدا 

ر و�سال اأ�سود يلّف راأ�سها
ّ
كنت اأراها بثوب م�سج

حترك ملعقة يف قدر �سخم، يكفي العامل اللحوح 

ب�سحنه خلفها.

كربت قليل 

ب ما اأ�ساء
ّ
�سغرت العد�سة و�سارت منظارا يقر

اجلار الغام�ض يقف يف حو�ض بيته 

العد�سة  زج��اج  من  ب��ه 
ّ
اأق��ر الطني  ف��وق  من  اأط��ل 

الق�س�ض  يف  حمبو�سا  عملقا  يغدو  يكاد  حتى 

امل�سورة.

قرب  الفتح  مبدر�سة  ال��راب��ع  ال�سف  يف  اأجل�ض 

النافذة 

اأرقب ال�سجن ويرقبني 

 اأحمد املال*

ق�سائد 

* �ساعر من ال�سعودية 

من اأعمال الفنان علي اجلابري - ُعمان 



ه
ّ
بعد�ستي اأجر

 ق�رش اإبراهيم 
ّ
اأجر

القلعة العثمانية واأرى ملحمه الواجمة من اأعلى 

نهاره  يق�سي  موؤبد  �سجني  وجه  ال�سور  يف  كوة 

مطل على مدر�سة اأطفال  

ينقطع  مل  ف�سول  لزمني  �سباحا  افتقدته  ويوم 

اإل يف ع�رش يوم بارد

حيث �سدفة عربت ال�سوق 

دوار  عند  مرتا�سة  اأج�ساد  بني  راأ���س��ي  اأدخ��ل��ت 

البلدية..  ولكي اأختفي عنهم 

يف  �رشت  فجاأة  احل�سد  فانفتح  العد�سة  و�سعت 

حلقة مفرغة حماطة بالرجال ويف و�سطها يركع 

�سجني القلعة بوجه �ساحب ي�سخل بالعرق وملعة 

طويلة معقوفة تقي�ض امل�سافة بني رقبته وال�سماء 

لحقا قيل اأنه دفن بل قرب معلوم 

بل غ�سل 

ولحقا اأي�سا عرفت وظيفة ال�سياف.

تاآمرنا  البيت  �سطح  يف  العد�سة  ومع  اأكث  كربت 

الأب  ف��را���ض  بحريق  واتهمناها  ال�سم�ض  على 

القطني.

العقاب نزعها من يدي املحروقة 

ودفنها الن�سيان

 التذّكر.
ّ
كي اأدو�سها حافيا كلما هب

الأربعني  �سماء  تخرتق  طائرة  يف  وكنت  كربت 

�ساعت احلروف فجاأة من الكتاب 

ا�سرتيت من امل�سيفة نظارة القراءة الأوىل

الراكب  ريبة  اأثارت  كفي  يف  ملعة  عن  وتعاميت 

املجاور ومل اأعرف كيف اأ�رشح له �رش 

عد�سة الطفولة املكربة.

تلك العد�سة اخلارقة التي رافقت طفولتي

مل اأكن اأملك ما يطابق �سورتها يف كتاب العلوم 

متاما

بعد  كوكاكول  لقارورة  زجاجيا  قعرا  ابتدعت 

اجلدار  يف  و�سحكها  امل�سجد  عتبة  على  ك�رشها 

هاربا يف ال�سحك من املوؤذن العجوز.

اأهذا ما يجعلني الآن َعِط�سًا 

قاع  النظر يف  على  اأج��روؤ  ل  امل��اء  اأرف��ع  وحني 

الكاأ�ض اأبدا.

مراآُة الن�ئم

طفولتي،  منذ  اجلد  حممل  على  اآخ��ذه  مل  ج��اري 

ل�سبب وحيد كدت اأن�ساه من فرط خفته. 

ينق�ض  ال��ذي  ج�سده  عن  مرة  اأول  يل   
ّ
اأ���رش حني 

�سحكت  وقتها  امل���راآة..  يف   
َ
طالع كلما  وي��ذوي 

اّتخذ  كيف  ملحمه  يف  وراأي��ت  عيناي،  ودمعت 

قرارا �رشيعا بعدما اكت�سف مدى فداحة قوله، فلم 

يعد يذكر املرايا، واألغاها من كلمه ولهذا ن�سينا 

هذا ال�رش اأو هكذا ظننت.  

يف  اأمامها  املرور  وتفادي  املرايا  جتّنبه  ورغم 

كل مكان، وانقطاع حديثه عنها، اإل اأنه اأ�سار مرة 

بني اأ�سدقاء م�سرتكني اإىل معرفته طريقًة فريدة 

ئها حتت �رشيره منذ 
ّ
يف النتحار دومنا اأمل، يخب

اخلاطفة  غمزته  لول  باملراآة  اأربطها  ومل  �سنني، 

يل.  

بل  وحيدا  عا�ض،  مثلما  ثانية،  ون�سينا  كربنا 

اأمه بعطف وحنان متبادلني، حتى  مرايا، يرعى 

ها بجنون ح�سب قوله.
ّ
ع�سق اأختي ال�سغرية اأو اأحب

حّدْث  له  قلت  وكلما  غ��ريي،  لأح��د  بذلك  يبح  مل 

اأمك لتفرح لك، �سفن وقال اإنها ت�سعر بذلك، اأراه 

ح به.
ّ
مطبوعا يف وجهها وهي تتفادى اأن اأ�رش

حني  تذوب  و�سحتها  ي�سوء  اأمه  حال  بداأ  هكذا 

واأ�سهد  اأم��ي  اأفقد  اأن  اأ�ستطيع  ل  قائل:  ج��اءين 

ي 
ّ
حب حمو  با�ستطاعتي  ولي�ض  اأمامي،  تل�سيها 

يف  ال�ساقة  حماولتي  من  الرغم  على  لأخ��ت��ك، 

التظاهر بالن�سيان، لكن قلب الأم مراآة.

وقالت،  متاأّخرا  بيتنا  باب  ه 
ّ
اأم طرقت  البارحة 

مك�سورة، ابحْث عن �سديقك، مل يخرج من غرفته 

منذ يومني. فّت�ست عنه مل اأجده.

ُه مقلوب
ُ
عدت بها اإىل غرفته. �رشير
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مة على الأر�ض اأمام مراآة 
ّ
وراأيت ثياب نومه مكو

ملحته  وكاأمنا  قبل.  من  موجودة  تكن  مل  كبرية 

فيها، �سحكُت يف �رشي ودمعْت عيناي.

ننطُق ب�جلملِة يف �سوٍت واحد

ات.. 
ّ
اأنقذتني رمي عّدة مر

واأظّنها اعتادت على ذلك ومل يعد الأمر يعني لها 

ة،
ّ
ة بعد مر

ّ
غري مترين مهارٍة اأجادْتها مر

واإذا مل تكن يف حال ي�سمح لها بذل اجلهد، فهي 

تتفادى الو�سع وتقفل عني املكتبة باملفتاح.

التي  تلك  ق��راءة  من  متنعني  غ�سبي،  �سدة  يف 

ولي�ض  والأدي���ان  الفل�سفة  عن  مغلق  دولب  يف 

لي�ست  »ه��ذه  قائلة  فيه؛  كتاب  ب��اأي  م�سموحا 

للنزهة«، فالكتب تعّلق يل مفاتيحها على احلروف 

وباأثر  ف�سيح..  معنى  على  مواربًة  اجلملَة  وترتك 

واأدخل يف  اأدوخ  اأحمله؛  الذي  الغليان  من �سعور 

يتكّثف  بخاٍر  مثَل  نقاطها،  وعرب  الكلمات  ثنايا 

ع 
ّ
اأجتم الزجاج ورويدا  الأخرى من  الناحية  على 

هنا  واأتل�سى  الكتاب  داخل  هناك  اأطلع  قطرات؛ 

يف البيت.

اأعادتني عنوة من مدن امللح وهي  ات كثرية 
ّ
مر

ت�ستم وت�سيح: »ماكوندو ماركيز على القل«.

يف  جت��َدين.  حتى  تتوه  كانت  معي  بداياتها  يف 

ب�سفقٍة  اأنظر  �سا 
ّ
متلب  ،

َّ
علي هجمْت  الأوىل  املرة 

باكية  ب����راغ«،  حمطة  و�سولها  عند  »ت��ريي��زا 

ولحقا  مفزوعة..  بقب�ستيها  �سدري  و�رشبت 

�سارت تعرف اأثري بني »اأبوطالب« يف داغ�ستان 

طيف  ومطاردا  بالعطر،  املهوو�ض  و«غ��رن��وي« 

»باول« على �سواطئ ت�سيلي. 

اأحيانا اأ�سمع �سوتها فاألبد بني مقاهي باب الليل 

اأو يف حانة »هورتن�ض« منتظرا �سنتور زوربا.  

ارة 
ّ
 معي اإىل بارات يرتادها بح

َ
عر  اعتدُت اأْخَذ ال�سِّ

 جاءت وبدل من اخلروج؛ اقرتبْت 
َ
وعتالون، يوم

التفَت  حني  الرحلة،  مفتاح  من  ن�سخًة  و�ساألتني 

غريه«،  يف  حتيا  ل  »مفاتيحه  �ساحكا:  النادل 

ع 
ْ
جر اإىل  بي  اأّدْت  عني،  بطرف  غامزا  لها   

َّ
واأ�رش

�سحبُت  وب��الأخ��رى  بيد  واح��دة  دفعًة  الفودكا 

فتاتي، وهجرنا تلك الرواية متاما.

عدُت  البيت،  من  رمي  اختفت  احلادثة،  ليلة  يف 

متاأخرا من اخلارج وراأيتها يف �سا�سة التلفزيون، 

 »Talk to her « نائمة يف �رشير األي�سيا يف فلم

على  عينيها  فتحْت  ة، 
ّ
بقو واأيقظتها  يدي  مددُت 

مفتاحها  امل�ستجّد  ببطِء  رفعت  ال�سالة  كنبة 

اأخريا  وابت�سمت بت�سفٍّ من هلعي وكاأنها �سجلت 

هدف التعادل الكوين. 

منا  كل  �سار  كتبي،  قبالة  الأف��لم  تعّد  هي  ها 

ي الغ�سب فينا، 
ّ
يقرتح رحلته على الآخر، ثم نرب

اأخذ  ثم  ب�سهولة،  عارما  وينمو  بي�رٍش  جنده  كنا 

ي�ستع�سي علينا معا ومل يعد من �سغائن كافية 

 فيها 
ّ
لتحريك الوجع، حتى اأن ليالينا الأخرية جنر

ج�سدينا منهزمني اإىل النوم.

بيننا  ���رشارٍة  ق��دح  يف  نفرط  ل  اأ�سبحنا  هكذا 

اإن  م��ا  واإ�سعالها،  فيها  النفخ  اإىل  ونت�سابق 

بحما�ض،  اأنف�سنا  نعّد  حتى  رحلة،  لنا  تتفّتح 

نلهو باحلوارات ونتقافز بني امل�ساهد قبل اإنقاذ 

اأنف�سنا من النهايات الكئيبة.

ال�سفحة  عند حدود  وتغامر  رمي  تهرب  ما  كثريا 

تبتغيه  كتابا  يل  تنتقي  عندما  خا�سة  الأخرية، 

وت�سعه جانبي عندما اأكون متوّقدا.  

هي  ف���رادى  ن��ذه��ب  مل  معلن  غ��ري  ات��ف��اق  ويف 

اأدخلتني قبو اأمري كو�ستاريكا واأحلم كريو�ساوا 

يف  دليلها  واأنا  مايازاكي.  حكايا  يف  ووتبعُتها 

اأ�ساطري �سليم بركات وق�س�ض اأورهان باموق.  

كم تهنا يف �سوارع م�سرتكة، فوق جبال وداخل 

غابات، ننطق باجلملة معا يف �سوت واحد، ولول 

طفل لنا يلعب يف البيت، مل ين�سج غ�سبه من هذا 

العامل بعد، ما رجعنا. 
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 قفزُتك
ُ
اأترّقب

اأٌ 
ّ
امل�سمار مهي

وامل�سجعون ميلوؤون املدرجات. 

اأترّقب ما ل ي�سار اإليه

اإل بعد فوات الآوان. 

اأترّقب ما يهمله النمل 

يف حياته وما ل يهمله. 

اأترّقب ما تقوله ال�سخرة 

يف راأ�ض اجلبل، لأختها 

الأخرى، اأ�سفَل الوادي

وما ل تقوله اأي�سا.

اأترّقب الذي ياأتي 

وظّل زوجتي غائب

عن املنزل.

اأترّقب واأقول: 

ملاذا ل اأ�سرتي لك 

حافة العامل، حتى تقفز؟ 

جلبت لك اأمهر املدربني 

اأهديتك كتابي اجلديد 

عن ريا�سة القفز بالزانة 

ذهبت بك اإىل جبال الألب 

كي تتعّلم من اأف�سل املت�سلقني. 

اأترّقبك الآن 

ها الأرق
ّ
فاقفْز اأي

فقلبي �ستغمره املياه

بعد قليل 

ولن ينفعك الغرقى 

الذين ي�سكنون قاعه.

الط�ئر 

ما تبّقى من ري�سه

لن تعث عليه اأبدا.

الطائر الذي اأفلت من خملب الليل

وحّط على غ�سن قلبك

مل يفرد جناحيه 

. ومل يغنِّ

كنت ترك�ض بني احلارات 

وعلى الأر�سفة وال�سوارع، 

بل وجهة اأو �سبب

حتى ظّن النا�ض 

اأنك املجنون.

لكّنك كنت تخ�سى اأن تهداأ دقات 

قلبك قليل، 

تخ�سى على الدم اأن ل ي�سقي ال�سجرة واأغ�سانها.

 حممد احلرز*

اأترقّبك الآن

وق�سائد اأخرى

* �ساعر من ال�سعودية  



كنت ت�سم الفواني�ض اإىل �سدرك 

حتى تغ�سى ال�سوء عينيك 

فلم تب�رش.

واإذا ما متلملت من فرط ال�سم 

كنت ترى �رشيان الهّزة يف اجلناحني، 

�ض باأنفا�سك.
ّ
وت�ساُقط الثمر على الزجاج املغب

ولأنك �سّدقت اأّن العا�سفة 

�ست�ساألك عن الطق�ض قبل املجيء 

كنت تفكر اأّن �سفعًة واحدة يف وجه الهواء

كفيلٌة با�سرتداد فكرة الطريان

من ما�سي الع�سافري.

لكن ما حدث هو العك�ض متاما: 

جاء الطوفان

ة وطائرات
ّ
جاءت �سفٌن حربي

جبال �ساهقة، وطرق وعرة. 

لكّن املذعور الذي اأطّل

من نافذتك، هو من اأطلق 

تلك الر�سا�سة.

الآن ، الطيور تدور حولك حيارى، 

ل تدخل 

ل تخرج 

تنتظر �سوتك كي يقف على قدميه.

الذين عربوا  

الذين عربوا ال�سحراء

ومل يحّدقوا يف اخ�رشار الع�سب

ومل ينتبهوا لل�سهم

حني �سعد حدقة العني

ومل ينطلق.

الذين عربوا وكان عبورهم

جرحا قدميا

ًة
ّ
دا�سوا عليه، لأن جاذبي

قادت خطوهم

اإىل اأعرافه وتقاليده.

الذين عربوا

 من ثقل اهتزاز رواحلهم
َ
وما تطاير

رماُد احلقيقة

ولأن جمرها مل يحرق

اأطراف اأ�سابعهم

كانوا يقب�سون على خطام نوقهم

وكاأّنهم يقب�سون على كنز اهلل

املدفون حتت العر�ض.

الذين عربوا، وقبل اأن يعربوا

من دمائهم،

اأطلقوا الأ�سجار الياب�سة

ومل يقطعوا جذورها 

عن الأنفا�ض.

اأبرقوا لل�سهيل

اأن مي�سي للحرب

لريفع عن �رشاخهم

حجر الق�سوة

ه الآبار عن غفوتها 
ّ
وينب

كلما اأراد املاء

اأن يرتفع بدونه.

الذين عربوا

بعدما نف�سوا ال�سحراء 

عن كل حكاية

ل تنب�ض

هاهم يدلون حبالهم

من �سقف النهار

ويلتقطون ال�سم�ض

قبل اأن تغط�ض يف بحر

حياتهم املعتم.
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مراي�ك بعثـر   -  1
ف

ْ
َك احَلي رَت�سَ

ْ
ا اع

َ
اإذا م

ى
َ
َك الأَ�س

َ
ب

ْ
دَّ َدر َ

 �س
ْ
اأَو

اَك
َ
راي

َ
ِثْ م ْ

ع
َ
ب

َقِة
ْ
�َساِء الُزر

ْ
يف اأَح

ا َنَف�ٍض َطويل
َ
�ِض َكم

ْ
وام

َك اأحد
َ
رى َن�سيج

َ
 ل ي

ْ
َكي

ًا على َفِم الِريح ..
َ
َطاِفي

ِو
ْ
ح

َ
 ال�س

َ
 اأْخَطاء

ْ
ا�ْسُطب

ًة واِحَدًة
َ
ُدْفع

َ
ع

َ
ج

َ
وَهاِدِن الو

نًا ِكّ
َ
�س

ُ
َناِوْلُه م

َهاِدَك
ُ

ُه ِمْن �س
ْ
واْطِعم

َة جَلّداً
َّ
لأَنّ ث�م

ل ..
ْ
لي ِر الَّ

ْ
اِب�سًا يف ُقع

َ
ر

ِدِه
ْ

ح
َ
َك الَناِحِل و ِبومي�سِ

ا الَطاعِة
َ

�س
َ
�ُسقَّ ع

اء
َ
كيَنٍة َخو

َ
َفُكُلّ �س

ف ..
ْ
َلٍة َزي

َ
�س

ْ
و

َ
وُكُلّ ب

ًا
َ
َهب

ْ
ُكْن َغي

ِق اجُلنوِن
َ
َتلَّ ِمْن ِمْفر

ْ
وا�س

ة..
َ
رة الن�ْسو

ْ
�سع

َة
َّ
ي �سِ

َ
اِتَك الع اأَْن�ِسْن اْفرَتا�سَ

اأَْن�ِسْنَها

اأْ ِبزعيِق الأَْدِمَغة
َ
ب

ْ
ول َتع

ْفٍن
َ

ِة ج فَّ َ
مى ر

ْ
ر

ُ
لى م

َ
َفع

ُ
َدم

َ
وُد والع

ُ
ْقُطُن الوج

َ
ي

َفٍة واِحَدة ..
ْ
يف ُغر

اِرحًا
َ

ُكْن ج

ة
َ
ِدّ �َسْفر َ

َكح

ُنَقه
ُ
 ع

ُ
ح

ْ
ُدّ الُقب ُ َ

وِحنَي مي

ُه
َ
ِفْك َدم

ْ
ا�س

ايل
َ
ول ُتب

اه ..
َ
اي

َ
ح ا اأكث �سَ

َ
َفم

ُد
ْ

ج
َ
َك الو واإِذا �َسفَّ

ْ
اِوم

َ
ل ُت�س

ْطِوَك ْد خِلَ
ّ
ِه ول مُتَ

ْقَطعوَن
َ
ا ي

َ َّ
مب

ُ
َفر

َقِة
ْ
ريَد ال�َسه

َ
و

ِدَها ..
ْ
ه

َ
 يف م

َ
ِهي

َ
و

ْ
ب  من حُتِ

ْ
َني

ْ
ي

َ
 يف ع

ْ
اِفر

َ
�س

اَدَتَك
َّ
ِمْل َزو

ْ
اح

ِة
َّ
َتّى اللُّج َ

ِغْل ح
ْ
واو

 ل َتكوَن ِمَن اخلا�رِشين ..
ْ
َكي

 مب�رك الع�مري*

مطر الطفولة 

ون�سو�ص اأخرى

* �ساعر من ُعمان  



 2 - موزاْرت

ْزَلتي :
ُ
ت ع

ْ
 موزار

ُ
ْقَتِحم

َ
ي

َ
 الروح

ُ
ر

ُ
ْغم

َ
 ي

ٌ
 َناِعم

ٌ
َطر

َ
م

ُة
َ
 الأثري

ُ
َنابيع

َ
 الي

ُ
ِج�ض

َ
َتْنب

اء
َ
ي انًا ِمْن �سِ

َ
اأْلو

تي
َّ
اِء اأِحب

َ
م

َ
ُد يف �س

َ
اع

َّ
ا�س

ًة
َ
ًة َناِئي

َ
م

ْ
اأْدَخُل َغي

دمِيَها
َ
 يف �س

ُ
ح

َ
ب

ْ
اأ�س

ًة
َ
م اِنُق جَنْ

َ
اأُع

َفِة الَقْلِب
ْ
َها ِمْن �رُش

ْ
ُنو اإلي

ْ
ُكْنُت اأر

َخٌة
َّ
م �سَ ُ

ني ِغلَلٌة م َتُلفُّ

ُتَها
ْ
ب
َ
ب

ْ
راأٍَة اأح

ْ
ِبِعْطِر ام

ْ
َلت

َ
ح

َ
َها ر َلِكنَّ

اِبقًا
َ
َها ع

ُ
 اأريج

َ
ِقي

َ
وب

ة ..
َ
ا الذاِكر

َ
يف َثَناي

ْن َذاتي
َ
اِحَثًا ع

َ
 ب

ُ
اأَهيم

ا
َ
ْلي

ُ
 الع

َ
ْن اأََناي

َ
ع

َ
ء

ْ
ل �َسي

ى َت�َسظَّ
َ
ٍد ي

َ
�س

َ
ى ج

َ
�ِسو

ة
َ
و

ْ
ْخُفُق ِبَق�س

َ
وَقْلٍب ي

ت ..
ْ
وموزار

 3 - دراجة

يف �سن العا�رشة

ا�سطحبني اأبي معه

اإىل ال�سوق،

�سوق مطرح ل غري،

فوقفت مت�سمراً كامل�سلوب

اأمام دراجة هوائية يف حمل

مل اأنب�ض بكلمة

لكن اأبي ا�سرتاها على الفور

رغم �سظف العي�ض ..

اليوم من نف�ض ال�سوق

ا�سرتيت لبني ال�سغري

دراجة جديدة

فلمعت عيناه فرحًا

لكني بكيت ..

َمَطُر الُطفوَلة  -  4

ى
َ
 اأُْخر

َ
َقَطراٌت ِتْلو

غريَة
َ

َنا ال�س ُتَخاِتُل اأُكفَّ

َفَتْنَزِلُق

ِهَفِة
َ
اِبِع الر

َ
 الأ�س

َ
بني 

ًة باْنِحداِرَها
َّ
ْزُهو

َ
م

قيَلٍة
َ

ٍة �س
َ
ْخر

َ
لى �س

َ
ع

ا�ِسَقنْي ..
َ
َلًة ِلع

ْ
 ِقب

ْ
َكاَنت

ُة
َ
َنا الراِئح

ُ
ِكر

ْ
ُت�س

حني َتْنُفُثَها

�ساماُت الِطنِي
َ
م

جوِهَنا
ُ
لى و

َ
 ع

ُ
َفَنهيم

ِح
َ
اَف الَفر

َ
ُنَطاِرُد اأْطي

ِة
َ
اء

َ
بِفَخاِخ الرب

وق ..
ُ

ُق َكالرب
ُ
ر  مَنْ

ّ
ُثم

ُة
َّ
اُتَنا الَطري

َ
مَلْ َتُكْن راح

ِة
َّ
ِخي

َ
اِت ال�س ًة للَزخَّ

َ
َكاِفي

َة اَدَنا الَغ�سَّ
َ
�س

ْ
َفُن�رشُع اأج

ار ..
َ
للواِبِل امِلْدر

ُف جَتِ
ْ
ر

َ
 ي

ُ
ور

ُ
م َكاَن ال�سُ

ِد
َ َ
ا�ِض الرب

َ
ي
َ
َت ب حَتْ

لََّلُة َ
 امُلب

ُ
اب

َ
والِثي

ُلٍع َنحيَلٍة ْن اأ�سْ
َ
َت�ُسفُّ ع

ُد
ْ
ع

َ
ْخ ب مَلْ ُتَلطَّ

ِل امُلراَهَقة ..
ْ

ح
َ
ِبو
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م�ِض ِء ال�سَّ
ْ
و �سَ

َ
َلى 

َ
ع

ُلُخ ِبلِدي ِجْلَدَها
ْ
َت�س

ُلوِعي نْيَ �سُ َ
ِمَها ب

ْ
يَل ِج�س ُت َتفا�سِ

ْ
ي
ّ
ب

َ
ِبلِدي الِتي ر

اِزِحنَي نُيِ النَّ
ْ
ْن اأَع

َ
ُت َه�َسا�َسَتَها ع

ْ
اأَْخَفي

ماوؤَُها 
َ
 �س

ُ
ر

ُ
م َت�سْ

ُ
ُغر

ْ
َت�س

ًدا
ْ
ي

َ
و

ُ
ُقُط ر

ْ
َت�س

ِة بالّزغاِريِد
َ
ُتوم

ْ
 ُكّل الدعواِت امَلح

َ
ْغم

َ
ر

ْقُت يِف الأَْثناِء
َ
ُل الو

ُ
ع

ْ
�س

َ
ي

عاًل َخِفيًفا
ُ

�س

ُ
ْقُت الَغِريب

َ
ها الو

ُّ
ي اأَي

ِّ
اأَْفًة ِبَقْلِب اأُم

َ
ر

راء
َ
َها الع

ُ
ْلَتِهم

َ
ٍد ي

َ
اأَْفًة ِبي

َ
ر

ْت الِبلُد َخِفيَفًة
َ
ار

َ
�س

ق
َ
ر

َ
ا�ِض ِمْن و

َ
ًة يِف اأَْكي

َ
وّزع

ُ
م

�ْسرَتِي ؟
َ
ْن ي

َ
م

ِعيَدة
َ
نا الب

َ
ُل َنْدِبُغ ِبِه اأَيام

ْ
ح

َ
َلَنا الو

للَقاِدِمني من َخْلِف الِبحاِر 
َ
و

ِل  ْدِرها امُلرَتَهِّ
َ

�سَفاٌت من �س
َ
ر

ٍة 
َ
َفْنج

ْ
َفٍة َكاإ�س فَّ َ ُ

راِئَط جم َنى خِلَ
ْ
ع

َ
َل م

لَِّم الآَهاِت
ُ

َلى �س
َ
لََّقٍة ع َ

ع
ُ
م

اء
َ
نْيَ ماٍء وم َ

ُقُد ب
ْ
َتر

َنُة امَلاء
ْ
ُن َلع

ْ
َنح

رْتِ
َ
ِة ِمَن الب

َ
وع

ُ
ا ِبَتاِئَها امَلْفج

ً
ِليم

َ
 ُكْن ح

ُ
ا ماء

َ
ي

ِ
ْ

والَك�رش

وَن 
ُ
اأَها احَلّطاب

َ
ْفج

َ
ا ِحنَي ي

ًّ
ِخي

َ
ُكْن �س

ب
َ
ُاَها ِنرياُن الّتع

َ
َتْفج

َ
و

اِئِد ْزِنَها الزَّ
َ
ُف ِبَلِدي ِمْن و َتَتَخفَّ

ِبَها وِتلِلَها واأْنهاِرَها
ُ
ح

ُ
ِمْن �س

وِحَها 
ُ
ر

ُ
ُف ِمْن ج َتَتَخفَّ

َها 
ْ
َني

ْ
ي

َ
 ع

ُ
ب �سِ

ْ
َتع

ّد َكِطْفَلٍة ِمْن واحد لع�رشة
ُ
َتع

َ
و

ُهَل َخْطُفَها
ْ
�س

َ
 ي

ْ
َكي

َتْختِفي يِف ِظلَِّها
َ
و

ا ِبلِدي 
َ
ى ي

َ
ر

ْ
َقٍة اأُح

ْ
ودون ب�َسه

ُ
ع

ْ
و

َ
نا م اإِنَّ

اذج
ّ
ِمنا ال�س

ْ
و

َ
 يف ي

ُ
ِلع

ْ
ُتُلع

وؤو�ِسنا
ُ
َق ر

ْ
َفو

نا اإىل بيوِتنا دَّ ُ
حّتى تر

وِبنا
ُ
ي

ُ
....اإىل ر�سائِلنا امَلْطِوية يف ج

َها 
َ
ِجيج �سَ  

ُ
مع

ْ
َن�س َنكاُد  الِتي  الّداِفَئِة  �ِسنا 

ْ
�َسم اإىل 

لِمَنا
ْ

يِف اأح

فوزية العكرمي*

على �ضوء

ال�سم�ص

* �ساعرة من تون�ض  
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ا بالأرق
ً
�ساب

ُ
واأنَت تقّلب الفي�سبوك م

جتُد على حائط اإحداهن:

يهديني  اإم��ام(  )عادل  اأن   
ُ
اأحلم الثانيِة  ِة 

ّ
ر

َ
»للم

َكماًنا«

ل:
ِّ
وؤو

ُ
فيعّلق اأحُدهم م

ِحكا ومو�سيقى« ن ميلأ حياتِك �سَ
َ
»�ستتزوجني م

واأنَت تقّلب الفي�سبوك وقد بلغ منك الأرق مبلغه

ك »�سادة«
َ
ل نوم �ستحمد لنف�سَك اأنك تف�سّ

العامل  اإىل  ال�سخرِي  كهنَة  �ساَق  زمانا  وتهجو 

الفرتا�سي

بلغِة  الب�سطاء  اآماَل  ل« 
ِّ
حب

ُ
»ي ن 

َ
م تلعُن  اأنك  ومع 

الليل

ف ابَن �سريين �سُتن�سِ

ق
َ
باأّنه مل يكن م�سابا بداء ال�َسب

ناِم اأنثى
َ
غفَل عن الكهولة يف م

َ
في

اأو تاأويِل التجاعيد التي ل ت�سبه الكمان

ويف الأخري ُت�سّلي نف�سك

باأّن الأرق مكانٌة

ن ينتزع احلقائق من َغطيط 
َ
ل يتطاول عليها م

النائمني

ورمبا هم�سَت لك:

ل عليه
ّ
عو

ُ
ق ل ي

َ
املكان الذي ل ياأر

نحن

 الأرِق والبيئِة وال�سلم
َ
-اأ�سدقاء

املتيّقظني يف التوقيت اخلطاأ

ة مثل اأ�سياخ الكباب
ّ
املتقّلبني على الأ�رِش

�سني »�ساهرون بل حدود«
ّ
موؤ�س

امُلتثائبني يف الأ�سحار

ونزيد  منه  وننق�ض  ن�سَفه  الليَل   
ُ
نقوم الذين 

عليه-

نطالب

ب�سنِق كّل ابِن �سريين

موِد اإنارة
َ
على ع

مبيداٍن عام

يف جوف الليل.

 خ�لد العب�سي*

كهنٌة ُيدّل�سون 

ال�سخري

* �ساعر من اليمن  
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- 1 -
ل تلم�سني حني اأبكي،

اأنا بكيت لأن اأحدهم مل�سني.

لأين خلف الأعني ال�رشية لأبواب 

اجلحيم ترددت طويل،

وحني م�سني احلب تداعيت وانهمرت. 

لأين يف �سداأ الكلمات

 تواريت كثريا،

ورحت اأ�سيخ

ت يداي، حتى ابي�سّ

ورحت اأموت

 دمعي.
ّ
حتى اخ�رش

- 2 -
لول التاأويل

نا ملعارَك اأكَث �رشا�سًة.
َ
لّدخرنا خمالب

ل؛
ّ
لكّننا نورُق بالتخي

اج؛
ّ
�ُض على اجلمر كاحُلج

ِّ
نعر

اُك املعرفِة املبّكرة، 
ّ
ن�س

واحلزِن املتاأّخِر حّتى مطلع الياأ�ض.

 :
ّ
 عن احلب

ُ
مل اأعْد اأكتب

فالرجُل الذي ذهبُت قبله اإىل حربه

مات يف ح�سِن امراأٍة اأخرى،

مات يف بريِدها الآمن،

ا كما ل يليق بال�سعر ول بالتاأويل.
ً
ر

َّ
مات مكر

فيوليت اأبو اجللد*

حبال �سرية 

* �ساعرة من لبنان  

من اأعمال الفنانة �سامية الغريبي - ُعمان 



متواطًئا مع ال�سعاليك والربابرة واملنبوذين،

راأ�سي!

 اأكَث �رشا�سًة،
ٍّ
راأ�سي، الذي اّدخرُته حلب

يفتتح كّل م�ساٍء عزلَته

باأغنيٍة خفيفٍة

وليٍل ثقيل.

- 3 -
اأبحث كّل �سباح عن خرب موِتَك

 يف �سحِف بريوت التي مل تعد ت�سدر،

يف حاناِتها املهَدّدة،

ة فوق جماجم اأهلها.
َّ

ويف اأزّقتها املرم

َك،
َ
اأحمُل يف جيبي ا�سم

 يف الآَخِر حفنَة اآلهٍة،

ا هائًل من امللئكة.
ّ
وكم

،
ُ
ٌة حني اأكتب

ّ
اأنا رب

،
ُّ
ٌة حني اأُحب

ّ
 رب

اُك يف مغاور اجلبال ِعبادي،
ّ
الن�س

ً
ا و�سماء

ً
ا وبحر اأملُك اأر�سً

 موَتَك لأكتمَل بجمايل.
ُ
لكّني اأنتظر

 كلَّ م�ساٍء اإىل ن�رشاِت الأخبار :
ُ
اأ�ستمع

قتلى وجرحى وحروب.

،
ّ

ي
ّ
غري اأّنك اآمٌن كحبٍل �رش

ة،
ّ

اآمٌن ك�ساعٍر على من�س

متواطٌئ مع الت�سفيق احلار لق�سيدٍة باردة، 

 احلزين
ّ

. وملوٍت ناق�ٍض بني خمالب هذا الن�ض

- 4 -
ة،

ّ
ة ل ُتفتح للأحب

ّ
ُد اأبواٍب �سحري

ّ
جمر

ول ُتغلق عليهم.

يف مرفاأ الغرباء تر�سو املراكب

 طويًل يف الر�سا.
ْ
التي جّذفت

ى تتف�ّسى يف الأج�ساد املعتمة.
ّ
ُد حم

ّ
جمر

ٌة بني ما قلنا وما فعلنا.
ّ
ي

ّ
حباٌل �رش

:
ّ
ُد وقاحٍة هذا الإ�رشاُف يف احلب

ّ
جمر

يف  عالقٍة  لغٍة  اإىل  م 
َ

ترتج ال�ستائم ل  من  �سيٌل 

حلق احلروب،

يف ن�رشات الأخبار،

ا 
ً
ويف ال�سحِف ال�ساقطِة �سهو

من اأ�سابع املدِن اجلميلة.

؛
ُ
ولد ال�سعر

ُ
من ال�سبح ونقي�سه ي

 طويًل يف حريِة 
ْ
 جّذفت

َ
من مراكب

ن غادروا وما غادروا،
َ
م

ٍة بني ما قلنا وما فعلنا.
ّ
ي

ّ
د اأبواٍب �رش

ّ
ومن جمر

- 5 -

�سرنحل اىل حيث يذهب النا�ض يف الأغاين،

هناك يف املو�سيقى 

�ستدمع امراأة ت�سبهني

يطفئ رجل قلبه،

�ست�ستعل البيوت واملقاهي والأزقة بنا،

نلمع على �سفاه املغني،

نطرب ال�سكارى يف احلانات،

رمبا ترق�ض عا�سقة 

رمبا تنوح. 

�سنغادر كما يغادر اجلمهور حفلة ناجحة 

بالت�سفيق والورد،

�سينتهي كل �سيء بوردة ذابلة 

بيد وحيدة، 

ل تكفي

يد تلوح يف اأغنية،

يف هذه الأغنية. 
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 l  ال�س�ئُر وحيداً

 يف
ُ
اأَْنَت َت�سري

َ
و

حراء
َّ

�ْسِبُه ال�س
ُ
ما ي

َتِظُلّ ِبِه
ْ
 َت�س

َ
ء

ْ
ل �َسي

ه
ْ
َك اإَلي

َ
ر

ْ
نُد َظه

ْ
َت�س

َ
و

ٌ
ل َطعام

َ
 و

ٌ
ل ماء

ك
َ
ْلب

ُ
قيمان �س

ُ
ي

َ
وح

ُّ
ْنِع�ُض الر

ُ
ماٌل ي

َ
ل ج

ماِء
َّ
 يف ال�س

ُ
ح

َ
ب

ْ
�س

َ
 ي

ٌ
ام

َ
ل مي

ب ْن حُتِ
َ
 م

ُ
ل َترانيم

َتِدٌل
ْ
ع

ُ
 م

ٌ
ل َطْق�ض

قيع
َ

�س
َ
�ٍض و

ْ
نْيَ َقي َ

ب

ُ
ع

َ
م

ْ
ول اأُذٌن َت�س

خاِتَك العاِلية
َ

�رش

ة ..
َّ
 اأناَك امَلْن�ِسي

َ
غري

ل ّتى َت�سِ
َ

ح
َ
و

ْنُه
َ
ُث ع

َ
ح

ْ
َتْلقى ما َتب

َ
و

اأً يف اْنِتظاِرك
َّ
َهي

ُ
م

ٍة
َّ
َلَكي

َ
َكماِئَدٍة م

واِرَفِة الأحلم

ها الإْن�سان
ُّ
َتَظُلّ اأَي

َ
�س

حَدَك
َ
 و

ُ
َت�سري

َ
 و

ُ
َت�سري

�ساِربًا يف الأر�ِض 

باب ..
َ
الي

l  ُزرقة

لى ال�ساِطِئ
َ
ع

ُ
ر

ْ
ح

َ
ُن الب َت�سِ

ْ
ح

َ
ي

جوَهَهم
ُ
و

ياة ..
َ
َهم للح

َ
لِّنَي ُظهور

َ
و

ُ
م

ُ
ب  امُلْغرَتِ

ُ
هيم

َ
ي

َطٍن
َ
ْن و

َ
ثًا ع

ْ
ح

َ
ب

عيد ..
َ
يف هذا الأُُفِق الب

ُ
ناء

ْ
اأَُة احَل�س

ْ
تقوُل امَلر

َ
و

ٌة، َطليَقٌة
َّ
ر

ُ
َتني ح

ْ
َلي

ليل ..
َ
�سيِم الع َكهذا النَّ

ُل ديٍن
ُ

ج
َ
ر

َ
و

ِتِه
َ
ح

َ
ب

ْ
�س مِبِ

ِة ِتِه الَكثَّ
َ
وحِلي

ْفِرُف عاِليًا
َ
ر

ُ
ي

احِلني ..
َّ

ِلياِء ال�س
ْ
 الأَو

َ
ع

َ
م

ُ
موم

ْ
امَله

َ
و

ْقِطُف ِمْن روِح
َ
ي

ِة
َ
ِر ال�ساِفي

ْ
ح

َ
الب

�ساء ..
ْ
ي
َ
 ب

َ
َنواِر�ض

ْ
ٍة ِمْنُهم

َ
ب

ُ
ْقر

َ
لى م

َ
ع

َ
و

ٌ
َة �َسْخ�ض

َّ
َثم

داِث
ْ

 ِمْن هِذِه الأَح
ُ
ْن�ِسج

َ
ي

.. 
َ
قاء

ْ
َق�سيَدًة َزر

لبيد الع�مري*

ال�سائر وحيدا ... 

* �ساعر من ُعمان  
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قريبًا من مراآة يومك

املت�سظي

فوق اأر�ض اخلديعة

اليد ذرع لآلة �سماء كمغناطي�ض

ل روح يف خليج ول حميط باأ�رشعة �سفر

اأنت رقم بينهما

 كل هذا الإنحراف
َ
َغِنم

ويف يدك قب�ض الريح 

اأيها العابر

يف �سفر الكلمات بل رحمة

كم جلد لك تغري

كم ا�ستهاك الزمن

وا�ستهيته والن�سيم يداعب اأ�سمال الرتحال

حلنني كاذب 

عليك اأن تناظر اخلدائع

يف لئم وردة حمراء ب�سوك قاتل

فكل ما يقال عن كلماتك البي�ساء

�سواد يف الروح

اأرى قلبك اخل�سبي

يحرتق لي�سنع رماده بيده

واأرى املوت حيا يتم�سى

ليجدد نف�سه فيك

واأراك هنا ...

ط�لب املعمري

خديعة 

من اأعمال الفنانة �سامية العي�سائي - ُعمان 
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ن�صو�صن�صو�ص

100

غالف كتاب »يوكوهاما، كاليفورنيا«
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اأدب يحرك امل�شاعر: 

يحرك  كتاب  كاليفورنيا«  »يوكوهاما،  كتاب  �إن 

و�لعاطفة.  باال�ستمتاع  �لقلب  به  ي�سعر  �مل�ساعر 

هنالك قوة د�خل �سفحاته، وهنالك �سجاعة وقناعة. 

�حلالة  – �سعادة  وفرية  فكاهية  روح  �أي�سًا  وهنالك 

�ل�سحك،  هي  �إن�سانية  �ل�سفات  ��سد  �إن  �الإن�سانية. 

�ملرح،  حكمة  ب�سدة  تالحظ  �ن  �ل�سحك،  على  قدرتك 

ومرح �حلكمة.

 
)1(

»�ل�سيباي«  تقليد  م 
ّ
يكر �لكتاب  هذ�  �أن  يقال  قد 

لي�ست  �لهزلية.  و�ال�سكت�سات  �ل�سعبي  �مل�رسح  يف 

فاإن  منها  �لعديد  يف  ولكن  فكاهية  �لق�س�ص  كل 

للحكمة  م�سدر  هي  و�ملو�قف  �لهزلية  �ل�سخ�سيات 

»بي�ص  �أو  »�ال�سجار«  مثل  �لق�س�ص  بع�ص  و�لعمق. 

يبدو  ال  ولالأ�سف  �بطالها  الأن  فكاهية  تبدو  �لعامل« 

ويتكلمون  �لبع�ص  بع�سهم  فهم  على  ق��ادرون  �نهم 

ي�سحك  �لتو��سل.  ي�ستطيعون  ال  ي�ستمعون،  ال  ولكن 

�لقر�ء ملالحظتهم ذلك. هذه مو�قف تعليمية، حت�سل 

يف كل وقت.

تو�سيو موري هو مبثابة معلم �الأمثال، وكاتب �سديد 

�إ�سفاف يف كل »يوكوهاما،  �أي  �لعاطفة. لي�ص هناك 

كاليفورنيا«. فكاهته هي �لفكاهة �للطيفة �ملحرتمة 

ولي�ست �لفكاهة �لتهكمية �ملتم�سخرة.

اأ�شلوب الكتابة كمادة:

�إن »يوكوهاما، كاليفورنيا« ال متتلك �سفات �لعظمة 

كل  متتلك  �إنها  فح�سب.  �الأدب��ي��ة  لقيمتها  بالن�سبة 

عمل  �إنها  و�المتياز.  �ال�سالة  متتلك  �إنها  �ملقايي�ص. 

فني خال�ص. لقد تعامل تو�سيو مع �إمكانياته بجدية، 

ككاتب جدي، كاتب يعمل على تطوير فنه ومهارته، 

م من هذ� �ملنطلق.
ّ
وبالتايل فاإن عمله يجب �أن يقي

��سطورية،  بد�ياته  وبينما كانت  �الأ�سا�ص،  وعلى هذ� 

يتجاوز  مل  �أنه  من  وبالرغم  يهم.  ما  هو  �لعمل  فاإن 

توقف  يقر�أ بال  نف�سه. كان  علم  فقد  �لثانوي  �لتعليم 

�لزيارة  �لوقت بني عمله. كان د�ئم  �أو كلما �سمح له 

كان  كتبه  ما  ومعظم  و�ملكتبات  �لكتب  بيع  الأماكن 

�أنه  ورغم  �لليل.  من  �ملتاأخرة  �ل�ساعات  يف  يكتبه 

�رسقي وغري م�سموع �ل�سوت يف �لعامل �ل�سادم لتيار 

�الأدب �الأمريكي �ل�سائد.

كل  ومثل  و�لرو�ص،  �لفرن�سيني  �لكتاب  تو�سيو  در�ص 

ب�سريوود  معجبًا  ك��ان  �الأمريكيني  من  معا�رسيه 

�ندر�سون. وقد قال �لناقد مالكومل كويل يف مقدمته 

عن جمموعة ق�س�ص �ندر�سون، »وين�سبورج، �أوهايو«: 

�أن �ندر�سون هو »�لقا�ص �لوحيد يف جيله �لذي ترك 

جاوؤو�  �لذين  معا�رسيه  وروؤى  �أ�سلوب  على  ب�سمته 

بعده: هيمنجو�ي، فولكرن، وولف، �ستاينبك، كالدويل، 

�سارويان وهرني ميلر...

�أن يكون �سمن هذه �لقائمة،  �إن ��سم تو�سيو ي�ستحق 

ل��الأدب  �ال�سا�سية  �ملجموعات  ه��ذه  ت�سمن  وع��دم 

�الأمريكي �أعماله، يعترب �سفعة للقيم �الأمريكية ولي�ص 

لقيمة تو�سيو موري.

تقدمي: لو�شون فيو�شاو اإينادا 

ترجمة: مها لطفي*

»يوكوهاما، كاليفورنيا« لتو�شيو موري

ن�سب تذكاري كل�سيكي للأدب

* مرتجمة وكاتبة من لبنان  



�أي  عن  �أو  حقيقة  �أندر�سون  عن  موري  مييز  و�ل��ذي 

نف�سها.  �لكتابة  فهو  �الأمر  لهذ�  بالن�سبة  �آخر  كاتب 

لي�ص هناك كاتب �آخر يكتب مثل موري. لقد حقق ما 

– »ما هو  – �مليزور��سي  �لكتاب  �لقالئل من  حققه 

غري متد�ول ب�سكل كبري« - �أ�سلوب فردي متميز.

�لكلمات.  مع  �خلا�سة  طريقته  هو،  �سوته  طور  لقد 

�أ�سبح ��ستاذ�ً ماهر�ً. �إنه متميز حقيقي.

تاأثريه،  على  ونحكم  م��وري  �أ�سلوب  منتحن  حتى 

وننزع  ق�سة  �أي��ة  ناأخذ  �أن  مبكان  �ل�سهولة  فمن 

�إىل  ونحولها  و�لعبار�ت  �ليابانية  �ال�سماء  عنها 

عماًل  �ستبقى  ولكنها  �سيئًا  �لق�سة  �ستفقد  »�لعام«. 

�أدبيًا موؤثر�ً. حيث نرى قيمة �الأ�سلوب لذ�ته: جامد، 

– عالمة ��ستاذ كبري.  فعال. �لق�س�ص تروي نف�سها 

�لق�س�ص تبدو وكاأنها تنمو من �لد�خل �إىل �خلارج، 

�ل��زهرة.  �إل��������ى  �لبذرة  من  ع�سوية،  طبيعية، 

�للزوم،  وعند  مكب��وح،  وت�رسي��ح  متا�س��ك  هن��الك 

�إىل  لتتحول  وحتلق  تتدفق  فخمة  طويلة  مقاطع 

منه  �أكرث  فطري  �إنه  ي�سل.  موري  �أ�سلوب  مو�سيقى. 

منمق. ال زيادة وال نق�سان.

التاريخ كا�شرتاتيجية

�لباقي هو �لتاريخ. �إن تاريخ ن�رس كتاب »يوكوهاما، 

�إنها  �لزمن.  تغزل  ذ�تها  بحد  ق�سة  هو  كاليفورنيا« 

مف�سلية  فرت�ت  متثل  م�سكوبه،  ومياه  طريق  عالمة 

وتاريخ �ليابانيني �الأمريكيني يف �لتاريخ �الأمريكي: 

قبل �حلرب، �ملخيمات، بعد �حلرب. و�الآن، مهما �سميت 

هذه �لفرتة، هنالك كالم حول �الإ�سالح و�لتعوي�سات، 

عندما يكون لدى نا�رس مثل مطبعة جامعة و��سنطن 

خط خا�ص باأعمال �الأ�سيويني �الأمريكيني.

لقد   ...1985  ،1949  ،1942 �لكتاب:  يف  كله  هذ� 

كتب �لكتاب يف �أو�خر عام 1930 وبد�يات 1940، 

رغم �أن بع�ص �لق�س�ص قد حدثت يف 1920 �أو قبل 

ذلك. ومت قبول �لكتاب للطبع يف �لعام 1941، وكان 

مقرر �إ�سد�ره يف �لعام 1942، وظهر �أخري�ً يف �لعام 

1949، ونفذت ن�سخه جميعها.
حلقات  مثل  �ل�سفحات  بهذه  هنا  �سحيح  �لتاريخ 

تطويرها،  �الأ�سا�سية،  ���س��اروي��ان  مقدمة  �ل�سجر: 

�إهد�وؤها )�أم تو�سيو عا�ست فرتة �ملخيمات(.

»�الأ���س��ل��ي��ة«   – �إذ�ً  �ل��ك��ت��اب  م��ن  ن�سختان  ه��ن��اك 

و«�الإ�سافية«. �أول ق�سة م�سافة هي، »�لغد قادم، يا 

�أمريكا �ليابانية وتف�رسها  �والد« وهي تقوم بتقدمي 

قبل  �رسورية  تكن  مل  �ملقاربة  هذه  �أمريكية.  باأنها 

�حلرب ولكن يف 1949 �أ�سبحت كذلك.

ما قاله �سارويان يف مقدمته �الأوىل �أ�سبح له نكهة 

�ليابانيون  �سع 
ُ
و �أن  بعد   :1949 �لعام  يف  خمتلفة 

من  �أق��ل  تو�سيو  �أ�سبح  مع�سكر�ت،  يف  �المريكيون 

كاتب و�لكتاب �أ�سبح �أقل من �أدب.

�لتف�سري�ت و�لتربير�ت كانت �سغل �لنهار �ل�ساغل يف 

�ملع�سكر�ت. ولذلك فاإن �جلدة يف هذه �لق�سة حاولت 

كانت  وج��وين.  �نابل  الأحفادها.  �لتاريخ  تف�رس  �أن 

تتكلم عن مغادرتها �ليابان و�لعي�ص يف كاليفورنيا، 

يف  للعي�ص  »�لفر�سة«  ه��ذه  �حل��رب  �أعطتها  وكيف 

�ملع�سكر�ت. قد ال تكون مو�طنة ب�سكل قانوين ولكنها 

ت�سعر �أنها �أمريكية – بعد كل هوؤالء �الأوالد و�ل�سنني 

– »�أنا �أنتمي �إىل هنا«.

عامل موري:

�أن  – حرية  �إن ع��امل م��وري ه��و ع��امل م��ن �حل��ري��ة 

�الأخرية  فالق�سة  ولذلك  حتاول.  �أن  تفعل،  �أن  تكون، 

يف �ملجموعة هي حول �مر�أة عادية معجبة بكالرك 

غيبل.

 – كهذه  باأمثلة  مليئة  كاليفورنيا«  »يوكوهاما، 

�أنا�ص  عن   ... ميثلون  يفعلون،  يحاولون،  �أنا�ص  عن 

تعي�ص  �أنا�ص  وقفة.   يقيمون  �أنا�ص  عن  ملتزمون، 

�أكرث  �لكتاب  هذ�  يف  هنالك  معينة.  فل�سفة  د 
ّ
وجت�س

�لفطري،  �لهوية،  جمهولة  عجوز  �م��ر�أة  عن  بكثري... 

بائع  وحيد،  كاتب  عجوز،  بقال  عجوز،  غ�سيل  رجل 

�أزهار، موظف، من �سي�سبحون كّتابًا، من �سي�سبحون 

�أمهات  يعملون،  رجال  يلعبون،  �أطفال  مال،  رجال 

م�سطربات، بي�ص، وجوه �ساحكة، �أ�سجار، زخارف، 

�أفالم لكالرك غيبل.... �إن عامل موري عامل رحب، يدور 

يف كل مكان.
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من  ���س��اروي��ان  مقدمة  �إىل  تنظر  �أن  �ملمتع  م��ن 

يتجز�أ  ال  ج��زء  ه��ي  �الآن  فاملقدمة  �ملنطلق.  ه��ذ� 

نقول  �أن  وميكن  كاليفورنيا«.  »يوكوهاما،  م��ن 

مطعمه،  ك�سخ�سية   – مقر�ً  له  وج��د  �سارويان  �أن 

مقدمة  لي�ست  �ملقدمة  فريزنو«.  منطقة  »فيل�سوف 

�إنها  �سارويان.  عن  يكتب  �سارويان  �إنها  فح�سب... 

�الألفاظ.  �حلركات،  �ملو�قف،  بالطروحات،  مليئة 

تبد�أ   ... و�لهم�ص  و�ل�رس�خ  و�لنور  �لظلمة  متلك  �إنها 

�آالف  »عن  �الأوىل:  �جلملة  ونغمة  �لطويل  بالعنو�ن 

وقع  بها  �أم��ري��ك��ا...«  يف  من�سورين  �لغري  �لكتاب 

�ملوعظة، �ملحا�رسة. �إنها تعرب ب�سكل قوي، بق�سد �أو 

بدون ق�سد، عن �سارويان.

ومل  حميمًا،  و�سديقًا  ممتاز�ً  كاتبًا  �سارويان  كان 

�سعر  �أول كتاب  تعليق على  فعله من  تكن �سدفة ما 

ياباين-�أمريكي. وكما قال تو�سيو »�أي و�حد مبقدوره 

�أن يكتب مقدمة، ولكن هناك �سارويان و�حد ال غري«.

»يوكوهاما،  وه��ن��اك  و�ح���د،  م��وري  تو�سيو  هناك 

كاليفورنيا« و�حدة... نقف عند �ل�سارع �ل�سابع... »�أعد 

�لقارئ بتجربة قر�ءة ممتعة«.

مقدمة الطبعة الأ�شلية

�لق�سرية  �لق�س�ص  ملجموعة  ر�سمية  غري  مقدمة 

للكاتب   Yokohama, California كاليفورنيا  يوكوهاما، 

 Toshio الأمريكي �جلديد من كاليفورنيا، تو�سيو موري�

. Mori

 – نيويورك   -  William Saroyan �سارويان  وليام  بقلم: 

�أكتوبر، 1948

_  من بني �الآالف من �لكتاب �لذين مل ين�رس لهم يف 

�الأكرث،  على  كتاب  ثالثة  هناك  يكون  رمبا  �أمريكا، 

تو�سيو  من  �أف�سل  باإجنليزية  �لكتابة  ي�ستطيعون  ال 

موري. ق�س�سه مليئة باالأخطاء �لنحوية. و��ستخد�مه 

لالإجنليزية، وبالذ�ت عندما يكون مت�سوقًا لقول �سيء 

يف  �جنليزية  لغة  مدر�ص  �أي  جد�ً.  �سيء  هو  جيد،  ما 

�الإعد�دية ي�سقطه يف �لنحو و�لت�سكيل.

يكون،  رمبا  موري  تو�سيو  فاإن  هذ�  كل  من  بالرغم   

يف هذه �للحظة، و�حد�ً من �أكرث �لكتاب �جلدد �أهميًة 

يف �لبلد. 

لد كاتبًا بالطبيعة. وكونه هكذ�، فاإنه ال يكتب 
ُ
 �إنه و

�لكتابة بالطبيعة  �لذي ال ميلك ملكة  �لكاتب  باللغة. 

يف �أف�سل حاالته، يكتب باللغة؛ لي�ص لديه خيار �آخر. 

�لكاتب بالطبيعة ال ي�ستطيع �إال �أن يقول �سيئًا ي�ستحق 

كل  يحاول  �أن  عليه  يجب  �آخر  كاتب  �أي  ي�سمع.  �أن 

جهده ليفعل هذ�.  

 �سوف يكون من �الأف�سل لتو�سيو موري لو �أنه �أ�سبح 

�أكرث و�سوحًا، لكن ما ميلكه بالفعل هو ما قد ي�ستغرق 

بع�ص  ويف  �إليه،  للو�سول  �سنو�ت  �الآخ��رون  �لكتاب 

�إنه  �لعني.  بهذ�  و�أعني  ي�ستطيعون.  ال  قد  �الأحايني 

�ل�سورة  عرب  يرى  �أن  ي�ستطيع  �إنه  يرى.  �أن  ي�ستطيع 

�حلقيقة  �إىل  �إن�سان  عرب  �حلقيقي؛  لل�سيء  �ملادية 

�لغريبة و�ل�ساخرة و�لكئيبة �لتي حتيل �أحمقًا �إىل بطل 

عظيم فعاًل. �نه ميلك �لقلب باالإ�سافة �إىل �لعني. �لقلب 

و�لتعاطف  �لفهم  ميلك  �إنه  �حلقيقي.  للكاتب  �جلميل 

و�لكرم و�حلنان.

 هو ياباين �ساب، مولود يف مكان ما من كاليفورنيا. 
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�أ�سل  من  �الأول  �حلقيقي  �الأمريكي  �لكاتب  وه��و 

ياباين. �إنه يكتب عن يابانيي كاليفورنيا. لو �أن �أحد�ً 

�أن  لو  حتى  تعرفهم.  فلن  عنهم،  �إخبارك  حاول  �آخر 

ياباين �آخر، ال ميلك عني موري وقلبه، حاول �إخبارك 

عنهم فلن يظهرو� كما هم يف ق�س�ص موري �ل�سغرية. 

�سيكونون يابانيني؛ يف ق�س�ص موري هم يابانيون 

بعد �أن تعرفهم كرجال ون�ساء �أحياء.

حتى  مهم.  �أمريكي  كاتب  موري  تو�سيو  �أعترب  �أنا    

فاإنه يظل كاتبًا  لو مل ين�رس يف د�ر ن�رس نيويوركية 

مهمًا، �إال �أنني موقن �أنه لن مير وقت طويل على قيام 

د�ر ن�رس يف نيويورك بن�رس كتاباته. 

يعملون جاهدين  �أنهم  يكت�سفون مطلقًا.  �لكتاب ال    

ل�سنو�ت، يف �إح�سا�ص وحدة ال يجب �أن ي�ساء تاأويله، 

وبعد ذلك يقوم �أحد بن�رس و�حدة من ق�س�سهم ويحدث 

�لتغيري �الأكرب يف �لعامل: هذ� �لكاتب �لذي مل ين�رس �أبد�ً 

قباًل  �لذي عرفه  بالوحدة  �الإح�سا�ص  يقوم مب�سادرة 

وعمل على تغذيته، ل�سالح �لتقدير �لذي كان يتطلع 

ملا  بالوحدة  �الإح�سا�ص  هذ�  فلوال  وحدته.  عرب  �إليه 

كان حاز �العرت�ف �أبد�ً؛ ولوال �لعمل ملا عرف �لقبول 

�ملريح و�ل�سار �عرت�فًا بو�سوله. هذ� �ل�سعور بالوحدة 

�إح�سا�سهم  كان  من  كل  يعرفه  �لذي  �الإح�سا�ص  هو 

�جلزء  هو  بالوحدة  �ل�سعور  �سخ�سيًا،  لي�ص  بوحدتهم 

�الأكرث منطية و�الأكرث �سخرية لدى كل �لنا�ص. عندما 

بالن�سبة  �سعبًا  �لوقت  يغدو  �لتبادل،  ه��ذ�  يحدث 

للكاتب، �إال �أنه مفرح �أي�سًا.

لهذ�  �ملكت�سف  �نا  كاأنني  �إيّل  ينظر  �أن  �أريد  ال  �أنا     

يابانيي  من  بو�سوله  بظهوره،  �سعيد  �إنني  �لكاتب. 

كتابة  من  �أي�سًا،  قلياًل  منزعج  �أنني  �إال  كاليفورنيا، 

هذه �لكلمات �لقليلة لتقدمي عمله. �إنني منزعج الأنني 

�أن  �إال  كبري.  ب�سكل  خمل�سًا  تقبله  �سيكون  كم  �أعلم 

�أمرين:  �أحد  �الأ�سو�أ بالن�سبة له مل ياأِت بعد.  �سيحدث 

جديدة  م�ساكل  ويو�جه  مزعج  ب�سكل  ينجح  �أن  �إما 

من كل نوع بني نف�سه و�لعامل وكتابته؛ �أو �أن يخطو 

بد�ية ويف�سل، ويو�جه م�ساكل �أخرى من كل �الأنو�ع. 

بالكتابة.  �سي�ستمر  �أنه  �أعلم  �أنا  �حلالتني،  كلتا  ويف 

كانت  ما  �إذ�  كتابته  حول  يت�ساءل  �سوف  جنح،  �إذ� 

ف�سوف  ف�سل،  و�إذ�  تكون؛  �أن  يجب  ما  �حلقيقة  يف 

�أخرى  �أنو�ع  ويو�جه  �أخرى،  الأ�سباب  يت�ساءل حولها 

باآخر،  �أو  ب�سكل  �سيحدث  مما  �سيء  ال  �مل�ساكل.  من 

�عتبار هذ� �جلزء غري ذي  ي�سبب م�ساكل، فيمكن  لن 

 The أهمية. مت ن�رس ق�سة موري �الأوىل عن د�ر ن�رس�

�أن  �عتقادي  ويف  فر�ن�سي�سكو.  �سان  يف   ،Coast
�لذي  هو   Christopher Rand ر�ند  كري�ستوفر 

��سمها  و�ساعد يف ن�رسها. كان  و�أحبها  �لق�سة  نب�ص 

»�الأخوة«، وهي موجودة يف هذ� �لكتاب �ل�سغري.

يفعل  ماذ�  �لكاتب  �أن يخرب  ي�ستطيع مطلقًا  �أحد  ال    

بكتابته جلعلها �أف�سل مما هي عليه. كل ما �أ�ستطيع 

فعله هو �لتمني باأن ينمو تو�سيو موري وي�سبح �أكرث 

�لتي  �الأ�سياء  على  يحافظ  ذ�ته  �لوقت  ويف   ،
ً
�سفاء

هذ�  يف  عمله  يبقى  �الأثناء  هذه  ويف  وحده.  تخ�سه 

و�لكاآبة،  و�ل��رب�ءة  و�لنقاء  بال�سباب  يت�سف  �لكتاب 

ومليئًا باملو�قف �مل�سحكة.

 

مالحظة: متت كتابة �ل�سطور �ل�سابقة منذ ما يقارب 

�أو �ل�سبع �سنو�ت. كما تاأجل ن�رس كتاب تو�سيو  �ل�ست 

موري �الأول، ولكن ها هو ذ� �أخري�ً، طازج كما �لعهد 

به. �إنني �أعد �لقارئ بتجربة حقيقية يف �لقر�ءة.

حول تو�شيو موري

�إن��ه  و�ل�ستني.  �لتا�سع  عامه  م��وري  تو�سيو  دخ��ل 

هي�ساي  ت��ق��ول  وك��م��ا  �لب�رسية.  �لكائنات  �أل��ط��ف 

ياماموتو)2011-1921(، فاإن كتابة تو�سيو موري 

كان لها تاأثري كبري على �الأجيال �الآ�سيوية �الأمريكية 

من �لكتاب.

ولد تو�سيو موري يف زمن عندما كان �حللم �الأمريكي 

يقدم خيار�ت لكل من �آمن به – كل �سبي، مثاًل، كانت 

�أمامه فر�سة �أن ي�سبح رئي�سًا للواليات �ملتحدة. تعلم 

�أن  �أوكالند، وفيما بعد فكر يف  �أواًل يف مد�ر�ص  �لفن 

ي�سبح مب�رس�ً بوذيًا، ثم كان هناك �حللم باأن ي�سبح 

العب كرة قدم مهم، �إال �أن هذ� �حللم مل ي�ستمر طوياًل. 

�أوكالند  �أوحت له مدر�سة �الإجنليزية يف مدر�سة  فقد 

�لثانوية، ماري ب. �رسيد�ن، �لتي �عتربت �أن ما كتبه 

بد�أ  �أنه  لدرجة  ��سكت�سات كان »مليئًا باحليوية«  من 
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هذ�  يتبع  �أن  وق��رر  كاتبًا،  �سي�سبح  رمبا  �أن��ه  يفكر 

�لطريق.

يابانية كما فعل كل  �أي�سًا يف مدر�سة  تو�سيو  در�ص 

هذ� �جليل �لثاين من �ليابانيني. كان يذهب �إليها من 

�ل�ساعة �لر�بعة حتى �ل�ساد�سة. ومع ذلك، فهو مل يزر 

�ليابان بتاتًا، كما فعل �لعديد من �لكتاب �الآ�سيويني 

�الأمريكيني.

ويعمل  و�لع�رسين  �لثانية  يف  تو�سيو  ك��ان  عندما 

مد�ر  على  يوميًا  �ساعة  ع�رسة  �ثنتي  �إىل  ع�رس  من 

�سي�سبح  �أنه  �أخ��رية  مرة  قرر  مزرعته،  يف  �الأ�سبوع 

�لكتب  �لفائ�ص يف خمازن  وقته  يق�سي  كاتبًا. كان 

و�سريوود  هيمنجو�ي  �أرن�ست  �أن  عرف  و�ملكتبات. 

�أندر�سون و�آخرين، ��ستطاعو� �أن يرتكو� ب�سمتهم يف 

�لع�رسينات من عمرهم. فو�سع لنف�سه برناجمًا زمنيًا 

�لثانية  �لعا�رسة م�ساء حتى  قا�سيًا يكتب خالله من 

�سباحًا، بعد �ساعات عمل عادي. قال �أنه مل ي�سايقه 

�ليدوية كانت تطلق لعقله  عمل �حلقول الأن �الأعمال 

و�حلبكات  �الأفكار  بني  باإر�دته  يدور  �أن  يف  �لعنان 

بعد  �لورق  على  و�سعها  يحاول  كان  �لتي  �لرو�ئية 

تناول �لع�ساء.

ح�سل  و�لع�رسين،  �لثامنة  يف  تو�سيو  �أ�سبح  عندما 

ميولها  ك��ان  �ل�ساطئ،  على  جملة  من  �لقبول  على 

جملة  يريدون  كاليفورنيا،  من  �أمريكيون  �أث��ري��اء 

�لنيويوركر.  جملة  خطى  على  �لغربي  �ل�ساطئ  يف 

موري  تو�سيو  ن�ساعد  مل  جميعًا  �أننا  �حلقيقة  وتبقى 

�لق�سة  ر�أى  �لذي  �سارويان  وليم  كان  بد�ياته.  يف 

معه.  ليتم�سى  ذهب  به.  فات�سل  �ل�ساطئ،  جملة  يف 

جل�ص على قهوة معه. كان �سارويان ي�سجعه �أن ير�سل 

�ملزيد من �أعماله للطباعة. وهكذ�، فاإن تو�سيو موري 

1941-1940، كان قد �سنع �جتاهه يف عامل  يف 

�الأدب مع جمالت مثل �لكليرب، �آيكونوجر�ف، فوروم 

�لكتاب، وكومون جر�وند.

املراأة التي ت�شنع فطرياً رائعًا

لي�ص هنالك ما �أرغب فيه �أكرث من �أن �أذهب �إىل منزلها 

و�أقرع �لباب وعندما تفتحه �أدخل. �إنها من �لتجارب 

�سوف  �لتي  �الأزلية  هي  رمبا   – طوياًل  �أذكرها  �لتي 

يكون يل �رسف �الجتماع بها خالل حياتي �لق�سرية 

�لفعلية،  �حلركة  �أعني  فال  جتربة  �أقول  وعندما   –
�أمام  �لعو�طف  �أعني بالتجربة رق�ص  حترك حياتنا. 

�لزئري  ولكنه  �جلامد  �لرق�ص  د�خلنا،  ويف  �أعيننا 

و�لقوة �لقادرة على حتريك �الر�ص و�لنا�ص.

ومل  �ل�سن  يف  كبرية  �أزور،  �لتي  �مل��ر�أة  هي،  حتمًا، 

يبق من جمال �سباها �إال �لنزر �لي�سري. وجهها �ليوم 

قا�ص مباء ثقيل ولي�ص هنالك من يت�ساءل حول �نها 

�إىل  جنبًا  عملت  �والد،  �ستة  خلفت  حياتها:  عا�ست 

�حلقول،  يف  تعمل  عامًا،  الأربعني  رجلها  مع  جنب 

�ل�سيف  تو�جه  باأحفادها،  تهتم  �ملنزل،  يف  وتعمل 

�لذي  �ملنزل  تدير  و�خلريف،  �لربيع  وكذلك  و�ل�ستاء 

عندما  �مل�سهد،  يف  �دخ��ل  وعندما  كله.  عاملها  هو 

�ل�سابع، حياتها كلها  �كت�سفتها يف منزلها يف �حلي 

كانت ور�ءها، كافة مهامها �ملنوطة بها، �أدتها على 

�أكمل وجه. كل ما كان �مامها يف �حلياة و�لعامل، كل 

ما ميكن �أن يكون �مامها �الآن هو �أن جتل�ص وتخدم، 

توقفت،  �لزمن  �ساعة  �جن��ز،  عملها  و�جباتها،  �أدت 

ر�تبها �لتقاعدي وتاأمني �سيخوختها، كر�سيها �لهز�ز، 

ياأخذها �ملوت. ولكن  �لهادئة حتى  �للطيفة  �وقاتها 

هذ� مل يكن منها، لي�ص منها بتاتًا.

عندما �أزورها تاأخذين �إىل �كرث كر�سي مريح يف غرفة 

باليابانية  وكتبها  جمالتها  توجد  حيث  �جللو�ص 

و�النكليزية. »�جل�ص«. تقول »خذ ر�حتك. �سوف �عود 

ببع�ص �لفطائر �لتي خرجت تو�ً من �لزيت«.

مملوء  بطبق  تعود  جملة  يف  �سفحة  �قلب  �أن  وقبل 

�سيئًا ميكنني  �أفعل  �أن  �أ�ستطيع  ال  �ل�سخنة.  بالفطائر 

تنفرد  مب�ستوى  �إنها  �ل�سخنة.  فطائرها  و�سف  من 

�إنها  �إليه.  �الإ�سارة  بكلمات، وال ميكن  يو�سف  ال  به، 

ولكنها  �لزيت  من  تو�ً  �أخرجت  ب�سيطة  فطائر  فطائر. 

�آكل فطائرها  خمتلفة، فريدة يف نوعها. رمبا عندما 

فاأنا حقًا �آكلها. متر هذه �لفكرة �لغبية يف ر�أ�سي عدة 

مر�ت وكلما �لتقط نف�سي و�نا �فعلها �قول، �إنها لي�ست 

كذلك، هذ� لي�ص حقيقي. فطائرها يف �حلقيقة بنكهة 

باالأطباق  �سو�ء  عرفتها  طباخة  �أف�سل  �إنها  ر�ئعة، 

�ل�رسقية �أو �المريكية.
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هذ�  مثل  �لغرفة،  هذه  لكون  بتو��سع  ر�أ�سي  �أحني 

�دخل  �أن  �أ�ستطيع  بحيث  ب��ج��و�ري  موجود  �لبيت 

و�أخرج عندما ت�سعف روحي وعندما ينطلق �جلحيم؟ 

�أغني �ساكر�ً �أن مثل هذه �لتجربة �لب�سيطة و�لعمومية 

هو  حدث،  �إنها  و�لنمو.  للحاجة  حدثًا  حدثًا،  ت�سبح 

�لنار  �ملاء،  �الأر�ص:  مكونات  �إىل  م�ساف  مني  جزء 

و�لهو�ء. و�أبحث عن �ليوم عندما ي�سبح جزء�ً من كل 

و�حد.

ماما.  ينادونها  و�سغار�ً،  كبار�ً  �أ�سدقائها  جميع 

منطقي.  �إنه  جديد�ً،  لي�ص  هذ�  ماما.  يناديها  �جلميع 

�أعتقد �أنه يف كل مقطع يف كل مدينة يف �أمريكا هناك 

�مر�أة ميكن �أن تدعى ماما من قبل �أ�سدقائها و�لغرباء 

�لذين يلتقون بها. هذ� مكان ماألوف، �إنه لي�ص جديد�ً. 

ولكن  �للقب.  هذ�  فك  تكون يف  قد  �لقدمية  و�لعاطفة 

وبداًل  كذلك،  ولكنها  ماما  لي�ست  هي  �مر�أة  عن  ماذ� 

تاأخذ د�ئرتها  �ل�سغري،  �أن تفخر بات�ساع عاملها  من 

�ل�سغرية. تعي�ص �أيامها يف �لد�ئرة �ل�سغرية. رمبا ال 

ُت�ستغل �أبد�ً يف مذكر�ت �أو على ل�سان كل �أحد، ولكنها 

ون�رس�ت  �لعامل  �أخ��ب��ار  عن  بعيدة  مقفلة  حماطة، 

حية.  جمرد  متحركة،  جمرد  جال�سة،  جمرد  �الأخبار. 

و�الأحفاد،  ب��االأوالد  تهتم  �حلقول،  يف  �ل��زرع  ت��زرع 

وتخبز �أطيب فطائر يف هذ� �جلانب من �لعامل �لثاين.

عندما �جل�ص معها ال �حتاج الأن ��ساأل ��سئلة عميقة، 

�ملقد�سة  �لكتب  �أو  �ف��الط��ون  �ع��رف  الأن  �حتاج  ال 

م�سدود�ً...  �أكون  الأن  �حتاج  ال  �لرق�ص.  �أو  �ل�رسقية 

ولكنني م�سدود ومتحرر �لقدمني الأن �لغرفة حية.

دياكو؟«  ت��اد�و،  ميكي،  »�أين  �قول،  �الأحفاد؟«  »�أين 

لهم،  »�أق��ول  تقول،  �ل�ساحة«،  يف  �خل��ارج  يف  »�إنهم 

ب�سدة.  و�لعبو�  �إىل هناك  ب�سدة، �خرجو�  �لعبو�  �لعبو� 

�سوف تكونون �سعد�ء فيما بعد لكل �سيء فعلتموه بكل 

قوتكم«.

�أحيانًا جنل�ص �لعديد من �لدقائق �سامتني. �ل�سمت ال 

ي�سايقها. تقول �أن �ل�سمت هو �أجمل �سيمفونية. تقول 

�لهو�ء �لذي يتنف�ص ب�سمت هو �أحلى و�أكرث حزنًا. هذ� 

كل ما نتكلم عنه.

قطار�ت  و�أرق��ب  �لنافذة  من  و�أح��دق  �أجل�ص  �أحيانًا 

تخرتق  و�لعربات  �أمامي  متر  �جلنوبي  �لبا�سفيك 

وتطاأطئ  ذلك  �أفعل  و�أنا  تلتقطني  و�أحيانًا  ب�رسعة. 

�ل�سمت  �أن  �أعتقد  �أنني  ت��درك  �أنها  و�أع��رف  ر�أ�سها 

يف  و�لغبار  �لزئري  و�أي�سًا  عظيم،  �سيء  �لغرفة  يف 

تقول  �أنها  �أفهم  ر�أ�سها  تهز  وعندما  عظيم،  �خلارج 

هي  �ل�سغرية،  د�ئرتها  �ل�سغرية،  غرفتها  هذه،  �أن 

�خل��ارج،  يف  ولكن  �لتعب،  للم�سافر  موقف  خم��زن، 

خارج عاملها �ل�سغري هنالك تنافر، �سخامة من نوع 

�أن نقوم به. وتلك هي لديها بيتها  �آخر، و�سفر علينا 

تقيم  فهي  د�خلها  ويف  فطائر،  �أفخم  تخبز  �ل�سغري 

خمزنًا �سغري�ً.

يف  م��از�ل��ت  وقتنا،  يف  متت  مل  حيه،  م��از�ل��ت  �إنها 

�ل�رسد  وتوقف  �ل�سابع،  �حلي  على  �لقدمي  عنو�نها 

حولها هنا، حول فطائرها �لفريدة وعن �سخ�سيتها، 

�أف�سل مقطع فكرت به حتى �الآن. كونها ما ز�لت حيه، 

بفكرة �أن �ر�ها مر�ت عديدة، فلدي ��سياء عديدة الأفكر 

تنتهي  �لق�س�ص  معظم  �مل�ستقبل.  يف  و�توقعها  بها 

ترتاح  وب�سالم  ب�سالم  متوت  حتى  فننتظر  مبوتها، 

ولكني ال �أ�ستطيع �أن �نتظر كل هذ�. �عتقد �نها �ستكرب، 

وفطائرها �ل�ساخنة �خلارجة تو�ً من �لزيت �سوف تكرب 

�أن نتكلم  من �لنعومة و�للم�ص. و�عتقد �نه من �لعيب 

عن فطائرها بعد موتها. بعد �أن ت�سبح بال �سكل.

وفطائرها  عنها  الأتكلم  �ليوم  �أخ��ذت  ذلك  من  ب��داًل 

ياأتي  عندما  لها،  �سيئًا  �الأر�ص  تكون  عندما  �لر�ئعة 

�لنا�ص من كل بقاع �الأر�ص ويتذوقون �لنكهة، نكهتها، 

�لتي هي نكهة كل و�حد و�جلميع، يكلمونها، يجل�سون 

معها، و�أي�سًا يتذوقون �سمت غرفتها و�ل�سمت �لذي 

ما  ويبقون  متاأملني  يذهبون  و�أخري�ً  نف�سها،  هو هي 

هو حي فيها حيًا، على �الأر�ص وبالرجال، ممثلني بي.

فيل�شوف �شارع �شبعة

هو من ت�سميه جماعتنا بفيل�سوف �سارع �سبعة. هذ� 

الأن موتوجي ت�سونود� �عتاد �أن يعي�ص يف �سارع �سبعة 

�لوقت  ذلك  يف  وحتى  �سنة،  ع�رسة  �سبع  �أو  �ست  منذ 

�ليوم هو  �لنا�ص.  �إىل  ويتحدث  فل�سفة  يدفق  �أن  �أحب 

يعي�ص يف عزبة �سيدة عجوز ��ستاأجرته كغا�سل منذ ما 

يقرب من �ثنتي ع�رسة �سنة. �أوقات كثرية كان يخرج 
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من غرفة �لغ�سيل، خارجًا من �لغر�بة، ليختلط ب�سعبه 

وهذ� يكون عادة بد�ية ل�سيء من �ل�سجة، �سيء يقلق 

�جلماعة، �ل�سعب، وموتوجي ت�سونود� بذ�ته.

بدون  �سيء  جماعتنا،  يف  هذ�  ي�سبه  �سيء  من  لي�ص 

جدوى ومقلق ميكن �أن يظل هكذ� فرتة طويلة وي�رس 

فريد  ت�سونود�  موتوجي  فقط  �لعر�ص؛  تقدمي  على 

�أرماًل يعمل وحده يف غرفة  بذ�ته. رمبا كونه وحيد�ً 

�الأ�سياء  �لعجوز يغ�سل  �ل�سيدة  �لتع�سة يف قبو  غ�سيله 

�لتي ت�سقط من �ملزلق ويجففها على �خلط، له عالقة 

�إىل حد ما ب�سلوكه عندما يقابل �أنا�سًا من جماعتنا. 

�إىل  ت�سونود�  موتوجي  ياأتي  عندما  ح��ال،  �أي  على 

�لبلدة ويدخل يف �ل�سحبة �مل�سائية فاإن كل �ساعاته 

وكتبه  �لعميقة  �أفكاره  مع  �ل�سامتة  يقظته  و�أحالم 

ت�سبح يف �ملقدمة ولي�ص ممكنا �إيقاف تدفق كلماته 

لطفاء  يكونو�  ال  �لنا�ص  فاإن  عام  وب�سكل  و�أفكاره. 

و�ل�سحبة  بالكالم،  ت�سونود�  موتوجي  يبد�أ  عندما 

�أو  �ل��ع��ادة  غ��ري  على  مبكرة  تتفرق  �إم��ا  �مل�سائية 

�أحاديث  وتبد�أ  �لفل�سفية  �أفكاره  تام  ب�سكل  تتجاهل 

�أمور �الأ�سحاب  �أو كيف ت�سري  �أو �لطق�ص  حول �لعمل 

هذه �الأيام. و�لغر�بة يف هذ� كله �أن موتوجي ت�سونود� 

رجل هادئ جد�ً، يجل�ص بهدوء يف �لركن، ي�ستمع �إىل 

�الآخرين يتكلمون �إىل �أن حتني �لفر�سة. عندها ي�سبح 

يف  �ملو��سيع  وكل  �ملو�سوع  وي�ستحيل  فجاأة  حيًا 

�لعامل خا�سته، و�ل�سحبة يف �مل�ساء جمهوره.

فاإنه  �ملنزل  �إىل  ت�سونود�  موتوجي  ياأتي  عندما 

�إذ�  �أكرث من ذلك  �لو�حدة �سباحًا، ورمبا  يبقى حتى 

يف  معه.  متعاطفني  �أو  لطفاء  �لعائلة  �أفر�د  كل  كان 

يتحدث  مو�سوع  هناك  يكون  ال  قد  �الأحيان  بع�ص 

فيه كونه قد ��ستنفذ كل �الأحاديث، لكن هذ� ال يبطئه 

يبد�أ  ثم  ومن  للحظة  �سيفكر  فاإنه  ذلك،  من  بداًل  �أبد�ً. 

يف مو�سوعه �ملف�سل: ماذ� هناك ليفعله �ملرء �ليوم؟ 

لتو�سيح  بياأ�ص  يومئ  و�أر�قبه  �إليه  �أ�ستمع  وبينما 

نقطة، غالبًا ما �أوؤخذ بهذ� �لرجل �لوديع �لذي يغ�سل 

ل�سيدة عجوز يف �أيام �الأ�سبوع. لي�ص باأفكاره �لعميقة 

�أو �جلنونية ولكن مبا هو عليه ومبا يحاول يائ�سًا �أن 

يو�سحه للنا�ص و�لعامل.

قالت  �لليلة؟«،  حتدثنا  �أن  تريد  عما  ت�سونود�،  »�سيد 

غرفة  يف  وعائلتنا  ت�سونود�  ��ستقر  عندما  �أم��ي 

�ملعي�سة.

»هل  ت�سونود�.  �أج��اب  ت�سمعو�؟«،  �أن  تريدون  »م��اذ� 

�أو نكمل حيث توقفنا  هو عن فرتة �سبا �ساكياموين 

�الأ�سبوع �ملا�سي ونتكلم عن ديوي؟«

�إيقاف  من  هناك  لي�ص  �لكلمات  بدء  مع  بد�ية.  هذه 

ملوتوجي ت�سونود�، ال �سقاء يتملك �سوته �أو موقفه يف 

�لغ�سيل  بالتاأكيد يف غرفة  �سيتملكه  �لوقت كما  ذلك 

ما  وب�سكل  ج�سمه،  وي�ستقيم  �سوته  ينتع�ص  �لقدمية. 

وحتى  قويًا  جبار�ً،  ي�سبح  �للطيف  �لرجل  هذ�  فاإن 

رجال  من  �لعديد  مع  بحو�ر�ته  يفتخر  �إن��ه  ملَهمًا. 

�لدين �لبوذيني، وعندما يكون يف حال جيد يخو�ص 

�ملا�سي  يف  خا�سها  �لتي  �لنقا�سات  خمتلف  يف 

الأجل �أ�سدقائه. وبغ�ص �لنظر عما يقال �أو يحدث يف 

ينهي خطابه  �سوف  ت�سونود�  فاإن موتوجي  �الأم�سية 

�لر�سمي وحماورته ب�سيء حول �لتقليد و�رسيان �لدم 

�آكيجار��سو،  ر�ن،  �سن  �لقدي�ص  ب�ساكياموين،  �خلا�ص 

وموتوجي ت�سونود�. �إنه ال ميزح بينما يقول هذ�. �إنه 

جدي جد�ً. عندما ي�سخر �أحد من هذ�، ف�سيحدق بحزن 

�إىل �ل�سخ�ص �ل�ساخر ويهز بر�أ�سه. 

جعل  بلدتنا  يف  �سيء  ح��دث  �لوقت،  ذل��ك  نف�ص  يف 

موتوجي ت�سونود� فخور�ً للغاية حتى يومنا هذ�. كان 

ت�سونود�، العبًا  �إطالة حياة موتوجي  �إىل  �أدى  حدثًا 

دور �ملحفز، وهو �إعالن �إىل �لعامل ب�سكل عام �عتذ�ره 

لكونه على قيد �حلياة.

بد�أ �الأمر ب�سكل ب�سيط، ال �سيء خمطط قباًل، لي�ص من 

�لذي  �حل��دث  بب�ساطة  بل  �لغرور  �أو  �لكربياء  قبيل 

�أتى  �لذي  �لوقت  عن  �لكالم  كان  حظ.  كظاهرة  يقع 

فيه �آكيجار��سو، فيل�سوف �ليابان �لعظيم، �إىل بلدتنا 

�أمريكا،  يطوف  �آكيجار��سو  كان  حما�رسة.  الإلقاء 

يحا�رس ويدر�ص ويزور قرب �إمير�سون، لذلك فقد كان 

�إىل  �لعظيم  �لفيل�سوف  هذ�  يح�رس  �أن  جيد�ً  �حتمااًل 

�أحد  ين�سحه  �أن  وقبل  حما�رسة.  ويلقي  جمتمعنا 

حول حكمة خطوته، كتب موتوجي ت�سونود� متطوعًا 

�إىل �آكيجار��سو يطلب منه �أن يحا�رس ليلة 14 يوليو 

�أن  وقبل  �لقاعة.  فيه  حجز  �لذي  �لوقت  هو  هذ�  الأن 

ي�سله رد كان موتوجي ت�سونود� يجوب �أرجاء �لبلدة، 
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�لفيل�سوف �لعظيم �سوف ياأتي، �سوف ياأتي  �أن  قائاًل 

ليحا�رس يف �لقاعة.

�أحد  �إىل منزلنا. و�ساأله  �الأنفا�ص باخلرب  جاء متقطع 

�إذ� كان  ��ستلم ر�سالة قبول وما  �إذ� كان قد  حول ما 

�آكيجار��سو قد و�فق على �حل�سور. 

»كال، ولكنه �سياأتي،« قال موتوجي ت�سونود�. »�سياأتي 

ويلقي حما�رسة. تاأكد من هذ�.«

نا�سيًا  �لكبري،  لال�ستقبال  يح�رس  عدة  الأي��ام  جال 

غ�سيله، متخليًا عن ود�عته، يعمل كاأربعة رجال يف 

�أمت  �أي��ام،  خالل  للمحا�رس�ت.  �أ�ساهي  قاعة  جتهيز 

تكفي جللو�ص خم�سمائة  �لكر��سي يف �سفوف  و�سع 

�أن �لفيل�سوف يف طريقه  �سخ�ص. وعندها جاءه خرب 

موتوجي  هذ�  ترك  �ليابان.  �إىل  ليغادر  �سياتل  �إىل 

�لنا�ص  رحمة  حتت  �إياه  و��سعًا  م�سطوحًا،  ت�سونود� 

�لذين مل يفوتو� �لفر�سة لي�سحكو� عليه وي�سخرو� منه.

»ماذ�  ي�سحكون.  وهم  قالو�  فعله؟«  ت�ستطيع  »ماذ� 

ت�ستطيع فعله غري �لكالم؟«

مكتئبًا  يبدو  �ملنزل  �إىل  ت�سونود�  موتوجي  ج��اء 

مل  �لليلة؛  ه��ذه  عنه  ن�رسي  �أن  ن�ستطع  مل  ومتبلد�ً. 

يف  �أنه  �إال  للحظة.  ولو  �لبوؤ�ص  من  �نت�ساله  ن�ستطع 

�لليلة �لتالية جاء مهرواًل �إىل �ملنزل، عيناه تلمعان، 

قال  »�أوت��درون؟«  و�لقوة.  باحلياة  مليء  كيانه  وكل 

لنا. »لدي فكرة! فكرة عظيمة.«

�جلميلة،  �لقاعة  ت�سييع  من  بداًل  �أنه  و�أخربنا  جل�ص 

خلم�سمئة  و�جل��اه��زة  و�لنظيفة  بالكامل  �ملزينة 

موتوجي  فاإنه،  ويجل�سون،  ياأتون  �سوف  �سخ�ص 

قام  �أنه  �أخربنا  لقد  حما�رسة.  يلقي  �سوف  ت�سونود� 

مبهاتفة �ل�سحيفتني �ليابانيتني لت�سجيل حما�رسته 

يوليو.   14 �سيحا�رس يف  �أنه  يعلم  كله  �لعامل  وجعل 

جميع  هاتف  قد  و�أنه  قدومنا.  من  نتاأكد  �أن  �أخربنا 

ليتاأكد من قدومهم.  �أ�سدقائه ومعارفه و�ل�سحفيني 

�الآن ليخطط للمحا�رسة،  �لبيت  �إىل  �أنه �سيذهب  قال 

وتعجب  حياته  حلظات  �أ�سعد  هي  �للحظة  هذه  و�أن 

كيف �أنه مل يفكر من قبل يف �إلقاء حما�رسة يف قاعة 

�إىل منزله وخطط حما�رسته،  �نطلق  �آ�ساهي. وبينما 

�عتقدت للحظة �أنه جتاوز حياته كغا�سل ثياب، جتاوز 

و�لوحدة.  معها  �لتعاطف  جتاوز  و�ل�سخرية،  �لود�عة 

غري  وطاقة  معروفة  غري  بقوة  ينطلق  روؤيته  ولدى 

كان  ت�سونود�  موتوجي  �أن  جازمًا  �عتقدت  معلومة 

وحده، فيل�سوفًا مع حقوقه، كما كل �لرجال يف �لعمل 

و�لتفكري فيل�سوف مع حقوقه.

�أنه يف بعد  �إال  مل نر موتوجي ت�سونود� الأيام عديدة. 

ر�ك�سًا على درجاتنا.  يوليو جاء  �لظهر من يوم 14 

�أن  »تاأكدو�  قال.  �لكل،«  �لكبرية،  �لليلة  هي  »�لليلة 

ذي  مو�سوع  على  �أتكلم  �إنني  �لليلة.  هناك  تكونو� 

�أهمية كبرية.«

»متى �لوقت؟« قلت.

�أن  م��ن  »ت��اأك��دو�  ق��ال.  �لثامنة،«  يف  »�مل��ح��ا���رسة 

حت�رسو�، كلكم.«

بالذكر،  جديرة  ليلة،  �أي  مثل  كانت  يوليو   14 ليلة 

ليلة  مفردة،  ظلمة  حتت  �لكل  جتمع  بائ�سة؛  �ساحرة، 

من  ولهفته،  �لعامل  �سرب  من  �لعر�ص،  من  و�ح��دة 

لكل  حمكية  �لغري  �لبطوالت  وكل  فرد  مو�طن  بطولة 

�سكان �الأر�ص، يف �لت�رسع للخال�ص وعدمه و�لبكاء 

تاأتي  كئيبة  و�أخرى  جميلة  �مياء�ت  �لدرجة؛  بنف�ص 

وتذهب، يف �الأفكار �لغري معرب عنها ومتابعة �الأحالم 

�لتي تنتظر حتقيقها.

يف  وجل�سنا  جل�سو�،  �لذين  �لنا�ص  �أو�ئ���ل  من  كنا 

�ملقدمة. كنت �أنظر بني �حلني و�الآخر �إىل �خللف الأرى 

ما �إذ� كان �لنا�ص يدخلون. يف �لثامنة وع�رس دقائق 

كان هناك �ستة �أ�سخا�ص يف �لقاعة. �سعد موتوجي 

ت�سونود� على �ملن�سة وجل�ص وعندما ر�آنا هز بر�أ�سه. 

جل�ص وحيد�ً هناك، كان عليه �أن يقدم نف�سه.

�إذ� كان هناك �سبب  �أكرث لرنى  �أو  جل�سنا ملدة �ساعة 

موتوجي  ن��زل  و�ح���دة  م��رة  �لنا�ص.  ق��دوم  لتاأخري 

كان  �إذ�  ل��ريى  �ملدخل  �إىل  بنف�سه  و�سار  ت�سونود� 

دقيقة  ع�رس  وثمانية  �لتا�سعة  يف  قادمون.  �لنا�ص 

وقف موتوجي ت�سونود� وقام بتقدمي نف�سه. كنا �أحد 

ع�رس �سخ�سًا يف �لقاعة بح�ساب طفلني �ثنني. 

»�عتذ�رية  لالأم�سية،  مو�سوعه  عن  يتكلم  بد�أ  عندما 

موتوجي  �أن  مع  يرجتف  �سوته  يكن  مل  �لعي�ص«، 

ت�سونود� غري معتاد على خماطبة �جلمهور و�أنا �أعتقد 

�أنه كان و�عيًا جلمهوره عندما  �أظن  �أن هذ� ر�ئع. ال 

بد�أ يتكلم، �إذ� كان جمعًا كبري�ً �أم �سغري�ً. و�أنا �أظن �أن 
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هذ� ر�ئع �أي�سًا.

�ساعات  لثالث  �جلمهور  ت�سونود�  موتوجي  خاطب 

لي�رسب  وقتًا حتى  ياأخذ  �نقطاع. مل  بدون  متو��سلة 

�جلميلة  وبطريقته  �أمامنا  وق��ف  �مل��اء.  من  كاأ�سًا 

�حلزينة، حاول �أن يجعلنا نفهم كما كان هو؛ حاول 

بكل بر�عة وتفكري عميق �أن يك�سف لنا �لعامل �جلميل 

�لذي ي�ستطيع هو �أن ير�ه ويعجب له، �لذي مل يكن يف 

��ستطاعتنا �أن نر�ه.

ومن ثم �نتهت �ملحا�رسة وجل�ص موتوجي ت�سونود� 

�لفرد يقف ويعرب  �مل�سهد؛  ر�ئعًا،  وم�سح وجهه. كان 

ي�ستمع  �ل��ذي  �جلمهور  �خللود،  �الأر���ص،  نف�سه،  عن 

ال�ستيعاب  جاهزة  تقف  �جلميلة  و�لقاعة  وي�سخر، 

�أ�سخا�ص �آخرين.

هذ�  ك��ان  فقد  ت�سونود�  موتوجي  خلطاب  بالن�سبة 

مو�سوعًا �آخر. �إال �أنني، بطريقة ما، �عتقدت �نه قدم 

عما  �لنظر  بغ�ص  �لليلة.  هذه  بفل�سفته  جمياًل  �سيئًا 

كانت تعنيه كلماته، �أو �الإمياء�ت و�ملو��سيع �ملثرية 

�لتي قد تكلم فيها �سابقًا، فقد كان هذ� �لرجل هناك، 

للنا�ص،  نف�سه  ليربر  ويتكلم  �لعامل،  خماطبًا  يقف 

وبينما  فهمه.  ي�ساء  �أال  ي�ستطيع  ما  باأق�سى  حماواًل 

�الأحد ع�رس �سخ�سًا من �مل�ستمعني بالطفلني،  يو�جه 

مل يبد �أحمقًا، مل يكن كحقيبة مملوءة بالريح. بالعك�ص 

�ل�سجاعة  وميتلك  ليقف  �سببًا  لديه  �أن  متاأكد�ً  كنت 

و�جلر�أة الإز�لة �لغمو�ص، �للغو، وعدم �لفهم.

وعندما �أنهى حما�رسته كان هناك �سيء ذ� قيمة لكل 

�لنا�ص لي�سمعوه ويروه، لي�ص فقط لالأحد ع�رس �سخ�سًا 

يف �لقاعة ولكن لكل �لنا�ص على �الأر�ص: �سيء يتعلق 

ب�سوته، �إمياء�ته، حزنه، تعاطفه، جر�ءته، كلها �أ�سياء 

ي�ستطيعون  �الأر�ص  يف  �ملقيمون  و�لنا�ص،  م�سرتكة، 

��ستيعابها، و�لتعاطف معها وتذكرها لفرتة طويلة.

بي�ض هذا العامل

كل من يف �ملحيط تقريبًا يعلم �أن �سي�سو ماتوي هو 

�سكري من �لدرجة �الأوىل. كان من �لنادر �أن مير وقت 

�مل�سكلة  بامل�رسوب.  مملوء�ً  يتمايل  �الإن�سان  ير�ه  ال 

كانت �أن �لنا�ص مل يكونو� يعرفون متى يكون �ساحيًا 

�أو �سكر�نًا. كان ذكيًا جد�ً عندما يكون �سكر�نًا و�أي�سًا 

ذكيًا جد�ً عندما يكون �ساحيًا. كان �لنا�ص يخافون 

كان  �سو�ء  �لرجل  هذ�  يخافون  كانو�  مالم�سته.  من 

يتجر�أو�  مل  وعقله.  ل�سانه  ب�سبب  �سكر�نًا  �و  �ساحيًا 

كما  منه  ي�سخرو�  �أن  �أو  ومناق�سته  معه  �لعبث  على 

يفعلون مع �لنا�ص �ل�سكارى �الآخرين. قد يكون �لنا�ص 

و�سامتني.  خائفني  كانو�  ولكنهم  عنه  ر��سني  غري 

وكان �سي�سو ماتوي يقوم بعمل �سئيل. كنا نقول �أنه 

بعيد�ً  لي�ص  وهذ�  و�لذكاء.  �حل�سنة  على  عمليًا  يعي�ص 

عن �حلقيقة.

كنت عند �ل�سيد ه�سيجاوي عندما ترنح �سي�سو ماتوي 

حز�مه.  حتت  م�رسوبات  جمموعة  ومعه  �ملنزل  يف 

لزيارته  به  فكرت  �ل��ذي  �لوحيد  �ملنطقي  و�ل�سبب 

�أن  علم  يكون  قد  ماتوي  �سي�سو  �أن  كان  �لليلة  تلك 

�ل�ساكي  �لعديد من زجاجات  �ل�سيد ه�سيجاوي حمل 

�آخر  �سبب  �أي  هنالك  لي�ص  �ليابان.  من  �مل�ستوردة 

�ل�سيد  �أن  �أعرف  يدعوه الأن يقوم بزيارة ه�سيجاوي. 

ه�سيجاوي مل يكن يتحمل �ل�سكارى. كان يكره م�ساهد 

�لعربدة و�أنا�سها.

يكون  قد  ه�سيجاوي  �ل�سيد  �أن  ظننت  �لبد�ية  يف 

��ستغل  ماتوي  �سي�سو  و�أن  �ل�سكري،  هذ�  من  خائفًا 

فال�سيد  كذلك.  يكن  مل  �الأم��ر  ولكن  �ملو�سوع.  ه��ذ� 

�سي�سو ماتوي. وبينما  ه�سيجاوي مل يكن خائفًا من 

كنت �جل�ص بني �الثنني ذلك �مل�ساء عرفت �أنني �أعي�ص 

فكاهة، و�نه يف �ية حلظة قد ينفجر �ملوقف.

�سيد  يا  ج��د�ً،  مهمة  ق�سية  �ج��ل  من  الأر�ك  »جئت 

ه�سيجاوي«، قال �سي�سو ماتوي دون �أن يرف له جفن. 

»�أنت يف و�سع خطري جد�ً، �سوف تفقد حياتك«.

»عن ماذ� تتكلم؟« قال �ل�سيد ه�سيجاوي.

�سيئًا  ترى  �سي�سو ماتوي. »مل  قال  بي�سة«،  »�أنت يف 

�أ�سفق  �أنا  �أجلك.  من  �آ�سف  و�أن��ا  بي�سة.  د�خل  �سوى 

عليك«.

»�أنا ل�ست جمنونًا. �أنا �أر�ك بو�سوح �سديد يف بي�سة«، 

قريبًا جد�ً  �سيء جد�ً.  �سيء  �سي�سو ماتوي، »هذ�  قال 

�ستتعفن«.

على  معتاد  غري  جاد�ً،  رجاًل  ه�سيجاوي  �ل�سيد  كان 

�سيئًا  كان  هذ�  عاليًا.  ولكنه �سحك  و�ملرح.  �ل�سحك 
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�سخيفًا. ثم تذكر �أن �سي�سو ماتوي كان �سكر�نًا.

�ل�سيد ه�سيجاوي، وهو  قال  �ل�ساب؟«  بهذ�  ر�أيك  »ما 

ميتحنني.  وكاأنه  �إيّل  ماتوي  �سي�سو  نظر  �إيل.  ي�سري 

بدى وكاأنه يدر�سني من كل �لزو�يا. ثم قال، »بي�سة 

بعد  �أو  بي�سته  ق�رسة  يك�رس  �أن  عليه  �رسيعًا،  تت�سكل 

قليل �سنجد �أنه �أ�سبح �أ�سعف بكثري من فعل �أي �سيء 

وعيناه  ه�سيجاوي  �ل�سيد  جل�ص  �سيئًا.  �أقل  مل  بها«. 

تربقان.

�سي�سو ماتوي؟« قال. »هل تعي�ص يف  يا  »ماذ� عنك، 

يكون  »�لبي�ص  ماتوي.  �سي�سو  قال  »كال«  بي�سة؟«، 

د�خل  م�سجونًا  بحيطان،  حماطًا  �أنت  تكون  عندما 

نف�سك. �أنا حر، لقد ك�رست �لبي�سة منذ زمن بعيد. �أنت 

ول�ست  ق�رسة  د�خل  اأ 
ّ
ل�ست خمب �أنا  عليه.  �أنا  ما  ترى 

�أنا ��سري على هذه �الأر�ص  مقفاًل د�خل و�حدة �ي�سًا. 

ب�ساقاي �جليدتني وكذلك �أنا �أ�رسب و��ستمتع، ولكنني 

�لعامل، غري  �لبي�ص يف  �لعديد من  �أرى  حزين عندما 

مك�سور، مل يتذوقه �أحد، ومل يتعفن.«

»هل �أنت تهني �لعامل كله �أم �أنك تهينني فقط؟« قال 

�ل�سيد ه�سيجاوي.

»�أنا ال �أهني �أحد�ً. �أنظر، �أنظر يف عيني، يا ه�سيجاوي. 

�أنظر كم �أنا �ساح«، قال. »�أنا ال �هينك. �أنا �أحبك. �أنا 

�أحب كل �لعامل �ساحيًا �أو �سكر�نًا لي�ص لهذ� �أي فرق. 

�أعني  فاأنا  بي�سة  هي  �لبي�سة  �أن  �أقول  عندما  ولكن 

ذلك. ال ت�ستطيع �أن تك�رس �لبي�ص �لذي �أر�ه«.

»�أال ت�ستطيع �أن تك�رس �لبي�ص من �أجلنا؟« قال �ل�سيد 

ه�سيجاوي.

تدور  �أن  ت�ستطيع  �أال  جيد�ً.  �لبي�ص  ترى  �أنك  »يبدو 

وتك�رس �لق�سور وجتعل من هذ� �لعامل مكانًا للتفقي�ص؟«

»كال، كال!« قال �سي�سو ماتوي. »لقد فهمتني خطاأ! ال 

�لبي�ص.  ك�رس  ت�ستطيع  ال  �أنت  �لبي�ص،  ك�رس  �أ�ستطيع 

ت�ستطيع �أن تك�رس بي�سة مع ذلك«.

»�أنا ال �أفهم ما تقول«، قال �ل�سيد ه�سيجاوي.

ماتوي.  �سي�سو  ق��ال  �ل��د�خ��ل«،  من  تك�رس  »�لبي�سه 

�لدفء  �أو  �حلر  ب�سبب  بنف�سها  تذوب  �لبي�سة  »ق�رسة 

وهذ� طبيعي، وم�ستقل«.

»ممكن  ه�سيجاوي.  �ل�سيد  قال  ه��زيل«،  �سيء  »ه��ذ� 

�أن  جيد�ً  تعرف  �أن��ت  �خل��ارج.  من  تك�رس  �أن  لبي�سة 

�أن  »باإمكانك  �خل��ارج«.  من  بنقرة  تك�رس  قد  بي�سة 

تغت�سب وتهجم �ي�سًا«، قال �سي�سو ماتوي.

»هذ� �بتد�أ ي�سبح خياليًا«، قال �ل�سيد ه�سيجاوي. 

»هذ� �سيء �سخيف! هنا نحن نحرتق كلنا ب�سبب بي�سة 

�سغريةة، نناق�ص �سخافات«.

»هذ� �سيء مهم يل«، قال �سي�سو ماتوي.

»رمبا �ل�سيء �لوحيد �لذي �أعرف حوله. �أدر�ص ثقافة 

�لبي�ص �أربع وع�رسين �ساعة. �أعي�ص من �جلها«.

»ومن �أجل �ل�ساكي«، قال �سي�سو ماتوي.

»هل �سندر�ص عن �ل�ساكي �لليلة؟ هل �سنتذوق �ل�ساكي 

و�أنت تخربين حول �لنكهة؟« قال �ل�سيد ه�سيجاوي.

»ح�سنًا، ح�سنًا، ح�سنًا!« قال �ل�سيد ماتوي.

�إىل �ملطبخ و�سمعناه يتحرك  �ل�سيد ه�سيجاوي  ذهب 

»ه��ذه  تتبخر.  �ساكي  زج��اج��ة  ومعه  ع��اد  �رسيعًا 

هالو�سيكا«، قال.

»جميع  ماتوي.  �ل�سيد  قال  ح�سنًا!«  ح�سنًا،  »ح�سنًا، 

�لنكهات تتنا�سب مع  �الأنو�ع �سيان بالن�سبة يل، كل 

نكهتي. عندما ��رسب فاأنا ��رسب نكهتي«.

�سب له �ل�سيد ه�سيجاوي ب�سعة كوؤو�ص بلعها �سا�سو 

ماتوي ب�رسعة – وبلغ �سا�سو ماتوي ب�سعة �أخر. »�آه 

عندما ��رسب �ل�ساكي �أفكر بالبي�ص �لذي يف �لعامل«، 

�لبي�ص �لذي مل يفتح يف �لعامل فقطعًا ما  قال. »كل 

�ملكان؟  حول  �مللقى  �لبي�ص  هذ�  بكل  �ستفعله  �لذي 

هذ�  بع�ص  ت�سع  �أن  ت�ستطيع  �أال  له؟  �سيئًا  تفعل  �ألن 

ك�رس  يف  وت�ساعد  تدفئه  �أو  وت�سخنه  جانبًا  �لبي�ص 

�لق�رسة من �لد�خل؟« قال �ل�سيد ه�سيجاوي.

�إذ�  كهذ�.  �سيئًا  �أفعل  »لن  ماتوي  �سي�سو  قال  »كال« 

لن  عندئذ  �فعله،  �أن  يجب  �نني  تعتقد  ما  كل  فعلت 

يكون لدي �لوقت الأجل�ص و��رسب. و�أنا �أحب �أن �أ�رسب. 

ال �أ�ستطيع �أن �أفوت يومًا دون �أن �أ�رسب الأنني عندما 

�أ�رسب فاأنا �أكون خارجًا حقًا، ال �أ�رسب متامًا ولكن 

�أعرب عن نف�سي يف �خلارج، �أتكلم كثري�ً، و�أقول قلياًل، 

حزينًا وكئيبًا.«

»قل يل، �سي�سو ماتوي«، قال �ل�سيد ه�سيجاوي. »هل 

باأ�سلوبك  �سعيد�ً  �أل�ست  �للحظة؟  هذه  يف  حزين  �أنت 

�لوثني، ت�رسب وت�سحك خالل �أربع وع�رسين �ساعة؟«.

قال  ه�سيجاوي«،  يا  نحوي،  باأ�سى  ت�سعر  �أنت  »�الآن 
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بي  تفكر  ال  عاطفيًا.  �أ�سبحت  »�أن��ت  ماتوي.  �سي�سو 

ثم  م��زر.  �أن��ا  �مل��زري��ة.  بحالتي  فكر  �لطريقة.  بهذه 

��سحك ب�سدة، تابع �سحكك �ملتو��سل �الآن. قل �آه يا 

لها من بي�سة قد فتحت! �نظر �إىل ق�رستها، �نظر �إىل 

�ل�سكارى دون زجاجة.«

»ملاذ� تقول هذه �الأ�سياء؟« قال �ل�سيد ه�سيجاوي.

»�أنت ت�سعر مبر�رة �سديدة«.

�أحد«  جتاه  جمنونًا  ل�ست  �أن��ا  مب��ر�رة،  ت�سعر  ال  »�أن��ا 

قال �سي�سو ماتوي. »ولكنك ما زلت تتكلم من خالل 

�لق�رسة«.

»�أنت تهينني ثانية«، قال �ل�سيد ه�سيجاوي.

»ال ت�سمح لبي�سة �أن تدخل بيننا«.

ينه�ص من  ماتوي،  �سي�سو  قال  �سخيف«،  �سيء  »هذ� 

كر�سيه

�سيء  �أه��م  هي  �لبي�سة  �سيدي.  ج��د�ً،  �سخيف  »�أن��ت 

ال  فاأنت  بي�سة  �أنك  مبا  �لعامل.  يف  يتعلق  ما  و�أك��رث 

تعرف بي�سة. هذ� �سيء حمزن �أقول، م�ساء طيب، �أيها 

�ل�سادة«.

�نحنى �سي�سو ماتوي، قال �ل�سيد ه�سيجاوي. »�أنت مل 

تقل يل عن نكهة �ل�ساكي �خلا�ص بي«.

»�أنا قلت لك«، �سي�سو ماتوي قال. »قلت لك عن �لنكهة 

فور�ً«.

نكهة  تتكلم عن  ��سمعك  �لتي  �الأوىل  �ملرة  »هذه هي 

�ل�ساكي �لليلة«. قال �ل�سيد ه�سيجاوي

»�أنت ت�سيء فهمي مرة ثانية«، قال �سي�سو ماتوي.

»عندما تريد تذوق نكهة �ل�ساكي �لذي �رسبته عندئذ 

�أن ت�رسب نكهة ما كنت �نفثه كل �مل�ساء. مرة  عليك 

ثانية ليلة �سعيدة،�يها �ل�سادة.

وم�سى  �لباب  عند  ر�سمي  ب�سكل  �نحني  ثانية  مرة 

مرتنحًا خارج �ملنزل.

توقعت �أن �أرى �ل�سيد ه�سيجاوي منفجر�ً من �ل�سحك 

ولكنه  �ملنزل.  خارج  ماتوي  �سي�سو  يخرج  �أن  جمرد 

مل يفعل.

�أيام  ب�سعة  خالل  �ملكان  حول  �سياتي  �أنه  »�أعتقد 

ليتذوق �ل�ساكي �خلا�ص بك. هذ� يجب �أن يح�سل كلما 

جاء لري�ك«، قلت.

هذه  �أن  �لغريب،  »من  ه�سيجاوي.  �ل�سيد  قال  »كال« 

�ملرة �الأوىل �لذي ي�سري بها خارجًا هكذ�. ال �أ�ستطيع 

�أن �فهمه. ال �عتقد �أنه �سيعود قبل زمن طويل«.

»هل كان �سكر�نًا �أم �ساحيًا هذه �لليلة؟« قلت.

»�أنا ال �أعرف حقًا«، قال �ل�سيد ه�سيجاوي.

»البد �أنه �ساح و�سكر�ن يف نف�ص �لوقت«.

»هل تعتقد حقًا �ننا لن نر�ه لفرتة من �لزمن؟« قلت.

�سوف  بي�سة  �أن  �أفكر  �أنا  ذلك.  من  متاأكد  �أنا  »نعم، 

تقف بيننا!«

الأ�شجار

قال  �خل��ري«،  �سباح  ياها�سيموتو،  �خل��ري  »�سباح 

فوكو�سيما ل�سديقه.

»�ه، فوكو�سيما، ماذ� تريد؟« قال ها�سيموتو.

ب��ارده.  »�أنها  قدميه  ود����ص  يديه  فوكو�سيما  ف��رك 

�ل�سم�ص لي�ست د�فئة كفاية«.

�سحك ها�سيموتو » �أنت عادة تكون نائمًا يف مثل هذ� 

�لوقت، قل ماذ� تريد يف مثل هذه �ل�ساعة �ملبكرة«

»�أال  فوكو�سيما  قال  �ل�سنوبر«  و�سجر  الأر�ك  »جئت 

ت�سري بني ��سجارك كل �سباح؟«

»نعم �أنت تعرف ذلك« قال ها�سيموتو.

معك  ��سري  �أن  �ريد  �ل�سباح؟  هذ�  وم�سيت  �سبق  »هل 

بني �سجر �ل�سنوبر �خلا�ص بك« قال فوكو�سيما. »كال 

ذ�هب  »�أنا  بف�سول  ينظر  ها�سيموتو  قال  بعد،  لي�ص 

�الإثنان  �سار  �سديقي.«  يا  تعال  �الآن.  حديقتي  �إىل 

و��سبحت  �أعلى  �إىل  �ل�سم�ص  ت�سلقت  �ملنزل  ور�ء  �إىل 

مر�ت  قطعا  �ل�سنوبر  �سجر  بني  �سار�  د�فئة  �حلديقة 

�ملمر  �جلارية على جانب  �ل�سغرية  �ل�ساقية  متعددة 

�الثنان  د�ر  ر�أ�سيهما  ف��وق  عاليًا  �ل�سنونو  زق��زق 

عدة  و�أ�سفل  �أعلى  �إىل  ذهبا  ثم  مر�ت  ب�سع  �حلديقة 

مر�ت، قاطعني �ملكان، و�أخري�ً جل�سا لي�سرتيحا على 

مقعد حجري قدمي. 

 « فوكو�سيما  قال  �لقدمي«  �سديقك  �أنا  »ها�سيموتو، 

ماذ� ترى يف �الأ�سجار؟«

�أرى  �أنا  »مل��اذ�،  �سديقه  نحو  ب�سدة  ها�سيموتو  نظر 

�الأ�سجار«، قال بعد دقائق.

»كال ال �أعني �الأمر هكذ�« قال فوكو�سيما.
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ترى حقا  تقول يل كيف  �أن  �أريدك  تعبري عام  » هذ� 

�أ�سجار �ل�سنوبر هذه.« 

�سحك ها�سيموتو.

»رجاء  فوكو�سيما  قال  �سديقك،«  �أنا  ف�سلك،  من   «

�أخربين �رس �سعادتك«. »فوكو�سيما لي�ص هنالك �سيء 

يف ذلك �أنا بب�ساطة �أرى �الأ�سجار هذ� كل �سيء«

»كال هذ� لي�ص كل �سيء. ملاذ�، �أي �إن�سان ميكن �أن يرى 

�أن  �الأ�سجار« قال فوكو�سيما. »با�ستطاعتهم وعليهم 

يفعلو�«، و�فق ها�سيموتو.

» جئت �إىل هنا باكر�ً الأرى �الأ�سجار و�رست معك بني 

�الأ�سجار، وما زلت ال �أرى �سيئًا يف �الأ�سجار ملا هذ�؟« 

�ساأل فوكو�سيما. نظر �ل�سديقان ب�سمت �إىل بع�سهما 

�أنك كنت بارد�ً منذ ب�سع دقائق؟«  �لبع�ص. »�أمل تقل 

قال ها�سيموتو.

»نعم كنت بارد�ً« �أعرتف فوكو�سيما.

وتعرق  د�فئ  �نت  ها�سيموتو«  »قال  �الآن  �إليك  �نظر 

�نت د�فئ جد�ً«.

»ماذ� يف هذ�؟ هذه حقيقه،« قال فوكو�سيما »عن ماذ� 

تتكلم؟«

»�الخ��ت��الف ب��ني �ل���دفء و�ل���ربد ه��و �حل��رك��ة« قال 

ها�سيموتو »�حلركة هي �لتي ت�سنع �لدفء و�لربد.«

» ها�سيموتو، �أنا ال �أريد �أن ��سمع عن �لدفء و�لربد،« 

�أن  �ريدك  ��سارك �سعادتك.  �أن  »�ريد  تكلم فوكو�سيما 

تف�رس �ل�سجر �لذي تر�ها.«

قال  فوكو�سيما،«  �الأ�سجار،  �أف�رس  �أن  �أ�ستطيع  »ال 

و�لربد  �لدفء  �سديقي.  يا  ��سمع،  »ولكن  ها�سيموتو 

�لذي �كلمك عنه هو يف �الأ�سجار«.

�أنت ال تريد  ل�ست �سديقي  ر�أ�سه »�نت  هز فوكو�سيما 

�أن تخربين ب�رسك.«

هز ها�سيموتو ر�أ�سه »�نت �سديقي« و�ل�رس �لذي ذكرته 

هو �أكرث �الأ�سياء �ملك�سوفة.«

نظر فوكو�سيما بربود نحو ها�سيموتو »�إذ� مل تقول يل 

�لذي جرى يل منذ  ��سدقاء تعلم ما  �رسك فلن نعود 

�أ�سهم وممتلكات ثم  �أمتلك  عام كنت غنيًا �إىل حد ما 

غدرين �حلظ وخ�رستها كلها �أنا �إن�سان مهزوم ولكنني 

ها�سيموتو  هز  �إليك«.  وجئت  ثانية  �أكافح  �أن  �أري��د 

ر�أ�سه »دعنا جنرب ثانية كنت بارد�ً عندما جئت �إىل 

هنا ولكن عندما م�سيت حول �حلديقة �أ�سبحت د�فئًا 

وجربت �لدفء هل ترى، يا فوكو�سيما؟ مل تكن تعرف 

�لدفء لو مل ت�رس؟« 

»ولكن �ال�سجار – �لنا�ص تقول يل �أنت متلك �أ�سجارك 

ولذلك فاأنت �سعيد،« قال فوكو�سيما.

هز ها�سيموتو ر�أ�سه حزينًا عيناه طافت حول �حلديقة 

»ملاذ� �أنت �سعيد هكذ�؟« �ساأل فوكو�سيما.

�أنا ل�ست د�ئما �سعيد�ً« �رسخ ها�سيموتو »�أنا بارد   «

ود�فئ �أي�سًا« 

فوكو�سيما  قال  �لرجال،«  مع  لطيفا  لي�ص  »زماننا 

مبر�رة » و�أنت ال ت�ساعد �سديق.«

�سرت�ين  ما  يوما  ها�سيموتو«  قال  جهدي«  »حاولت 

يف  �إليه  �ن�سم  �سوف  �ساكينو،  �سديقي  �إىل  �ن�سم 

م�ست�سفى �ملجانني يف �ستوكهومل �إنه يقر�أ كتب عديده 

مثلك ولكنه جن،« قال فوكو�سيما

نظر �الإثنان �إىل بع�سهما ب�سمت.

�أر�ك  ال  �سوف  �ليوم  هنا  �أغادر  عندما  »ها�سيموتو، 

مرة ثانية«

 »من ف�سلك قل يل« تو�سل فوكو�سيما. نظر ها�سيموتو 

�إىل �أعلى ب�سغف »ح�سنًا ��سمع كنت بارد�ً عندما جئت 

�إىل هنا ولكن عندما �رست حوله......«

» ال �أريد �أن �أ�سمع �أكرث« �رسخ فوكو�سيما قافز�ً على 

�الأ�سجار فال  �أن تقول يل عن  ت�ستطيع  »�إذ� ال  قدميه 

تتكلم« »فوكو�سيما« �رسخ ها�سيموتو »فوكو�سيما«!

وقف عند �ملقعد �حلجري �لقدمي و�أخذ ير�قب �سديقه 

وهو يخرج من �لبو�بة نحو �لطريق �ل�رسيع.

 

الأخوة

هذ� حقَا يدور حول جورج وت�سنيو، �سبيان يابانيان 

�سئيالن �سقيقان، �إال �أنني يجب �أن �أذكر، بد�يًة، �سيئًا 

عن و�لدهما الأنه من خالله ��سبحت �أعرف �سيئًا عن 

�أ�سنان ر�ئعا  تلك �حليو�ت �ل�سئيلة. كان �الأب طبيب 

فرتة  يف  حتى  جيد�ً  ويعمل  �ملدينة  يف  �سمعة  بنى 

�لركود. كنت �أذهب �إىل مكتبه �سباح كل يوم ثالثاء 

�لثالثة  باأ�سناين  �ساأفعل  م��اذ�  الأرى  �لعا�رسة  على 

�أتطلع  �أ�سبحت  �أنني  �لغريب  ومن  بخر�ج.  �مل�سابة 

نزوى �لعدد 100 �أكتوبر 2019

202

ن�سو�ص ... ن�سو�ص ... ن�سو�ص ... 



بعد فرتة �إىل تلك �ملو�عيد. وهنا حيث يدخل �ل�سبيان 

�ل�سئيالن، جورج وت�سنيو.

وهما  �خلام�سة  يف  وج���ورج  �لثالثة  يف  ت�سنيو 

مطابقان ل�سنهما بغ�ص �لنظر عن جن�سيتهما.  ب�سكل 

م�سابه، كان ميكن �أن يكونا �أوالد �أملاين �أو بريطاين 

�أو فرن�سي �أو رو�سي �أو �سيني �أو �أمريكاين �أو ��سكيمو. 

كان �سنهما هو ذلك �لوقت �لذي تكون فيه �أفعالهما 

على  �لبالغني  تاأثري  ويكون  �خلا�ص،  عاملهما  من 

ت�رسفاتهما حمدود�ً �إال بالقدر �لذي يرغب فيه �لطفل 

طو�ل  م�ستمر  ب�سكل  �أذهب  كنت  للبالغ.  باالن�سياع 

�سيئًا  �لطبيب  يذكر  �أن  قبل  مكتبه  �إىل  �سهرين  فرتة 

عن �أوالده يف �ملنزل. قبل هذ�، كنا نحب �أن نتحدث، 

�أنا و�لطبيب، حول خمتلف �ملو�سوعات. ولكن عندما 

ُذكرت مغامر�ت �لطفلني �ل�سغريين من قبل �الأب، مل 

�لرب�ءة  بالغ  ب�سكل  بد�أت  �آخر مهم.  يعد من مو�سوع 

ومل  �ل�سغريتني،  �حلياتني  هاتني  ق�سة  و�لطبيعية، 

حتى  ببطء  و�سلتني  ولكنها  �سهاًل  ��ستيعابها  يكن 

�لنهاية �أو �لذروة يف حلقات �أخرية. 

�متلك  عندما  بينهما  �ل�رس�ع  بد�ية  كانت  ورمب��ا 

جورج طاولة مكتب قدمية كان و�لده قد �أعطاه �إياها. 

كان هذ� عندما كان ت�سنيو �الأ�سغر يبلغ �سنتني من 

�لعمر �أو يكاد. عندما �أ�سبح ت�سنيو بعمر ثالث �سنو�ت 

مل يكن هناك طاولة مكتب قدمية الإعطائه �إياها، ولذ� 

يعلم  �الأب  كان  �خل�سو�ص.  بهذ�  �سيئًا  �الأب  يفعل  مل 

و�أنه  جورج  مكتب  طاولة  �إىل  يتوق  �الأ�سغر  �بنه  �أن 

د�ئمًا ما �سوهد يحوم بالقرب بينما كان جورج ي�سع 

�ألعابه و�أ�سياءه يف �أدر�ج �ملكتب �لعديدة. وهكذ� فقد 

مكتب  طاولة  و�أح�رس  �الألعاب  حمل  �إىل  �الأب  ذهب 

با�سرت�ساء  كفياًل  ه��ذ�  �أن  ب��د�  ت�سنيو.  الأج��ل  لعبة 

�الأ�سغر وكل �سيء ي�سبح مرتبًا، هكذ� فكر �الأب.

ر�أت  مكتبه،  يف  كان  بينما  �الأي��ام  �أحد  ظهرية  ويف 

�أحد  يف  �للعبة  �ملكتب  بطاولة  يلقي  ت�سنيو  �الأم 

�للعبة وبد�ية  �لزو�يا. كان هذ� نهاية طاولة �ملكتب 

�ل�رس�ع بني �حلياتني �ل�سغريتني على طاولة �ملكتب 

غافاًل  يز�ل  ال  كان  جورج  �أن  من  بالرغم  �ملرغوبة، 

عن ذلك.

يقر�أ  �ملعي�سة  غرفة  يف  يجل�ص  �الأب  ك��ان  وبينما 

�سحيفة �مل�ساء، �أخذ ي�سرتق �لنظر بني �حلني و�الآخر 

ما  �سيئًا  ثمة  �أن  الحظ  �ملال�سقة.  �للعب  غرفة  �إىل 

يح�سل يف �لغرفة، بالرغم من �أنها كانت هادئة، ومن 

�أن ت�سنيو مل ياأت �إليه من �أجل طاولة �ملكتب �لقدمية. 

لليال عديدة متتالية، كان هناك تغيري ال يكاد يلحظ 

يف غرفة �للعب. بعد ذلك، وبينما كان �الأب يف مكتبه، 

حدث �سجار متوح�ص يف غرفة �للعب. مل يحدث تبادل 

لكمات �أو خدو�ص؛ ظهرت �الأم يف �لوقت �ملنا�سب. 

حني  �إىل  هي  كما  عالقة  �مل�سكلة  وظلت   

و�سول �الأب �إىل �ملنزل عند �ملغرب.

يل  حكى  �أ�سناين،  يعالج  �الأ�سنان  طبيب  كان  بينما 

كيفية �إيجاده خمرجًا لهذ� �لو�سع. قال �أنه كان هناك 

�جلانب  على  منها  ثالث  �ملكتب،  يف  �أدر�ج  �أربعة 

وو�حد يف �لو�سط �أعلى �لركبتني. قال �أنه جعل جورج 

ي�ستطيع  حتى  لت�سنيو  �الأ�سفل  �ل��درج  عن  يتخلى 

هكذ�  مقاطعة،  �ملكتب.  من  ج��زء�ً  يحوز  �أن  �ل�سغري 

�ملن�سورية  �مل�ساألة  كانت  �لوقت،  ذلك  يف  �أ�سماها. 

طاغية يف �لعناوين �لرئي�سية و�أينما ذهب هناك كالم 

م�سكلة  ناق�سنا  عندما  وهكذ�،  وغيومها.   �حلرب  عن 

جورج وت�سنيو و�رس�عهما كان �لتوقيت منا�سبًا. كان 

�إىل �لعالقة قبل هذ� بوقت طويل، لهذ�،  �الأب منتبهًا 

فقد تكلم عن ولديه �ل�سغريين وهز ر�أ�سه و�بت�سم. »يا 

لهم من همج«، كان يقول.

�آخر«،  �أي مكان  �أكرب من  د�رك  »لديك حربًا يف عقر 

لطبيب  �ملريح  �ملقعد  على  من  �سباح  ذ�ت  له  قلت 

�الأ�سنان.

»�أجل، هذ� �سحيح متامًا«، قال.

كان طبيب �الأ�سنان مهتمًا حقًا. كان لديه وقت يخ�سه 

متوح�سة  حيو�نات  �أي  ي�ستوعب  �أن  ي�ستطع  مل  كاأب. 

ميكن �أن يكون �أوالده، ليتفاعال بدو�فع بد�ئية.

�سغري�ً  رجاًل  كان  هذ�.  قال  عندما  �الأب  �إىل  نظرت 

�الأطر�ف، يحيا  �أيد ح�سا�سة بي�ساء دقيقة  دقيقًا مع 

حياة مليئة مب�ساكل دقيقة من طب �الأ�سنان. كان �أمر�ً 

��ستثنائيًا كيف �أن رجاًل كهذ�، مثقفًا، ميكن �أن يكون 

�أبًا ل�سبيني �سغريين قريبني بهذ� �ل�سكل من �لطبيعة. 

كان �أمر�ً يدعو للعجب. ب�سكل ما، هكذ� كان.

عو�سًا عن �لكالم عن �لطق�ص تكونت لدينا، �أنا وطبيب 
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�الأ�سنان، عادة �أن نحيي بع�سنا �سباح كل يوم ثالثاء 

ب�سيء عن جورج وت�سنيو وتقدم كل و�حد يف مقاطعة 

�الآخر. وبلمعة يف عينيه، بد�أ طبيب �الأ�سنان ي�سميهما 

�لذي لديه و�لذي لي�ص لديه، وبعد ذلك عندما �أ�سبحت 

�ل�سغريين، كنت  �جلدية مبا يخ�ص هذين  ممعنًا يف 

مقتنعًا باأن �الأب مل يكن بهذ� �ل�سوء. كل ثالثاء كان 

هناك  كنت  ثالثاء  كل  الأ�سمعه.  جديد  �سيء  هناك 

باهتمام ويقظة.

»ح�سنًا، كيف �لولد�ن هذ� �الأ�سبوع؟«، قلت.

»ت�سنيو �أخذ درجًا �آخر من �أدر�ج �ملكتب �لقدمي،« قال 

طبيب �الأ�سنان. »منذ عدة لياٍل الحظت حيازته ملكية 

درجني.«

»هذ� يرتك درجني جلورج«، قلت.

»�أجل«، قال طبيب �الأ�سنان، »لكن �الأمر ال ينتهي هنا. 

�الأعلى،  �لدرجني  فاالأ�سغر ال يز�ل ي�سع عينيه على 

�الأكرب و�الأكرث �ت�ساعًا.«

»ملاذ� ال يفعل جورج �سيئًا بهذ� �خل�سو�ص؟ هل يقف 

جانبًا ويدع ت�سنيو يجرده من ملكية �الأدر�ج؟« قلت.

منهما.  كل  يف  �لطبيعة  ظو�هر  حتكم  حيث  »ه��ذ� 

من  خوفه  الأن  �الأقوى  هو  �أعو�م،  �لثالثة  ذو  ت�سنيو، 

بب�ساطة  الأنه  وجبار  قوي  �إنه  �أقل.  ممتلكاته  فقد�ن 

قال  كغنيمة،«  �لكل  حيازة  �إىل  ويتطلع  �لقليل  ميلك 

طبيب �الأ�سنان.

»وجورج؟«، قلت.

»�إنه يبلغ خم�سة �أعو�م وهو �أقوى بكثري،« قال طبيب 

�الأ�سنان،« �إال �أن لديه �أ�سياء �أخرى ليفكر فيها. يجب 

�أن يحر�ص متعلقاته وهذ� ياأخذ من قوته كثري�ً. ويف 

ويخ�رس  يعطي  �أن  متامًا  يعرف  �سنو�ت  �خلم�ص  �سن 

قلياًل بداًل من �أن يخ�رس �أكرث باملعاد�ة.«

تدور حرب  �سنو�ت  وثالث  عمر خم�ص  �سحكت. »يف 

يف  �مل�سجلة  �لبالغني  ح��روب  كل  من  بكثري  �أك��رب 

�لتاريخ«.

�لطبيعة  »ح���روب  �الأ���س��ن��ان،  طبيب  ق��ال  »�أج����ل،« 

�ملتو�رثة تظل غري مذكورة و�أكرث عدد�ً.«

�لدرج  على  يده  ت�سنيو  فيه  و�سع  �ل��ذي  �ليوم  منذ 

�الأول، مل يكن هناك بد�ية للحديث عن كل �ملو�سوع 

كهذه  حادثة  �أن  من  بالرغم  له  نهاية  ال  وبالتاأكيد 

نهاية  هناك  فلي�ص  وكذلك  وُتن�سى.  تنتهي  �أن  ميكن 

وال بد�ية المتالك �الأ�سياء. وفقًا لو�لدهما، فاإن جورج 

كانو�  �لتي  �الأ�سياء  كل  حيازتهما  يف  كان  وت�سنيو 

عندما  بعد.  فيما  عليها  ويح�سلون  بها  �سيطالبون 

بد�أ �ل�رس�ع بينهما الأجل �أدر�ج �ملكتب، كل �سيء يف 

نطاقهما ومعرفتهما بد�أ يتحرك يف �لوقت ذ�ته. كان 

لدى  وكذلك  �ل�سيار�ت،  من  د�ستة  ن�سف  جورج  لدى 

ت�سنيو. بهذ� �لقدر من �مل�ساو�ة يف �مللكية. فيما بعد 

�أ�سبحت كلها جلورج. كان لديه ثالثة قطار�ت لعبة 

بينما ت�سنيو لديه و�حد. جورج لديه �أربع دفاتر تلوين 

وخم�ص علب من �أقالم �لتلوين وثالثة �أقالم ر�سا�ص 

�أقالم  وعلبتي  تلوين  دفرت  لديه  كان  ت�سنيو  جديدة. 

ق�سري  و�الآخر  جديد  �أحدهما  ر�سا�ص  وقلمي  تلوين 

 ZEE NUTS وقدمي. وكذلك �الأمر بالن�سبة للبلي و

و�ملكعبات �خل�سبية وم�سد�سات �لفلني وكل �الأغر��ص 

�الأخرى من �للعب �لتي ميتلكانها.

ويف �سباح يوم ثالثاء قال طبيب �الأ�سنان �أن ت�سنيو 

�أ�سيب  وج��ورج  �لثالث.  درجه  �آخ��ر،  درج  على  حاز 

باجلنون فعاًل، و�أنه لوال رجوعه �لبيت يف وقت مبكر 

حل�سل �سجار حقيقي. قال �أنه فرق بني �لطرفني و�عد�ً 

كالهما بدر�جات ثالثية �لعجالت الأجل �لكري�سما�ص. 

»لديك وظيفة �إر�ساء �لطرفني«، قلت. 

�إنه  �أن جورج د�ئمًا متقدم.  »�مل�سكلة يف كل هذ� هو 

متقدم ب�سنتني و�سوف يظل هكذ� بقدر ما ي�ستطيع،« 

قال.

بعد �أ�سابيع عدة وقعت �مل�سادة �حلتمية. لقد �أزعجت 

�الأب لدرجة �أن كل ما فعله الأ�سناين هذ� �ل�سباح كان 

تنظيفها مبعجون لزج الإز�لة �جلري. ويف هذه �الأثناء 

ظل مم�سكا ل�سانه كاأن �لعامل قد �نقلب ر�أ�سًا على عقب.

»متى حدث �الأمر؟« قلت.

ينامان  جعلتهما  »لقد  �أجابني،  �ملا�سية«،  »�لليلة 

بدون ع�ساء. هذ� كان عقابهما.«

كانت �خلناقة حول �لدرج �الأخري �لذي بحوزة جورج 

�سود�ء،  �أ�سبحت  ت�سنيو  عينا  �أحد  �لقدمي.  �ملكتب  يف 

وحمل جورج �لعديد من �خلدو�ص و�لكدمات من جر�ء 

وخمت�رسة  ق�سرية  �خلناقة  كانت  عديدة.  رك��الت 

لدى ح�سور �الأم مهرولة �إىل �مل�سهد. تبادال �لركالت 
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و�ل�رس�خ و�خلد�ص و��ستحال �ملنزل �إىل هرج ومرج.

و�إن  �ل�سلم  ��ستتب  لياًل،  �ملنزل  �إىل  �الأب  قدم  عندما 

هجوميا  يز�ل  ال  كان  �الأ�سغر،  ت�سنيو،  موؤقتًا.  كان 

�ل�سالم  �إح��الل  مع  كان  جورج  ولكن  �ل�سيء،  بع�ص 

ب�سكل كلي. 

�إىل  �ل�سبيان  جل�ص  �الأب،  قال  �ل�سباح،  يف  وهكذ� 

�لذرة.  برقائق  مملوءة  �إ�سافية  ق�سعة  و�أكال  �ملائدة 

�الأب  �إفطارهما ولوهلة ظن  وتناوال  جل�سا يف هدوء 

�أنه مل يكن هناك من خناقة بينهما. 

�الأب  يعجب  مل  �أمامه  �ل�سبيان  جل�ص  بينما  ولكن 

�لهدوء �لكائن يف �لزمان و�ملكان وبينما ر�قب ولديه 

�لهدوء،  ور�ء  �أن  عرف  �لذرة  رقائق  بهدوء  يلتهمان 

تتوق  �ل�سغرية  عيونهما  �ل�سغرية،  �لروؤو�ص  خلف 

و�مل�سكلة  و�لتحطيم،  للكم  تتطلع  ويد�هما  لالأ�سياء 

�ملختمرة �لتي هي �لقلق و�لتعا�سة يف �الأر�ص تن�سط 

مرة �أخرى.

الغد واليوم

�أنهم  �حللوة.  ملينيكو،  �الأكرب  �ل�سقيقة  هي  هات�سوي 

لالأ�سماك  يوكوهاما  �رسكة  �على  �لبيت  يف  ي�سكنون 

على �ل�سارع �لثامن وبينما تعمل مينيكو د�خل �لبلدة 

يف  هات�سوي  تبقى  �لفنية،  �الأدو�ت  لبيع  خمزن  يف 

و�لطبخ  �ملنزلية  �الأعمال  من  و�لدتها  فرتيح  �لبيت 

�لروتيني ملدة  �لعمل  و�خلياطة. ماز�لت تقوم بنف�ص 

ثماين �سنو�ت �أو �أكرث ولكنها ال تنعق.

هنالك �لقليل �لذي با�ستطاعتي فعله الأظهر هات�سوي 

ل�سقيقتها  فعله  �أ�ستطيع  قد  مثلما  رومانتكي  مبظهر 

ما  كل  وحيوية.  وحلوه  �سغرية  هي  �لتي  �ل�سغرى 

عادية  �نها  هو  هات�سوي  قوله عن  �الإن�سان  ي�ستطيع 

عن  بق�سوة  تتكلم  كنت  و�إذ�  ق��دي��رة.  منزل  ورب��ة 

�سابة  فتاة  �أقبح  قبيحة،  �نها  فتقول  كله  �ملو�سوع 

تر�ها يف حياتك.

حياة  يف  معنويات  رف��ع  �الأ�سبوع  يف  م��رة  هنالك 

هات�سوي. 

يف  غيبل  كالرك  لت�ساهد  �الأ�سبوع  هذ�  ذهبت  مثاًل 

فيلم »قبطان �لبحرية« يف �سينما فوك�ص – �وكالند. 

ال �عتقد �نها فوتت فيلمًا من �فالم كالرك غيبل منذ 

ن�سخ من جهاز  لديها  غرفتها  به. يف  تهتم  بد�أت  �أن 

�سور�ً  تت�سمن  و�سكرينالند  هوليود  يف  قدمي  �سور 

لتق�سي حول �سورة  لكالرك غيبل. �نها خجولة جد�ً 

وجهه وتل�سقها على �حلائط كما تفعل ينيكو مبمثلها 

�ملف�سل روبرت تايلر.

�إذ� هات�سوي تفعل �ل�سيء �لثاين �الأف�سل. فهي جتمع 

�لن�سخ �لقدمية وت�سعها جانبًا يف رف خا�ص. عندما 

تكون يف حالة نف�سية �سيئة وت�سعر �أنها تريد �أن تغني 

�خلا�ص  �لرف  ذلك  �إىل  تذهب  د�خلها،  يف  وترق�ص 

وت�سد �ملجالت وتتاأمل �ل�سور مليًا.

�حللوة  �ختها  هات�سوي  حت�سد  �لهادئة  بطريقتها 

تتحرك  �لبيت،  و�إىل  من  و�خل��روج  �لدخول  �لد�ئمة 

�نه  �عتقد  �لر�حة.  من  حلظة  دون  وهناك  هنا  بخفة 

تبني  با�ستطاعتها  كان  لو  بعيد�ً  �ل�سفر  باإمكانها 

�سيء  وكل  �لرجال،  من  �حلياة،  من  مينيكو  موقف 

�آخر، تو�جه �ال�سياء مبا�رسة ومعاجلتها مبا�رسة. هي 

متاأكدة �أن مينيكو حتمًا �أكرث �سعادة الأنها تهتم فقط 

باحلا�رس وما تبقى فليذهب �إىل �جلحيم.

و�سطحي.  م�سوؤول  غري  �ل�سغرى  �سقيقتها  ت�رسف 

حتما مينيكو حت�سل على كل �سيء ياأتي لها، مالب�ص 

جيد،  ج�سد  معهم،  تخرج  �لرجال  من  عديد  جيدة، 

�سيء  �أي  حول  �لقلق  من  جد�ً  وقليل  جيدة،  ريا�سة 

باإمكانها  �أن هات�سوي  �لظن  �لغباء  يدور حولها. من 

ثانية.  مينيكو  وت�سبح  �ملوقف  بنف�ص  تقف  �أن  �أبد�ً 

بالن�سبة لها، ذلك مبو�جهة �الأمور مبا�رسة، نادر�ً ما 

�أن تنظر  يفيدها. كل ما ت�ستطيع فعله مبا لديها هو 

�إىل �مل�ستقبل �لذي هو مظلم، جمهول متاأماًل يف �أب�سط 

�ح�سا�ص  هنالك  يكون  عندما  تفعله  ما  هذ�  �الم��ور. 

م�سجع يف ذ�تها وهي ترى كالرك غيبل يوؤدي على 

�ل�سا�سة.

�سيء  ب�سبب  يحدث  ومينيكو  هات�سوي  بني  �ل�سجار 

تكون  ثانية. رمبا  مرة  له ح�ساب  يح�سب  قد ال  تافه 

حول �لفو�سى �لد�ئمة يف غرفة مينيكو، �أو عن طريقة 

�أو  و�حد  مينيكو.  ف�ستان  كوي  يف  �لرديئة  هات�سوي 

�ل�سجار  يهم يف  �لذي  �لوحيد  و�ل�سيء  يهم.  ال  �أخرى 

هو طريقة مينيكو بالكالم عن �ال�سياء �لو��سحة عن 
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هات�سوي و�لتي كان منبعها �لكره وحقيقة �لقول.

هات�سوي!  يا  قبيحة،  »�أنت  �ل�رس�ع،  حمى  يف  قالت 

�أنت قبيحة لدرجة �أنك لن جتدي رجاًل ينظر �إليك«.

�آخر  �سيء  كل  مينيكو  من  �لقا�سية  �ل�رسبة  وبهذه 

وخامل.  �سعيف،  لون،  بال  مبا�رسة  و�أ�سبح  توقف، 

�عرتفت  جميلة.  لي�ست  �نها  مبا�رسة  تعرف  كانت 

لنف�سها باأنها لي�ست حتى مقبولة �ل�سكل. لذلك فعندما 

ترتعب.  مل  قبيحة  �نها  فجائي  ب�سكل  �ختها  قالت 

�لنوع. ولكن �العرت�ف  كانت متوقعة تعليق من هذ� 

جعلها  لالأمل  وفاقدة  �الأخرى  تلو  مرة  قبيحة  بانها 

مري�سة. مل تخف كونها قبيحة يف نف�سها، هذ� قبلته. 

ولكن �أن يرى �الآخرون بها كل هذه �لقباحة مل يعطها 

�أي �أمل وخيبة �أمل �سديدة تنتظرها.

د�ئم  ب�سكل  تذهب  كانت  عندما  �أ�سابيع،  ب�سعة  بعد 

تبخر  و�آخرين،  غيبل  ك��الرك  وت�ساهد  �ل�سينما  �إىل 

�لذي  �لرومنتيكي  و�الأم��ل  �لقدمي،  �لرومنتيكي  �جلو 

كان لديها وكانت حتافظ عليه بد� وكاأنه نكته. وبعد 

�إن�سان  يف  وطعنة  هزليًا  بد�  �سيء  كل  قليلة  فرتة 

لديها  يكن  وبائ�سًا. مل  فكاهيًا  كان  �سيء  كل  مثلها. 

ت�ستمتع  حتى  تعد  مل  منه.  وتتاأمل  لتك�سبه  �سيء  �أي 

بروؤية كالرك غيبل يثب �مامها باأدو�ر رومانتيكية. 

يف �الأعلى يف غرفتها كانت جتل�ص وتنظر يف �سور 

كالرك غيبل وتهز ر�أ�سها تنتظر �مل�ستقبل لينزل.

وفقدت  نف�سها  هات�سوي  ��ستعادت  عندما  بعد،  فيما 

يف  �سهرته  غيبل  كالرك  و��ستعاد  عد�ئيتها  مينيكو 

تفعل.  كانت  كما  �لبيت  حول  تتحرك  بد�أت  عينيها، 

بد�أت تن�سحب �إىل �خلارج مرة �أو �ثنتني يف �الأ�سبوع 

تكون  �أن  ت�ستطيع  تعد  مل  �نها  ورغ��م  �ل�سينما،  �إىل 

متاأملة وحميمه كال�سابق.

�سيئًا  ب��اأن  �سئياًل  �أم��اًل  متلك  ماز�لت  �نها  وج��دت 

تالقي  �أن  تتوقع  تكن  مل  بالطبع،  ما.  يومًا  �سيحدث 

�أو تتكلم مع كالرك غيبل، مل تكن تتمنى �أو تريد ذلك. 

ولكن �إن كانت مرة قد تر�ه يف هوليود ياأتي الفتتاح 

�سيئًا  �سيكون  فهذ�  �لفخمة،  �سيارته  من  ينزل  فيلم، 

لطيفًا. 

من  بالرغم  متاأملة  �أنها  هو  هات�سوي  يف  ما  �ألطف 

جميلة  لي�ست  �أنها  تعرف  �الأم��ل.  فاقدة  �أنها  حقيقة 

لالآخرين.  �لقباحة  كل  لي�ست  �نها  متفائلة  ولكنها 

�أو  بامل�ستقبل  �أمل  ب�سي�ص  متلك  وعندما  �سيء.  هذ� 

لتعمل  حيًا  �سيئًا  متتلك  ماز�لت  فهي  غيبل،  بكالرك 

به وهذ� �سيء.

�خللفية  �رسفتي  من  لهات�سوي.  �لغ�سيل  ي��وم  ه��ذ� 

�أ�ستطيع �أن �أر�ها تتحرك حول �ساحتها. خالل ع�رسين 

�لع�ساء  وجتهز  �ملطبخ  �إىل  تعود  �أن  عليها  دقيقة 

�ال�سبوعية.  �ملنزل  مهام  �نهت  �ل�سباح  يف  للعائلة. 

غد�ً عندها خياطة لتقوم بها وكوي وغ�سيل بعد �لظهر. 

يوم �ل�سبت لياًل عندما تنتهي من مهامها تذهب �إىل 

�ملف�سلني.  �أح��د  غيبل  ك��الرك  ميثل  حيث  �ل�سينما 

عندما تعود من �ل�سينما تاأخذ حمامًا �ساخنًا وترتاح.

�لزمن،  من  لفرتة  �ملكان  حول  و�ح��د  يكون  عندما 

فالنظام ماألوف وال يركز عليه. يبدو خاماًل وباهتًا. 

تقب�ص  �لتي  �الإث���ارة  هنالك  �لنظام  ه��ذ�  يف  ولكن 

�النفا�ص �حلية و�لغريزة، رغم �أن نتاجها وم�ستقبلها 

�أملها غري حمقق  بالرغم من كون  و��سح جد�ً.  �سيء 

لكالرك  حمبة  تكون  ال  الأن  �سبب  من  هناك  فلي�ص 

غيبل.

�إىل �ملطبخ تر�قب حلة بخار بها رز،  تعود هات�سوي 

تقطع حلمة �ل�سوكوياكي وتغ�سلهم وتقطعهم �إىل قطع 

�سغرية. هذ� �لنوع من �ال�سياء ي�ستمر كل دقيقة، كل 

تزد�د  هات�سوي  �زلت  وم  �ملنزل  يف  يوم  كل  �ساعة، 

�لد�خل  �إىل  يومًا  �ملكان  حول  تتحرك  بينما  ق��وة. 

�إىل �خلارج فهذ� لي�ص الأنها �سجاعة ومقد�مة  ويومًا 

�أو ماأ�ساوية و�سود�وية هذ� �سيء مهم حول حياتها، 

�لذي  غد�ً  �لذي هو  و�ليوم  يومها هو �حلا�رس  ولكنه 

هو يومها و�لذي لن يكون.

هام�ض 

)1( �ل�سيباي:  م�سطلح ي�ستعمل يف والية هاو�ي. ي�ستعمل ملن هم 

مّدعون �أو منافقون.
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وكانو� يخرجون يف �أوقاٍت معينٍة ملطاردة �الأعد�ء.

 كانو� ي�سمونها �حلرب �ملزهرة.

كاَن  �أنه   
َ
ر فكَّ للفندق،  �لطويل  �لدهليز  ف 

ً
منت�س يف 

 �أن يكون �لوقُت متاأخر� و�سارع باخلروج �إىل 
ُ
يِجب

�لتي  �لز�وية  من  �لنارية  در�جته  و�سحِب  �ل�سارع 

ي�سمح له �لبو�ب �ملجاور �أن يحتِفظ بها. يف متجر 

 �إىل 
ُ
جموهر�ت يف �لركن ر�أى �أن �ل�ساعة كانت ت�سري

ع من 
َ
�س تَّ ُ

�سُل يف م
َ
ي

َ
�لتا�سعة �إال ع�رس دقائق؛ كان �س

�ل�سم�ص تت�سلُل  �إىل حيث كان ذ�هبًا. وكانت  �لوقِت 

هو  وكان  �ملدينة،  ملركز  �لعالية  �ملباين  بنِي  من 

�لتفكري،  يف  مي�سي  ولكي  لذ�ته،  بالن�سبة  -الأن��ه 

 له ��سم -ركب �الآلة وهو يتلذذ بالنزهة. كانت 
َ

لي�ص

�لدر�جة ت�سدر هديرها بني �ساقيه، بينما كانت ريح 

باردة جتلد �رسو�له...

�سمح باأن يتجاوز �لوز�ر�ت )�للون �لوردي و�الأبي�ص( 

يف  �لالمعة  �لعر�ص  بو�جهات  �ملتاجر  و�سل�سلة 

�سارع �سنطر�ل. كان يدخل �الآن �جلزء �الأكرث �إمتاعًا 

َطفُّ 
ْ

من �جلولة، و�لنزهة �حلقيقية: �سارع طويل ت�س

على جانبيه �الأ�سجار، مع حركة مرور قليلة وفيالت 

�الأر�سفة،  حتى  َل  ت�سِ �أْن  للحد�ئق  ت�سمح  و��سعة 

�إىل حد  ب�سياجاٍت خفي�سٍة. لرمبا كان  دُّ  حُتَ بالكاد 

�ليمني  ُه كاَن مي�سي م�رسعا على  لكنَّ �سهٍو،  ما يف 

�للمعان،  �أن تن�ساق مع  ، ترك لنف�سه 
ُ
كما هو و�ِجب

عن طريق �لتوتر �ل�سئيل لذلك �ليوم �لذي بد�أ للتو. 

 �لالمتعمد من توقع �حلادثة. 
ُ
لرمبا منعه ��سرتخاوؤه

عندما ر�أى �ملر�أة �لتي تقف عند �لز�وية وهي تلقي 

بنف�سها م�رسعة يف �لطريق رغم �الإ�سار�ت �ل�سوئية 

�خل�رس�ء، كان �الأو�ُن قد فاته الإيجاد حلول �سهلة. 

فرمل بقدمه ويده، منحرفًا �إىل �لي�سار. �سمع �رسخة 

 
ُ
�ملر�أة، ومبا�رسة مع �ل�سدمة فقد �لروؤيَة. كان �الأمر

مثَل �لنوم ب�سكٍل مباغٍت.

��ستعاد فجاأة وعيه بعَد �الإغماء. وكان هنالك �أربعة 

�أو خم�سة �سبان ي�سحبونه من حتت �لدر�جة �لنارية. 

�إحدى  توؤمُلُه   
ْ
وكانت و�لدم،  �مللح   

َ
طعم  

ُّ
ح�ص

ُ
ي كاَن 

 �رسَخ، الأنه مل يكْن ي�ستطيع �أن 
ُ
ا رفعوه ركبتيه، وملَّ

�لتي  �الأ�سو�ت  �ليمنى.  ذر�عه  على  �ل�سغط  يتحمل 

مل يكن يبدو �أنها تنتمي �إىل �لوجوه �ملتدلية فوقه، 

اٍت وتاأمينات. �لتخفيُف �لوحيد 
َ
ُه بدعاب

ُ
ع

ِّ
كانت ُت�سج

عن نف�سِه كان �سماعه تاأكيد�ٍت باأنه كان من حقه 

�لز�وية. �ساأل عن �ملر�أة، وهو يحاوُل �لتحكم  عبور 

كانو�  وبينما  حلقه.   
ُ
يغالب كان  �لذي  �لغثيان  يف 

يحملونُه م�ستلقيًا على ظهره حتَّى �سيدلية قريبة، 

َة يف �حلادثة مل ي�سبها �سوى بع�ِص 
َ
ب
ِّ
 �أن �مُلَت�سب

َ
ِلم

َ
ع

ولكنَّ  َتها، 
ْ
مَل�س بالكاِد  "�أنَت  �ساقيها.  يف  �خُلدو�ص 

�آر�ء،  ..."؛  جانبًا  �الآلة  على  تقفز  جعلتها  ة 
َ
ب

ْ �ل�رسَّ

قفاه،  على  م�ستلقيًا   
ُ
�أدخُلوه مهٍل،  على  ذكريات، 

من  و�قيٍة  ببدلٍة  ما  و�سخ�ص  �أف�سل،  �سيكوُن  هكذ� 

�َسْتُه يف ظليِل 
َ
�أنع �رسب جرعًة 

َ
لي عطيه 

ُ
ي  

َ
�لغباِر وهو

 �سغريٍة.
ٍّ
ي

َ
�سيدليِة ح

دقائق،  خم�ص  بعد  �ل�رسطة  �إ�سعاف  �سيارة  و�سلت 

َد على  فحملوه على نقالة ناعمة حيث �أمكنه �أْن يتمدَّ

�أنه كان حتت  يعرُف  لكن وهو   ، ٍ
ُّ

تب�رس هو�ه. وبكل 

خوليو كورتاثار ترجمة: خالد الري�شوين*

الليل م�ستلقيا 

على ظهره

* �ساعر ومرتجم من �ملغرب  



 
ِّ
ِطي

ْ لل�رسُّ تِه 
َّ
هوي �أور�َق  �أعطى  فظيعة،  �سدمة  تاأثري 

ر�ِفُقه. �لذر�ع مل يكْن يوؤمُلُه تقريبًا. وِمن 
ُ
�لذي كاَن ي

 على كلِّ وجهه.
ُ
 يقُطر

ُ
م جرٍح يف حاجِبِه كاَن �لدَّ

 
ُ
ي�سعر كاَن  ي�رسبه.  لكي  �سفتيه  لعَق  مرتني  �أو  مرة 

ب�سعُة  ئًا، 
ِّ
�سي حّظًا  حادَثًة،   

ْ
كانت لقد  باالرتياح، 

قال  ذل��ك.  من  �أك��رث  �سيء  وال  �لتوقف  من  �أ�سابيع 

ٍة. 
َ
ر

َّ
َدم

ُ
م ِجدَّ  �لنارية ال تبدو  �لدر�جة  �أن   

ُ
له �حلار�ص

ْلُتها 
َّ
حتم ق��ْد  دم��ُت  "ما   ."

ٌّ
طبيعي "هذ�  ه��و  ق��ال 

 �سافحه �حلار�ص عندما 
َّ
فوقي..."�سحك �الثنان ثم

�إىل �مل�ست�سفى ومتنى له حظا �سعيد�. ها قد  و�سال 

بد�أ �لغثيان يعوُد �سيًئا ف�سيًئا، بينما كانو� ياأخذونه 

�لو�قعة  �أجنحة  �أح��ِد  حتَّى  كٍة 
ِّ
متحر نقالة  على 

�الأ���س��ج��ار �ملليئة  يف �خل��ل��ف، وه��م مي��رون حت��ت 

�أو  نائما  كان  لو  ومتنى  عينيه  �أغلق  بالع�سافري، 

خمدَّر� بالكلوروفورم. لكنهم �أبقوه لفرتة طويلة يف 

غرفة تعبُق بر�ئحة �مل�ست�سفى، وهم ميلوؤون بطاقًة، 

ًا خ�سنًا. 
ّ
 يلب�سونه قمي�سا رمادي

َّ
وينزعون مالب�سه ثم

ُه. كانت  توؤمِلَ �أن  َذٍر، دون 
َ
بح ذر�عه  كانو� يحركون 

 
ُ
�الأمر �لوقت، و�إذ� مل يكن  �ملمر�سات ميزحن طو�ل 

ُه على  باأنَّ  
ُّ

�سيح�ص فقد كان  �ملعدة  تقل�سات  ب�سبب 

�أح�سِن ما ير�م، بْل ويكاُد يكون �سعيد� للغاية.

ع�رسين  وبعد  باالأ�سعة،  �لفح�ص  قاعة  �إىل  �أخ��ذوه 

ال  بعُد  و�للوحُة  �لعمليات،  قاعة  �إىل  نقلوه  دقيقة 

تز�ل مبللة على �سدره مثل �ساهد قرٍب �أ�سوَد. �قرتب 

نحيفا،  �لقامة  طويل  �الأبي�ص،   
ُ

يلب�ص �سخ�ص  منه 

�مر�أة  يد�  �ل�سينية.  باالأ�سعة  �ل�سور  �إىل  ينظر  و�أخذ 

�أنهم   
َ
�سعر نا�سٍب، 

ُ
م و�سٍع  يف  ر�أ�سه  جتعالن  كانتا 

منه  �ق��رتب  �أخ��رى.  �إىل  نقالٍة  مْن  وَن��ُه 
ُ
ر

ِّ
مي��ر كانو� 

ٍء 
ْ
ِب�سي �أخرى، مبت�سما،  �الأبي�َص مرة   

ُ
�لالب�ص �لرجل 

 باإ�سارٍة 
َ
 يف يده �ليمنى. ربَت على خدِه وقام

ُ
يلَتِمع

 �سخ�ٍص يِقُف يف �خللف.
َ
جتاه

وهو  بالرو�ئح،  مليئا  كان  الأنه  كحلم  غريبا  كان 

�مل�ستنقع،  ر�ئحة  �أوال  بالرو�ئح.  �أبد�  يحلم  يكن  مل 

 
ُ
ماد�م على ي�سار �لطريق كانت تبد�أ �لربك، و�الأهو�ر

�لتي ال يعود منها �أحد. لكن �لر�ئحة تال�َست، وبداًل 

�لذي  �لليل  مثل   
ٌ
ِتم

ْ
ع

ُ
وم  

ٌ
ب كَّ

َ
ر

ُ
م  

ٌ
عبري جاء  ذلك  من 

كان يتحرُك فيه هاربًا من �الأزتيك. وكان كل �سيء 

�لذين  �الأزتيك  من  �لهروِب  �إىل  ��سطر  جًد�،  ا 
ً
طبيعي

�لوحيدة  فر�سته  وكانت  �لب�رس،  ي�سطادون  كانو� 

يف �الختباء باملنطقة �الأكرث كثافة يف �لغابة، مع 

�حلر�ص على عدم �البتعاد عن �لطريق �ل�سيق �لذي 

ال يعرفُه �أحٌد غريهم، �لغرباء. 

بعد  �أن��ه  لو  كما  �لر�ئحة،  هو  ُه 
ُ
عذِّب

ُ
ي كان  ما  �أك��رث 

�سينك�سُف   
ٌ
ء

ْ
�سي للحلم  �ملطلق  �لقبول  يف  ي��ز�ُل  ال 

ذلك  حتى  و�ل��ذي  معتاد�،  يكن  مل  �ل��ذي  ذ�ك  �سدَّ 

ر�ئحُة   
ُّ
"ُت�سَتم �للعبة.  يف  �سارك  قد  يكن  مل  �حلني 

 
َّ

�حلجري  
َ
�خلنجر ا 

ً
غريزي  

ُ
يلم�ص وهو   ،

َ
فكر ِب"، 

ْ
�حَلر

وج. �سوت ال 
ُ
وِف �مَلْن�س

ُّ
ُه مَن �ل�س

َ
�لذي يجتاُز حز�م

يرجتُف.  بال حر�ك وهو  ويبقى  يجثم   جعله 
ٌ
ع توقَّ

ُ
م

كان  �أحالمه.  يف  غريبًا،  يكن  مل  َف 
ْ
�خَل��و  

َّ
ِح�ص

ُ
ي �أن 

باأغ�سان  �نتظر، وهو متخٍف  �خلوف وفري� بغز�رة. 

�سجرية و�لليلة عدمية �لنجوم. وجدَّ بعيٍد، رمبا على 

�أن  يجب  كان  �لكربى،  �لبحرية  من  �الآخ��ر  �جلانب 

�لعر�ء.  يف  ماِت 
َّ
�ملخي �حرت�ِق  نري�ُن  م�ستعلة  تكون 

 
َ
�جُلْزء ذلَك   

ُ
ب َخ�سِّ

ُ
ي كاَن  رِة 

ْ
�حُلم �إىل  �سارب   

ٌ
وهج

لقد كان مثل غ�سٍن  �ل�سوُت.  ِر 
َّ
يتكر مْل  �ل�سماء.  من 

ر�ئحة  مثل  مثله  هاربا  حيو�نا  كاَن  رمبا  مك�سوٍر. 

�حلرب. �عتدَل يف مهٍل، وهو ي�ستن�سُق �لهو�ء. مل يكْن 

 �سيٍء، لكن �خلوف كان ال يز�ُل هنالك مثل 
ُّ

 �أي
ُ
ع

َ
م

ْ
�س

ُ
ي

�ملزهرة.  للحرب  جّد�ً   
ُ

�لعذب  
ُ
�لبخور ذلك  �لر�ئحِة، 

 �مُلو��سلُة حتى بلوِغ قلِب �لغابِة وجتنب 
ُ
كان يِجب

�مل�ستنقعات. كان يتلم�ص طريقه جاثمًا يف كل حلظة 

َتقدِّمًا 
ُ
 �الأر�ص �الأكرث ق�سوة من �لطريق، م

َ
�ص

َ
لكي يلم

�أن  قادر� على  يكوُن  لو  يتمنى  كاَن   خطو�ٍت. 
َ
ب�سع

يرك�ص، لكن �مل�ستنقعات كانت تخفق بجانبه. على 

 بنفخٍة 
َّ

ريِق �مُلعتِم بحَثَ عن �لِوجهِة. حينئذ �أح�ص �لطَّ

وقفز  يخافه،  كان  ما  �أ�سدَّ  كانت  �لتي  �لر�ئحة  من 

ب�سكٍل يائ�ٍص �إىل �الأمام.

يف  �ملري�ص  ق��ال  �ل�رسير".  من  ت�سقُط  "�سوف   -

ها �ل�سديق.
ُّ
�ل�رسير �ملجاور: ال تقفْز كثري�ً، �أي

قد  �سم�ص  متاأخر�، مع  �لوقت  عينيه وكان يف  فتح 

�نحدرْت يف �لنو�فذ �ل�سا�سعة للغرفة �ملديدة. وبينما 

كان يحاول �أن يبت�سم جلاره، �بتعَد ج�سديًا تقريبا من 

ذر�عُه، يف جبرية  كانت  للكابو�ص.  �الأخرية  للروؤية 
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، معلقة على جهاز مبثاقيل وبكر�ٍت. �سعر 
ِّ

من �جِل�ص

مل  لكنهم  كيلومرت�ت،  يرك�ُص  كان  لو  كما  َط�ٍص، 
َ
ِبع

بالكاِد  �ملاء،  من  كثري�  �إعطائه  يف  ر�غبني  يكونو� 

رعٍة.
ُ

لتبليِل �سفتيه ومتكينه من ج

ينام  �أن  باإمكانه  وكان  ببطء  تغالبه  �حلمى  كانت 

من جديد، لكنه كان ي�ستمتع بلذة �لبقاء م�ستيقظا، 

�ملر�سى  حو�ر  �إىل   
ُ
ي�ستِمع وهو  �لعينني،  مغم�ص 

�الآخرين، جميبا بني �لفينة و�الأخرى على �سوؤ�ٍل ما. 

و�سعها  مت  وقد  ت�سل  بي�ساء  �سغرية  عربة  ور�أى 

بجو�ر �رسيره، وفركت ممر�سة �سقر�ء �جلزء �الأمامي 

�سميكة مو�سولة  �إبرة  بالكحول، وغرزت  من فخذه 

باأنبوب ي�سعد حتَّى زجاجة مليئة ب�سائل متالألئ. 

�سبطه  وجلٍد  معدٍن  من  بجهاز  �ساب  طبيب  وجاء 

على ذر�عه �ل�سليم للتحقق من �سيء ما. كان �لليل 

ينزُل، وكانت �حلمى ت�سحبه بهدوء �إىل حالة كانت 

فيها �الأ�سياء تتخذ �أهمية مثلما عرب منظار �مل�رسح، 

�سيئا  كريهة  نف�سه  �الآن  كانت حقيقية وحلوة ويف 

�أنَّ �الأمور يف   
َ
ر اًل وُتَفكِّ ِ

ُ
ما. مثل �أن ت�ساهد فيلما مم

�ل�سارع رغم ذلك هي �أ�سو�أ، وتو��سُل �لبقاء.

ْت �سلطانية من مرق ذهبي ر�ئع يعبق بر�ئحة 
َ

�رسِ
ْ

�أُح

من  �سغرية  قطعة  و�لبقدون�ص.  و�لكرف�ص  �لكر�ث 

 تتفتت �سيئا 
ْ
ت �خلبز، �أ�سهى من ماأدبة بكاملها، م�سَ

يف  فقط  �الإطالق  على  توؤمُلُه  �لذر�ع  تعِد  مل  ف�سيئا. 

 ترجتُف �أحيانا وخزٌة 
ْ
ُزه، كاَنت

ْ
�حلاجب، حيث متَّ غر

�إىل بقع  �أمامه  �لنو�فذ  لت 
َّ
ا حتو ة و�رسيعة. وملَّ

َّ
حار

 �أنه لن يكون �سعبًا عليِه �أن ينام. 
َ
ر زرقاء د�كنة، فكَّ

 
َ
ر

َّ
كان غري م�سرتيح قليال، على �لظهر، لكنه عندما مر

ل�سانه على �سفتيه �جلافتني و�ل�ساخنتني تذوق طعم 

�ملرق، وتنهَد من �ل�سعادة، و��ست�سلم.

�ل��ذ�ت  نحو  ج��ذب  ملتب�سا،  �الأم��ر  ك��ان  �لبد�ية  يف 

�سة خالل حلظة. 
َّ
جلميع �الأحا�سي�ص �لو�هنة �أو �مُل�سو

�ل�سماء  �أن  رغم  �لظالم،  يف  يرك�ُص  ُه  �أنَّ درُك 
ُ
ي كاَن 

كانت  �أ�سجار  روؤو���ص  جتتاُزها  �الأعلى  يف  �لتي 

غادرت  "قد  "�لطريق".   
َ
ر فكَّ تبقى.  مما  �سو�د�ً  �أقل 

من  ٍة 
َّ
�ِسي

َ
ح يف  تغرقان  ق��دم��اه  كانت  �لطريق." 

بخطوة  �لقيام  ي�ستطع  يعد  ومل  و�لطني،  �الأور�ق 

ورجليه.  جذعه  �ل�سجري�ت  �أغ�ساُن  جتلَد  �أن  دون 

و�ل�سمت،  �لظالم  رغم   
ٌ َ
حما�رس �أنه   

َ
عِلم �إذ  الهثًا، 

مع  ًة، 
َ
قريب �لطريق  كانِت  لرمبا  لال�ستماع.  �نحني 

مرة  لروؤيتها  �سيم�سي  كان  للنهار  �الأوىل  �الأ�سو�ء 

�لعثور  على  �الآن  ي�ساعده  �أن  ميكن  �سيء  ال  �أخرى. 

عليها. �ليد �لتي دون �إدر�ك منه كانت مت�سُك بقب�سة 

حتَّى  �مل�ستنقعات  يف  عقرب  مثل  �رتقى  �خلنجر، 

عنقه، حيث تتدىل �لتميمة �لو�قية. و�إذ كان بالكاد 

 
ُ
�لتي جتلب �لذرة   ب�سالة 

ُ
همهم

ُ
ي يحرك �سفتيه وهو 

لو�هبة  جد�ً،  �لعايل  وباالبتهال  �ل�سعيدة،   
َ
�الأقمار

ذ�ِته  �لوقت  ي�سعر يف  كان  لكنه  �الأجنبية.  �خلري�ت 

وكان  �لوحل،  يف  ببطء  يغرقان  كانا  كاحليه  �أن 

�النتظار يف عتمة غابة �ل�سنديان �ملجهولة يتحوُل 

بالقمر  �ملزهرة  �حلرب  بد�أت  لالحتمال.  قابٍل  غري 

�إذ�  ليال.  �أيام وثالث  �الآن ثالثة  �نق�سى منها  وقد 

متكن من �اللتجاء �إىل �أعماق �لغاب، تاركًا �لطريق 

 
َ
يتعقب لن  رمب��ا  �مل�ستنقعات،  منطقة  ور�ء  فيما 

�لذين �سوف  �الأ�رسى  �أثره. فكر يف عدد  �ملحاربون 

 بل 
ُّ
يكونون قد وقعو� بني �أيديهم. لكن �لعدد ال يُهم

 
َ
يعطي حتى  �لقن�ص   

ُّ
ي�ستمر �سوف  �ملقد�ص.  �لوقت 

�أرقامه  له  كانت  �سيء  كل  �لعودة.  �إ�سارة  �لكهنة 

ونهايته، وهو كان د�خل �لزمن �ملقد�ص، على �جلهة 

�الأخرى �ملقابلة للقنا�سة.

يده.  بقفزٍة، و�خلنجر يف  و��ستقام  �ل�رسخات  �سمع 

كما لو �أنَّ �ل�سماء قد ��ستعلت يف �الأفق، ر�أى م�ساعَل 

ر�ئحة  كانت  قريبٍة.  ج��دَّ  �الأغ�سان،  بني  تتحرُك 

بتالبيبِه،  �الأوُل   
ُّ
�لعدو  

َ
وثب ا  وملَّ ُتطاُق،  ال  �حلرب 

 �لن�سل �حلجري ملء 
ُ

 باملتعة وهو يغر�ص
ُ
كاَد ي�سعر

�الأ�سو�ء و�ل�سيحات �ملبتهجة حتيط  �سدره. كانت 

وحينها  مرتني،  �أو  مرة  �لهو�ء  قطع  من  متكن  به. 

�أم�سَك به حبٌل من �خللف.

�لذي  �ل�رسير  على  �مل�ستلقي  قال  �حلمى،  �إنها   -

ذ�ُته   
ُ
�ل�سيء معي  يحدُث  كان  نف�سي  �أنا  بجو�ره. 

�أجريت يل عملية جر�حية على �ملعي �الثنا  عندما 

ع�رسي. خذ ماء و�سرتى كيف �أنك �ستنام جيد�.

�لد�فئ   
ُ
�ل��دِّْفء لُه  بد�  منها،  عاد  �لتي  �لليلة  بجانب 

 يف �أعلى 
ُ
�سهر

َ
للغرفة لذيذ�. كان �مل�سباح �لبنف�سجي ي

�سعاٌل،  ُع 
َ
ُي�سم كان  ُه. 

ُ
حتر�س عنٍي  مثل  �خللفي  �جلد�ر 
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، و�أحيانا حو�ر ب�سوت منخف�ص. كل �سيء 
ٌّ
 قوي

ٌ
�ص وتنفُّ

�ساَيقٍة، ودون ... لكنه مل يكن 
ُ
كان لطيفًا و�آمنًا، دون م

هناك  كان  �لكابو�ص.  يف  �لتفكري  مو��سلِة  يف   
ُ
يرغب

�رسَع  بها.  ين�سغَل  �أن  ميكُن  �لتي  �الأ�سياء  من  �لكثري 

َظِر �إىل �جل�ص على ذر�عه، �لبكر�ت �لتي ت�سنُدُه  يف �لنَّ

ريٍح يف �لهو�ء. كانو� قد و�سعو� له قنينة مياه 
ُ
ب�سكٍل م

�لزجاجة،   من عنق 
َ

ب �ل�رسير. �رَسِ معدنية على طاولة 

َة 
َّ
ُز �الآن بني �الأ�سكال يف �لغرفة، �الأ�رِس

ِّ
بتلذٍذ. كان ميي

�لثالثني، و�خلز�نات بو�جهاتها �لزُّجاجية.

 
ُّ

ِح�ص
ُ
ي كان  �ل�سكل،  بهذ�  يكون حممومًا  �أن  ال يجب 

مثل  يوؤمُلُه،  بالكاد  حاجبه  وكان  منتع�سًا.  وجهه 

 
ُ
خرج

ُ
ذكرى. ور�أى نف�سه مرة �أخرى يغادر �لفندق، وي

�ستنتهي  �الأمر  �أن  يظن  كان  من  �لنارية.  �لدر�جة 

 
َ
ب َت حلظة �حلادثة، وغ�سِ

ِّ
حاول �أن يَثب

ُ
هكذ�؟ كان ي

، فر�ٌغ مل يكن 
َ
عندما الحظ �أنَّ هناك ما ي�سِبُه �لثُّقب

ي�ستطيع مالأه. ما بني �ل�سدمة و�للحظة �لتي رفعوه 

�آخر مل يُكن   عار�ٍص 
ّ

�أي �أو   
ٌ
�إغماء فيها عن �الأر�ص، 

 �سيء. ويف نف�ص �الآن كان لديه 
ِّ
ي�سمح له بروؤية �أي

 
َ
��ستد�م قد  �لال�سيء،  ذلك  �لثقب،  ذلك  ب��اأن  �سعور 

�أبدية. ال، لي�ص حتى زمنًا، بل كما لو يف ذلك �لثقِب 

 م�سافات هائلة. �ل�سدمة، 
َ
 عرب �سيء ما �أو قطع

َّ
ر

َ
قد م

ا  �ل�رسبة �لقا�سية �سد �لر�سيف. يف كل �الأحو�ل، ملَّ

بارتياح  ي�سعر  يكاد  كان  �ل�سود�ء،  �لبئر  من  خرج 

�ل��ذِّر�ع  ب��اأمل  �الأر���ص.  عن  يرفعونه  �لرجال  بينما 

و�لكدمة يف  �ملنفلق،  و�لدم يف �حلاجب  �ملك�سورة، 

�لنهار  �إىل  بالعودة  �رتياح  ذل��ك،  كل  مع  �لركبة. 

�مل�ساعدة.  وتتلقى  م�ساند  باأنك  �لذ�تي  و�ل�سعور 

ا. يف وقت ما �سوف ي�ساأل �لطبيب 
ً
وكان �الأمر غريب

لقيه على مهٍل 
ُ
 يتمكن منه، ي

ُ
�ملد�وم. �الآن عاد �لنوم

�إىل �الأ�سفل. كانت �لو�سادة ناعمة جد�ً، ويف حنجرته 

فعال  يتمكُن  رمبا  �ملعدين.  �ملاء  برودة  �ملحمومة 

�للعينة. وكان  �أن ي�سرتيح، بعيد� عن �لكو�بي�ص  من 

يتال�سى  �الأعلى  يف  للم�سباح  �لبنف�سجي  �ل�سوء 

ا.
ً
تدريجي

�لو�سع  ي�ستغرب  مل  ظهره،  على  نائما  كان  ُه  �أنَّ ا 
َ
مِب

�أخرى، ولكن بدل ر�ئحة  �لذي وجد نف�سه عليه مرة 

 نز�ز�ٍت، قد �سدَّ حنجرته 
ُ
�لرطوبة، كان حجر� ير�سح

ٍد فتح �لعيننِي و�لنظر 
ْ ُ
 على �ال�ستيعاب. غري جم

ُ
ه

َ
و�أجرب

ُه �لظالم �ملطلق. �أر�د �أن  يف كل �الجتاهات. كان يلفُّ

يعتدل يف و�سعه و�سعر بحبال مع�سميه وكاحليه. 

من  �أر�سية  على  باأوتاد،  �الأر�ص  �إىل  م�سدود�ً  كان 

ٍة ورطبة. كان �لربد يغلب ظهره 
َ
ثَلج

ُ
�ألو�ٍح حجرية م

�لعاري و�ساقيه. بفكِه �الأ�سفِل حاول ب�سكٍل �أخرق �أن 

 متيمَته، وعرف �أنهم قد �قتلعوه منه. كان �الآن 
َ

يلم�ص

تائها، لي�ص باإمكاِن �أي �بتهاٍل �أن ينقذه من �لنهاية. 

بعيد�، كما لو كان يت�سبب بني �أحجار �لزنز�نة، �سمع 

طبول �الحتفال. كانو� قد �أح�رسوه �إىل معبد �لهنود 

ل�سجن  �ملظلمة  �ل�سفلية  �لزنز�نات  وكان يف  �حلمر، 

�ملعبد يف �نتظار دوره.

عرب  ترتدُّ  كانت  مبحوحة  �رسخة  �رس�خا،  �سمع 

كان  قد  باأنني.  تنتهي  �أخ��رى،  �رسخٌة  �جل���در�ن. 

ما  ك��ان  الأن��ه  �سارخا  �لظلمات،  يف  �سارخا  هو 

نف�سه  عن  ج�سده  يد�فع  كان  ج�سده  كلُّ  حيا،  يز�ل 

�ملحتمة.  �لنهاية  من  �سياأتي،  كان  مما  بال�رسخة 

فكر يف رفاقه �لذين ميلوؤون �لدهاليز �الأخرى، ويف 

فعال.  �لتَّ�سحية   
َ
لَّم

ُ
�س ي�سعدون  كانو�  �لذين  �أولئك 

على  قادر  غري  كان  �ختناق،  يف  جديٍد،  من  �رسخ 

�الآن  ت�سنِّجان، ويف 
ُ
م فكاه  وكان  تقريبا،  فمه  فتح 

ببطء،  �سينفتحان  �ملطاط،  من  �أنهما  لو  كما  ذ�ته 

�سوط.  مثل  ه��زَّه  مرتاج  �رسير   .
ّ
نهائي ال  وبجهد 

�حلبال  يتخل�ص من  لكي  قاتل  يتلوى،  ت�سنج، وهو 

 عميقا يف ج�سده. ذر�عه �ليمنى، 
ُ

�لتي كانت تنغر�ص

يطاق  ال  �الأمل  �أ�سبح  �أن  �إىل  ي�سحبها  كان  �الأقوى، 

�ملزدوج  �لباب  ر�أى  ي�ست�سلم.  �أن  عليه  لز�ما  وكان 

ينفتح، وو�سلته ر�ئحة �مل�ساعل قبل �ل�سوء. بالكاد 

يتزنرون مباآزر �حلفل، �قرتب منه م�ساعدو �لكاهن 

تنعك�ص  �الأ�سو�ء  بازدر�ء. كانت  �إليه  ينظرون  وهم 

�ملليء  �الأ�سود  �ل�سعر  يف  �ملتعرقة،  جذوعهم  يف 

�أياٍد  به  �أم�سكت  منها  وبدال  �حلبال،  النت  بالري�ص. 

 نف�سه مرفوعا، 
َّ

ملتهبة، وقا�سية مثل �لربونز. �أح�ص

ا م�ستلقيا على ظهره، م�سحوبا من قبل �ل�سدنة 
ً
د�ئم

حاملو  �ملمر.  عرب  يحملونه  كانو�  �لذين  �الأربعة 

ي�سيئون  وهم  �الأمام،  �إىل  ي�سريون  كانو�  �مل�ساعل 

و�ل�سقف  �ملبللة  �جل��در�ن  ذي  �ملمر  غام�ص  ب�سكل 
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�إىل  ي�سطرون  كانو�  �ل�سدنة  �أن  حدَّ  جد�  �خلفي�ص 

حني روؤو�سهم. �الآن كانو� ياأخذونه، كانو� ياأخذونه، 

م�سافة  على  ظهره،  على  م�ستلقيا  �لنهاية.  كانت 

ي�ساء  كان  �ل��ذي  �حلي  �ل�سخري  �ل�سقف  من  مرت 

بني لفينة و�الأخرى بانعكا�ص �مل�سعل. حينما، بدل 

�خلارجي  �ل�سلم  �أمامه  وعال  �لنجوم  ولدت  �ل�سقف 

�مل�ستعُل بال�رسخات و�لرق�سات، ف�ستكون �لنهاية. 

�أبد�، لكنه �سوف ينتهي، فجاأة  مل يكن �ملمر ينتهي 

لكن  بالنجوم،  �ملليء  �لطلق  �لهو�ء  ر�ئحة   
ُّ
�سي�سم

ال  ما  �إىل  يحملونه  وهم  ي�سريون  كانو�  بعد،  لي�ص 

بفظاظة،  ي�سحبونه  وهم  �الأحمر،  �لظليل  يف  نهاية 

 يف ذلك، لكن كيف يوقف ذلك �إذ� كانو� 
ُ
وهو ال يرغب

�لتي كانت جوهر قلبه �حلقيقي،  �لتميمة  قد مزقو� 

ومركز �حلياة بالن�سبة له.

�ل�سماء  �إىل  �مل�ست�سفى،  ليلة  �إىل  بوثبة  خ��رج 

�لذي  �لناعم  �لظل  �إىل  و�ملرتفعة،  �لعذبة  �ملنب�سطة 

�أن ي�رسخ،  �أنه كان يجب عليه   
َ
ر كان يحيط به. فكَّ

لكن جماوريه كانو� ينامون يف هدوء. على مائدة 

من  �سيء  على  حتتوي  �ملاء  زجاجة  كانت  �لليل، 

�الأزرق  �لظل  �سد  �سفافة  �سبه  �سورة  من  فقاعة، 

�لرئتني،  على  �لتخفيف  عن  بحثا  لهث  للنو�فذ. 

ن�سيان تلك �ل�سور �لتي كانت ال تز�ل تعلق بجفنيه. 

تت�سكل،  للتو  ير�ها  عينيه  يغلق  مرة  كل  يف  وكان 

نف�سه  �الآن  يف  ي�ستمتع  لكنه  مرعوبا  يعتدل  وكان 

�ليقظة  و�أن  �الآن،  م�ستيقظا  كان  باأنه  باملعرفة 

كانت حترت�سه، و�أنه قريبا �سيطلع �لفجر، مع �لنوم 

�لعميق �جليد �لذي لذلك �لوقت، دومنا �سور، ودومنا 

عينيه   
َ
بِقي

ُ
ي �أن  عليه  �ل�سعب  من  كان   ... �سيء  �أي 

جهًد�  ب��ذل  منه.  �أق��وى  �لنعا�ص  ك��ان  مفتوحتني، 

�، بيده �ل�سليمة ر�سم حركة جتاه زجاجة �ملاء. 
ً
�أخري

�أ�سابعه  �نغلقت  بها،  �الإم�ساك  �إىل  يتو�سل  لكنه مل 

ا، 
ّ
 ال نهائي

ُّ
�أ�سود، وكان �ملمر �أخرى على فر�غ  مرة 

و�سخرة بعد �سخرة، مب�ساعل �ساطعة مباغتة، وهو 

م�ستلٍق على ظهره يئن يف �نطفاء الأن �ل�سقف كان 

فم  مثل  وينفتح  يرتفع،  كان  �النتهاء،  و�سك  على 

�لظالم، و�ل�سدنة ي�ستوون ومن �لعلو �سقط هالل على 

وجهه، حيث �لعينان ال يرغبان يف روؤيته، ينغلقان 

�إىل  �لعبور  يف  يرغبان  وهما  ياأ�ص  يف  وينفتحان 

�ملنب�سطة  �ل�سماء  �كت�ساف  �إع��ادة  �الآخ��ر،  �جلانب 

فيها  ُتفتح  مرة  كل  ويف  �لغرفة.  هذه  حتمي  �لتي 

ِبِه  ي�سعدون  هم  بينما  و�لقمر  �لليل  كان  �لعينان 

لم، و�الآن يتدىل بر�أ�سه نحو �الأ�سفل، ويف �الأعلى 
ُّ
�ل�س

معطر،  �أحمر  من  �حلمر�ء  و�الأعمدة  �لنري�ن،  كانت 

دم  من  الم��ع  �الأح��م��ر،  �حلجر  ر�أى  و�ح��دة  ودفعة 

ى بِه �لذي 
َّ
ح �سَ ُ

نازف، و�لذهاب و�الإياب الأقد�م للم

�ل�سمالية.  المل 
َّ
�ل�س �أ�سفَل  الإلقائه  ي�سحبونه  كانو� 

َق جفنيه، وهو يئنُّ لي�ستيقظ. خالل 
َّ
باأمٍل �أخرٍي �سي

ًة 
َّ
ثانية و�حدة �عتقد �أنه �سيحقُق ذلك، الأنه كاَن مر

ح ور�أ�سه 
ُ

�أخرى ثابتًا يف �ل�رسير، مباأمن من �لتاأرج

ا فتح  ر�ئحة �ملوت وملَّ  
ُّ
ي�ُسم لكنه كان  �الأ�سفل.  يف 

بتقدمي  �ملكلَّف  للكاهن   
َّ

وي
َ
�لدَّم كَل  �ل�سَّ ر�أى  عينيه 

يده.  يف  �حلجري  بال�سكني  نحوه  ا 
ً
قادم �لقربان 

كان  �أنه  رغم  �أخ��رى،  مرة  جفنيه  �إغالق  من  متكن 

�الآن يعرف �أنه لن ي�ستيقظ، �أنه كان م�ستيقًظا، و�أن 

 
ٌ
�حللم �لر�ئع كان �آخر، �سخيفا مثل كل �الأحالم. حلم

مده�سة،  غريبة ملدينة   خالله عرب طرق 
ُ
ي�سري كان 

�أو  ج��ذوة  دون  ت�ستعُل  وحمر�ء  خ�رس�ء  باأ�سو�ء 

رجليه.  حتت  تئزُّ  �سخمة  معدنية  وبح�رسة  دخان، 

رفعوه  قد  كانو�  �حللم،  لذلك  �لالنهائية  �لكذبة  يف 

�أي�سًا عن �الأر�ص، و�قرتب منه �أي�سا �أحدهم ب�سكني 

ُد م�ستلقيًا على ظهره، على ظهره  يف يده، وهو يَتمدَّ

وهو بني �حلر�ئق وعيناه مغلقتان.

 ،1914 �سنة  بروك�سيل  ولد يف  �أرجنتيني،  كاتب  ** خوليو كورتاثار: 
من �أب �أرجنتيني و�أم فرن�سية، عا�ص طفولته يف بوينو�ص �أيري�ص، ودر�ص 

بني  جمع  �ملاج�ستري،  �سهادة  على  جامعتها  يف  ون��ال  مد�ر�سها  يف 

كتابة �ل�سعر و�ل�رسد و�ل�سينما، �أ�سدر ديو�نه �ل�سعري �الأول حتت عنو�ن: 

ب�:  �ملعنونة  �لق�س�سية  جمموعته  لكن  "�مللوك"  ب�:  و�أتبعه  "ح�سور"، 
"م�سارع �لوحو�ص" هي �لتي فر�ست �العرت�ف �لعاملي به ككاتب متميز، 
يف �سنة 1951 ��ستقر ب�سكل نهائي يف باري�ص بينما كان ي�ستغل كمرتجم 

يف منظمة �ليوني�سكو، ن�رس يف �أو�خر �خلم�سينيات وبد�ية �ل�ستينيات من 

�أعمال �رسدية لقيت جتاوبا مع جمهور �لقر�ء ومع  �لقرن �ملا�سي عدة 

"نهاية  ب�:  �ملعنونتان  �لق�س�سيتان  �ملجموعتان  �الأخ�ص  وعلى  �لنقد، 

�للعبة" و"�الأ�سلحة �ل�رسية"، و�لرو�يتان:  "�جلو�ئز" و"�حلجلة"هذ� �لعمل 

�الأخري يعترب عمله �الأ�سهر و�الأكرث جتريبية، الأن �ملوؤلف يقرتح طريقتان 

يف  �ليوم  حول  "رحلة  مثل:  �أخرى  �أعمال  عد�  هذ�  لقر�ءته،  خمتلفتان 

ثمانني عاملا"، و"�جلولة �الأخرية"...وغريها. تويف كورتاثار يف باري�ص 

�سنة 1984.  
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�ل�سيارتني  �لذين مرو� على  �أولئك  �أحد من  يقف  مل 

يرو�  مل  لو  كما  ون�ساء  رج��اال  يعربون  �لغريبتني، 

ل�ص.  �لغريب  �أن  �أو  �ل��د�ر،  ال غريب يف  كاأن  �أح��د�، 

�أحيانا يخاف �ل�سعيف من �نت�سال جزء من روحه 

و�سحمة كبده. 

و�حد �أو �ثنان تقريبا دحرجو� �سالما، ب�سفاه �سارت 

�نفتحت  ما  �أفو�ه  �ل�سم�ص،  �مل�سري حتت  من  عط�سى 

�إال و�نغلقت؛ بعد حتية ق�سرية عابرة، �ل�سالم �مللقى 

ل �إىل ��سم �جلاللة، 
َ
على �لغرباء ق�سري، مل ت�سل �جُلم

عنهم  مت�سي  �سوءين.  م��ن  ك��ربق  ق�سرية  جملة 

�خلطو�ت �حلافية نحو �ملبتغى و�ملق�سد، فترتكهم 

خلفها. 

كل عابر �إىل حال �سبيله، �إطعام حيو�ن د�خل زريبته 

�أجدى من �سيء مل يقتنعو� به يوم �أم�ص، تنقية �لتمر 

قد  �ل�سيخ  كان  غريه.  من  �أكرث  بخري  ياأتي  وف�سله 

�ستزورهم  �جلي�ص  من  جمموعة  �أن  جلماعته  بنّي 

جنود�  �لعمل،  يف  �لر�غبني  لت�سجيل  �الأ�سبوع،  هذ� 

يف  نفطية  ومن�ساآت  كتائب،  ����ص 
ّ
وح��ر مقاتلني، 

مناطق �حلفر و�لتنقيب، مناطق يف حاجة حلر��سة، 

دة، 
ّ
متعم تخريبية  لعمليات  تعر�ست  مناطق  هناك 

�آخرها قبل يومني، حرق معّدة تك�سري وحفر �أملانية 

ثم  �إزك��ي،  يف  نفط  �أنابيب  تفجري�ت  �سمائل،  يف 

بعدها �إ�سعال نار يف �إحدى �ل�سفن �لر��سية بامليناء.

حتت �سجرة �لز�مة �لكبرية �لنابتة قبل قرون و�سط 

�لذرة  �أعو�د  ي�سبه  �سيارتا الندروفر، لونهما  �لبلدة، 

�لو�قفة يف �لعو�بي. 

للمرة  �لبالد  يدخلون  �سيوفا  تريح  �ل��ز�م��ة  ظلة 

�سيارة  يف  �ثنني  كل  �أربعة،  حو�يل  كانو�  �الأوىل، 

بكابينة و�حدة، مغطاة بطربال من �الأعلى، مفتوحة 

بطول  مفرو�ص  حديدي  م�سند  خلفها  �جلانبني،  من 

م�ستطيل  لتغطية  قما�ص،  بقطع  مك�سو  �ل�سيارة، 

�حلديد �ملفرو�ص خلف �لكر�سيني �الأماميني.

ينتظر  كمن  حولها  يدور  �ل�سجرة،  حول  يلف  رجل 

مرعاها  نحو  �لغادية  و�الأغنام  �ل�سياه  بعر  �أح��د�. 

�أحد  مع  موعد  على  كاأنه  �ل�سجرة،  حتت  �أثر�  تركت 

وينتظر، يتحدث مع �أحد �أ�سعل وهو يف �ل�سيارة بيب 

دخانه. حول �ل�سجرة يلف ويدور؛ لكاأن �سيئا �سقط، 

وهو يبحث عنه من �الأر�ص، �أحيانا يرفع عينيه نحو 

�أ�سحابه  ْطرب 
ُ
�أغ�سان قمة �ل�سجرة، يغني �سجنا، ي

به  تاأتي  �ل��روح،  �أعماق  من  ق��ادم  حزين  ب�سوت 

بالتدخني،  وت�ستلذ  �الأحمر،  بال�ساي  تغرق  حنجرة 

مبا  مقتنع  غري  �ملغني  باأن  �لكلمات  تاأويل  ميكن 

يقوم به، بد� كمن هجر وطنا و�أتى �إىل غريه؛ الأخذ 

دروع ب�رسية نحو �لقتال.  

- حر�م، ال يجوز �أن ن�سحي باأوالدنا، حفظ �لقر�آن 

�أوالدنا  و�ل�سعر �سيفيدهم طو�ل حياتهم، ما بندفن 

وهم م�رسجون بالدماء، �لبقاء قرب �أ�سجار �لنخيل 

�لبالد،  ماء  يف  �جلنة  �خلري،  هو  و�لعنب  و�لليمون 

حمود حمد ال�شكيلي*

متى نذهب

اإىل مع�سكر الكتيبة؟ 

* كاتب وقا�ص من ُعمان



و�ل�سند هم  و�الأغ��ن��ام،  �الأب��ق��ار  و�ل���رثوة يف  �ل��ز�د 

�الأوالد، و�الأوالد هم �ل�سند، و�الأوالد هم �ل�سند..

تركوه جنب  ما  رفعو�  �مل�سجد،  �مل�سلون من  خرج 

رطب  قفر�ن  روؤو�سهم،  على  �لو�سوء  "جماز�ت" 
طعام،  �أعالف  حزم  �أكرثهم،  �أ�سابع  على  وليمون 

�أي��ادي  من  تتدىل  ثمار  قدمية  �أقم�سة  �أرو�ح  يف 

بيوتهم،  نحو  تر�بية  �سكك  �إىل  مي�سون  �أ�سحابها، 

�ملكان  عو�بي  على  �ملتفرقة،  م�ساكنهم  قا�سدين 

وماله و�سو�حيه. 

�سحابة  من  �أق�رس  كانت  �سالح  بن  عبد�هلل  كلمة 

ا، تو�رى ونام، ما �أن �أنهى �سالة �ملغرب 
ً
تتبع مغيب

بعد  �مل�سلني  على  و�ألقى  �إال  �ل�رس�ين  م�سجد  يف 

حلقو�  ممن  بلدته،  �أهل  حمدثا  كلمة  �لت�سهد  حتية 

�ل�سور  لق�سار  تالوته  خلف  جماعة،  �ملغرب  على 

بطريقة �سعر هو نف�سه �أن ال تدينه، �إن ر�أى �أحد� �أن 

�لرجل  فيوؤمن  �لكلمة،  ملعاين  �الإن�سات  يفرت�ص  ال 

معه  �هلل  �أن  قليلة  �أ�سهر  قبل  �ل�سعودية  من  �لقادم 

ه. 
ّ
وم�سلحة �الإن�سان هم

�أنهى حديثه باحلث على �لتم�سك بالفائدة:

�أنفع لالإن�سان من �النخر�ط  -  �لبقاء على �الأر�ص 

يف �جلي�ص.

فانت�سبت  �الإم��ام،  فم  من  �الأخ��رية  �جلملة  ط��ارت 

فوق �أعلى قمة جبل �لذ�كرة، خلف جبال من جروح 

توؤوب،  ظلت  جملته  �إن  قيل  �لبالد،  حت�سن  حمر�ء 

فبنت ع�سها د�خل �لروؤو�ص، طّن �سد�ها على جدر�ن 

�الأدمغة كطلقة ر�م، كربت و�الأوالد، عقد� بعد �الآخر.

قائلها،  ي��ت��ذك��رون  ج��دي��د  طفل  �إجن���اب  فجر  م��ع 

ويرتحمون عليه.  

�أقل من خم�سني كلمة غريت جمرى �أحالم �لليلتني 

"�لقر�ص"  �أجفان  ��ستبدلت فيهما  ليلتان  �لفائتتني، 

بالعملة �جلديدة. 

�ليوم،  ذل��ك  �سم�ص  زو�ل  بعد  �ل�سيارتان  غ��ادرت 

ير�فقها غبار �لطريق �لرت�بي، نامت ورقة �أهل تلك 

ما  مثل  �ملع�سكر  �إىل  عادت  ��سم،  بال  فارغة  �لبلدة 

��ستيقظت عند منت�سف �لليل، قبل م�سري �ل�سيارتني 

�لبلد�ت  �أور�ق  من  جار�تها  بينما  �لبلدة،  نحو 

ة �سغار، كتبها 
َ
ي
ْ
�الأخرى �أنارت خطوطها �أ�سماء �سب

خط مائل ومعوج. 

مبجموعة  �لت�سجيل  فريق  �ملع�سكر  �إىل  �آب  مرة  يف 

بل  �سنة،  ع�رسة  خم�ص  �أكربهم  يتجاوز  مل  ٍة، 
َ
ي مر�سِ

كما يف ذ�كرة �أولئك �لذين ��ستمعت �إليهم، �أن يف مرة 

�سبيا  ع�رس  ت�سعة  بحو�يل  �ل�سيارتني  �إحدى  عادت 

�أكرث من �سيارة.  عند  �أ�سماءهم، ف�سعدو� يف  كتبو� 

رو� 
ّ
�سباح �أول يوم من و�سولهم تع�سكرو�، ثم حتج

وهم يحملون �الأثقال �ل�سعبة، عّد �حلدُث �أول �إجناز 

كبري ومعلن، لنجاح �جلي�ص يف �أول �سنتني من بد�ية 

ت�سّكله. 

 2
�ل�سم�ص،  �إىل  �لزمن  يرك�ص  طويال،  �لفجر  يكن  مل 

�لبلد  على  تطل  ثم  �سوئها،  بريق  تلب�ص  فيوقظها، 

بعد  �الأوىل  للمرة  �أهلها  ت��زور  كعرو�ص  خجلى، 

جبلني  بني  ممر  من  �الأر���ص  على  تخرج  �ل���زو�ج، 

بالنا�ص،  تلتقي  �جلبهة،  منحدر  على  متعانقني 

ت�سافح �لوجوه، مت�سح �لعرق مبن�سفة هو�ء خفيف، 

تاأتي به �لريح من بني �لزرع، حت�رس �ل�سم�ص خفيفة 

لطيف،  كز�ئر  بها  فريحب  ممطرة،  �أيام  بعد  هادئة 

على وجبة �إفطار �جتمع عليها مالئكة يف �حلقل. 

�ل�سم�ص ال تاأكل �لتمر، وال ت�رسب �للنب، ت�سبه �لذين 

مثلهم،  لكنها  �ل�سمك،  وياأكلون  �للنب  ي�رسبون  ال 

حت�رس على �ل�سحون، ال ت�ساب بامللل، ت�ستمع �إىل 

�ساكنة و�جمة  �لق�س�ص، ت�سمت وال ت�سحك، تبقى 

�أن  �أحيانا تبدي ما ميكن  د�ئرة �سفرتها،  بعد دلع 

ي�سمى متعة ور�سا، يحدث هذ� كلما غطتها �سحابة 

وغابت هناك، تزود �لغائبني بخرب عن �الأر�ص. 

على ب�ساط من �سعف �لنخيل متر وماء، لنب وخبز، 

�سجرة،  غ�سن  فوق  جمفف  �سمك  لوحي  من  و�أك��رث 

ح�رس�ت  �ل��ث��وب  حت��ت  �سفاف،  ث��وب  قطعة  تلفها 

ال�سعة حتط وتطري، كاأن �لقطعة مطار، و�لنخلة برج 

مر�قبة.

�الأف��و�ه  من  يخرج  �لن�ساء،  �أف��و�ه  من  ينطلق  ��سم 

�حلارة،  �إىل  �لهو�ء  ه 
ّ

فيطري  ،
ّ
�ل��رب حقل  يف  �لعاملة 
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يرتطم �لند�ء بر�أ�ص يقر�أ حمفوظا من �لقر�آن الأخيه، 

رجولته  �سنب  �خ�رس�ر  نحو  �لذ�هب  �ل�سبي  يتيّقن 

 و��سحا، يظهر 
ُ
�أذنيه، ي�سل �ال�سم �إىل ��سمه، يرخي 

يف خيال عيون ن�ساء �حلقل �أنه �آت من بعيد. بد� من 

�لتفات وجهه �أنه مطلوب، ترك نو�ة على �مل�سحف، 

يف  طني  ج��د�ر  حافظة  د�خ��ل  �ليمنى  �ليد  رفعته 

�سالة �لبيت، �سار مي�سي، �أو يرك�ص حتى ي�سل. 

�سيء  ال  وحيد�،  ظل  �خلم�ص  �ل�سنو�ت  ذو  �ل�سغري 

"برندة"  �سغري،  ط��ني  بيت  ب��ه.  يلعب  �أن  ميكن 

حمفورة  فتحات  ثماين  جدر�نها  على  م�ستطيلة، 

�سغري  حمر�ب  كاأنه  يظهر  ر�سمها  �جل��در�ن،  د�خل 

متثل  �لطني،  يف  مغرو�سة  �أوت���اد  �لبيت،  لطحني 

يدخل،  �الأ�سياء ملن  تظهر  وما�سكات،  عاّلقات  دور 

تقر�أ �لعني يف روؤيتها نظاما الئقا ومر�سيا، فر�ص 

معلقة من �ملنت�سف، �سجاد�ت �سالة، ثمة �أكرث من 

�ملحتوى  يف  �حلد  عن  �لفائ�ص  �لهدوء  فارغ،  وتد 

م�سري  خمارج  منها  تتوزع  �سكة،  معرب  �إىل  �أخرجه 

�أقد�م �إىل �أمكنة عديدة. �ملحيول، �ملال، مرد �ملوز، 

غربا،  ورى،  حارة  �حلارة،  �لرفع،  �لّدير،  �ل�رس�ين، 

ومد�خل،  خمارج  �ل�سي�سة.  �لعقبة،  �لظاهر،  ق، 
ّ
م�رس

م�سالك وماآٍو تظهر �مليت يف �لطرقات، �أرو�ح تزور 

�أمكنتها، �أبد�ن تظهر، �أج�ساد تطري، �أ�سو�ت �سارت 

ماألوفة يف �ل�سحى، رو�ئح غريبة منت�سف �لظهرية، 

من  �الأخري  �لهجيع  يف  مرئية  غري  كائنات  �رتطام 

�لليل، مع كل هذ�، ال �أحد يوؤذي �الآخر �أبد�.

 3
ال �أحد يعرف ملاذ�، ال هو، وال �أنا، وال جدته؟ فعلها 

وخرج. 

خرج ومل يعد. 

يف  بيتهم  من  يهرول  خرج  �ل�سباح  �نت�ساف  قبل 

عليه  تظهر  م�سافة  قدماه  ترك�ص  مل  �مل��ال،  طرف 

�أكلت  �أقد�مه  رغبته،  قر�ر  تعبا حلظة و�سول مربط 

�أر�ص ميكن  �أر�ص فناء �لبيت ب�رسعة، طوْت حميط 

جلدته �أن تر�ه على غري �لعادة، �سار بعد �أن �سرتته 

جنان �لنخيل جهة �لغرب، ظهر ملن ر�آه كمن مي�سي 

�إىل �سيء خمافة �أن يفقده، وجال مي�سي، ميد �ساقيه، 

خوف  ثمة   ،
ُ

�ل��درب خلفه  من  فتنطوي  يحركهما؛ 

�أن  بعد  �أثره  ملقتفي  و�سح  ما  هذ�  �ساقيه،  يجاور 

�أن �بن وحيدها مل يعد  �أعلنت  �إذ  بحثت عنه جدته، 

�إىل �لبيت، ويف فر��سه مل ينم يومها.  

�إىل  يلتفت. ال  �أال  قرر  �إىل �خللف،  يلتفت  مي�سي ومل 

�أو  يعرفهم  �لذين  �لنا�ص  وال  �لر�ئحة،  وال  �ل�سوت، 

يعرفونه، مل يطبع حذ�ءه على �لرت�ب كما تعود بقوة 

حفظته،  تر�بية  �سكك  غبار  قوة  يقي�ص  وهو  فعلها، 

و�ألفت قدميه. 

للغبار،  بحبه  �لبالد  عرفته  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  يف 

يلعب  من  به،  وع�سًقا  ا 
ً
وله �أوقاته  من  كثري�  ق�سى 

يف طفولته و�أول �سنو�ت �سباه بالغبار؟ 

�أثره قدميه �حلافية حفظتها عيون �لكبار �الآيبة من 

ز 
ّ
�حلقول و�ملز�رع، رجاال ون�سوة، فخف قدمه يتمي

�لعادة،  �أو  �خللق  من  �ملاألوف  مع  مقارنة  بالكرب، 

ميالده.  �سنة  �أبناء  من  �لبالغني  �ل�سبية  من  �أو 

�أثر قدمه  �نب�ساط ملحوظ لقدمه، ميكن تقريب  ثمة 

وو�سفها باخلف �ملتفلطح، �أثر ي�سد ويجذب �أي عني 

ترى �سطحها على �الأر�ص. 

كثري�،  جد�ه  عانى  �ملا�سية  �لقريبة  �ل�سنو�ت  يف 

�أن عمره يوم  وهما ي�سرتيان حذ�ء حلفيدهما، رغم 

بحو�يل  يقدر  �الأوىل  للمرة  فقده  �لذ�كرة  دونت  �أن 

خم�ص ع�رسة �سنة، �أو �ست ع�رسة �سنة، لعل يوم فقده 

مل ي�سارف �سبع ع�رسة �سنة، هذ� خالف عمره تقريبا. 

 عنه، وهو �أن مل يقل 
َ

ِوي
ُ
ا ر

ّ
ميكن �إ�سافة تخييل عم

�الآفة؟!".  ذي  مو  عّل   " قدمه:  �أثر  عن  خروجه  يوم 

زمن  يف  �ن�سغاله  عدم  حول  تخمني،  �جلملة  لكاأن 

هذ�  ع�رسين،  بالدقائق  يتجاوز  ال  قد  ق�سري،  م�سري 

�لق�سة  �إىل  �أقرب  عالقته  جد�،  جد�  تقريبي  ح�ساب 

من �لو�قع. 

ر�ئحة  �لطول،  متو�سط  ج�سد�  �لنخيل  ظالل  وّدعت 

�لبي�ساء  زهرتها  من  عبقا  م��ررت  �لليمون  �سجر 

د حزنا من فوق �سجرة تنحني 
ّ
�أنفه، طائر يغر نحو 

بع�ص �أغ�سانها على جد�ر يتكئ متباهيا بتربه، يف 

�نعكافه  ميالن  ويع�سُد  �لترب  ي�سُد  �ل�سغرية،  �حلفر 
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على ز�وية �ساحية نخيل. نحلة كاأنها �مللكة ت�سري 

فوقه، بني حني و�آخر تظهر على جانبي وجه مائل 

لل�سمرة، ب�سعر�ت خفيفة متناثرة بخجل حول �لذقن، 

بد�  �لبلوغ،  بعد  �لوجه  ز�رت  �أن  منذ  لْق  حُتْ مل  كاأن 

ملن عرفه �سبيا �أن منوها �أبطاأ من �سلحفاة مل يرها 

�أحد من قبل. 

كل هذ� مل يبال به، ظل �مل�سري همه، حتى ي�سل �إىل 

ما ر�آه ر�أي حكيم �سائب، مل يعر خملوقا حركة، �أر�ده 

م�سري� �سامتا، و�رحتاال �أخري�. و�سوال هادئا الأجل 

�لنف�ص، وتر�سعه  بد�أ ينمو يف  �إىل حب  ياأخذه  مال 

�لروح من حلمة نباتها، بل �إنه �الآن يف هذه �للحظة 

ميقت  جعله  ما  تذكر  قلبه  دقات  �طمئنان  بدء  من 

عليه  �ألقى  رجل  على  يرّده  مل  �ل�سالم  حتى  نف�سه، 

حتية يف منت�سف دربه، لو �أنه رد �ل�سالم! ما �رسه؟ 

رطبات  "�ملخر�فة"  من  الأخذ  حميد؟  عمي  قال  لو 

يقمن معدته عند �لظهرية، وينع�سن ذ�كرته يف �لليل، 

ويربطن وجده بالبالد، يف كل حني وحلظة. 

�سلمهم نف�سه، منحهم روحه، �أخذو� ج�سده، �سارو� به 

بعيد� يف �سيارة �آبت �سباح �ليوم، لكاأنها خ�س�ست 

�أنه وحده  �أجله، هناك من �سك  و�أتت من  له وحده، 

�أر�سل لهم خرب�، يوؤكد رغبته يف �أن ي�سري جنديا.

و�سل، ف�سّلم. 

مد يده الثنني، كانا جال�سني د�خل �سيارة خمططة، 

عرفهم  �ل�سنو�ت،  تلك  يف  �لعني  تاألفها  مل  باألو�ن 

�ملال،  من  �لعظم،  �سعيد  حمد�ن  �أنا  وقال:  با�سمه، 

وطني،  خدمة  �أمنيتي  باجلي�ص،  �اللتحاق  �أري��د 

للدفاع عنه، �أقول كما قالها �أهلنا قبل عام، يعي�ص 

�ل�سلطان قابو�ص ، �هلل/ �لوطن/ �ل�سلطان/  �لبالد / 

حمد�ن �سعيد. 

�سئل حمد�ن عن عمره، كان �أحد �أولئك �لذين د�خل 

عليها  بي�ساء،  ��ستمارة  �أخ��رج  قد  �ل�سيارة  تلك 

بيانات يف حاجة �إىل معلومات �سخ�سية، من يتذّكر 

تلك �ال�ستمارة يقول �إنها مكتوبة بخط �ليد. �أو�سح 

حمد�ن ل�سائله �أنه �بن �ست ع�رسة �سنة، كما �سمع من 

جدته، قّدر �سائله �أنه من مو�ليد 1954، كتب �ال�سم 

كامال، و�لعمر، و��سم �لقرية، ثم �سئل حمد�ن يومها 

�إن كان يقر�أ ويكتب، �أ�ساف ما لي�ص يف حاجة �إىل 

لكثري  حافظ  �لقر�آن،  �أق��ر�أ  �أنا  نعم،  قال:"   كتابته، 

و�أبي  و�أبيات من �سعر �ملتنبي،  �لق�سار،  من �سوره 

�لعالء، و�بن �لرومي، �أحكي ق�س�سا الأخي �ل�سغري، 

حفظتها من جدي وجدتي، كتبت قبل �سنو�ت، مرة 

�أبي  من  �لنا�ص  يطلبها  لالإمام،  ر�سالة  مرتني،  �أو 

لكم،  يكتب  �أن  ميكن  حمد�ن  �إن  يقوالن  وج��دي، 

فياأتون طالبني ر�سائل، ولهم �أكتبها. 

نزل من كان خلف �ملقود، د�ر خلف �ل�سيارة، وقف 

جنب حمد�ن، كلمه بلهجة عربية مك�رسة، ��ستوعب 

 برفع وزن ثقيل، 
َ
حمد�ن مطلبه، ف�سعد لل�سيارة، �أُِمر

قطعة حديد �أو نحا�ص، كانت يف غمارة �لالندروفر، 

يف  �إن  قالو�  ر�أوها  �لذين  ذ�كرة  يف  د�ئري.  �سكلها 

ة 
ّ
و�سطها فتحة، بينما قال �آخرون �إنها قطعة كروي

�أن  �لتجربة  لتلك  �ملتناقلة  �حلكايات  قّدرت  ثقيلة. 

وزنها ال يقل عن ثالثني كيلو جر�ما. 

�أال  منه  هكذ�، طلب  عاليا، ظل  �لقطعة  رفع حمد�ن 

وقف  �ليمنى،  يديه  �أ�سابع  بها  �أحاطت  يتحرك، 

ته، 
ّ
قم يف  مبا  تع�سف  ريحا  ينتظر  كجبل  �ساكنا 

�لرجل  طلب  ثم  عينيه،  �أغم�ص  ثقيلة،  �لكرة  كانت 

�لغريب �أن يرفع �ساق قدمه �لي�رسى، فرفعها، حركها 

�إىل �الأمام، �أعادها للخلف، �أرجحها يف �لهو�ء. 

قال �لغريب: 

- �رم.

قوية،  قذفة  من  بدنه  حركة  متّكن  بز�وية  �نحنى 

ثم  مر�سية،  تكون  تكاد  م�سافة،  �لكرة  تدحرجت 

قّدر  �لكرة،  وقوف  مكان  �إىل  �لغريب  �لتفت  وقفت، 

�مل�سافة، كانت كافية لتثبت لهما �أن ميكن حلمد�ن 

�اللتحاق باجلي�ص من �سباح �لغد.  

�أمره بالنزول من �ل�سيارة، ففعل، طلب منه �أن يفتح 

كاملة،  ظهرت  مكانها،  �أ�سنانه  ر�أى  ففتح،  فمه، 

دخل  �للحظة  تلك  من  قبوله.  مت  �أن  �سعر  حلظتها 

ذلك  مع  �لفائتتني،  �لليلتني  يف  بها  حلم  جندية 

�ساأل؛ ليطمئن حلم م�ستقبله، فاأتاه رد �لقبول، وقال: 

" متى نذهب �إىل مع�سكر �لكتيبة؟"   
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ال.. لي�ص من �ملز�ح يف �سيء ذلك �لذي ح�سل معي 

يف �أو�ئل �لت�سعينيات من �لقرن �ملا�سي، كما �أنه ال 

ميت ب�سلة �إىل ما ي�سمى �ليوم �لكامري� �خلفية. ما 

زلت �أذكر تفا�سيل ذلك �مل�سو�ر �جلميل يف حو�ري 

مر�ت  ث��الث  عليه  �عتدت  و�ل��ذي  �لقدمية  �ل�سام 

دم�سق  ثانوية  من  �الإي��اب  طريق  يف  �الأ�سبوع،  يف 

�الجنليزية  للغة  مدر�سًا  �أعمل  كنت  حيث  �لوطنية 

�لعربية  �لهري�سة  بائع  على  خالله  تعرفت  هناك. 

�سغري  حمل  د�خل  �سنعها  يف  يجتهد  وهو  �للذيذة 

مع  يتقاطع  �سيق  �سارع  نا�سية  عند  يقع  للغاية 

�آخر �أكرث �سيقًا. �ملحل �ل�سغري بالكاد يت�سع لفرنه 

و�أدو�ت �سنعته ج. بينما متالأ �أجو�ء �ملكان ر�ئحة 

�أعرج  �الأن��وف.  تغازل  �لتي  �لفو�ح  �لعربي  �ل�سمن 

عليه و�أمالأ بطني بن�سف �أوقية من �لهري�سة مت�سك 

بتالبيب بطني حتى �مل�ساء. 

 �أتابع �سريي باجتاه �سوق �حلميدية �لعريق. �أت�سفح 

�ل�سوق  جانبي  على  و�الأزي���اء  و�ملحالت  �لوجوه 

م�ستمتعًا بحركة �لنا�ص و�أ�سو�ت �لباعة من حويل 

ذلك  تفا�سيل  �أتذكر  ب�ساعتهم.  بعر�ص  يتفننون 

�ليوم �لذي كنت فيه طفاًل يقودين �أبي من يدي يف 

هذ� �ل�سوق مرة و�أنا غارق يف �لده�سة من جمالية 

�ملكان وزحمة �لنا�ص، نظرت �إىل �أبي يومها الأطلب 

�لباعة على �لر�سيف،  �أحد  منه �رس�ء لعبة يحركها 

بيد رجل غريب  �أم�سك  باأنني  �أبي!!! فوجئت  �أجد  مل 

حتى  �إليه  نظرت  �إن  ما  ماكرة،  بابت�سامة  يقابلني 

وي�رسة  مينة  برعب  �أتلفت  م�ستغيثًا  باكيًا  �رسخت 

�أبحث عن �أبي ... �أبي �لذي كان مي�سي ور�ءنا مر�قبًا 

�لرجل  قب�سة  من  يدي  �أطلقت  بعيد..  من  �مل�سهد 

و�سحكات  ذه��ويل  و�سط  م��ذع��ور�ً  �أب��ي  �إىل  وع��دت 

�الثنني.. 

حممد �شحتوت*

مل اأعد اأرغب

ب�إ�سالح �سيء

* كاتب من �سورية

من �أعمال �لفنان - عامر �لطلبي- ُعمان



 �أتابع طريقي �إىل �سوق �لع�رسونية �لقريب من قلعة 

دم�سق. ثم �أ�سلك �لطريق �ملحاذي للنهر حول �لقلعة 

�سطور�ً  �لقلعة  حجارة  على  �أق��ر�أ  �لغرب.  باجتاه 

تلخ�ص تاريخ هذه �ملدينة �لعريقة.. حيث كل حجر 

يحكي مالحم �لذود عن حيا�سها. �أكاد �أتخيل مالمح 

�لغز�ة و�آهات �ملهزومني و�أهازيج �ملنت�رسين. هنا 

تتهادى  وهناك  �ملنجنيق  �أ�سو�ت  ت�سدح  كانت 

�سنابك �خليل حتت بريق �ل�سيوف. �أ�سل �إىل �لر�سيف 

�ملقابل ل�سوق قدمي بحي �ساروجة ن�سيت ��سمه لكني 

للب�سائع �جللدية و�حلبال و�خليام  �أنه �سوق  �أعتقد 

�لنا�ص  حو�ئج  من  وغريها  بها  �ملتعلقة  و�الأدو�ت 

قدميها وجديدها. ينت�رس �أمام �ل�سوق على �لر�سيف 

عدد ال باأ�ص به من �ل�سبية �ملتخ�س�سني يف �سيانة 

كر�سي  على  منهم  كل  يجل�ص  و�إ�سالحها.  �الأحذية 

�سغله  �سندوق  و�أمامه  حمله،  ي�سهل  �سغري  خ�سبي 

�لكعب  �ه��رت�ء  فالحظت  حذ�ئي  �إىل  نظرت  �لفقري. 

�لتي  �ملدينة  �ملدينة.  ه��ذي  يف  �مل�سي  ك��رثة  من 

�خليول  ور�كبي  للم�سائني  فقط  وجدت  هي  كاأمنا 

لهذ�  كبري  م�رسح  �إنها  �ل�سيار�ت.  لر�كبي  ولي�ص 

�لن�سيج �الإن�ساين �ملتنوع �الألو�ن �مل�سارب. قلت هي 

فر�ستي �الآن للتغيري وحت�سني هيئة �حلذ�ء. �قرتبت 

من �أحد هوؤالء �ل�سبية بكل ثقة. �أمرين بخلع فردتي 

�حلذ�ء ودفع يل ب�سيء ي�سبه �ل�سبان للوقوف عليه، 

وقذف يل ب�سفيحة معدنية فارغة �إال من �سجيجها 

بل  ذل��ك  يل  ي��رق  مل  عليها.  �جللو�ص  مني  طالبًا 

�سعرت بالذل و�ملهانة ورف�ست �جللو�ص عليها رغم 

تعبي وقلت له �ساأبقى و�قفًا �أنتظر حتى تنتهي من 

تغيري كعبي �حلذ�ء. �سحبت �سيجارة و�أ�سعلتها و�أنا 

بكامل �أناقتي �أقف متفح�سًا �لوجوه حويل مرتابًا 

ومتحفز�ً من �أن ير�ين �أحد طالبي و�أنا يف هذ� �حلال 

 – �لكحلي  �ملزرية. ربطة عنقي �خلمرية وجاكيتي 

كان زيًا د�رجًا لل�سباب يف ذلك �لوقت -ال ين�سجم 

�أنظر  �أن��ا  وبينما  تلك.  �لر�هنة  حالتي  مع  بتاتًا 

�لدين  �سالح  متثال  ينت�سب  حيث  �إىل  �لبعيد  �إىل 

�ملظفرة  �إحدى معاركه  فر�سه جم�سد�ً  �الأيوبي على 

يف �لزمان �لغابر، وفجاأة حدث هرج ومرج وتعالت 

توقف  �رسطة!..   ..! �رسطة   :... حويل  من  �ل�سيحات 

معها هذياين �لتاريخي وجتمدت خو�طري �لغارقة 

 
ّ
باأجماد �الأجد�د ون�سوة �النت�سار�ت �لقدمية. �لتفت

�سوب �ساحبي فاإذ� به يفر بفردتي حذ�ئي حاماًل 

كر�سيه و�سندوقه ويختفي يف زحمة �ملكان. بقيت 

وقمة  �أناقتي  بكامل  و�أنا  حذ�ء  بدون  �أقف  وحدي 

�سدري  على  بح�رسة  تتدىل  عنقي  وربطة  ذه��ويل 

�إىل حد �لبكاء، ت�ستتني �ل�سدمة ويجمعني �لكربياء 

مت�سمر�ً  وقفُت  �حل��ذ�ء..  برحيل  مفجوعًا  �جلريح. 

و�سط �ملارة وهم يرمقوين بنظر�ت ��ستغر�ب وكاأنني 

خارج للتو من �ساحة عر�ك. غادرين �الألق وغمرين 

للتو  ر�سمها  �سرييالية  بلوحة  �أ�سبه  كنت  �لقلق. 

�ل�رسطة  عنا�رس  �أحد  بجانبي  مر  د�يل.  �سيلفادور 

بنظرة  ورمقني  ة 
َ
ب

َ
�لَك�س �سغار  على  �أغ��ارو�  �لذين 

�ساخرة حماواًل �أن يكتم �سحكاته. قال يل �أال تعرف 

�لر�سيف!؟  �إ�سغال  عليهم  ممنوع  �ل�سبية  هوؤالء  �أن 

طلبت منه م�ساعدتي يف �لبحث عن �ل�سبي الإعادة 

�أريد  �أرغب باإ�سالح �سيء. فقط  �أعد  حذ�ئي فاأنا مل 

تلك  �ملكان.  من  و�لفر�ر  وح�سب  حذ�ئي  ��ستعادة 

ذلك  يف  �ملرحلي  وه��ديف  �لوحيدة  �أمنيتي  كانت 

�أن حذ�ئي مل  �لتاريخي من حياتي. رغم  �ملنعطف 

يكن على درجة من �الأهمية و�لفخار كحذ�ء منتظر 

�لزيدي �لذي قذف به يف وجه �لرئي�ص �الأمريكي. مل 

ياأبه �ل�رسطي ملنا�سد�تي وتابع طريقه دون مباالة 

�حلال  هذه  على  بقيت  مهمته.  الإمت��ام  �خلطى  يغذُّ 

قر�بة ربع �ساعة ثقيلة حافلة بامل�ساعر �ملمزوجة 

بالغ�سب و�لتوتر و�لريبة و�خلجل مما �أنا فيه. دخنُت 

�ل�سجائر �لو�حدة تلو �الأخرى. �إنه �لفعل �لوحيد �لذي 

�أ�ستطيع �لقيام به حينها يف ذلك �لو�سع �لبائ�ص... 

 ملت�سقًا باملكان.. �أتلفُت مينة وي�رسة حافيًا من كّل 

يبحث عن كربياء مفقود وعلى وجهي  �سيء، كمن 

�الأفق  يف  ترتفع  بينما  موناليز�،  �بت�سامة  ترت�سم 

ر�ية �لوطن(. 
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ن�سو�ص ... ن�سو�ص ... ن�سو�ص ... 



��سمها  من  عرفُت  كما  �لنادلة،  �أجنيلكا  رجعت 

بانحر�ف  م�سدود  نحا�سي  م�سبك  على  �ملنقو�ص 

و�ملتدلق ك�رسع  �لب�ّص  د على وهاد �سدرها 
ّ
متعم

بقرة هولندية حلوب.

 Auf dein Wohl :"آوف د�ينم فول �سات�ص�"  ��

schatz يف �سحتك يا كنزي.
 قالت �أجنيلكا وهي حتية بافارية.

.�
ً
��  "د�نكي �سون" Danke Schoen. �سكر

 �أجبتها: 

�� هل �أدفع �الآن؟

 �� لو تتف�سل. الأن �لنظام هنا يفرت�ص �لدفع حااًل، 

تخدم  ا  منَّ و�ح��دة  وك��ل  �لزبائن  �آالف  ت��رى  �أن��ت 

وخم�سون  ت�سعة  طاولة  كل  ويف  طاولة،  ع�رسين 

وهم  يزوغون  و�الأمريكيون  و�الإيطاليون  ا، 
ً

�سخ�س

لهم  ح 
ّ
�أل��و �أن  مبجرد  يدفعون.  وال  �ل�سكر  يتعمدون 

باالآخرين،  ويختلطون  خفية،  يت�سللون  مبوؤخرتي 

ويجل�سون يف مكان ما من �خليمة بحيث ال �أر�هم، 

�ل�ساذجة  و�أجنيلكا  �أخرى.  خيمة  �إىل  ذهبو�  ورمبا 

تغري  �سنو�ت  ومنذ  لذلك  �حللو...  �سدرها  من  تدفع 

ا. يا �سيدي.
ً
ا مقدم

ً
�لنظام و�أ�سبح �لدفع �إجباري

 �� كم يا عزيزتي �أجنيليكا؟

 �� ثمانية يورو وت�سعون �سنًتا يا كنزي. 

�� خذي عزيزتي.. هذه ع�رسة يورو، دعي �لباقي لك.

بطريقة  كاأ�سه  وي��ل��ي  ج���ورج  �سهر  �حل���ال  ويف   

عليها  يغبطه  بابت�سامة  قائاًل  يقف  وهو  م�رسحية 

ا: 
ً
مالئكة �ل�سماء جميع

تنا. 
ّ
�� �سح

�� �سحة. �أجبته.  

�� �أنت تتكلم �الأملانية بطريقة مذهلة ودون لكنة. هل 

�أنت مولود يف �أملانيا؟ 

� �سيدي. 
ً
�� �سكر

�� من �أين �أنت يف �الأ�سل؟  

�� تون�ص. من تون�ص. 

�� �أندوني�سيا؟!

ب�سكل  باالأملانية  تنطقان  و�أندوني�سيا  "تون�ص   

."� متقارب جدًّ

 �� ال. �أنا من تون�ص. �أندوني�سيا يف �آ�سيا. وتون�ص يف 

�سمال �أفريقيا. 

ا. �ل�سوت عاٍل. ومل �أ�سمع جيًد� فقط. �أنا 
ً
ا. طبع

ً
�� طبع

�أعرف تون�ص جيًد�. زرتها ثالث مر�ت. ويف  عجوز. 

�ملرة �الأخرية بقيت بها خم�سة �أ�سابيع كاملة.

�� هل جتولت بني مدنها �ل�ساحلية؟ 

وب��ن��زرت  وق��رط��اج  و�ملن�ستري  �سو�سة  ��ا. 
ً
ط��ب��ع  ����

وجربة.  قاب�ص  �جلنوب.  مدن  وحتى  و�حلمامات 

باليهود.  مليئة   .�
ً
كثري �أحبها  �لتي  جربة  ا 

ً
خ�سو�س

يهود  �ليهودية.  �لقبائل  �أق��دم  من  تو�ن�سة  يهود 

�لزنا.  �أوالد  بال�سهاينة  لهم  عالقة  وال  طيبون 

 � �سهري جدًّ ��سمه... كاتب  و�حد منهم.  ت�سادقت مع 

كبري.  وكاتب  �أديب  نقا�ص،  �لدكتور جيلبري  عندكم. 

و�سوره يف كل بيت مع بورقيبة رئي�سكم.
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كمال العيادي*

 أسطورة بئر رُوطة
وحك�ية اجلمل املع�سوب العينني ب�لقريوان

* كاتب وقا�ص من تون�ص 



 �� �أعرفه يا �سيدي. هو �أديب ومفكر كبري فعاًل. لكن 

من  جرن�ل  عليه  �نقلب  رئي�سنا...  يعد  مل  بورقيبة 

 ،1987 �لبولي�ص ��سمه زين �لعابدين بن علي �سنة 

ن وعزله يف 
ّ
ف ومري�ص وكرب يف �ل�س

ّ
و�دعى �أنه خمر

�إقامة جربية حتى موته وحيًد� يف مدينته وق�رسه 

مبدينة �ملن�ستري. تويف فجر �ل�ساد�ص من �سهر �أبريل 

علي  بن  �لعابدين  زين  �جلرن�ل  ومنع   .2000 عام 

ن�سمع  فلم  �لتلفزيون،  على  مبا�رسة  جنازته  نقل 

�إال بعد مدة. وكانو� يكذبون خرب موته وهو  مبوته 

منذ �أ�سابيع يف �لقرب.

�أكن  مل  ولكنني  مات.  بورقيبة  �أن  �أعرف  �أع��رف.   ��

�أعرف �أن نهايته كانت بهذه �لطريقة �ملوؤ�سفة.

 �� لالأ�سف.

 �� و�أنت من �أي مدينة؟

 �� من �لقريو�ن.

 �� قريو�������ن... �أعرفها جيًد�. �أعرف �أغلب �سو�رعها 

�ل�سيقة. وكنت �أنا و�ألبري �لذي �سحبني يف رحلتي 

رم�سان  يف  ليلة  كّل  �لعتيقة  �ملدينة  جنوب  �إليها 

حتى �ل�سباح. 

�� �أنا �سعيد بذلك. �لقريو�ن لوؤلوؤة �لدنيا يف رم�سان.

�لذي  �جلمل  ذلك  ب��ريوت��ه...  هي  �أع�سق  ما  �أك��رث   ��  

�أخ�رس  �لعينني مبنديل  �لوقت مع�سوب  يدور طو�ل 

ومربوًطا �إىل �ساقية خ�سبية ترفع �ملاء �إىل �أعلى... 

بريوته؟ هل نطقتها ب�سكل �سليم؟ 

��� بروطه... ��سمها بروطه �سيدي. وتعني بئر روطه. 

بط ��سمها لالأبد بهذه �لبئر. 
ُ
وروطه هو ��سم كلبة... ر

�سكان  ي��ردده��ا  �أ�سطورة  هي  طريفة  ق�سة  ولها 

على  �الإميان.  كّل  بها  ويوؤمنون  و�أهاليها  �لقريو�ن 

تك �أواًل.
ّ
�سح

تك. 
ّ
 �� �سح

�الآن  فنحن  �مل��ف��رد  ب�سيغة  تكلمني  �أن  �أرج���و   ����

�سديقان. رجاء. 

"كنت حتى ذلك �حلني �أخاطبه ب�سيغة �جلمع. وهي 
ن ال 

َ
طريقة �لتخاطب باحرت�م باللغة �الأملانية مع م

 �
ً
تعرفه �أو مع �ساحب من�سب رفيع. لذلك غريت فور

�سيغة �خلطاب كما رجاين �إىل �سيغة �ملفرد". 

�� �أنت تاأمر �سيدي.

 �� ��سمي جورج. جورج ويلي و�أحترق �سوًقا ل�سماع 

حكاية هذه �لبئر و�لكلبة روطة.

ا وكر�مة، �سحتك.
ًّ
 �� حب

�� �سحة �سد�قتنا و�لبرية �لربانية �لع�سل.

روطة.  بئر  �حلقيقي  و��سمها   ،
ّ
ركب

ُ
م ��سم  بروطة   ��

�ل�سلم  عرب  لها  �سعدت  �لتي  تلك  فهي  �لبئر  �أم��ا 

جروة  كانت  كلبة،  ��سم  فهو  روط��ة  و�أم��ا  �ل�سيق. 

يف  عنها  وتاهت  �أمها  فقدت  حني  �سائبة  �سغرية 

�لرب�ري فتبعت ر�ئحة �ل�سو�ء و�الإن�سان حتى و�سلت 

م�سارب قبيلة مرحتلة، كانت قد �رسبت بخيامها 

عند �سبا�سب �لو�سط �لتون�سي على بعد ثالثمائة ميل 

عن �لقريو�ن �الآن، و��ستاأن�ست خيمة �بن �سيخ �لقبيلة 

و�لعظام،  �ل�سو�ء،  بقايا  حيث  �ليافع،  �لفتي  �ل�ساب 

وكان  بها،  وعني  ف��رح،  �أمي��ا   
ّ
�ل�سبي بها  وف��رح 

ي�سقيها حليب �لنوق و�ملاعز بجمع كفيه وكان يدق 

ما  ويعطيها  و�خلرفان  و�الأر�نب  �لطيور  عظام  لها 

يتبقى من �الأكل حتى كربت و��ستد عودها و�سارت 

وال  لياًل  تفارقه  وال  و�متناًنا.  وف��اء  كظله  تتبعه 

و�الأرنب  و�لظباء  �لثعالب  ل�سيد  وت�ساحبه   �
ً
نهار

�لربي و�لقنفد و�لري�بيع و�ل�سالحف و�لطيور وحتى 

�لذئاب. ثم كانت تنام لياًل على باب خيمته، حتر�سه 

�الأر���ص  ��ة 
ّ
د�ب وم��ن  �لطرق  وقطاع  �لل�سو�ص  من 

وزو�حفها من عقارب و�أفاع ويعا�سيب �سامة ومنل 

عمالق وغريها. 

�� يا �إلهي ما �أروع هذ�!

�� وذ�ت فجر، قرر �سيخ �لقبيلة و�لد �لفتى �لذي مل   

يبلغ �أ�سده بعد، �أن ير�سله يف رحلته �الأوىل مع ثالثة 

�أ�سّد�ء من �لقبيلة لي�سرتي �ساغة من �لذهب و�لف�سة 

الأخته �ملقبلة على �لعر�ص. وحني خرج معهم. تبعته 

معهم  ما  كون  ب�سّدة  نهرها  ولكنه  روط��ة،  �لكلبة 

من ز�د ومن قرب ماء ال يكاد يكفيهم يف رحلتهم 

�لطويلة �مل�سنية. 

�� و������و... فونتا�ستيك! �ساح جورج.

�أو  مرتني  و�أ�سابها  �حلجر.  تلو  باحلجر  رماها   ��  

ثالًثا يف بطنها ويف ر�أ�سها. فخمدت ونظرت �سوبه 

بذعر ثم ولت �الأدبار حائرة وحزينة.

 �� �أنت �ساعر. هل حتكون يف �لقريو�ن هكذ�؟ هل حكت 
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ك �حلكاية بهذه �لطريقة وهذه �لتفا�سيل؟
ّ
لك �أم

 �� على �سحتك يا عزيزي جورج. �أمي ال تتقن �للغة 

�الأملانية! 

فهمت.  معذرة.  فهمت.  �سحتك.  على  ههههه...   ��

و�ل�سعر�ء  �ل�سعر  نخب  كاأ�سي  �أرفع  و�أنا  �ساعر.  �أنت 

و�لقريو�ن و�لكلبة روطة. و�أعرب باأ�سف عن �إح�سا�سي 

باال�ستياء �لعميق و�حلزن ملا بدر من هذ� �لفتى �بن 

�سيخ �لقبيلة من نكر�ن للجميل و�لق�سوة. 

�� �سحتك يا جورج. 

�أن��در  ما  ة. 
ّ
�لوفي روط��ة  �سحة  عزيزي.  �سحتك   ��

لها  و�أه�سم  روط��ة.  و�أ�سميها  كلبة  ي 
ّ
�ساأرب �لوفاء. 

عظام �لدجاج و�أ�سقيها برية بافارية خفيفة.

 �� ههههه... �أكمل لك �حلكاية عزيزي جورج؟ 

�� �أرجوك. 

�� �رسبو� يف �ل�سهول و�لفيايف و�لوديان و�الأحر��ص، 

رقابهم  وجلود  وجوههم  �لقائظة  �ل�سم�ص  و�سوت 

ومالأ �لغبار و�لرت�ب و�لرمل فتحات �أنوفهم و�آذ�نهم 

و�أفو�ههم و�أعينهم. فتاهو� و�ختلطت عليهم �مل�سالك 

و�سلو� �لطريق �إىل قرطاج حيث كانو� يق�سدون.  

 �ل�سماء. 
ّ

�� ق�سيدة بديعة ورب

�� �متناين عزيزي جورج. 

�إلهي ما  يا  �ملقاطعة...  �أعتذر عن  �أرجوك...  �أكمل   ��

�أروع طريقتك يف �لو�سف و�حلكي! مده�ص.

 �� قّدرو� يف �لبد�ية �أنهم �سيبلغون قرطاج بعد �أ�سبوع. 

نك �ل�سديد ومل  ولكن مرت ع�رسة �أيام كاملة من �ل�سّ

تبد يف �الأفق بارقة �أمل �أو عالمة تدل على �أنهم يف 

�لطريق �ل�سحيح �لذي عليهم �تباعه، و�نتهى ز�دهم 

 �ملاء �لثالث �لتي 
َ

ب
َ
�دهم وز�د �لطني بّلة. �أّن ِقر

ّ
وُزو

حملوها معهم نفدت منذ يومني ونال منهم �لعط�ص 

ومل تطل مقاومتهم بعد عا�سفة من �لهجري و�لرمل 

م�ستميتني  ون 
ّ
يدب �الأر���ص  على  فانهارو�  �حل��ارق. 

و�أ�سلمو�  �الآن.  وطة 
ّ
بر مكان  بلغو�  حتى  �أربع  على 

ا عانو� 
َّ
ب رحيم �أو لقطف كرمي يريحهم مم

ّ
�أمرهم لر

� و�ل�سقيع لياًل. 
ً
من ويالت �لطريق ومن �لقيظ نهار

�� يا �إلهي. يا �إلهي. �أ�أنا يف ح�رسة جوته �لعظيم وال 

�أدري؟!

�أنا  ج��ورج.  يا  بلدي  يف  �حلكايات  حُتكى  هكذ�   ��

ب�سكر  حتليتها  يف  و�أت��ف��ن  فقط  قلياًل  �أبرق�سها 

�لتقطيع ونطق �ملتحركات �لفخمة بالّلغة �الأملانية. 

�� �إذن �أنتم كّلكم �سعر�ء. ال ميكن لغري �ساعر �أن يتكلم 

 عندكم. �أنتم �سعب 
ّ
هكذ� مثل �الآلهة. ال ميكن. ثمة �رس

�أ�رس�ر  لغتكم  �جلمال.  فادحة  لغتكم  �ملختار.  �هلل 

وفتق يف ق�رسة �ل�سوت �لياب�سة. لغتكم حكم وغو�ية 

�أجنيلكا.  يا  برية"  "ما�ص  وهاتي  وليلة  ليلة  و�ألف 

يا فاجرة... هاتي ما�ص برية يل و"ما�ص" ل�سديقي 

�أر�ص  �لبعيدة،  �لقريو�ن  مدينة  من  �لقادم  �ل�ساعر 

�ساأبحث  �لتي  �حلبيبة  كلبتي  وب��روط��ة...  �ل�سعر�ء 

لها  و�أه�سم  ج��روة  و�ساأ�سرتيها  �ل��غ��د.  م��ن  عنها 

"�أه�سم"  فعل  ر�ئع  هو  كم  و�الأر�نب.  �لدجاج  عظام 

ب�سكل غري معهود...  ا 
ً
تنطقه ممطوًطا ومفخم و�أنت 

"يه�ّسم"  لفعل:  نطقك  �لّلكنة يف  لوال هذه  ههههه... 

ا 
ً
بت�سعيف جميع حروفها �الأ�سل، لقلت �ّنك �أملايّن �أب

نطقه  وتلّذذ  �لقا�سي  �لته�سيم  فعل  . ف�سحك  عن جدٍّ

و�أنت تتلمظ حروفه �الأ�سلية وتهمل ت�سديد عو�ر�سه 

�لزو�ئد... �أرجوك �أكمل يل حكاية �لكلبة روطه.

ما�سني  وو�سعت  حديثنا،  �لنادلة  �أجنيلكا  قاطعت 

من  ق�رسة  يف  تعوم  �لطازجة  �لبافارية  �لبرية  من 

�لرغوة �لبي�ساء كرغوة �حلليب حني يفور. 

ا �أو كّل يدفع ما�سه؟ 
ً
�� مع

ا. كم يا 
ً
ا. �ساح جورج بحما�سة، �أنا طلبت. مع

ً
�� مع

ا؟ 
ً

ماكرة؟ تريدين بق�سي�ًسا مزدوج

�� �سبعة ع�رس يورو وثمانني �سنًتا.

�� وكم تريدين مني؟

�� �سبعة ع�رس يورو وثمانني �سنًتا، قلت لك. 

�� وبق�سي�سك؟ 

ا. 
ً
ة و�حدة. و�سديقك كان كرمي

ّ
�� �أنا �آخذ بق�سي�ًسا مر

�الأول  ما�سك  يف  �سنت  ع�رسة  ا  �أي�سً منك  و�أخ��ذت 

وع�رسة �سنت يف �لثاين وع�رسة يف �لثالث و�أنت �الآن 

ا. ههههه... حينها قد 
ً
معفى... �إال �إذ� كنت رجاًل �سهم

�لرخو  ب�سدري  �الأحمر  �ملتعرق  وجهك  على  �أهوي 

�لع�سل، و�أدعك تتمرغ. 

�� خذي يا لئيمة. هذه ع�رسون يورو كاملة. ال بارك 

 �ل�سدور 
ّ
�أ�سم �أعد  �أنني مل  �أنت تعرفني  �هلل لك فيها. 

و�أن خرطومي ذ�بل منذ �سنو�ت. نحن نعرف بع�سنا 
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جيًد� وهذه طاولتي منذ خم�سني �سنة قبل �أن تولدي 

�أنت يا فاجرة...

 .� �� طيب يا لئيمة. �أنا �أرتاح لك جدًّ

�أعرف حتى  �أنني ال  �إليك رغم  �أحبك و�أرتاح  ��� و�أنا 

��سمك بعد كّل هذه �ل�سنو�ت �لتي خدمتك فيها منذ 

��ستقالت �أمي. 

��  جورج. جورج ويلي. 

�جلميع  �أن  يل  ب��د�  و���س��وت  بحما�سة  �أن��ا  �سحت 

�سمعوه. ولكن مل يلتفت �أحد. 

على   �
ً
�سكر  .

َّ
عزيزي يا  جيًد�  بوقتكما  ��ستمتعا   ��

�أنفه  يف  �أم��وت  �ل��ذي  ج��ورج  يا  �ل�سخي  �لبق�سي�ص 

�ل�سخم ...

ويقرب  جورج  يل  يلتفت  �أن  قبل   ...�
ً
كثري �سحكنا 

كاأ�سه �ل�سخمة ومرفقيه �سائاًل: 

�� بروووووطة . روطة �أرجوك �أكمل. �سوقتني للنهاية. 

يا  يدور  ر�أ�سي  بد�أ  و�سلنا؟  �أين  روط��ة.  �إممممم.   ��

جورج. 

لي�ص  يا جورج.  �� ال  �الأر�ص، وماتو�؟  �� وقعو� على 

ا. كان �لفتى ال يز�ل على قيد �حلياة.  
ً
متام

�� بديع.  

�� فجاأة وقد بد�أت عينه تغب�ّص وهو يجاهد للتجديف 

لل�سبي  تهياأ  �الأب���دي،  �لنوم  حلقوم  �جت��اه  عك�ص 

وتت�سكل  �ل�رس�ب  من  تخرج  روطة  كلبته  يرى  �أّن��ه 

بو�سوح �سيًئا ف�سيًئا.  

روطة  ذلك.  توقعت   
ّ

بالرب �أق�سم  �لقادر!  �إلهي  يا   ��

� عزيزتي روطة... 
ً
ال تخون. روطة كلبة وفية... �سكر

 .�
ً
يا��ه.. �سكر

يثقل.  ول�سانه  ي�سكر  ب��د�أ  ويلي  ج��ورج  �أن  الحظت 

�لبرية  من  كاملني  ما�سني  بلرتين...  قبلي  بد�أ  هو 

�لقاهرة. فاأكملت: 

روطة.  كلبته  فعاًل  كانت  ا. 
ً
و�هم يكن  مل  ولكّنه   ��

و�سفتيه  �ملتفحم  وجهه  تلعق  وب��د�أت  �إليه  و�سلت 

�ملتيب�ستني وعينه �ملتورمة و�ملليئة بالغبار. 

�� �أرجوك... يف �سحتك... يا للروعة... يا للروعة! 

�� بعد ذلك، وحني �طماأنت �أنه على قيد �حلياة وكان 

بد�أت حتفر  �ساعات.  منذ  �لروح  �أ�سلمو�  قد  مر�فقوه 

حتفر  وظلت  بعينه.  مو�سع  يف  وجنون  بحما�ص 

و�حلني  �حل��ني  وب��ني  كامل،  نهار  ن�سف  وحتفر، 

تعود �إىل �ل�سبي وتلعق �سفتيه ووجهه. بعد �ساعات 

تدّفق  بالدماء،  تقطر  خمالبها  بد�أت  وحني  طويلة، 

�ملاء ومالأ �حلفرة ب�رسعة. 

يقف  وه��و  ج��ورج  روط��ة! �ساح  بئر  روط��ة!  بئر   ��

� كاأ�سه �ل�سخم بكلتا يديه. 
ً
�ساهر

�� نعم. بئر روطة يا جورج.

�أواًل، كان  �لفتى   ومن يومها... جاء وفد من قبيلة 

قابلهم  �أنه  تاجر  من  �سمعو�  �أن  بعد  عنهم  يبحث 

�أنهم  ي��دري  يكن  ومل  �خلطاأ  �لطريق  يف  ي�سريون 

جاءت  وبعدها  لهم.  ي�سوب  فلم  قرطاج.  يق�سدون 

وكالبها  ودجاجها  و�أغنامها  بخيامها  �لقبيلة  كّل 

مئات  وعا�ست  �مل��اء  حيث  و���رسب��ت  وبهائمها 

�الآن،  يدور �جلمل  �لبئر، حيث  �ل�سنني. وعلى حافة 

فيه  ودفنو�  �ل�سماء  يف  كقبة  ا 
ً
مرتفع ا 

ً
مقام بنو� 

ب�سنو�ت.  �حل��ادث��ة  ه��ذه  بعد  ماتت  حني  ب��روط��ة. 

وهذه  �لزالل.  ومبائها  بها  ويتربك  ُتز�ر  و�أ�سبحت 

ا مثل بئر زمزم مبكة، ومل 
ً
�لبئر ال تن�سب �أبًد�. متام

� ال تن�سب �آالف �آالف �ل�سنني غري 
ً
تعرف �الأر�ص بئر

هاتني �لبئرين. 

�� يا لروعة �أ�ساطري �لقريو�ن يا �سديقي! باملنا�سبة. 

ماذ� يعني ��سم �لقريو�ن؟  

�� مرب�ص �خليل ومربط �جلمال يا عزيزي جورج.  

�� وملاذ� �سميت كذلك؟  

�� الأن �لقائد �الإ�سالمي �لفاحت، عقبة بن نافع، �لذي 

671 م. حني  �أي  49ه�  قدم من بالد �حلجاز �سنة 

تلف  غابة  ع��ادت  وق��د  �الآن،  �ل��ق��ريو�ن  مكان  بلغ 

بالبئر بعدما غادرتها قبيلة �لفتي وروطة، الأنها من 

�لقريو�ن  يف  تنبت  �لتي  و�الأع�ساب  حل، 
ّ
�لر �لقبائل 

�ل�سنني  �آالف  بعد  فامتالأت  الإبلهم.  علًفا  ت�سلح  ال 

�لبئر  ح��ول  �الأ�سجار  ونبتت  �مللتفة  باالأع�ساب 

وعادت غابة مليئة بالكو��رس و�لوحو�ص و�لزو�حف 

�� فدعا �لقائد  �أ�سطورة ن�سوء �لقريو�ن  �� هكذ� تقول 

�سار  كّل  من  �لغابة  ر 
ّ
يطه �أن  ه 

ّ
رب عقبة  �ل�سحابي 

�أو  �أو خملب  ن��اب  وذي  وك��ا���رس  ز�ح��ف  ك��ّل  وم��ن 

�أبناءها  �سوكة... فخرجت جميع �حليو�نات جترجر 

ور�ءها وحتمل بني فكيها �جلر�ء �لتي ال تقوى على 
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�حلركة. وقام �جلند بقلع �الأ�سجار ومن خ�سبها بنى 

ومن  �ألويته،  ور�فعي  جنده  لقادة  �لبيوت  �سقوف 

عجز منهم عن مو��سلة �ل�سري، وبنى قبل �أن يو��سل 

ويعترب  �الأكرب..  �جلامع  هو  ا، 
ً
جامع �ملغرب  �سوب 

�مل�ساجد  �أ�سخم  �الآن  بالقريو�ن  �جلامع  �مل�سجد 

ما  �الإجمالية  م�ساحته  وتبلغ  �الإ�سالمي  �لغرب  يف 

يناهز 9700 مرت مربع ومقيا�سه ما يقارب 126 

فيه  �ل�سالة  وبيت  ا  عر�سً م��رًت�   77 و  ط��واًل  م��رًت� 

�إىل جانب  �لرخامية. هذ�  �الأعمدة  �إىل مئات  ي�ستند 

�ل�سحن �لف�سيح �الأرجاء �لذي حتيط به �الأروقة ومع 

�سخامة م�ساحته، فجامع �لقريو�ن �لكبري �أو جامع 

�أروع  من  ا حتفة معمارية  �أي�سً يعد  نافع  بن  عقبة 

�ملاآذن  �أقدم  من  تعد  ومئذنته  �الإ�سالمية،  �ملعامل 

يف �لعامل �الإ�سالمي وهي تتكون من ثالث طبقات 

31،5 مرت. وهو يحتوي على  �إىل  �رتفاعها  وي�سل 

وهو  ر�ئعة  فنية  حتفة  يعترب  فاملنرب  قيمة  كنوز 

�أقدم  ويعترب  �ملنقو�ص،  �ل�ساج  خ�سب  من  م�سنوع 

يف  به  حمتفًظا  ز�ل  ما  �الإ�سالمي  �لعامل  يف  منرب 

مكانه �الأ�سلي ويعود �إىل �لقرن �لثالث للهجرة �أي 

�لنفي�سة  �مل�سجد  مق�سورة  كذلك  ميالدي.  �لتا�سع 

�حلادي  �أي  �لهجري  �خلام�ص  �لقرن  �إىل  تعود  �لتي 

ز�لت  ما  مق�سورة  �أقدم  ا  �أي�سً وهي  �مليالدي  ع�رس 

حمتفظة بعنا�رسها �لزخرفية �الأ�سلية. 

�أنه بهذه  �أعرف  �أكن  لكن مل  �أو مرتني.  �� زرته مرة 

�ملكانة يف �لعامل �لعربي و�الإ�سالمي. 

�الإ�سالمية  �مل�ساجد  �أقدم  �لقريو�ن هو من  �� جامع 

�ملقد�سة �الأربعة يا جورج. �الأول يف �ملدينة و�لثاين 

يف مكة و�لثالث هو �لقد�ص و�لر�بع جامع �لقريو�ن. 

كتب  عدة  لدي  �ملزيد.  عنه  �ساأقر�أ  مذهل.  حقيقة   ��

 �أن 
َّ
عنه يف �لبيت. كتب مليئة بال�سور. يا �إلهي! علي

�أزور �لقريو�ن وبروطة وهذ� �مل�سجد من جديد... ال 

�أعرف �إن كان �لعمر �سي�سمح يل. 

�� كم عمرك يا جورج؟ 

�أربع وثمانون �سنة بلغتها منذ �سهرين. هل كنت   ��

ن؟ 
ّ
تخم

�أق�سى  �ل�سبعني على  �أق�سم لك ب�رسيف ظننتك يف   ��

تقدير يا جورج.

�� ههههههه... �أنت كنز حقيقي يا �سديقي.

�� جورج.

�� نعم يا �سديقي... �سحتك �أواًل.  

�لقبيلة  ��سم  هو  ما  تخمن  �أن  ميكن  هل  �سحتك.   ��

�لتي �لت�سق ذكرها بربوطة؟ 

�لرب  ��سم  لك  �أ�سمي  �أن  ت�ساألني  كاأنك  �� هههههه... 

�ملئة يا عزيزي. 

�� ��سم �لرب �ملئة �أعرفه يا جورج... �أعرفه جيًد�. 

�� �أنت متزح. 

�� ال، �أنا متاأكد. ��سم �لرب �ملئة هو "�لكلمة". بب�ساطة 

��سمه "�لكلمة". 

�� �لكلمة! 

�أمامنا. ولكننا  ا موجود 
ً
�لكلمة، و��سمه د�ئم �� نعم. 

ذلك  ذك��ر  �ل�سماوية  كتبه  ك��ّل  يف  ن��رى.  ال   
ٌّ
عمي

�لكلمة"، و�إذ� كانت  �لبدء كانت  "يف  �رس�حة. قال: 

�سفاته متاأخرة عن ��سمه ونابعة منه، فكيف نعرف 

�سفاته دون ت�سميتها.. "�لكلمة" �أوىل �أن تكون �أهم 

�أ�سماء �لرب و�أولها وخامتتها. فكّل �سيء غري موجود 

�أو  �ل�سيء  ��ستح�سار  ميكن  وال  ��ستح�ساره،  بغري 

�ل�سفة �إال عرب ت�سميتها و�إعالنها وحتديدها من بني 

كل ما دونها وبينها.

يهتد  مل  ومل��اذ�  مذهل.  حقيقة  �أن��ت  مذهل.  ه��ذ�   ��

�ل�سحرة  �ل�سنني من  مئات  منذ  عنه  يبحث  �إليه من 

و�لعلماء؟  

�مل�سيبة.  هي  هذه  جورج.  يا  �مل�سيبة  هي  هذه   ��

وجت���ارة.  مل�سلحة  معرفته  ي��ري��دون  �ل�����س��ح��رة 

ا ��ستغالله بخبث �أر�سي 
ً
و�لكيميائيون يريدون د�ئم

يا  �هلل  �أعماهم  ولذلك  ذهب،  �إىل  �ملعادن  لتحويل 

جورج.

ا.  
ً
�� �أنت حمق متام

والأنني  ب�سدق.  موؤمن  الأنني  ج��ورج.  يا  ا 
ً
طبع  ��

�الآخرون  ير�ها  ال  �لتي  �الأ�سياء  �أرى  رمبا.  متوحد 

الأنها بب�ساطة �أمام �أعينهم. 

�لقريو�ين  �أيها  �إذن؟  �لكلمة  هو  �ملئة  �لرب  ��سم   ��

�لعبقري. 

"�لكلمة".  هو  �ملئة  �ل��رب  ��سم  ج��ورج.  يا  نعم   ��

ا...  
ً
�ساأ�رسح لك �أكرث حني تفكر يف �الأمر ملي
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�� ال بدّ �أن نلتقي. خذ، حتى ال �أن�سى، عنو�ين. معي قلم 

وورقة. �سجّل عندك. بيتي على بعد ع�رس دقائق على 

�سرت��سيا  �سفانتاال  عندك.  ل 
ّ
�سج هنا.  من  �لقدمني 

 ،3766844  89- هاتفي:  رقم  ...وهذ�  ر 
ّ
مكر  77

ههههه... وما حكاية �جلمل �لذي يدور يف بروطة؟ 

هناك  �نتظر.  �نتظر.  ثم  عينيه؟  يع�سبون  ومل��اذ� 

ا �إىل فوق 
ً
ا. كيف ي�سعدونه يومي

ً
�سوؤ�ل يحريين د�ئم

موؤخرة  حتى  ملرور  يكفي  يكاد  ال  �سيق  �سلم  عرب 

�أجنيلكا ف�ساًل عن جدتها؟ 

�� كم �أنا �سعيد بك يا جورج. كم �أنا �سعيد �أنك ت�ساألني 

�سائح  ماليني  ثالثة  ت�سور.  بالذ�ت.  �ل�سوؤ�ل  هذ� 

ويرون  �ل�سلم  وي�سعدون  �لقريو�ن  يزورون  ا 
ً
�سنوي

هذ�  ا. 
ً
يوم �لهام  �ل�سوؤ�ل  هذ�  �ساأل  �أحد  وال  �جلمل. 

�ال�ستنكاري  �ل�سوؤ�ل  هذ�  �لعبقري.  �لب�سيط  �ل�سوؤ�ل 

�أ�رس�ر  �رس  هو  �الآن  وحرية  بده�سة  �ساألتنيه  �لذي 

�لقريو�ن. 

�� كيف؟ 

ا 
ً
ريا�سي �مل�ستحيل  من  �أنه  �إىل  �إذن  تو�سلت  �أنت   ��

ا عرب 
ً
ا �أن ي�سعدو� بهذ� �جلمل �ل�سخم يومي

ً
وفيزيائي

هذ� �ل�سلم. �� رمبا هناك �سّلم خلفي.

 �� �إطالًقا. هذ� هو �ل�رس. 

�� فكيف يفعلون به �إذن؟ حريتني. 

� ير�سع من خلف �أمه �لناقة 
ً
� �سغري

ً
�� ياأتون به حو�ر

� و�أ�سياًل ومعروًفا لديهم �ساللة 
ً
على �أن يكون خمتار

�أن  قبل  �أ�سهر  ثالثة  ملدة  �إر�ساعه  ويكملون  ن�سله. 

ا مر�ت 
ً
�الأر�نب ميلوؤونها يومي يكرب بقربة من جلد 

حيث  �الأ�سفل  من  ي�ستحلبونها  �لتي  �أم��ه  بحليب 

�إىل  �أكرث  �أو  ل�سنة  فيه. ويرتكونه  ي�سعونها  مو�سع 

جو�ر �جلمل �لفحل �لذي يدور مع�سوب �لعينني. 

�� و�أمه ت�سمع رغاءه كل يوم؟ 

�. هي حيو�نة يف �آخر  ا جدًّ
ً
�� يا رجل! ال تكن رومان�سي

ا...  �الأمر وهو حيو�ن �أي�سً

يكرب  حني  �ل�سخم  باجلمل  يفعلون  وماذ�  �ملهم.   ��

على   �
ً
ق���ادر ويعود  ع��وده  وي�ستد  �ل�سغري  �حل��و�ر 

خالفته يف تدوير �ل�ساقية؟ 

يع�سبو�  �أن  بعد  �الأعلى،  يف  مكانه  يف  ينحرونه   ��

ا! 
ً
ا �إرب

ً
عني �الأ�سغر. ويقطعونه �إرب

�� يا للب�ساعة! 

لذيذ  وه��و  حلمها.  ويوؤكل  ُتنحر  عندنا  �جلمال   ��

و�سحي.

�� ال �عرت��ص. ولكن �لنهاية ب�سعة. �أبهذ� يكافاأ كائن 

ويف خمل�ص ق�سى عمره كله يدور ويدور من �أجل 

�سقيهم �ملاء �لزالل؟ 

�إنه �رسط �خللود.  يا جورج.  �الأ�ساطري كلها هكذ�   ��

�إنها �لدر�ما يا عزيزي جورج.

�أ�سطورة...  �� ولكن هذ� �جلمل يذبح كلما كرب ولي�ص 

�إنها حقيقة �لقريو�ن. 

�لتلقائي يا جورج.  �لعفوي  �� جميل ور�ئع تعبريك 

نعم �إنها حقيقة �لقريو�ن. �إنها و�هلل حقيقة �لقريو�ن. 

�� وبعد ذبحه؟ 

�سلخ.
ُ
�� ي

�� �أق�سد ماذ� تفعلون بلحمه؟ توزعونه على �لفقر�ء؟  

طل من حلمه 
ّ
�� �أي فقر�ء يا رجل يا طيب؟! يبيعون �لر

ب�سعر ع�رسة كيلوجر�مات من حلم �الإبل �لعادي.

ع�رسة  ب�سعر  حل��م  رط��ل  ي�سرتى  وم��ن  ومل���اذ�؟   ����

كيلوجر�مات من نف�ص �للحم �جلملي؟

�� �أهل �لقريو�ن يعتربون هذ� �جلمل مبارًكا من �هلل. 

وكما قلت لك، فهم يختارونه وهو �سغري من ن�سل 

ناقة معروفة وفحل معروف وكرمي �لن�سب. 

�� كرمي �لن�سب؟! ههههه.

وربًطا  �الأقل.  على  �ل�سابع  و�أبيه  ه 
ّ
�أم حلّد  ا، 

ً
طبع  ��

بالّزمن �الأقدم، فالذين �ختارو� جدتها �ل�سابعة قبل 

و�ل�سارمة،  �ملتبعة  نف�سها  بالطريقة  �أجيال  �سبعة 

و�حد  �ساللتها  وخيط  �أ�سلها  �أن  تت�سور  �أن  فيمكن 

منذ مئات ورمبا �آالف �ل�سنني. 

�� بديع.

�� �الآن بديع يا جورج.

ا  �� فقط مل �أفهم كيف ي�سرتي �الأغنياء و�لفقر�ء �أي�سً

ع�رسة  ب�سعر  �الأم��ر  �آخ��ر  يف  حلم  وه��و  �لّلحم  رط��ل 

كيلوجر�مات من نوع �لذبيحة نف�سها؟ 
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والقدح،ذم  للذم  الإبتذال  مفهوم  العرب  ت�شتخدم 

املبتذلة،والأقوال  الأ�شياء  ،وذم  املبتذلني  الأف��راد 

الإبتذال يطلق على كل  املبتذلة،حتى �شار مفهوم 

ما ل يروق للفرد.

فما الإبتذال؟ 

مبتذل  بقوله:اأ�شلوب  املبتذل  العربي  الل�شان  ف 
ّ
عر

َفَقَد طرافته  تافه،   : تعبري مبتذل   / مبتذل  / كالم 

ُتِذل فالٌن: ترك 
ْ
وقيمته ب�شبب كرثة ال�شتعمال، – اب

حياة   – �شلوكه،  يف  وتدَنّى  ن 
ُّ
والَتّ�شو  

َ
الحت�شام

مبتَذلة:  فكرة   – ة، 
ّ
مثالي ول  فيها   

َّ
�شمو ل  مبتذلة: 

متداولة، – نكتة مبتذلة: تخد�ش احلياء. وهذا يعني 

والأ�شيل  واجلديد  املبَدع  هو  للمبتذل  النقي�ش  اأن 

والرقي وال�شمو.

كم يكون الأمر متعبا يف احلياة اليومية اأن مت�شي 

عمرك الواعي هاربا من املبتذل ،واملبتذل يالحقك 

دون كلل. ول ميكن اخلال�ش من ح�شور املبتذل يف 

احلياة اليومية، لأن الب�رش غالبًا ما يحبون املتكرر 

احل��ي��اة. ولكن  م��ن طبيعة  اأم��ر  وامل��األ��وف، وه��ذا 

والفن  باأ�شكالها،  الكتابة  يف  املبتذل  يح�رش  اأن 

باأنواعه، فهذا دليل �شاطع على اعتداء بع�شهم على 

ما من طبيعته التجدد والتجديد.

والقافية،  بالبحر  اللتزام  املبتذل  لي�ش  ال�شعر  يف 

فهذا اأمر يعود اإىل منط من �شكل ال�شعر الذي مازال 

قوي احل�شور، على الرغم من �شيوع ق�شيدة التفعيلة 

وق�شيدة النرث، بل املبتذل يف منط ال�شعر التقليدي 

هو يف ال�شور التي مازالت ترتدد على ل�شان ال�شعراء 

الذين يقتفون  خطى اأ�شحاب املعلقات، ويِف �شلطة 

،فتفر�ش  ال�شعري  البيت  يف  تتحكم  التي  القافية 

كالمًا ل ي�شتقيم مع روح الق�شيدة. والكالم العادي 

املوزون واملقفى هو ابتذال. فمازال بع�ش ال�شعراء 

التقليديني ي�شتخدمون كلمات: غ�شن البان وعيون 

الغزال والليل والقمر وال�شم�ش والنجوم والبحر يف 

و�شف املراأة، ناهيك عن �شعراء ي�شتخدمون ق�ش�ش 

واخليانة  والغدر  وال�شوق  والهجر  واللوعة  حبهم 

ب�شور مبا�رشة.

العجب  ،يجد  التقليدي  الوطني  ال�شعر  يف  واملتاأمل 

وامل��دح  وال��ق��دح  الفخر  يف  الب��ت��ذال  من  العجاب 

الق�شائد  �شعراء  م��ن  اأح���داً  ت�شتثني  م��ا  ،ون����ادراً 

عن  حرج  ول  وح��ّدث  الب��ت��ذال.  هذا  من  الع�شماء 

�شعراء احلكمة التي هي اأب�شع �شور البتذال. يف كال 

احلالني نحن اأمام التقليد، والتقليد تكرار، والتكرار 

ابتذال.

�شعراء  على  وق��ف  الب��ت��ذال  اأن  امل��رء  يح�شنب  ول 

اخلا�شة  حياته  ي�رشد  كاتب  كل  ،بل  فقط  التقليد 

وانطباعاته وذكرياته التي ل تعني اأحداً على اأنها 

من قبيل الأدب الروائي ،اإمنا يكرر اليومي املعروف 

ف�شال  البتذال،  من  نوع  وهذا  النا�ش،  لدى  غالبًا 

عن اأن تلك الن�شو�ش املثقلة باملراجع والإحالت، 

التي توؤكد فكرة هي يف الأ�شل مبثوثة فيها، دون 

اأن ت�شيف هذه البحوث جديداً ،هي بحوث مبتذلة.

 �أحمد برقاوي*

قول فـي

املبتذل واملكرور

مفكر واكادميي من فل�شطني *



ولنتاأمل �شخ�شًا يكتب كتابًا يف التاريخ ل يختلف 

عما جاء يف تاريخ  الطربي. 

وق�ش على ذلك كتب الفقه املعا�رشة ،التي تردد ما 

جاء به الفقهاء يف القرون ال�شابقة.

ل ميكن للكتابة اأن تتحرر من املبتذل اإذا مل تتحرر 

من التكرار والعادي والتقليد، وهذا لن يتاأتى اإل اإذا 

انطلق الكاتب من الهاج�ش العميق لقول جديد، تربز 

فيه �شخ�شيته املختلفة عن اأ�شالفه اأو معا�رشيه.

اإىل  الأدبية  الكتابة  ،من  الكتابة  اأنواع  كل  تتطلب 

الكتابة الفل�شفية اإىل الكتابة التاريخية واملعرفية، 

موهبة و�شكًا وقتاًل لل�شائد، وعمقًا معرفيًا، وحتويل 

اجلمايل  من  جديد  كيف  اإىل  املرتاكمة  املعرفة 

واملعريف.

الذاتية  الفرد  لتجربة  ميكن  األ  ي�شاأل:  اأن  ول�شائٍل 

بو�شفها �شرية ذاتية اأن تتحول اإىل ن�ش بديع؟

 
ً
ل التجربة اإىل معنى

ّ
اجلواب نعم .ممكن جداً ،اإذا حو

كلي وهذا نادر.

ذاته. لدو�شتويف�شكي هي من وحي  املقامر  فرواية 

اإنه املقامر الذي خ�رش الكثري ،ومَل يرباأ من هذا الداء 

اإل قبل موته بع�رش �شنوات.

اأما ال�شوؤال: هل على الكاتب اأن ياأخذ بعني العتبار 

كبرية  ول  ل،  طبعًا  اجل��واب  يكتب؟  وه��و  القارئ 

قراأ ،ولكن 
ُ
اأن الكاتب يكتب وين�رش لي اأي�شًا. �شحيح 

ليقراأ ما يريد الكاتب من قارئه اأن يقراأ ،ول يكتب ما 

يريد القارئ اأن يقراأه.

اأو ل يخلق  القارئ  لدى  ي�شكل مفاجاأة  كل ن�ش ل 

الده�شة، اأو ل ي�شيف فكرة، اأو ل ينتج متعة فريدة 

لدى املتلقي ،هو ن�ش يولد ميتًا، لأنه يولد مبتذًل.

الواقع  النقد،فنقد  اأ�شكال  اأ�شواأ  اأحد  املبتذل  والنقد 

اإما  املعرفة  ونقد  اآخ��ر.  واقع  يف  واأم��ل  به،  معرفة 

امتحان اأو دفع واإغناء لها. 

واملعرفة  والوقائع.  الأفكار  النقد؛  خارج  �شيء  ل 

املفكر  معرفة.  لي�شت  لي�شت  للنقد  تخ�شع  ل  التي 

الذي يرى نف�شه خارج عملية النقد مفكر ا�شتبدادي. 

املعايري  اأهم  من  الآن  هي  النقد  حرية  اإن  قل:  بل 

التي نقي�ش بها درجة ح�شور احلرية يف املجتمع، 

وم�شتوى ح�شارة الإن�شان. 

ولي�شت وظيفة النقد حم�شورة يف هذه اجلوانب التي 

يف  الرثاء  عن  الك�شف  لت�شمل  ت�شتطيل  اإمنا  ذكرت، 

ن�ش ما، وتقومي درجة الإبداع فيه. وهذه واحدة من 

تلك  هي  النقد  اأ�شكال  واأرقى  الأدبي.  النقد  مهمات 

اإىل  املوؤ�ش�ش على نظرة  الختالف  تنطلق من  التي 

عتقد ب�شالمته يف الو�شول اإىل 
ُ
العامل، اأو على منهج ي

املعرفة. 

فما زلنا نعي�ش على ثراء نقد الغزايل للفل�شفة، ونقد 

مارك�ش  اأعمال  غنية  هي  وكم  للغزايل،  ر�شد  ابن 

بني  الختالف  اإىل  القارئ  ولريجع  هيغل،  نقد  يف 

الوجودية واملارك�شية )راجع مثاًل كتاب نقد العقل 

مارك�شية  اأم  وج��ودي��ة  وك��ت��اب  ل�شارتر،  اجل��ديل 

للوكات�ش(. 

اإذ يتخذ هذا النمط من املعرفة، فاإنه يحول  فالنقد 

الختالف اإىل اإثراء للمعرفة الإن�شانية. 

العربي ل مييزون  الكتبة يف عاملنا  اأن بع�ش  غري 

الأخرية  الآون��ة  يف  تنت�رش  اإذ  والعتداء؛  النقد  بني 

وال�شعراء  والأدب��اء  املفكرين  على  العتداء  ظاهرة 

املتميزين، �شواء على �شفحات اجلرائد واملجالت اأو 

من على �شا�شات التلفزيونات،اأو �شفحات التوا�شل 

الإجتماعي . 

متلك  الذكاء،  متو�شطة  عقول  ل 
َ
ِقب من  ياأتي  اعتداء 

قدراً كبريالتهور،وتطلق كمًا هائاًل من ال�شتائم. واإنك 

لتنده�ش ده�شة كبرية واأنت تقراأ يف بع�ش املجالت 

لة باأ�شماء حتتاج اإىل جمهر كي 
َّ
لليربالية زوايا مذي

تراها                                                     

ينتاب  متو�شطي  الذي  الفرح  حجم  لأتفهم  واإنني 

يكتبون،  ما  ذيل  يف  اأ�شماءهم  يرون  وهم  العقول 

من  عليه  يقدمون  فيما  ال�شاذجة  دوافعهم  واأدرك 

حمق  واأع��رف  العربية،  الثقافة  رموز  على  اعتداء 

القلم املاأجور اأو التابع وابتذاله. 

يف  بجديدة  الظاهرة  هذه  لي�شت  ح��ال،  اأي��ة  وعلى 

اإذ تغدو بهذا الت�شاع  الثقافة عمومًا، ولكنها  عامل 

فاإن  الفي�شبوك  �شفحات  على  الكبريين  والنت�شار 

معامل  من  معلمًا  بو�شفه  ��وؤخ��ذ 
ُ
ي اأن  يجب  الأم��ر 

انحطاط العقل املبتذل. 

ترى األ من تف�شري لهذه الظاهرة؟ 
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اأ�شيل  نزوع  املبدعني  على  العتداء  اأن  اأوًل  اأعتقد 

لدى �شنف من املثقفني تعوزهم القدرة على احتالل 

مكانة ما يف عامل الفكر والأدب، فرتاهم يتو�شلون 

ال�شهرة عرب العتداء ال�شاذج على هذا الروائي اأو ذاك 

املفكر. 

اإنهم ي�شعرون بعدم انتمائهم اإىل العامة من النا�ش 

الرتفاع  مبقدورهم  لي�ش  اأن  ويعرفون  جهة،  من 

وهم  اأخ��رى.  جهة  من  املبدعة  النخبة  م�شتوى  اإىل 

اأن  اإذ ذاك يتوهمون  اأ�شيل؛  بهذا يعي�شون قلقًا غري 

حتررهم من قلق كهذا ل يتم اإل عرب العتداء ل على 

ال�شخ�ش  اأو الأديب فح�شب، واإمنا على  ن�ش املفكر 

�رشبًا  ويعملون  خ�شبيًا،  �شيفًا  في�شهرون  بالذات، 

دفني،  حقد  من  ُق��َدّت  نفو�شًا  فيظهرون  ع�شوائيًا، 

جهلهم  عن  ناهيك  قاتل،  وح�شد  ق��روي��ة،  وَغ��رية 

الفاقع. 

اإنهم يرمتون غرقى فيما �شماه هيدجر )عامل اللغو(، 

فلي�شت  والفردي.  اخلا�ش  عاملهم  على  متمردين 

اعتداءاتهم اإذن اإل الحتجاج على و�شعهم الأدنى، 

منقودهم  من  ينالون  ل  عندما  عدوانيتهم  وتزداد 

رداً؛ اإذ لي�ش من �شيمة املفكر والأديب النخراط يف 

عامل اللغو، الذي هو عامل الإبتذال ،لكنهم �رشعان ما 

نرج�شية  املنقود  ل 
َ
ِقب من  الرد  عن  الرتفع  يحولون 

موقف  هو  الرد  اأن  مدركني  غري  اأو  متنا�شني  منه، 

من ق�شية، من فكرة، من منهج، وعندما يخلو النقد 

يعرث  فلن  الأم��ور  ه��ذه  كل  من  لهم 
َ
ِقب من  املوجه 

املنقود على مو�شوع ي�شغله. 

ال�شعر احلر  اأدبي )عامل يف الأدب(  فاإن هاجم ناقد 

ال�شعر  اأو  القدمي  ال�شعر  اإىل  انحيازه  من  انطالقًا 

املقيد ببحور ال�شعر الكال�شيكية، مظهراً ما يراه من 

فاإن  ال�شعر احلر،  غرابة، ويعتقد خلو املو�شيقى يف 

ناقداً اآخر انطالقًا من تقديره لقيمة ال�شعر احلر قادر 

اأمام  هنا  نحن  م�شاداً.  نقديًا  ن�شًا  يقدم  اأن  على 

موقفني خمتلفني من مو�شوع واحد هو ال�شعر. 

اأو مفكر  ما الذي تقوله ل�شخ�ش ينهال على روائي 

بال�رشب وال�شتم بلغة �شوقية، واأنت ل تدري اأ�شاًلً 

ملاذا ول تعرفه ومل ت�شمع به؟ 

هذا  نطالب  ��ا  اأَنّ القراء  من  اأح��د  يح�شنَبّ  ل  وبعُد، 

ال�شنف  من املعتدين املبتذلني ، بالكف عن الكتابة 

واللغو، فلي�ش هذا من حقنا اأبداً، كما اأنا ل نرجو من 

وتلغي  اأمامهم  الباب  تغلق  اأن  واملجالت  ال�شحف 

بوؤ�شهم  من  نزيد  كهذه  حالة  يف  لأننا  القراء؛  بريد 

ل  بهم  وال�شفقة  والغ��رتاب،  بالإحباط  و�شعورهم 

اأن  املعقول  غري  ومن  املطلب.  هذا  مبثل  لنا  ت�شمح 

هو  عما  ي�شغلنا  ذلك  لأن  للت�شفيه؛  مثلهم  نخ�شع 

جدير باجلهد. بل اإين لأعتقد �شادقًا اأن وجود كَتّاب 

اأحيانًا؛  فيه  ،اأمر مرغوب  والإبتذال  اللغو والعتداء 

اأنهم يقدمون للمثقفني مادة للت�شلية وتعاطي  ذلك 

رهم من 
ّ
املزاح والفكاهة والنكتة، وهي حالت حتِر

حالة اجلد املرهق، وخا�شة يف جل�شاتهم اخلا�شة، 

اأو يف املقاهي العامة، اأو حول مائدة الطعام.

،كل  ال�شابق  قولنا  حدود  عند  يتوثق  ،ل  والإبتذال 

الأملاين  الفيل�شوف  ميز  ابتذال.لقد  هو  زائف  وجود 

:الوجود  الوجود  من  نوعني  بني  هيدجر  ال�شهري 

�شيل هو وجود  �شيل والوجود الزائف. الوجود الأ الأ

عن  التخلي  ،يف  القلق  يف  الكلي،  الهم  يف  ال��ذات 

عامل  ن��دراج يف  الإ هو  الزائف  الوجود  فيما  العابر. 

اللغو والنميمة، والبحث عن ال�شهرة الزائفة.

�شيل بفكرة  ففي الوقت الذي ين�شغل فيه الوجود الأ

الوجودي  قلقه  ويحول  والكرامة،  واحلرية  امل�شري 

الوعي  ذو  ال��زائ��ف،  ال��وج��ود  ين�شغل  اب���داع،  اىل 

بذلك  متو�شال  عابر،  ح�شور  عن  ال�شوقي،بالبحث 

هذا  الغ�شب.ويظهر  والهراء،والرياءوت�شنع  الكذب 

الفرق بني الوجود ال�شيل والوجود الزائف اأكرث ما 

يظهر يف اللحظات احلا�شمة من التحول التاريخي، 

كلحظة الأنتفا�شات  مثال.

املعنى  عن  الك�شف  اىل  �شيل  الأ الوجود  ي�شعى  اإذ 

،مندرجا بالهم الكلي، عائ�شا عذابات الب�رش، رافعا 

هم  من  الن�شاين.وجاعال  للكفاح  الخالقية  القيمة 

امل�شري كما يجب ان يكون همه الفردي.

القيل  يف  ثقافة  ال��زائ��ف  ال��وج��ود  ي��غ��رق  فيما 

،وعنف  قدمي  حقد  عن  املعربة  ،وال�شتائم  والقال 

مر�شي،وخطاب ل معنى له،  اأي يغرق يف الوجود 

املبتذل.

مب�شطلح  املبتذل  الوجود  هذا  عن  عربت  قد  كنت 
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مثقف القف�ش.

من  اأكرث  الطري  ي�شبه  اأجنحة  بال  كائن  هناك  لي�ش 

الكاتب والفنان، بل قل الكاتب والفنان وحدهما من 

فالكاتب  الطري.  ي�شبهان  اللذان  هما  الكائنات  بني 

جناح يطري بحثًا عن اجلمال والأفكار التي مل يرها 

الوا�شع  الف�شاء  ، ويقوم هو ذاته ب�شناعة  اأحد بعد 

فاإن  كذلك  وه��و  كذلك  الأم��ر  ك��ان  واإذا  لالآخرين. 

روح  احلقيقي،لأنها  الكاتب  روح  باحلرية  ال�شعور 

التجاوز الذي ل ينفد.وكل ذات ل تنطوي على روح 

التجاوز هي ذات مبتذلة

فالكاتب الذي ُت�شلب حريته باأية �شورة من ال�شور، 

وي�شعر بهذا ال�شلب ،يعي�ش الغرتاب الفاجع.فمن ل 

�شيمة  من  الإبتذال،  يف  غارق  احلرية  ب�شلب  ي�شعر 

مل 
ُ

واأن ح العي�ش يف قف�ش،  ياأنف  اأن  احلر  الكاتب 

ول  القاتل،  بال�شمت  ي�شاب  فاإنه  فيه  العي�ش  على 

التي  الطيور  بع�ش  �شاأن  ،�شاأنه  التغريد  يقوى على 

خلف  ماأ�شورة  ،وه��ي  التغريد  على  ال��ق��درة  تفقد 

الق�شبان.

هذا كالم ل جدة فيه، ولي�ش عن الكاتب املاأ�شور من 

�شلطة غا�شمة اأحتدث،

، عن  القف�ش  العي�ش يف  اأدمن  الذي  الكاتب  بل عن 

كاتب القف�ش الذي اختار اأن يكون ماأ�شوراً و�شعيداً 

باأ�رشه ،ويتكدر خاطره اإن �شمع نداء احلرية من اأية 

جهة جاءتا.

 
ُ
الكاتب الكتابة  ع��امل  يف  يظهر  اأن  يتاأتى  كيف 

القف�ش؟

ق�شبان  داخ���ل  الأ�����رش  اإل  لي�ش  ه��ن��ا  ال��ق��ف�����ش 

الأيديولوجيا، �شواء كانت هذه الأيديولوجيا تعبرياً 

ع�شبية  عن  اأو  فردية،   - �شخ�شية  م�شلحة  عن 

جماعية �شيقة، اأو عن النتماء اإىل فكرة على اأنها 

الف�شاء  على  القف�ش  فاإيثار  مطلقة،  حقيقة  ذات 

رغبًة يف اأمر ما،ل يعني �شوى العتداء على ماهية 

على  املتمرد  النبيل  الأنا  انت�شار  بو�شفها  الكتابة 

العادي املبتذل.

اإذ تتحول الكتابة تاأ�شي�شًا على هذه النزعة الرغبوية 

ال�شيقة ابتذاًل ما بعده ابتذال، انها تتحول اإىل لغو 

اإل �شيق الن�ش،  اإل. ف�شيق امل�شلحة ل ينتج  لي�ش 

اإن هذا  الأفق. ولعمري  الن�ش اخللو من  اإل  ل ينتج 

النوع من القف�ش لهو اأ�شد الأقفا�ش �شيقًا.

اأما الإقامة يف قف�ش اجلماعة ال�شيقة، فهو ال�شجن 

داخل هوية جماعة حتولت اإىل هوية فردية موعى 

اإىل  املثقف  ه��ذا  وحت��ول  تع�شبي.  نحو  على  بها 

موقف داخلها لي�ش اإل، ول يرى العامل اإل من زاوية 

هذا النتماء التع�شبي والتعبري عنه.

الأقفا�ش  اأن���واع  اأ���ش��واأ  القف�ش  م��ن  النمط  وه��ذا 

الأيديولوجية، لأنه قف�ش كتيم ل ي�شمح ل�شاحبه اأن 

يرى اإل ما كان داخل القف�ش. ومثقف القف�ش هذا 

يظهر يف حالت ال�رشاعات التي تتزيف ب�رشاعات 

يت�شم  خطاب  عرب  الهوية  ل�شان  فيكون  هوياتية، 

ب�شدة الزيف ،وبخا�شة اإذا تنكر خلف قيم رفيعة.

املطلقة،  الفكرة  وبخا�شة  الفكرة،  قف�ش  فيما 

ج��داً،  وا���ش��ع  قف�ش  داخ��ل  ح�شوره  رغ��م  فمثقفه 

يرى  ل  لكنه  العامل،  لروؤية  ما  قدرة  على  وانطوائه 

العامل اإل بعيون الفكرة دون اأي ح�ش نقدي، ودون 

اأي �شعور بالتاريخ.

فغياب النقد واحل�ش التاريخني يحول الفكرة مهما 

كانت عظيمة اإىل اأداة اغرتاب، والأخطر من ذلك انها 

على  وحتمله  اجلديد  روؤية  عن  �شاحبها  تعمي  قد 

معاداته وجتعله غارقًا يف الإبتذال.

اليومية،والعوام  الب�رش  حياة  حترير  ب��اأن  �شك  ل 

اأمر  الإب��ت��ذال  من  التكرار  و  العادة  يف  الغارقني 

الأ�شيل  الوجود  اأهمية  يلغي  م�شتحيل.ولكن هذا ل 

العوامل  الإ�شنام،وخلق  حتطيم  على  يقوم  ال��ذي 

اجلديدة التي تبعث على الده�شة والفرح.
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 ا�شتوحت الكاتبة الربيطانية اغاثا كري�شتي-1890 

البولي�شية  والق�ش�ش  الروايات  من  عدداً   )1976
تلتقي  كانت  حينما  الأث���ري  التنقيب  مواقع  من 

وم��ن خالل  الأو���ش��ط،  ال�����رشق  اخل���رباء، يف  بكبار 

الثاين  زوجها  مع  العمل  يف  ال�شخ�شية  خربتها 

ال�شري ماك�ش مالوان يف موا�شم التنقيب الأثري يف 

م�رش،  اإىل  املتوا�شلة  وزياراتها  والعراق،  �شوريا 

ومنذ بدايات القرن التا�شع ع�رش داأب عدد كبري من 

زيارة  على  الغربيني  والفنانني  وال�شعراء  الكتاب 

ليلة  األف  قراءة حكايات  بتاأثري من  العربية  البالد 

الأول  الربع  منذ  ترجماتها  انت�رشت  التي  وليلة 

للقرن الثامن ع�رش.

ويظل  امل�شت�رشقني،  م��اآرب  تاأتلف  اأو  وتختلف 

واإن�شانيًا  وعلميًا  ثقافيًا  كري�شتي  اغاثا  ا�شت�رشاق 

وعاطفيًا �شافيًا ومبهراً.

ما قبل الكتابـة

يف  ت��ورك��واي  يف  ال�شعيدة  طفولتها  اغاثا  عا�شت 

الرلندية  اأمها  مع  بريطانيا،  من  الغربي  اجلنوب 

در�ش  الذي  ميلر  فريدريك  المريكي  واأبيها  ك��الرا، 

يف �شوي�رشا، واأختها الأكرب مارغريت واأخيها لوي�ش، 

وحر�ش والداها على تنويع درا�شتها بني الريا�شيات 

الآلت  على  العزف  يف  فربعت  والأدب،  واملو�شيقى 

املدر�شية  امل�رشحيات  يف  والتمثيل  املو�شيقية  

ولكن  والكتابة،  ال��ق��راءة  على  امل��ن��زيل  وال��ت��دري��ب 

انتهت بوفاة والدها، عندما كانت  ال�شعيدة  طفولتها 

درا�شتها  اأكملت  اأن  وبعد  ع�رش،  احل��ادي  عامها  يف 

تت�شوق  كانت  حملية  معاهد  ثالثة  اأهم  يف  الثانوية 

باري�ش  اإىل  فغادرت  الفرن�شية،  الثقافة  لكت�شاف 

اإىل ثالثة معاهد على التوايل خالل خم�ش  وانت�شبت 

�شنوات، وحينما عادت من باري�ش عام 1910 وجدت 

اأن اأمها مري�شة، واأن الأطباء ن�شحوها بال�شتجمام 

اإىل  اأم��ه��ا  م��ع  اغ��اث��ا  ف�شافرت  داف��ئ��ة،  مناطق  يف 

ثالثة   " اجلزيرة  ق�رش  فندق   " يف  ون��زل  القاهرة، 

اأ�شهر، تخللتها زيارات متعددة اإىل املتحف امل�رشي 

اأغاثا  بعدها  واأجنزت  وال�شياحية،  الأثرية  واملواقع 

رواية متعرثة بعنوان " ثلج فوق ال�شحراء " وبع�ش 

الق�ش�ش الق�شرية، التي مل تن�رش.

بد�ية �ل�صعود

كانت اغاثا تقراأ كل اأنواع الكتب التي جتدها، ولكنها 

القليلة،  البولي�شية  الروايات والق�ش�ش  اإىل  اجنذبت 

ومنها روايتا الكاتب الربيطاين ويلكي كولينز " ذات 

" والقمر احلجري" و�شل�شلة ق�ش�ش  الرداء الأبي�ش 

واأعمال   ،" هوملز  �شريلوك   " دوي��ل  كونان  ال�شري 

الكاتبني الأمريكيني رميوند �شاندلر وادغار اآلن بو.

وكانت بداية جناحها حينما ن�رشت روايتها الأوىل 

وروايتها   ،1920 بامتياز" عام  غام�شة  " ق�شية 
الثانية " العدو ال�رشي" يف عام 1922، ثم روايتها 

الثالثة "جرمية يف ملعب الغولف"، يف العام التايل، 

وبرز يف اأ�شلوبها عن�رشا احلبكة البارعة والت�شويق.

تطالعنا يف بع�ش روايات اغاثا وق�ش�شها �شخ�شية 

مميزة، ت�شكل القا�شم امل�شرتك يف الأحداث املختلفة، 

هي املحقق هرقل بوارو الذي ظهر يف ثالث وثالثني 

ق�شرية،  ق�شة  وخم�شني  واأرب��ع  بولي�شية،  رواي��ة 

بلجيكي  �شابط  من  �شخ�شيته   اغاثا  وا�شتوحت 

واجلرحى  املهاجرين  اإج��الء  عمليات  يدير  ك��ان  

الأملان بلجيكا يف احلرب  اأن اجتاح  اإىل لندن بعد 

بندر عبد احلميد*

ا�ست�سراق اغـاثــا كري�سـتي

ولع بالنا�س والأماكن والتاريخ

�شاعر وكاتب من �شورية *



فهو  وطباعه،  مالحمه  وح��ددت  الأوىل،  العاملية 

اأناين،  �شاربان مفتولن، وهو  الوجه وله  بي�شاوي 

اأدواره  اأهم  يف  وبرز  خا�ش،   بذكاء  يتميز  ولكنه 

وا�شرتكت  اكرويد"،  روجيه  قتل  "جرمية  رواية  يف 

معه املحققة املوهوبة م�ش ماربل، التي ظهرت يف 

تقارن بني عمل  التي  اغاثا،  اأعمال  من  رواية   12
املحقق البولي�شي وعمل املنقب عن الآثار. 

حب وزو�ج وطالق

يف  كري�شتي  ار�شي  الطيار  بال�شابط  اغاثا  التقت   

ق�شة حب عام 1912 واتفقا على الزواج، وا�شتمرت 

عام  نهاية  يف  وت��زوج��ا  ع��ام��ني،  اخلطوبة  ف��رتة 

1914، ثم انتقال اإىل لندن يف الظروف ال�شعبة التي 
واكبت اندلع احلرب العاملية الأوىل، حيث ان�شمت 

بينما  امل�شت�شفيات،  يف  املتطوعني  فرقة  اإىل  اغاثا 

كان ار�شي يتنقل بني فرن�شا وبريطانيا، يف مهمات 

نهاية  بعد  اإل  املطاف  بهما  ي�شتقر  ومل  حربية، 

احلرب، ويف العام التايل ولدت ابنتهما روزالند التي 

عا�شت مع اأمها، بعد طالق الزوجني عام 1928. 

اأحد ع�رش  اأغاثا فجاأة ملدة  1926 اختفت  يف عام 

فندق  يف  ونزلت  مالحمها،  غ��ريت  اأن  بعد  يومًا، 

مغمور واّدعت اأن ا�شمها ترييزا نيل، من كيب تاون 

ال�شحافة  اختفاوؤها  و�شغل  اجلنوبية،  افريقيا  يف 

بريطاين  �رشطي   15000 العاملية والنا�ش ومنهم 

ال�شحف  اإح��دى  وخ�ش�شت  عنها،  بالبحث  ُكلفوا 

على  رداً  اختفاوؤها  وكان  عليها،  يعرث  ملن  جائزة 

طلب زوجها الطالق منها ليتزوج من امراأة اأخرى، 

بعد  �شينمائي  فيلم  اإىل  الختفاء  حادثة  وحتولت 

وبطولة  ابتيد  مايكل  اإخ��راج  من  عامًا،  خم�شني 

فاني�شا ريدغريف ودا�شنت هوفمان.

اإىل  قادها  والزمان  املكان  بتنويع  اغاثا  ولع  اإن 

املكت�شفات  ومعاينة  البعيد،  املا�شي  ا�شتح�شار 

الأثرية يف ال�رشق، وكان لها اأ�شدقاء ممن عملوا يف 

احلفريات الأثرية يف العراق، ف�شافرت والتقت عام 

1930، بني اأطالل مدينة اور، بخبري الآثار ماك�ش 
فتزوجا  عاما،  ع�رش  بخم�شة  تكربه  الذي  مالوان، 

واأور  نينوى  يف  الأثرية  احلفريات  يف  معًا  وعمال 

ومنرود والأربجية، قرب املو�شل.

اأرقام قيا�سية

اغاثا كري�شتي  اأعمال  اأن  الإح�شاء  ت�شري م�شادر   ��

التي  الوحيدة  وهي  العامل،  يف  مبيعًا  الأك��رث  هي 

ناف�شت اأعمال �شك�شبري، وترجمت اإىل اأكرث من مائة 

منها،  املباعة  الن�شخ  جت��اوزت  كما  لغات،  وثالث 

ن�شخة،  مليارات  اأربعة   ،1976 عام  وفاتها  قبل 

هناك  يكن  مل   " روايتها  مبيعات  جت��اوزت  بينما 

اأحد" مائة مليون ن�شخة.

�� ا�شتمرت العرو�ش املتوا�شلة مل�رشحيتها " م�شيدة 

 ،1952 عام  منذ  عامًا،  �شتني  لندن  يف  الفئران" 

ممثل   400 من  اأك��رث  اأدواره���ا  اأداء  على  وتناوب 

غري  حالة  يف  يومي  عر�ش   25000 من  اأكرث  يف 

م�شبوقة، وحتولت اإىل فيلمني �شينمائيني، وعر�شت 

يف  وهي  فيديو،  لعبة  اإىل  وحتولت  التلفزيون،  يف 

الأ�شل ماأخوذة عن ق�شة ق�شرية ن�رشتها اغاثا عام 

"الفئران العميان الثالثة". 1948 بعنوان 
الروايات  كتاب  جمعية  اأج��رت   2013 عام  يف   ��

البولي�شية ا�شتطالعًا للراأي �شم 600 كاتب انتخبوا 

رواية كري�شتي التي ن�رشت عام 1926" جرمية قتل 

روجيه اكرويد "، كاأف�شل رواية بولي�شية يف العامل، 

وهي متثل حجر الزاوية يف هذا املجال.

�� حتولت اأكرث من ثالثني رواية وق�شة من اأعمالها 

اإىل افالم �شينمائية، وحتولت اأكرث من ثالثني اأخرى 

واإذاعية  تلفزيونية  م�شل�شالت  اإىل  موؤلفاتها  من 

واأ�رشطة فيديو.

ولعها  فمع  ت��ه��داأ،  ل  عا�شفة  اغاثا  حياة  كانت 

يف  تطوف  كانت  اليومية  بالكتابة  املتوا�شل 

القارات بكل و�شائل النقل، لتعرف كل وجوه احلياة 

اأو  جميل  اأو  غريب  هو  ما  كل  وتكت�شف  العامل،  يف 

وال�شواطئ  وامل��دن  الطبيعة  يف  خميف،  اأو  عجيب 

ف��زارت  وطباعهم،  وتقاليدهم  و�شكانها  واجل��زر 

جنوب افريقيا وا�شرتاليا ونيوزيلندا وهاواي وكندا 

والوليات املتحدة وجزر الكناري وتركيا وغريها.

الطريق اإىل تل براك

1938قاد مالوان واغاثا ور�شة  ويف عامي1937 - 

تنقيب يف حو�ش نهر اخلابور، يف ال�شمال ال�رشقي من 

براك  تل  يف  ا�شتقرت  ثم  ب��ازار،  �شاغر  تل  يف  �شوريا، 

والقام�شلي،  الطريق بني مدينتي احل�شكة  يف منت�شف 
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والأحداث  وامل�رشات  املتاعب  تر�شد كل  اغاثا  وكانت 

رحلتها  يف  بها  مرت  التي  واملفاجاآت  وال�شخ�شيات 

اإىل بريوت وحم�ش ودم�شق وتدمر  لندن  الطويلة، من 

وحلب ودير الزور، و�شوًل اإىل احل�شكة، وذهلت من كرثة 

التالل املتناثرة يف اجلزيرة ال�شورية، وهي اأكرث مئة تل، 

ولكن ع�شقها ان�شب على تل براك، الذي ل ي�شبه غريه، 

بعد اأن ك�شف عن اأ�رشاره املخباأة، يف مدينة متكاملة، 

مبا فيها الق�رش و"معبد العني"، برموزه ال�شاحرة، التي 

ميتد  الذي  البعيد،  زمنها  يف  متح�رشة  بعا�شمة  تليق 

يف ع�رش الربونز بني نهايتي القرنني ال�شاد�ش والثالث 

قبل امليالد، وكان طيار فرن�شي اأول من �شور هذا التل 

عمالق  اأ�شطوري  كوح�ش  ال�شورة  يف  وبدا  اجلو،   من 

اأولهم  وكان  الباحثني،  اهتمام  �شورته  واأثارت  نائم، 

ماك�ش مالوان واغاثا كري�شتي. 

املكت�شفة  الأث��ري��ة  القطع  ت�شتقبل  اغ��اث��ا  كانت 

بالرتحيب، وحتاول اأن تكفكف دموع الفرح، ثم متنح 

مكافاآت  الرتاب  من  القطع  ينتزعون  الذين  العمال 

وت�شتخدم  �شديد  بحر�ش  القطع  وتنظف  جمزية، 

بت�شويرها  وتقوم  تلميعها،  يف  التجميل  اأدوات 

وتوثيقها قبل حفظها يف �شندوق خا�ش، وكانت 

طباعهم  وتر�شد  الور�شة  يف  العمال  كل  تعرف 

الأدوي���ة  وتعطيهم  واأولده����م،  ن�شاءهم  وتعالج 

العمل  يف  اكت�شبتها  التي  خربتها  ح�شب  املنا�شبة، 

التطوعي يف امل�شت�شفيات يف �شنوات احلرب.  

وخمتلفًا  ن��ادراً  كتابًا   1946 عام  اغاثا  ن�رشت   

يل  ق��ل  تعال   " بعنوان  وج��اء  كتبت،  م��ا  ك��ل  ع��ن 

اأدب  "، وفيه وجوه متعددة من متعة  كيف تعي�ش؟ 

ب��راك،  تل  يف  الآث���ار،  خبرية  ويوميات  ال��رح��الت، 

العراق،  �شمال  يف  الذكريات  لبع�ش  وا�شتعادة 

بلم�شات �شعرية م�شبعة باحلنني:

"..  بعد اأربع �شنوات من احلرب وجدت اأن م�شاعري 
التي  الأيام  تلك  نحو  ف�شيئًا،  �شيئًا  واجتهت  تغريت 

ق�شيتها يف �شوريا، ويف النهاية اندفعت اإىل جتميع 

كل م�شودات مالحظاتي ويومياتي امل�شطربة التي 

بداأتها من هناك ثم تركتها جانبًا، وبدا يل اأنها تعيد 

يل ذكريات طيبة يف الزمان واملكان ".

نزعة الكتابة اليومية 

تركت اأغاثا اإرثًا غنيًا من الروايات وامل�رشحيات 

البولي�شية الأكرث انت�شاراً يف الأدب العاملي 

احلديث، فن�رشت 66 رواية بولي�شية و 153 ق�شة 

19 م�رشحية،  ق�شرية يف 14 جمموعة ق�ش�شية و 

وجمموعتني �شعريتني، ون�رشت �شت روايات 

عاطفية حتت ا�شم م�شتعار هو "ماري وي�شتماكوت 

 ."
اليومية،  الكتابة  عادة  على  حري�شة  اغاثا  وكانت 

لتنفرد  الفنادق،  اأف�شل  يف  الزوايا  اأف�شل  واختيار 

مواعيد  يف  ال�شغرية  بطابعتها  الكتابة  وتوا�شل 

ال�شاعة  يف  ال�شاي  ���رشب  موعد  بينها  حم���ددة، 

اخلام�شة ع�رشاً.

وال�شموم  ب��الأدوي��ة  يتعلق  ما  كل  اغاثا  در�شت 

واأ�شاليب العالج، مما �شاعدها على تو�شيف جرائم 

الت�شمم ودقة النتائج التي ي�شل اإليها املحققون يف 

ت�رشيح ال�شحايا و الك�شف عن املجرمني، اإىل جانب 

واختيار  ال�شائكة،  ودوافعهم  �شخ�شياتهم  حتليل 

الأزمنة والأمكنة املختلفة لكل جرمية، ففي رواية 

جثة  ُتكت�شف  ال�رشيع"  ال�رشق  قطار  يف  جرمية   "
القطار  يف  �شباحًا  اخلام�شة  ال�شاعة  يف  ال�شحية 

يف  موت   " رواي��ة  ويف  حلب،  حمطة  يف  املتوقف 

النيل " جرت اجلرمية يف �شفينة، ويف رواية " موت 

بني الغيوم " حدثت اجلرمية يف طائرة، بينما جرت 

جرمية اأخرى يف مكتبة.

ذكرياتها يف  ا�شتوحتهما من  روايتني  كتبت    كما 

العراق وهما " جرمية بني النهرين" و " الذين و�شلوا 

بغداد" وجمموعة ق�ش�ش وق�شائد من وحي زيارتها 

اإىل القد�ش بعنوان " جنمة فوق بيت حلم "، ون�رشت 

ق�شة "جرمية يف البرتاء " من وحي زيارة الأردن، 

وق�شة "بيت يف تربيز" من وحي زيارة اإيران.

الذاتية  �شريتها  بكتابة  اغاثا  بداأت  يف عام 1950 

يف  وا�شتمرت  النمرود،  موقع  يف  هادئ  منزل  يف 

مل  ولكنها  الأخ��رى،  كتاباتها  جانب  اإىل  كتابتها، 

خم�شة  ع���ن  تن�رش اإل بعد وفاتها عام 1976، 

والأو�شمة  باجلوائز  مثقلة  وهي  عامًا،  وثمانني 

طائلة،  ثروة  روزالند  ابنتها  وورثت  والتكرميات، 

من ايرادات الكتب و �رشاكتها مع دار ن�رش " بوكر" 

1968، وبعد وفاة  البوكر عام  اأ�ش�شت جائزة  التي 

عامًا  وثمانني  خم�شة  عن   2004 ع��ام  روزال��ن��د 

كان  الذي  اأغاثا  حفيد  ماثيو،  ابنها  ورثها  اأي�شًا، 

يرافقها يف رحالتها الطويلة يف �شنواتها الأخرية.
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م�ساألة احلدود

الذي يوجد على اجلانب الآخر من احلدود، الغريب، 

ل  والذي  نف�ش جمموعتي،  اإىل  ينتمي  ل  الذي  ذلك 

اأفهمه، يف غالب الأحيان، ال"بربري" الذي مل اأ�شمع 

منه يف البداية �شوى "با،با،"، اأ�شوات غري مفهومة، 

واإذن يف  املقارنني،  اهتمام  يقع يف مركز  هو من 

مركز اأبحاثهم.

�لغريب  -  1
، يف الغالب، 

ُّ
 يوجد الغريب يف مكان اآخر. اإنه ي�شتقر

اأن  ميكن  اأخرى،  بلغة   
ّ

ويعرب )اأملانيا(  اآخر  بلد  يف 

يكون جاراً ي�شعه خارج اجلن�ش الب�رشي. 

)alien( دون اأن يكون "من بلدنا"، حتى اأن هناك 

معنى حديثًا يف الإجنليزية

الفهم،   عدم  الختبار،  طواعية  الغريب  ي�شتدعي   :

هذا  الفرن�شية  تعرف   étranger/ étrange
اجلنا�ش اللفظي القلق.

يف  خ�شو�شًا  الغربي  التقليد   
ُّ

يخ�ش ذلك،  ورغم    

مبكانة  الأجنبي  امل�شيحي،  ال��ي��ه��ودي-  نه 
ّ
مكو

مهمة. من بني التعليمات الإلهية التي نقلها مو�شى 

 20  ،22 ال�شفر،   ( اثنتني  جند  اليهودي  لل�شعب 

اأن  الغريب. يجب  9(، وتتعّلق بعدم ا�شطهاد  و23، 

نالحظ اأن امل�شطلح يعنّي ذاك الذي ن�شتقبله بيننا 

التذكري  احلالتني،  يف  ر، 
ّ
ي��رب املنع  فهذا  وبالتايل 

باأن العربانيني كانوا هم اأنف�شهم غرباء. ويف اللغة 

نظر اإليك( باعتبارك غريبًا 
ُ
الفل�شفية: اأن تكون )اأن ي

لي�ش م�شاركة مباهية، اإنه �رشط وجود، وهذا ال�رشط 

قابل للتغري.

هو  الفرن�شي،  املقارن  الأدب  اأ�شاتذة  اأحد  افتتح    

يف   ،1980 مار�ش   12 بتاريخ  اأمبري،  جاك  جان 

اأطلق  كبرياً  مقارنًا  برناجمًا  مر�شيليا"،  "اأثيني 
عليه عنوان " من تاريخ ال�شعر"، رّكز فيه على اآداب 

الإ�شكندنافية(.  ال��دول  اإجنلرتا،  )اأملانيا،  ال�شمال 

منهج:  م��ب��ادئ  الفتتاحية  حما�رشته  يف  ر�شم 

معرفة الأعمال التي نتحدث عنها، الهتمام 

الفردية  وبالعبقرية  فيها  ل��دت 
ُ
و التي  باحل�شارة 

احلالة  تلّخ�شان  �شيغتان  هناك  م��وؤّل��ف.  لكل 

يجب  �شاعراً  ق 
ّ
تتذو لكي  ي�شرتطها:"  التي  الذهنية 

اأن ت�شعر بالغربة كليًا"، و"كل الأعمال اخلالدة يف 

كل الأزمنة تنتمي اإلينا".  هكذا فتح "ج.ج لمبري" 

اأجل فهم  اأنه لبّد، من  طريقًا �شتجعله لحقًا يعلن 

الأدب الفرن�شي، "من درا�شة مقارنة بدونها �شيبقى 

اأن  ميكن  اأجنبي  اأدب  كل  ناق�شًا".  الأدب  تاريخ 

ف�شائنا  من  باخلروج  القبول  �رشيطة  اأدبنا،  يكون 

لهذا  حقيقي  بفهم  ي�شمح  �رشط  اأن��ه  كما  اخلا�ش، 

الف�شاء.  اإن الأجنبي �رشوري من اأجل حتديد وفهم 

الوطني.

اأجنبية اآداب  اأجنبي،  اأدب   -  2
 1830 �شنة  الأجنبي  الأدب  كر�شي  اأن�شئ  منذ    

)ويف  الأجنبي"  "اإبدال  ي 
ّ
م

ُ
�ش ما  بفرن�شا  �ش 

ّ
تاأ�ش

واآداب  الفرن�شي  الأدب  1993(؛ فكّف  اإ�شبانيا �شنة 

ترجمة: حممود عبد الغني*

الأدب املقارن

)ف�شل من كتاب( اإيف �شيفريل

�شاعر وكاتب من املغرب *



ذات  املرجعيات  اإنتاج  عن  الكال�شيكية  الع�شور 

المتياز، بل الوحيدة، من جمموع الأدب.

اأجنبية؟ اآداب  اأم  اأجنبي  اأدب   -  1
اإن فرادة الكرا�شي اجلامعية الفرن�شية الأوىل تدل اأول 

على ت�شور �شامل لالأعمال القادمة من اخلارج اأكرث 

من الأعمال املاأثورة. واملجتمع الفرن�شي يعرف، بكل 

اأخرى.  ثقافات  بها  ُتنتج  التي  اللغات  تنوع  تاأكيد، 

ا�شترياد  كان  ع�رش،  الثامن  القرن  حدود  اإىل  لكن، 

الإنتاج  مع  باملقارنة  �شعيفًا  الأدب��ي��ة  الأع��م��ال 

اإ�شافة  اأو  بالرتجمات،  الأمر  تعّلق  �شواء  الوطني، 

اإىل ذلك، بالأعمال الأ�شلية. لقد كانت الرتجمة، اإىل 

 عن اللغة 
ّ
حدود حوايل نهاية القرن الثامن ع�رش، تتم

من  اأقل  بدرجة  الإيطالية،  الإ�شبانية،  الإجنليزية، 

اليونانية،  العربية،  اإ�شافة  الطبيعي  الأملانية. ومن 

وخ�شو�شًا الالتينية. لكن لهذه اللغات الثالث و�شع 

يف  اعُترب  ال��ذي  ال��ت��وراة،  لغة  هي  العربية  خا�ش. 

اليونانية  �شيء.  كّل  قبل  مقّد�شًا  ًا 
ّ

ن�ش اللحظة  تلك 

الن�رش  يف  مهمة  ح�شة  ت�شكالن   اللتان  والالتينية، 

مع  امل�شاواة  قدم  على  اإليهما  نَظر 
ُ
ي مل  والرتجمة، 

اللغات احلية، ول حتى كلغتني اأجنبيتني حقيقيتني: 

اإن الإن�شان املثقف يعرف على الأقل الالتينية، التي 

�شنتي  يف  بها:  ونرتجم  بل  بها،  نكتب  لغة  تبقى 

ترجمة  ديربون  اأنكوتيل  "ه.  اأجنز   1801-1802
لتينية 1Upanishadsل ال

 هكذا تدخل مقولة الأدب الأجنبي يف فرن�شا، خالل 

الأدب��ي-  النق�شام  من  ن��وع  �شمن  معينة،  ف��رتة 

اجلديد  الوافد  داخله  يتخذ  اأجنبي-  فرن�شي،  قدمي، 

التعليم  موؤ�ش�شات  داخل  ينت�رش  وهو  اإ�شافيًا  وزنًا 

العايل. لقد اأن�شئ "كر�شي اللغة والأدب ال�شاليف" يف 

الكوليج دي فران�ش �شنة 1840، وفتحت ال�شوربون 

�شنة  اأورب��ا  جنوب  يف  والثقافات  اللغات  كر�شي 

1880 اإلخ. ويف بداية القرن الع�رشين بداأت عبارة 
"لغات، ثقافات وح�شارات اأجنبية"، تثري النتباه، 
در�ش داخله 

ُ
يف اجلامعات، اإىل ال�شياق العام الذي ي

كل اأدب اأجنبي.

اأدب مهاجر اأجنبي،  اأدب   -  2
�شكله  على  ما  اأجنبي  اأدب  حافظ  ما  اإذا  اأحيانًا،   

الأ�شلي، واإذا كانت بع�ش البلدان اأكرث ا�شتقبال من 

يف   
ُّ
يتم معني  اأجنبي  اأدب  اإىل  الولوج  فاإن  اأخ��رى، 

الغالب بوا�شطة الرتجمة: هذه الأخرية هي القاعدة 

الطبيعية ملعرفة الأجنبي، (؛ على هذاRHLFاإل اأن 

بع�شها ينتهي بعدم اندماجها يف تراث املجموعة 

الوطنية التي ا�شتقبلتها) 1997-3، 

�شبيهة  تثريها  التي  الق�شايا  تكون  امل�شتوى 

داخل  املهاجرين  الأ�شخا�ش  تعرت�ش  التي  بتلك 

املجموعات التي ت�شتقبلهم.

فقد  مكانه؛   
ّ

غري عمل  اأول  هو  مًا 
َ

مرتج عمال  اإن    

فرت�ش اأنه يوجد يف نف�ش 
ُ
ُكتب يف البداية جلمهور ي

�ش 
ّ
امل�شتوى الذي يوجد فيه، وهو على و�شك اأن ي�شو

 من هيئته. 
ّ

على قارئ حذر اأو مبتدئ، رغم اأنه غري

فهل من ال�شهل اإبرام �شفقة معه؟ هل �شيبقى مطبوعًا 

الأ�شل؟ وبالعك�ش من  التي ظهر بها يف  باملالمح 

اإىل  حتى،  حتريف  عليه  طراأ  هل  اندمج؟  هل  ذلك، 

بلد  الأ�شلية يف  بالأعمال  �شبيهًا  اأ�شبح  اأنه  درجة 

وتقدمي  فراغ،  مللء  حّقًا  جاء  فعال  هل  ال�شتقبال؟ 

الرتجمة  اإن  �رشوريًا؟  كان  هل  باخت�شار:  جديد؟ 

متنح تاأ�شرية دخول جتعل من الي�شري عبور احلدود 

اأكرث  والإيديولوجية(  )ال�شيا�شية  الرقابات  جعلتها 

الثقافية  اجلمارك  اجتياز  �شوى  يبق  ومل  مالءمة، 

والفنية، التي لي�شت دائما الأكرث ت�شاهاًل.

"جهوية" اآداب   -  3
الأمة-اللغة-  واح��دة:  دفعة  د 

ّ
املوح املرّكب  اإن    

بلجيكا،  نعتقد.  اأن  ميكن  كما  �شائعًا  لي�ش  الأدب 

الل�شان؛  متعددة  دول  هي  �شوي�رشا،  الهند،  كندا، 

بها  تحّدث 
ُ
ي لغات  الإ�شبانية  الإجنليزية،  الأملانية، 

 hochdeutsch يف دول عديدة، يف حني اأن 

مكتوبة  اأعماًل  يدرجون  الأمل��اين  الأدب  موؤرخي 

بلهجات خمتلفة متامًا �شمن ال�"هو�شدوت�ش" 

اأو  غ��وت��ه  يها  كتب  ال��ت��ي  ال��و���ش��ط��ى(  )الأمل��ان��ي��ة 

هوفمان�شتهال.

دة، 
ّ

املوح لالأمة  النموذجي  البلد  ذاتها،  فرن�شا  يف   
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هناك ُكّتاب اأّلفوا بالألزا�شية، والبا�شكية، الربوتانية، 

الربوفان�شية. ما هو و�شع هذه الأعمال؟ اإنها توجد 

يف لغتها اخلا�شة، بقيمها اجلمالية اخلال�شة، لكنها، 

اإذا ُترجمت  اإل  اإل لأقّلية،  ب�شكل عام، لي�شت متوّفرة 

اأنف�شهم(.  ُكّتابها  طرف  من  )وعمومًا  الفرن�شية  اإىل 

�شاهمت  اأنها  الرومان�شية  احلركة  ا�شتحقاقات  ومن 

طبعة  ن�رش  اإن  �شفهية.  كانت  اأعمال  عّدة  تعميم  يف 

مزدوجة اللغة، بروتانية-فرن�شية من طرف "ه. دي 

اإ�شارة لهتمام  كان   1837 �شنة   
فيلوماركي")2( ل 

 Barzaz Breizل 
)3(

فرن�شي بثقافة �شلتية

الأورب��ي  النجاح  من  ال�شنني  ع�رشات  بعد  اأ�شلية، 

املن�شورة   
"اأو�شيان")4( ق�شائد  حّققته  الذي  الباهر 

.
من طرف "ماكفري�شون")5(

 Barzaz اأو   Mirèio اأجنبية.  اآداب  خانة  يف   

النظر  وجهة  جانب  اإىل  طبعًا  نقف  لن    Breiz
الفرن�شية، فن�شنف

لن  احل����الت،  ك��ل  يف  امل��ق��ارن،  الأدب  اأن  كما   

اأي�شًا  طرح 
ُ
ي الأ�شئلة  من  النوع  هذا  يتجاهلهما. 

مبفاهيم خمتلفة اأحيانًا يف بلدان اأخرى. اإن الأدب 

الق�شتالية6،  باللغة  اأدبية  اأعمال  يعرف  الإ�شباين 

وحدة  الهند  وت�شكل  والبا�شكية.  الكاتالنية  واأي�شًا 

وطنية على م�شتوى الدولة ل تتحّدد اإطالقًا بتوحيد 

اأمة  اإنها  الربيطاين؛  الوجود  عن  م��وروث  ل�شاين 

متعّددة الل�شان، وغنية باآداب مكتوبة بالإجنليزية، 

البنجالية، الهندية، الأوردو، التاميل، اإلخ. ما يجعلنا 

اأن بنية الأدب الهندي احلديث نف�شه )باملفرد(   
ُّ
نقر

كانت دوما، يف حّد ذاتها، "مقارنة". 

اأخرى(  وفونيات   ( فرانكفونية  اأجنلوفونية،   -  4
اأي�شًا  يظهر  الأجنبي"  "الأدب  مفهوم  تعقيد  اإن    

ال�شبكة  اجتيازها  من  متّكنت  التي  ال�شعوبات  يف 

املنت�رشة  اللغات  بع�ش  م��ن  امل�شّكلة  العاملية 

عامليًا. اإن م�شطلحي "فرانكفوين" و"فرانكفونية"، 

اللذان جتاهلهما معجم "ليرتي"، ومل يظهرا اإل يف 

ابتداء  انت�رشا  واللذان  ع�رش،  التا�شع  القرن  اأواخ��ر 

من الن�شف الثاين القرن الع�رشين على اخل�شو�ش، 

 
"والوين")7( يف  ال�شتعمال.  يف  �شعوبات  يطرحان 

بلجيكا"؛  يف  فرن�شية  "اآداب  بعبارة  التم�شك  يتم 

الأدب  اأو   
)8(

الروماندية �شوي�رشا  اأدب  عن  ونتحدث 

يف  الفرانكفونية.  اإفريقيا  ُكّتاب  عن  لكن  الكيبكي، 

الأمر املناطق املتحدثة  الأجنلوفوين، يتعّلق  العامل 

، لكن يوجد اأي�شًا، يف نظر العديد من 
)9(

بالإجنليزية

يوؤّكد  الذي  ال�شيء   ،
)10(

اأدبي كومويلت  اجلامعيني، 

الطابع ال�شيا�شي للمفهوم؛ واإذا عايّنا ظهور  اإ�شارات 

نقبل  اأن  يجب  فاإنه  الأمريكية"،  عن  "مرتجم  مثل 

باأن اللغة الر�شمية يف الوليات املتحدة الأمريكية 

التي  الآداب  هذه  ن�شع  اأين  اإذن،  الإجنليزية.  هي 

تتخطى الإطار الوطني؟

خمتلفة  مب�شطلحات  نف�شه  ال�شوؤال  ه��ذا  يطرح   

امل�شماة  الآداب  بخ�شو�ش  اأعاله  املثارة  تلك  عن 

اأو  باري�ش  من  �شخ�شًا  اأن  م��وؤّك��داً  لي�ش  جهوية. 

اأو  الكيبك،  من  رواية  اإىل  ي�شل  اأن  ميكن  بروك�شيل 

الأفكار  املحلية،  الكلمات  الأنتيل:  اأو  العاج  �شاحل 

الأ�شطورية، املعجم، البنيات النحوية، ت�شّكل عقبات 

تكفي هذه  لكن، هل  امل�شتعجلة.  القراءة  اأمام  تقف 

اإىل  الروايات  هذه  ل 
ّ
تتحو حتى  الأجنبية  العنا�رش 

خمتلف  يف  الفرن�شية،  اللغة  هل  اأجنبية؟  اأعمال 

فرانكفونية-  لثقافة  داً 
ّ

موح مبداأ  ت�شّكل  اأو�شاعها، 

هذا امل�شطلح الذي يدخل فيه اأي�شًا الأدب املكتوب 

بني  ترتّدد  الفرانكفونية  الدرا�شات  اإن  فرن�شا؟  يف 

املجالت الثقافية املقارنة وبني الأدب الفرن�شي.

العاملي  الأدب   -  3
 مع غوته، اأطلق هذا 

 يف حوار اأُجراه "اإيكرمان")11(

انت�رش  ما  وهو   ،
عاملي")12( "اأدب  مفهوم  الأخ��ري 

حتت نف�ش ال�شم. وقد دار نقا�ش حول ما كان غوته 

القتداء  مّت  هذه  رعايته  لكن  بال�شبط،  به  يق�شده 

من  اخل��روج  حاولوا  الذين  طرف  من  طواعية  بها 

اإ�شكالية وطنية �شارمة، خ�شو�شًا من طرف الذين 

اأن  يجب  ال��ذي  احلقل  هو  املقارن  الأدب  اأن  راأوا 

اأكرب  اأحد  اأعلن  وقد  العاملية.  هذه  بالعتبار  ياأخذ 

لن   ":)28  ،1974 )اإتيامبل،  منهم  الراديكاليني 

ينال )...( �شيئًا من عقلي، اإذا كان ذلك هو م�شتقبل 

اأو حني يريدون قراءة،  الإن�شان، حني يقراأ طالبنا، 
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 ،
)15(

 وهوبز
)14(

 ورابلي، وانغ ت�شونغ
)13(

جيبان�شا اإيكو

احلياة"   "  ،
الفراق")16( و"حزن  الغفران"  "ر�شالة 

اأوغ�شطني)...(  القدي�ش  و"اعرتافات"  ل�"�شيّليني"، 

"اأدبًا  املا�شي  القرن  يف  مي 
ُ

�ش ما  على  كان  فما 

عامليًا" اإل النزوع نحو هذا املثال." يف هذه اجلملة، 

رابلي  الزدواج��ي��ة:  من  ره 
ّ
تذم عن  اإيتيامبل   

ّ
يعرب

القرن  بداية  يف  �شاخراً  رحليًا  �رشداً  اأّلف  وياباين 

الثامن ع�رش؛ هوبز وموؤلف �شيني من القرن الأول، 

كل  اأن  يبدو  ق�شيدتان  ال�شيا�شة؛  يف  كتاب  موؤلف 

العربية  باللغة  مكتوبة  الأوىل  بينهما،  ق 
ّ
يفر �شيء 

)يتعّلق الأمر ب"ر�شالة الغفران"، يف القرن احلادي 

ع�رش(، والثانية باللغة ال�شينية ) القرن الثالث قبل 

من  اإيطايل  رج��ل  مذكرات  الأخ��ري  ويف  امل�شيح(؛ 

باللغة  اإفريقي  واأخرى كتبها  ال�شاد�ش ع�رش،  القرن 

الالتينية يف القرن الرابع. 

 اإن برامج قراءة مثل هذه، اإذا كانت م�شتفّزة، تظهر 

اليوتوبيا  من  د جزءاً 
ّ
واعتباطية. فهي جت�ش مغالية 

ن 
ّ
يكو ما  اإىل  ت�شري  لكنها  احلقل.  هذا  يخفيها  التي 

اأ�شا�ش امل�رشوع املقارن: الف�شول، مبعناه الإيجابي 

مثلما هو منوذج بداية القرن الثامن ع�رش، مقرونًا 

زها 
ّ
بالرغبة يف تاأ�شي�ش مو�شوع للدرا�شة. اإن ما ميي

�شة 
ّ
هو اأن تعيد لالأعمال الأجنبية و�شعيتها كمحر

على اختبار الأدب، بالذهاب بالنتباه اإىل اأبعد من 

الكال�شيكية،  الع�شور  يف  مقّد�شة،  بقيت  التي  تلك، 

"الكال�شيكيات  هي  مثلما  مت�شابهة،  تعد  مل  والتي 

العاملية"، عالوة على غوته نف�شه، دانتي، �شيك�شبري، 

�شريفانت�ش، اأندر�شون، ت�شيخوف، عمر اخليام... ومع 

ذلك فاإن الأدب العاملي يف القرن الواحد والع�رشين 

يجب اأن يحذر من ي�شبح مدفنًا للعظماء. وحتى اإن 

الآداب  من  عدد  اأكرب  يف  الكربى  الأعمال  اإىل  امتّد 

من  مفتوحًا  عًا 
ّ
جتم يبقى  اأن  عليه  ف��اإن  املمكنة؛ 

اأخ��رى  ب��اآداب  املتعّددة  عالقاتها  حيث  الأع��م��ال 

�شت�شاهم )بحق( يف تطوير نزعة اإن�شانية عاملية.

املقارنة حدود   -  4
ومع  بداهة؛  الأكرث  �شّك  بدون  هي  اللغة  حدود  اإن   

ذلك فلي�شت هي الوحيدة التي ينبغي اأن ت�شغل بالنا 

يف الأدب املقارن.

ن�ص؟ اأم  اأدبي  عمل   -  1
املزدوج  الن�شاط  حتت  عمومًا،  ال�شبعينيات،  منذ   

م�شطلح  فر�ش  وال�رشديات،  الل�شانية  للدرا�شات 

"ن�ش" نف�شه ب�شكل وا�شع لتحديد ال�شيء اللغوي الذي 
�شريتبط  "عمل".   "اأثر" اأو  عو�ش  الدرا�شة،  ي�شتحّق 

هذا التوجه بهاج�ش الهتمام الكلي بالعالمات التي 

اأن  ميكن  التي  بالوظائف  اللغة،  ا�شتعمال  مينحها 

تّطلع بها هذه الكلمة، هذا ال�شوت، اأو هذه املجموعة 

الذي  التقني  املعجم  اإن  الأ�شوات.  اأو  الكلمات  من 

املوازي  الن�ش   ،
)18(

 -  
جينيت")17( "جريار  اقرتحه 

اأي�شًا  ميكن   (  ،
)20(

املوازي الن�ش   ،
)19(

اخلارجي

(- يذهب نحو هذا 
)21(

اإ�شافة: الن�ش املوازي الداخلي

املعنى، ونف�ش ال�شيء بالن�شبة لل�رشوح ذات الطبيعة 

 .
ال�شطالحية عن الن�ش مثل "ن�شيج")22(

بني  بالتمييز  تاأكيد  بكل  "ن�ش"  م�شطلح  ي�شمح   

عريق  تقليد  لها  التي  الكلمة  وبني  الأدب��ي،  العمل 

يدافع عنها، مبا اأنه ارتبط منذ وقت مبّكر مع مفاهيم 

الأ�شالة واملطابقة مع نوايا املوؤّلف. ميكن اأن يبدو 

مع ذلك اأنه من الأهمية مبكان اعتبار اخلدمات التي 

"اأثر" �شمن بعد مقارن.  اأن يقّدمها م�شطلح  ميكن 

)ولي�ش  اأجنبي  باأثر  الآن،  حّد  اإىل  الأمر،  تعّلق  واإذا 

بن�ش اأجنبي(، فذلك لأن للعبارة فائدة متييز �شيء، 

ن 
ّ
ولي�ش فقط متتالية متما�شكة من الفونيمات تكو

املعنى، ب�رشف النظر عن احلامل الذي توجد عليه.

عن  الت�شاوؤل  هو  املقارنة  ا�شرتاتيجيات  اأوىل  اإن   

ما  ومالحظة  الآث��ار،  تظهر  �شكل،  اأي  وحتت  اأي��ن، 

بربامج  الأم��ر  تعّلق  �شواء  انتقالها.  اأثناء  يحدث 

الدرا�شية  واحللقات  التدري�ش-  بربامج  اأو  البحث 

لالأ�شتاذة الباحثني يف اجلامعة تنتمي لهما معًا- 

للتحّكمات  بال�رشورة  ينتبهون  املقارنني  ف��اإن 

يكفي  لها. 
ّ
الن�ش، حتم فقط  ولي�ش  الأثر،  يقبل  التي 

اأن  ميكنها  التعديالت  من  جمموعة  اأن  ن�شجل  اأن 

ر�شوم  الأجزاء، يف وجود  ال�شكل، يف عدد  توؤثر يف 

)اأو تقوم بتعوي�شها(، يف اإقحامه )اأو عدم اإقحامه( 

اأو  التقدمي  �شل�شلة معينة، يف ح�شور خطاب  �شمن 
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لت 
ّ
امل�شاحبة... كل اأثر معر�ش ملجموعة من التحو

) فقط ب�شبب الت�شحيحات التي يدخلها املوؤلف على 

�ش 
ّ
مدار الطبعات املتتالية(، لكن الأثر الأجنبي معر

تتوقف  ل  التحّكمات،  من  ملجموعة  خا�ش  ب�شكل 

فقط عند ترجمة الن�ش.

ا تخ�شع ل�رشوط قرائيته، من 
ّ
اأثٍر م  اإن طرق قراءة 

جهة  من  ميكن  املعاجلة.  من  اأخ��رى  من��اذج  بني 

ن اأن التقنيات املعا�رشة التي تعمل على 
ّ
اأخرى نخم

واملعاجلة،  القراءة  طرق   
ّ

تغري والتي  الآثار،  رقمنة 

�شتجيب عن م�شاكل جديدة. 

عام اأدب  مقارن،  اأدب   -  2
"عام"  نعت  اإدخ��ال  مّت  تقريبًا،  �شنة  اأربعني  منذ   

�شمن م�شطلحية الدرا�شات الأدبية، ويف فرن�شا كما 

يف بلدان كثرية، اتخذت عبارة "اأدب عام ومقارن" 

لها  "اأدب عام" وحدها  المتداد. وعبارة  نوعًا من 

واأمناء  للُكتبيني  بالن�شبة  اأن تكون غام�شة:  �شلبية 

املكتبات العامة، هي ت�شري فئة من الأعمال، وهي 

بالن�شبة للمتخ�ش�شني يف الأدب هي مقاربة نظرية 

لهذا الأخري )اإنها اإذن قريبة من "نظرية الأدب"(.

بهدف  هو  "مقارن"،  بنعت  املقرون  وا�شتعمالها،   

الأدب،  مفهوم  اختبار  هاج�ش  منظورين:  رب��ط 

ن من 
ّ
واعتبار "منٍت" لي�ش فقط متنوع بل اأي�شًا متكو

تقاليد خمتلفة. هكذا و�شعت العديد من الأعمال لها 

كهدف حتديد نظرية الأنواع الأدبية بالرتكاز على 

"منٍت" اأكرث اأو اأقل ات�شاعًا؛ لكن، ولوقت طويل، قام 
الكال�شيكية  الع�شور  عن  املوروث  النموذج  �شوخ 

ُ
ر

– اليونانية اأ�شا�شًا- املقرون باجلهل بالآداب غري 
اأوربا؛ فجعل  اآداب  بع�ش  بدرا�شاته عن  الأوروبية، 

اآداب  واكت�شاف  الأخرى،  احل�شارات  على  النفتاح 

الغريب  اإىل  اللجوء  اأمر  من  م�رش(  )الهند،  املا�شي 

م�شاألة معّقدة و�رشورية يف نف�ش الآن. 

طرح  اإىل  اإذن،  الأدب،  يف  الأبحاث  عاملية  قادت   

"فن  اأر�شطو  كتاب  �شاد  لقد  الأ�شئلة.  من  العديد 

الذي  الأدب  مفهوم  على  دائمة  بطريقة  ال�شعر" 

على  كثرياً  بالعتماد  واإنه  لنف�شها،  اأوروبا  كونته 

نظريات  تطوير  مّت  كمقيا�ش  الفريد  املفهوم  هذا 

اأخ��رى.  ثقافات  على  واحلكم  عاملية،  قيمة  ذات 

وحول  "املحاكاة"،  حول  النقا�شات  اأ�شبحت  فهل 

"التطهري"- وهما مفهومان اإغريقيان ظل معناهما 
م�شتوى  على  متجاوزة  النهاية  يف  م�شكلة-  يطرح 

�شيء،  كل  رغم  هناك،  اأن  اأم  العاملي"؟  "الأدب 
ما  الآداب؟  جمموع  داخل  ر�شدها  ميكن  ات 

ّ
متغري

دللة مفهوم ال�"ا�شتثناء"، حني يتعّلق الأمر ب�شعرية 

كّفت عن اأن ت�شبح معيارية؟.  

الهوام�ص

ت�شكل  ال�شن�شكريتية  باللغة  الفل�شفية  الن�شو�ش  من  جمموعة   -  1
الأ�شا�ش النظري للهندو�شية. )م(. 1 

 Théodore Hersart de la Villemarqué ) 1815-  2-

1895( فيلولوجي فرن�شي متخ�ش�ش يف الثقافة الربوطون. )م(. 
 Celtique  3-  

الهجري.  الثالث  القرن  من  ا�شكتلندي  غنائي  �شاعر   Ossian  -  4
كتب جمموعة من الق�شائد ُترجمت يف البداية اإىل اللغة الإجنليزية بني 

1760 و1963 من طرف ال�شاعر جيم�ش ماكفري�شون.. )م(.
�شنة  ولد  اإاجنليزي  ومرتجم  �شاعر   James Mcpherson  -  5
رف برتجمته 

ُ
1736 ب"روثفن" وتويف �شنة 1796. �شاعر ا�شكتلندي ع

لل�شاعر "اأو�شيان")م(.

Castillane - 6 لغة رومانية ُتتحّدث بها يف اإ�شبانيا ويف العديد من 
دول اأمريكا ويف العديد من دول العامل. )م(.

Wallonie  - 7
اللغة  �شكانها  يتحدث  �شوي�رشا  يف  Suisse romandeمنطقة   8-

الفرن�شية.  

 .English-speaking countries  9-

.Commonwealth literature   - 10
كاتب   )Johann Peter Eckermann ) 1792-1854  -  11

و�شاعر ومفكر اأملاين معروف بحواراته الكثرية مع غوته. )م(. 

Weltliteratur بالأملانية    - 12
وتويف   1765 �شنة  ولد  ياباين  اأديب    Jippensha Ikku  -  13

يف 1831:

 Wang Tch’ong  - 14
على  قوي  تاأثري  له  اإجنليزي  فيل�شوف   Thomas Hobbe  -  15

الفل�شفة ال�شيا�شية احلديثة : 

16 - "حزن الفراق" هي اأول ق�شيدة �شينية طويلة )372 بيتُا �شعريًا( 
كتبها ال�شاعر "كيو يوان" من مملكة "�شو". 16 

 .G. Genette، Seuils، éd. Seuil، 1987   - 17
.Hypotexte   - 18

 .Epitexte  - 19
 .Paratexte  - 20

.Péritexte  - 21
.)Tissu ) latin : textus  - 22
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عتبات املجموعة

القا�ص  علينا  يطل  الأوىل  الق�ص�صية  جتربته  يف 

)ُدمى  املعنونة  مبجموعته  الفار�صي  علي  الُعماين 

ال�صفيح(.

 ومن خالل عتبة العنوان يتبادر للمتلقي اأمران، الأول 

والفرح،  وال��رباءة  الطفولة  اإىل  حُتيل  الُدمى   مفردة 

وكذلك حُتيل اإىل اللعب، فالُدمى دائما مرتبطة باللعب 

املفردة  من  ن�شت�شف  اأن  ن�شتطيع  هنا  ومن  وامل��رح، 

الأوىل يف العنوان اأن ثمة من �شيدخلك يف لعبة ال�رشد 

ال�شفيح  فمفردة  الثاين  الأم��ر  اأم��ا  احلكاية،  وملعب 

تفرعة يف ذهنه، 
ُ
تعددة وم

ُ
فتحيل القارئ اإىل دللت م

والهام�شي،  واحلاجة  الفقر  اإىل  يحيلك  ال�شفيح  فهذا 

الثبات  وعدم  ال�شخونة  دللة  اإىل  كذلك  يحيلك  وقد 

والتحول واإىل الن�شيان واملتحرك ومدن ال�شفيح.

من  حرية  يف  املتلقي  يقف  العنوان  هذا  خالل  ومن 

اأمره، كيف ا�شتطاع هذا القا�ش اجلمع بني مت�شادين 

جهة  من  وامل��رح  والطفولة  ال��رباءة  بني  املعنى  يف 

وبني الفقر والهام�شي والب�شيط من جهة اأخرى؟

هل ثمة لعبة �رشدية يحاول القا�ش اأن يند�ش خلفها 

غري  اأخ��رى  ُدم��ى  ثمة  وهل  املتلقي؟  حرية  لي�شاهد 

املجموعة؟  هذه  يف  تلعب  اأن  ميكنها  ال�شفيح  ُدمى 

اأ�شا�شيا  حمركا  يكون  اأن  ال�شفيح  لهذا  ميكن  وهل 

يف اأحد ن�شو�ش هذه املجموعة؟ كيف �شنع القا�ش 

الُدمى يف واقع ملتهب بالتناق�شات والظلم والطبقية 

وفقدان العدالة الجتماعية؟ وملاذا جعل لهذا ال�شفيح 

ُدمى كثرية ولي�ش ُدمية واحدة؟

 اإجابات جاهزة لالأ�شئلة ال�شابقة بقدر 
َ
ل اأُريد اأن اأطرح

ما اأريد من القارئ اأن يفكر يف دللت الن�شو�ش، فهذه 

املجموعة التي تكونت من اثني ع�رش ن�شا ق�ش�شيا، 

والتي ُتعترب التجربة الأوىل للقا�ش يف الن�رش، جاءت 

وبلغة  ال�رشدية،  الأ�شاليب  يف  كمة 
ُ

حم ن�شو�شها 

بالرغم  خمتلفة،  وبثيمات  جيدا،  م�شقولة  ر�شيقة 

عوامل  يف  ومييل  ينحاز  الفار�شي  علي  القا�ش  اأن 

لالأ�شئلة  واملفجر  وال�شادم  الهام�شي  اإىل  ن�شو�شه 

وو�شع  بذكاء  ن�شو�شه  ثيمات  اختار  وقد  والرمزي، 

م�شافة بينه وبني ال�شخ�شيات، وجعل النهايات عالقة 

ون�ش  امل�شلم  بوذا  كن�ش  املتلقي  ذهن  يف  وموجعة 

ُدمى ال�شفيح.

يتجاوزها  اأن  القارئ  ي�شتطيع  ل  التي  العتبات  ومن 

يف هذه املجموعة، عتبة الإهداء التي و�شعها القا�ش 

املاألوف  بذلك  ليك�رش  للمجموعة،  الغالف اخللفي  يف 

واملعتاد، وجاء يف الإهداء " اأيها الفقراء، واملحزنون، 

ال��ربد  ع��ن  وامللتحفون  وامل��ح��رم��ون،  والبائ�شون، 

بالربد، واجلائعون، وامل�رشدون..........

اإن اآلمكم وخزات دفعتني � كما فعلْت بكثريين غريي 

وزيف  احلياة  ه�شا�شة  عن  والكتابة  التفكري  اإىل   �

الأخالق. ولكم فقط اأهدي هذه املجموعة".

التي و�شعت يف  الإه��داء  كلمة  التمعن يف  من خالل 

نهاية املجموعة الق�ش�شية، ندرك ملن يكتب القا�ش، 

املجموعة  هذه  ون�رش  الكتابة  اإىل  دفعه  ال��ذي  وما 

 حمود �صعود*

ُدمى ال�سارد

و�شفيح احلكاية لعلي الفار�شي

* قا�ش من ُعمان  



املمار�شة  من  طويلة  �شنوات  بعد  التوقيت،  هذا  يف 

وال�شتغال على الكتابة الق�ش�شية.

ع��وامل  كذلك  ل��ك  يتك�شف  الإه���داء  كلمة  خ��الل  م��ن   

الفار�شي  �شابقا فعلي  قلنا  وثيمات املجموعة، وكما 

ول  الهام�شي،  اإىل  وفني  وجمايل   
ّ
كلي ب�شكل  ينحاز 

يقول ذلك ب�شكل مبا�رش وتقريري، بل من خالل الفن 

وفعل الق�ش، ومن خالل اللغة التي حتيل اإىل م�شامني 

كثرية بقليل من املفردات.

عواملها،  من  ج��زءا  تك�شف  املجموعة  عتبات  رمب��ا 

ولكن بكل تاأكيد ل تك�شف ما بداخل هذه املجموعة، 

لذا ا�شتغل القا�ش جيدا على عتبات جمموعته ليجذب 

املتلقي اإىل لعبته الق�ش�شية و�شفيح عوامله وثيماته.

الدخول اإىل �سفيح ال�سرد وُدمى 

�ل�صخ�صيات

عنوان  اأخ��ذ  ال��ذي  املجموعة  م��ن  الأول  الن�ش  يف 

اأمام  اأنت  ال�شفيح(  ُدمى   ( ب�  عنون  الذي  املجموعة 

ال�شخ�شيات  ومتعدد  فكرته،  يف  ج��دا  عميق  ن�ش 

بالرغم من وجود �شخ�شية مركزية ُتدير لعبة احلكاية، 

ينعدم  احلدث  ت�شعيد  امل�شرتكة يف  ال�شخ�شيات  هذه 

يدلنا  ل  ب��اأن  يتعمد  القا�ش  وك��اأن  احل���وار،  بينها 

ومن  الن�ش  يف  املظلوم  وم��ن  الظامل  هو  من  على 

لي�شت وظيفة  تاأكيد هذه  بكل   ( ال�شحية  اجلالد ومن 

الأ�شئلة  تثري  ال�رشدية  فالكتابة  الكتابة،  اأو  ال�شارد 

نوازع  الإن�شان  م�شاعر  وت�شرب  الإن�شانية  والهواج�ش 

النف�ش الب�رشية(  وكذلك خلوه من الأ�شماء لكي يدفعك 

لت�شديق حدوث هذه احلكاية يف اأي مكان واأي زمان.

الق�شة،  بطل  هو  للحكاية  ال�شارد  ال�شوت  يجعل  واإن 

�شوت  هناك  لي�ش  لأنه  مربكا،  الن�ش  هذا  من  يجعل 

اآخر يك�شف لك ما حدث يف الن�ش، وخا�شة لو عرفنا 

اأن ال�شارد �رشد حكايته التي حدثت بعد ثماين �شنوات، 

اآخر،  الثاين من احلكاية موجود يف مكان  واأن اجلزء 

اآباد يف الهند. وهذا البعد املكاين والزماين  يف حيدر 

ال�شارد /  بني زمن وقوع الق�شة وزمن �رشدها جعل 

تاأنيب  اأو  ال�شعور بالندم  البطل يتخفف من  ال�شاب / 

هذه  الق�شة  لبطل  ب��اأن  ن�شك  اأننا  بالرغم  ال�شمري، 

امل�شاعر، فهو �شارك يف اأحداث الق�شة مبح�ش اإرادته 

يف  يرد  مل  وكذلك  منه،  م�شبق  وتخطيط  وبت�شميم 

اأو  بالندم  اأح�شا�ش  اأو  م�شاعر  اأي  اإىل  ي�شري  ما  الن�ش 

ال�شعور بالذنب.

بها  حلم  التي  العابرة  املتعة  فكرة  على  قائم  الن�ش 

بطل الن�ش، هذه املتعة التي تتحول يف نهاية الن�ش 

�شن  تتعد  مل  هندية  فتاة  �شحيته  اإن�شاين  م��اأزق  اإىل 

وقدمني  مرقعة  مبالب�ش  مت�رشد  وطفل  ع�رش،  الرابعة 

اآباد.هنا متعة خطط  �شوارع حيدر  حافيتني جتوبان 

اأخرى  ومتعة  ج�شدية،  متعة  وهي  الق�شة  بطل  لها 

لكنك  وا�شحة،  غري  وهي  احلكاية؛  حكي  متعة  وهي 

تكت�شفها يف نهاية الن�ش عندما يحكي بطل احلكاية 

الق�شة لأ�شدقائه. وهنا تظهر مقدرة القا�ش يف مزج 

�رشدي  بخيط  اجل�شد  ومتعة  احلكي  متعة  املتعتني 

�شفاف.

احلكاية  يحكي  وه��و  الن�ش  بطل  ب���اأن  وال�����ش��ادم 

لأ�شدقائه؛ وما الذي فعله قبل ثماين �شنوات يف حيدر 

اآباد ل يعلم عن الطفل املت�رشد ول عن الفتاة التي نام 

معها ملدة اأ�شبوع يف فندق " الهوليدي اإن".

ل اأُريد �رشح الق�شة وتلخي�شها بقدر ما اأريد اأن نفكر 

الن�ش،  ه��ذا  يف  اجل��الد  ومعنى  ال�شحية  معنى  يف 

وكيف يفعل الرثاء بنفو�ش الب�رش وماذا تفعل �شكاكني 

الفقر كذلك باآلم الب�رش؟

�شخ�شيات  ثمة  اأن  �شنجد  الن�ش،  قراءة  نعيد  عندما   

يحقق  اأن  يف  وامل�شاركة  احلدث  ت�شعيد  يف  �شاركت 

جرمية  ويرتكب  متعته  النفط  بالد  من  القادم  ال�شاب 

ب�شعة بحق فتاة �شغرية من قرية فقرية يف حيدر اآباد. 

والغريب باأن ال�شخ�شيات التي �شاهمت ب�شكل حقيقي 

وكاأن  حوار،  بينها  يكن  مل  الن�ش  اأحداث  ت�شعيد  يف 

اأو كاأن هناك فعال  الن�ش قائم على ت�شعيد �شامت، 

م�شينا اأو جرمية �شتقع، فمدة ثالث �شاعات من الفندق 

الذي اأقام فيه البطل " الهوليدي اإن"  اإىل قرية الفتاة 

يف �شواحي حيدر اآباد مل تخلق اأي حوار بني ال�شائق 

واملرتجم وامُلال وبطل الن�ش. وكذلك ال�شت اأيام التي 

بالفندق مل  الفتاة يف غرفته  الن�ش مع  ق�شاها بطل 

يكن بينهما اأي حوار. ل اأدري هل هذا خلل يف الن�ش 

اأي حوار  القا�ش كان متعمدا على عدم وجود  اأن  اأم 

حتى ل يف�شد لنا جمال الن�ش؟ ماذا لو تكلم املرتجم اأو 
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ال�شائق اأو امُلال اأو بطل الن�ش خالل ال�شاعات الثالث؟ 

حتى لو كان الكالم على تقنية املنولوج الداخلي. هل 

كل  نوايا  �شيك�شف    � حدث  لو   � احلوار  اأو  الكالم  هذا 

�شخ�شية يف الن�ش ودوافعها؟ عدم وجود احلوار اأف�شد 

اأي تعاطف مع �شخ�شيات الن�ش.

***  ***  ***

ومدققة  حمللة  بعني  الن�ش  ت��اأم��ل  نعيد  عندما 

ثمة  ودائما  اجلرمية  يف  امل�شاركني  اأدوار  �شنكت�شف 

 من بالد متخمة بالنفط؛ 
َ
�شحية. فهذا ال�شاب الذي قِدم

ولكنها قاحلة يف جوانب كثرية، هو �شحية ملجتمعه 

ممار�شة  على  باملقدرة  الرجولة  مفهوم  ربط  ال��ذي 

تناق�شات  يعي�ش  الذي  ال�شاب  هذا  فتاة.  مع  اجلن�ش 

اإنه  غريبة يف تربيته، فهو يبحث عن احل�شنات حيث 

له  دعواتهم  به  ي�شتجدي  للفقراء  الثالث  راتبه  دفع 

بالتوفيق والتقدم يف عمله، وبعدها مبا�رشة ي�رشف 

راتبه الرابع واخلام�ش يف املغامرة/ اجلرمية، والتي 

�شنعرف يف نهاية الق�شة باأن نهاية املغامرة �شيكون 

هناك طفل بعمر ال�شابعة مت�رشد يف �شوارع حيدراأباد.

التفكري يف  اإعادة  اإىل  الن�ش  النقطة يدعونا  ويف هذا 

معنى التدين، وخطورة فهم الدين من جانب املنفعة، 

ل  مغامراته،  ملمار�شة  الهند  اإىل  الذاهب  ال�شاب  فهذا 

ين�شى ترديد دعاء ال�شفر يف الطائرة ول ين�شى �شالة 

ال�شغرية  اآب��ادي��ة  احليدر  الفتاة  دم��وع  لكن  الفجر، 

خارج غرفته قبل مغادرته اإىل املطار للعودة لبالده، 

ول  دينية  عاطفة  اأي  حترك  مل  ب�شاقه،  مت�شبثة  وهي 

ال�شطحي للدين هو  الفهم  اإن�شانية بداخله. ورمبا هذا 

ما يزيد من ال�رشاع الداخلي بني نوازع ال�رش واخلري 

ح�شب املفهوم الديني.  

اأحداث  ت�شعيد  يف  م�شاركون  هناك  �شابقا  قلنا  كما 

ال�شاب  مغامرة  اإمتام  يف  كذلك  وامل�شاركون  الق�شة، 

املدقع  الفقر  دفعهما  ال�شغرية  الفتاة  فوالدا  البطل، 

لت�شليم ابنتهما / الطفلة اإىل رجل غريب مقابل حفنة 

من الدولرات، وكذلك رجل الدين الذي اأمت عقد الت�شليم 

ال���دولرات،  من  ن�شيبه  وا�شتلم  احل��دث  يف  �شارك 

ورجل  والفتاة  لل�شاب  الكالم  ترجم  الذي  واملرتجم 

ال�شفقة،  ا�شتلم ن�شيبه من  الفتاة  )امُلال( ووالد  الدين 

ولكنه مل يرتجم نتائج الأمل للفتاة بعدما تركها ال�شاب 

القادم من بالد النفط اأمام غرفة الفندق؛ وهي تبكي؛ 

وال�شائق  بالدموع،  بيدها  التي  الدمية  تبللت  لدرجة 

الذي قاد ال�شاب واملرتجم والرجل امللتحي اإىل قرية 

الفتاة يف �شواحي الهند �شارك يف احلكاية / املتعة / 

اجلرمية. حتى الفتاة نف�شها �شاركت يف اجلرمية بعد 

اأ�شهر، حيث رمْت بالطفل قرب كومة من القمامة.

بعد �شنوات من احلكاية، �شرنى طفال �شغريا مل يتعد 

فاملفارقة  اآب��اد.  حيدر  �شوارع  يف  يتعذب  ال�شابعة، 

نهاية  ويف  ن�شه،  يف  القا�ش  فجرها  التي  ال�شادمة 

الن�ش بالتحديد، حيث انتهى ال�شاب من �رشد الق�شة 

التي حدثت قبل ثماين �شنوات، ويف اللحظة ذاتها كان 

هناك طفل مي�شي يف �شوارع الفقر والت�رشد والبوؤ�ش، 

وكاأن القا�ش يقول لل�شاب الذي �رشد الق�شة، �شحيح 

اأن متعتك قد متت بدون معرفة اأحد من اأهلك، لكن ثمة 

روحا تتعذب يف الأر�ش، ل ذنب لها �شوى اإنها ولدت 

يف جغرافيا الفقر. 

اإذا كان الن�ش الأول �شافر بنا اإىل الهند لرنى جغرافيا 

الفقر وماآلته، فاإن الن�ش الثاين من املجموعة يغو�ش 
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بنا يف عامل الطفولة التي ُتهتك ب�شبب الفقر، فعنوان 

الذي  ف��الأب  كبري(  م�شتنقع  يف  �شغري  )حلم  الن�ش 

بالرغم  الوحيد  لولده  دراجة هوائية  �رشاء  ي�شتطع  مل 

الأول،  من تفوقه يف املدر�شة، وح�شوله على املركز 

يجعل من هذا الولد يغرق يف م�شتنقع كبري ل ي�شتطيع 

قبيل   " الن�ش  نهاية  لنا  تو�شح  كما  منه،  اخل��روج 

احلبل  ا 
ّ
وج��ار دموعه،  ا 

َّ
�شاح البيت  اإىل  عاد  املغرب 

كفار�ش نفقت فر�شه يف �شحراء مقفرة. ومل يعد بعدها 

الولد يحلم ب�شيء �شوى اأن تتوقف الأفواه الكثرية عن 

تهديده، وظلَّ مينحها اأجر �شكوتها الذي مل يتحقق.

ع�رشة،  الثانية  يتعد  مل  الذي  للطفل  ال�شغري  فاحللم 

ل اإىل كارثة عليه، فهذا الأب الفقري مل ي�شتطع �رشاء 
ّ
حتو

دراجة لولده، فغرق الولد يف م�شتنقع كبري، ونعود مرة 

اأخرى اإىل دور املجتمع وتكوينه لالأفراد، فهتك عر�ش 

هذا الطفل ب�شبب فقره ولأنه وحيد. فاملجتمع له دور 

يف غرق هذا الطفل يف م�شتنقع التوح�ش والتنمر.

متعة  فكرة  على  قائمان  والثاين  الأول  فالن�شان 

الفقر،  م�رشح  يف  املتعة  هذه  مت�شي  عابرة  ج�شدية 

ي�شاهمون يف ت�شعيد  الفقر  ماآلت  واملتفرجون على 

احلدث نحو الكارثة وهتك عوامل الطفولة. 

ويف �شياق ثيمة الفقر، ميكننا اأن نقرتب من ن�ش ثالث 

يف املجموعة يندرج يف هذا ال�شياق، ولكن الالعبني 

يختلفون والنهايات مغايرة عن الن�شني ال�شابقني.

الن�ش،  يف�شح  العنوان  امل�شلم(   )بوذا  بعنوان  الن�ش 

الذي  ما  للفكري  تدعوك  املفردتني  بني  املفارقة  هذا 

جعل بوذا م�شلما؟

القا�ش  ا�شتطع  املفارقة،  على  املبني  الن�ش  هذا  يف 

من  جمموعة  على  ينت�رش  وحيدا  بطال  لنا  ي�شنع  اأن 

الب�رش وعلى فقره، من خالل فهمه لفكر هذه املجموعة 

ومن  والفقري،  الب�شيط  البوذي  العامل  فهذا  الب�رشية، 

والديني  والجتماعي  الفكري  لالإطار  فهمه  خالل 

خالل  م��ن  اجل��م��ع،  ه��ذا  خ���داع  ا�شتطاع  للمجتمع 

وبهذه  الإ���ش��الم،  يف  بالدخول  واإيهامها  ت�شليلهم، 

اخلدعة وا�شتغالل العاطفة الدينية ملجموعة من الب�رش 

ا�شتطاع هزمية فقره، وذلك من خالل جمع التربعات 

له، عندما اأخربهم بفقره وفقر اأطفاله، فجمعوا له مال، 

مل يكتِف هذا العامل بهذه احليلة، فنكت�شف يف نهاية 

للم�شجد.  التابع  التربعات  �شندوق  �رشق  باأنه  الن�ش 

ولكن ال�شدمة الكبرية للقارئ وجلماعة امل�شجد باأنهم 

وجدوا متثال بوذا داخل �شندوق التربعات يف غرفة 

العامل الذي هرب باملال.

احلق  له  متلق  ولكل  املتعددة،  دللته  له  الن�ش  هذا 

يف تف�شري ح�شب الزاوية التي يراها يف الن�ش، ولكن 

للفرد  ميكن  كيف  الن�ش:  يف  واملهم  العميق  ال�شوؤال 

اأن يهزم جمموعة ويخدعها يف حميطها؟ وهل ميكن 

هذا  دفع  الذي  وما  للخداع؟  و�شيلة  يكون  اأن  للدين 

يتخل�ش  لكي  الدين  و�شيلة  البوذي ل�شتخدام  العامل 

من فقره؟ 

ومن  رمزي  ب�شكل  الن�ش  يطرحها  التي  الأ�شئلة  هذه 

الن�ش،  بنية  يحلل  باأن  املتلقي  تدعو  ال�شطور،  خلف 

نظرتنا  وحول  الدين  حول  اخلا�شة،  اأ�شئلته  ويطرح 

نحو الآخر املختلف.

ح�سور الآ�سيوي يف املجموعة

يف هذه املجموعة يح�رش الآ�شيوي يف ثالثة ن�شو�ش، 

وهذا  الأدوار،  اختالف  مع  الأ�شا�شي،  املحرك  ويكون 

يدل على وعي من القا�ش لكيال يكرر النظرة ال�شائدة 

لالآ�شيوي، بل يقول للقراء باأن هذا الآخر الآ�شيوي له 

اإن�شانية، واأن الفقر هو  مثلك من م�شاعر ومن جوانب 

الذي دفعه اإىل بالدك ليدفن فقره العميق.

هي  الآ�شيوي  فيها  ح�رش  التي  الثالثة   الن�شو�ش 

هذا  حارقة(  و�شم�ش  امل�شلم،  وبوذا  ال�شفيح،  ُدمى   (

كذلك  ويختلف  الآخر،  اإىل  ن�ش  من  يختلف  احل�شور 

دور احل�شور وامل�شاركة يف فكرة الن�ش، ففي الن�ش 

الأول ُدمى ال�شفيح ومبا اأن جزءا كبريا من الن�ش تقع 

الآ�شيوي  باأن م�شاركة  الطبيعي  الهند من  اأحداثه يف 

�شابقا،  ذلك  اإىل  اأ�رشنا  كما  واأ�شا�شية  كبرية  تكون 

ولكن املده�ش باأن بطل الن�ش القادم من بالد النفط، 

واأهلها وهم يف بالدهم، ولكن  الفتاة  ا�شتطاع خداع 

العامل  فهذا  الفكرة،  القا�ش  بّدل  امل�شلم  بوذا  ن�ش 

الب�رش  من  كبرية  جمموعة  هزمية  ا�شتطاع  الآ�شيوي 

و�رشقة اأموال امل�شجد وهو يف دارهم.

خمتلفة،  ففكرته  حارقة(  �شم�ش   ( الثالث  الن�ش  اأما 

بالد  يف  بالآ�شيوي  الآ�شيوي  عالقة  لنا  يبني  وهو 
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حمطة  يف  يعمل  ال��ذي  الب�شيط  العامل  فهذا  الغربة، 

ذلك  ي�شبه  ل  احلارقة  ال�شم�ش  حتت  البرتول  تعبئة 

الآ�شيوي الرثي، فهذا العامل الب�شيط ويف حلظة تاأمله 

باأحالمه.  ويفكر  يراجع  اأخذ  الرثي  الآ�شيوي  ل�شيارة 

لذا ل يتعادل حالة العامل الب�شيط مع احلالة املادية 

للرثي الآ�شيوي الآخر.

كتلة  لي�ش  كذلك  الآخر  باأن  لنا  يقول  القا�ش  وكاأن 

حتت  يعملون  الذين  الب�شطاء  العمال  فهناك  واح��دة، 

ويف  ال��ب��رتول  حمطات  يف  احل��ارق��ة  ال�شم�ش  اأ�شعة 

طبقة  وهناك  والتنظيف،  البناء  واأع��م��ال  ال�شوارع 

اأخرى اأر�شتقراطية لها و�شعها اخلا�شة ومنط حياتها 

املرتفة.

الن�شو�ش  يف  اخلطاب  م�شتويات  تعدد  نالحظ  اإذا 

ريد 
ُ
ي امل�شتويات  يف  التعدد  هذا  خالل  ومن  الثالثة، 

القا�ش اأن يقول لنا باأن هذا الآخر الذي يعي�ش بيننا 

اخلا�شة،  اأحالمه  وله  وال�رش  اخلري  ن��وازع  كذلك  له 

فهناك الفقري الذي يعمل حتت اأ�شعة ال�شم�ش احلارقة، 

وهناك الرثي الذي يعي�ش اأف�شل من حياة املواطن.

احليوان كرمز

يف  القا�ش  ا�شتخدمها  التي  التقنيات  �شمن  وم��ن 

جمموعته، ا�شتخدام احليوانات كاأبطال يف ن�شو�شه، 

فح�رش احليوان يف ن�شني )الكالب اجلدد، و�شكاكني( 

ففي الن�شني، ا�شتطاع القا�ش مترير اأفكاره الإن�شانية 

اأن  يريد  ورمبا  احليوانات،  عوامل  ا�شتخدام  خالل  من 

ميزج بني ما هو اإن�شاين وما هو حيواين.

يف ن�ش الكالب اجلدد، يناق�ش القا�ش فكرة الغرتاب 

تفعل  وم���اذا  ك��ائ��ن،  لأي  يح�شل  ال��ذي  وال��ت��دج��ني 

الن�ش كلبة قادمة  الكائن، فبطلة هذا  املدينة بحياة 

اإىل املدينة، ولكنها مل تتاأقلم مع  البادية  من �شهوب 

كالب املدينة، فاختارت العي�ش يف منطقة فارغة بني 

�شارعني، ومع تقدم الن�ش واأحداثه نكت�شف حتول هذه 

الكلبة اإىل اآكلة للع�شب. 

فكرة  ومتقنة،  ذكية  بطريقة  فكرته  القا�ش  مي��رر 

حياة  به  تفعل  وم��اذا  بالكائن  يلحق  ال��ذي  التحول 

املدينة وحداثتها.

فيه  الفار�شي  علي  يناق�ش  كذلك  �شكاكني  ن�ش  اأما 

فبطال  احليوانات،  با�شتخدام  متداولة  اإن�شانية  فكرة 

يحللها  اأن  يريد  التي  والفكرة  ث���وران،  هنا  الن�ش 

ويناق�شها هي فكرة احلرية، وفكرة اأننا اأحيانا ندخل 

يف ق�شايا جانبية وهام�شية وحروب وهمية، ونرتك 

ق�شايا مت�ش حياتنا وكرامتنا وحريتنا. 

ببالدة  الف�شح  ثريان  احلظرية  ثريان  تراقب  بينما   "
الثوران  اأما  اأ�شنانها،  بني  الياب�ش  التنب  تهر�ش  وهي 

احلياة  بها  تنعم  التي  احلرية  عن  عميا  فقد  القويان 

بال�رشاع  وان�شغال  حولهم،  من  الف�شح  ث��ريان  على 

لل�شيطرة على جزء من احلظرية املتوا�شع" 

واحليوان،  الإن�شان  يتقا�شمها  اأحيانا  احلرية  ففكرة 

لكن القا�ش مرر لنا فكرته عن �رشاعات الب�رش على 

فكرة احلرية والعبودية من خالل ا�شتخدام اأبطال من 

عامل احليوانات.

اأ�شتطيع القول باأن علي الفار�شي ومن خالل ن�شو�ش 

مبتعدا  الق�ش،  من  مده�شة  عوامل  لنا  قدم  جمموعته 

وتنوعت  والوعظية،  واملبا�رشة  التقريرية  اللغة  عن 

املجموعة يف عواملها وثيماتها و�شخ�شياته، بالرغم 

باأن هناك ثيمات رمبا تتكرر لكن ب�شكل خمتلف من 

�شاهدنا  املجموعة  هذه  �شفيح  ففي  اآخ��ر.  اإىل  ن�ش 

عوامل الفقر والطفولة املنتهكة وم�شاعر ال�رش واخلري، 

وعامل الع�شكر، وعامل احليوانات.

مرر القا�ش اأفكاره عن احلياة والآخر والدين وغياب 

احلرية  وغياب  الت�شلط  وع��امل  الجتماعية  العدالة 

بعيد  فني ق�ش�شي حمكم  ب�شكل  والطبقية  والغرتاب 

قراأ من زاوية 
ٌ
عن املبا�رشة، وكذلك لكل ن�ش ميكن اأن ي

ل  فهي  العميقة،  الن�شو�ش  �شفات  من  وهذا  معني، 

تعطي م�شتوى واحدا من التاأويل، بل هناك م�شتويات 

متعددة لكل ن�ش.   
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رواي��ًة،  اأم  كاَن  �ِشعراً  جديد،  كتاب  كل  �شدور  مع 

 ال�شاعر والروائي الُكردي ال�شوري �شليم بركات 
ُ
ثري

ُ
ي

ة الكتابة الربكاتية 
ّ
ملًة من الأ�شئلة، تتعّلُق مباهي

ُ
ج

التي  كتابته  البحت،؛  التجريدي  ه 
ّ

ن�ش ة 
ّ
وخ�شو�شي

ويف  الأ�شياء،  كّل  وتقول  �شيئًا،  تقول  ل  اأْن  تكاد 

مع   
ّ

الأب��دي عراكه  ًا، 
ّ
جلي يبدو  حيُث  نف�شه.  الوقِت 

وغري  غايرة 
ُ
م لعوامل  تناوله  جهة  من  �شواء  اللغِة، 

من  اأو  لذائقته،  ومفاجئة  للقارئ  بالن�شبة  ماألوفة 

عادًة  تكون  والتي  جُلملتِه  ة 
ّ
الأ�شلوبي البنية  حيُث 

ال�شعود  ة 
ّ
ثم اإْذ  معًا.  الآن  يف  وحميمة  �شاخبة 

والو�شوح،  الغمو�ش  والزفري،  ال�شهيق  وال��ن��زول، 

وهو  ه. 
ّ

ن�ش اأجواء  على  ت�شيطر  وال�شال�شة،  الكثافة 

واحلنكة،  ال�شالبة  املزيد من  متنها  اإىل  �شفي 
ُ
ي ما 

جنبًا  ب، 
ّ
وامُلحب امُلخيِف  التناق�ش  اإىل  بالإ�شافة 

ة واإتقان، 
ّ
اإىل جنب مع تلك املفردات املنتقاة بروي

وكذلك طريقة توزيعها الهرمي، طوًل وعر�شًا، على 

طول ال�شفحات.

، ومنهك لذاكرة القارئ.
ٌ
، جارح

ٌّ
 قوي

ٌّ
ن�ش

 مليء بالتوّتر والإدها�ش
ّ

ن�ش

من  بركات  ل�شليم  ال�ِشعرية  التجربة  ة 
ّ
اأهمي تتجلى   

من  يغدو  ومعنى؛ حيُث  لغًة/  نيًة/ 
ُ
ب تها، 

ّ
خ�شو�شي

ال�شعوبة الفكاك من اأ�رشها وعدم التاأّثر بها، وكذلك 

ي�شببها  ما  تقدمي  اأو  منطها  على  الكتابة  ي�شتحيل 

والإنهاك  والتقزمي  ال�شذاجِة  فّخ  يف  الوقوع  دون 

وغادرْت  باكراً   
ْ
ا�شت�شلمت عديدٌة   

ٌ
جتارب ال�رشيع. 

ة 
ّ
ماهي اإىل  الو�شول  دوَن  الكتابة،  حلبة  احللبة/ 

د وطئ عتباته.
ّ
 الربكاتي اأو جمر

ّ
الن�ش

والإده��ا���ش،  بالتوّتر   
ٌ
ملي  ،

ٌ
���رشاب  

ٌّ
ن�ش  

�رش- للزمان واملكان.
ٌ
- ب�شهولٍة وي

ٌ
وعابر

ل�شليم  ة 
ّ
ال�ِشعري التجربة  ع��زل  ميكن  ل   

اإحداها  م 
ّ
تتم طاملا  ة، 

ّ
الروائي جتربته  عن  بركات 

تنهل  ون��رثه  نرثه  ي�شبه  �ِشعره  �شّك،  دون  الأخ��رى 

التجربتني،  نْيْ  َ
ب نّيٌ  َ

ب  
ٌ
تقاطع ة 

ّ
ثم �ِشعره،  من  لغتها 

يف  احلرفنة  عن  عدا  نف�شه،  واخليال  واحد  فاملنبع 

اأعماله والتي بلغت  ز جميع 
ّ
اجُلملة والتي متي �شبك 

ما يزيد على اخلم�شني موؤّلفًا، من �ِشعر ورواية، عدا 

وكني�شة  وال�شبا(،  )الطفولة  ال�شريتان  كتاب  عن 

ات( والأقراباذين )مقالت يف علوم 
ّ
املحارب )يومي

النظر(، اإ�شافًة لكتاب عن الطبخ.

 ال�ِشعري لربكات هي تلك النربة 
ّ

ز الن�ش
ّ
 ولعّل ما ميي

بدّقٍة  ة 
ّ
ب�رشي م�شاهد  ر�شم  يف  العالية  الت�شاعدية 

 
ّ

ة، وكما جند هنا اأّن اجلانب الت�شويري
ّ
وبراعٍة تام

يكوَن  اأْن  ويكاُد  ه، 
ّ

ن�ش وع��وامل  اأج��واء  على  يطغى 

ة الأبرز له.
ّ
ال�شمة اجلمالي

جمالّيات امل�سهد

اإىل  احليواِن  ُه 
ْ
"َتْنبي الأح��دث   

ّ
ال�ِشعري كتابه  يف 

و�ش 
ّ

اأن�شاِبِه")*(، يعتمد �شليم بركات )**(، عرب ن�ش

�ِشعرية متداخلة، اأ�شلوبه امُلعتاد يف كتابٍة جتريديٍة 

ثانيًا؛  "الب�شرية"   
ّ
ث��م وم��ن  اأوًل  "الب�رش"  ُتثري 

 عماد الدين مو�سى*

»َتْنبْيُه احليواِن اإىل اأن�سابه« ل�سليم بركات:

كتابة ُمنهكة للذاكرة

* �شاعر  من �شورية



ًة 
ّ
اإدها�شًا وتلقائي ة الأكرث 

ّ
"الب�رش" بو�شفها احلا�ش

باملخزون  تكتفي  "الب�شرية"  بينما  التلّقي،  يف 

ومن  امللتقطة.  ة 
ّ
الب�رشي امل�شاهد  من  الالحمدود 

للم�شاهد  اجل��م��ايّل  الو�شف  كّثف 
ُ
ي اأخ���رى؛  جهٍة 

وال�شتعارات  ال�شور  بتلك  �شحنها  عرب  امللتقطة، 

من   
ّ

بالن�ش لالنتقال  د 
ّ
ما ميه املتالحقة؛  ة 

ّ
ال�ِشعري

فيغدو  ة"، 
ّ
"امل�شهدي ال�شيغة  اإىل  نة" 

َّ
"مدو كونه 

اإليِه  نظر 
ُ
ي  ،

ّ
�شينمائي ب�رشيٍط  اأ�شبه  وكاأنه   

ّ
الن�ش

يف  اجلنوَن  "خذوا  يقول:  حيُث  قراأ. 
ُ
ي اأن  من  ب��دًل 

رِق م�شتقيمًة./  املنعطفاِت اإىل انقرا�شكم، ل يف الطُّ

كتق�شرِي  الطني؛/  يف  الأق��داِم  كاآثار  نكباِتكم  خذوا 

َهاااا/ 
َ
؛/ كتق�شرِي الثوِم. م الأرواِح بعد نْقٍع يف اخللِّ

يف  مت�شابهٌة  كم 
ُ

اأنفا�ش اأْدرَد.  ككلٍب  اااِزُل  ااا/  ااا/ 

اأو  النَّرِب خفي�شًا،  لوِن  كلِّها، متخالفاٌت يف  الرئاِت 

اجلثِث  لقاِء  اإىل  عاليًة  الأحذيَة  وتنتعلوَن  مرتفعًا. 

ِم املوِت على اإهماله".
ْ
م�شتغرقًة يف َلو

تركيب متعّدد الأبعاد

الق�شاوة  فرداٍت غايًة يف 
ُ
الربكاتي مب  

ّ
الن�ش  يذخر 

والده�شة، وحتديداً يف كتابِه هذا، نظراً لأنه ي�شتمّد 

مادته اخلام من واقِع "احليواِن"، هناك خيط وا�شح 

يجمع هذا املوؤلَّف ال�شعري، وهو �شلة تلك املخلوقات 

"تركيب"  يف  بها  الإن�شان  لة  �شِ وكذلك  بالإن�شان، 

ة التعامل 
ّ
�ش على ازدواجي

ّ
متعدِّد الأبعاد، عمٌل يتاأ�ش

هذا، ليحدث مع مرور اللحظات وال�شفحات ما ي�شبه 

ر اأ�شماء 
ّ
، حيُث تتكر

ّ
النفالت من اأ�رش ال�شياِق املرجو

وبزخٍم  لة، 
ّ
متخي ة 

ّ
وهمي اأ�شماء  ّلها 

ُ
وج احليواناِت، 

عن  ل 
ّ
والتحو بالنحراف   

ّ
الن�ش يبداأ  بينما  كبرٍي، 

ة اأو 
ّ
ة اإىل احلالة التجريدي

ّ
ة/ التقريري

ّ
اللغة الو�شفي

ى بالغمو�ش والرجتال.
ّ
ما ي�شم

اأو  اللغة  ناحية  من  وا�شحنَي  واحتياٌل   
ٌ
مكر ة 

ّ
ثم  

يقول:  لغًة؛  املنطوقِة  الفكرة  بلورة  ناحية  من 

ها 
َ
نار احل�شاِة  اإ�شعاِل  اإىل  �شبقُتكم  قبلكم./  "كنُت 

ى َقَدحًا قدحًا من داجِمانِة 
َّ
املعتمَة؛/ اإىل اإفراِغ احُلم

اإىل  عائٌد  انتِبهوا:/  َن. 
ْ
كاملنت�رشي حزينًا  الكماِل 

ماكنُته،/ اأمينًا للغناِء اخلافِت كعبور الذئب".

 

عري املديد الَنَف�ص ال�سِ

حم��اورة  اإىل  ه��ذا  ه 
ّ

ن�ش يف  بركات  �شليم   
ُ
يذهب  

ُه احليواِن 
ْ
"َتْنبي ياأتي كتاب  ة؛ حيُث 

ّ
كائنات خيالي

الأول  اأب����واب:  �شبعة  اإىل  مق�شمًا  اأن�شاِبِه"  اإىل 

"فيزياء اخلياليني"، ويت�شمن ق�شائد عن عدد من 
ة"، 

َّ
احليوانات اخلرافية، فيما الثاين "تعديالٌت وراثي

املعروفة،  احل�����رشات  م��ن  ع��دد  ع��ن  ق�شائد  وفيه 

للتكافوؤ"،  متباَدَلٌة بح�شاٍب �شارٍم  "خاليا  والثالث 

"طرياٌن  والرابع  ة، 
َّ
�شام زواحف  عن  ق�شائد  وفيه 

الطيور،  حول  ق�شائد  عن  عبارة  وهو  د"،  موؤكَّ غري 

مع  للتخاُطِر  مائيٌة  "اإر�شاداٌت  اخلام�ش  الباب 

ة. 
َّ
حري

َ
ب  خملوقاٍت 

ُّ
البحر"، ويت�شمن ق�شائد تخ�ش

وال�شاد�ش "م�شائُل ت�رشيحية حتتمل النَّْق�ش"، وفيه 

ية، والباب ال�شابع والأخري 
ِّ
ق�شائد عن حيوانات بر

مراحل  عن  ق�شائد  ويت�شمن  والتوابع"،  "الفروع 
ن�شوء الإن�شان واأطوار نوعه، حتى الإن�شان احلديث، 

." و"اإن�شان الذكاء الآيلِّ

الواقِع يف  الكتاب،   مديد يف هذا 
ّ

�ِشعري َنَف�ش  ة 
ّ
ثم  

كما  املتو�شط،  القطِع  من  �شفحًة  وثالثنَي  مئتني 

 
ٌّ

ة، ن�ش
ّ
ة والروائي

ّ
يف جّل كتب �شليم بركات، ال�ِشعري

غزت  التي  املفردات  تلك  ة، 
ّ
خرافي مبفردات   

ّ
�شاج

كتابته منذ البداية وحتى يومنا هذا.

 )*(: �شادر عن دار املدى- بريوت وبغداد 2019.

مواليد  من  �شوري،  ُك��ردي  وروائ��ي  �شاعر   :)**(  

 .1951 مدينة القام�شلي، يف ال�شمال ال�شوري �شنة 

للغة  دار�شًا  باجلامعة  ملتحقًا  دم�شق  اإىل  انتقل 

يف  بريوت  اإىل  يغادر  اأن  قبل  واحدة،  �شنة  العربية 

العام 1972، ومنها اإىل قرب�ش �شنة 1982، ثم اإىل 

غًا للعمل 
ّ
تفر

ُ
ال�شويد يف العام 1999 حيُث يقيم، م

الأدبي.

العامل  لغات  اأغلب  اإىل  ة 
ّ
الإبداعي اأعمالُه   

ْ
ت

َ
ِجم

ْ
ُتر  

ماج�شتري  اأط��روح��ات  ع��ّدة  حولها   
ْ
��ت

َ
وُق��دِّم ة، 

ّ
احلي

ة، 
ّ
ودكتوراه. كما ح�شل على عدٍد من اجلوائز الأدبي

وجائزة   ،)2000( توخول�شكي  جائزة  اأب��رزه��ا: 

 ،)2002( باري�ش  يف  اللبناين  الثقايف  املنتدى 

ال�شاعرة  وج��ائ��زة   ،)2005( م��ريد  ب��ريه  وج��ائ��زة 

ة كارين بوي )2007(. 
ّ
ال�شويدي
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املقدمة:

موردها  من  الق�شة  جن�ش  ينمي  الفني  الوعي  ب��داأ 

عودية 
ُ
ال�ش اأدب��اء  وب��داأ  الأخ��رى،  الآداب  يف  النا�شج 

يبدعون ق�ش�شًا تت�شل بع�رشنا وبيئتنا، وتتفاعل مع 

اأوًل بالكال�شيكية،  الق�شا�شني  تاأثر  جمتمعنا، وكان 

بالرومان�شية،  ث��م  حم��اف��ظ��ًا،  مذهبًا  باعتبارها 

العاطفية  نزعتها  يف  الرومانتيكية  فالتاريخية 

تتاأثر  ال�شعودية  الق�شة  ب��داأت  ثم  وم��ن  والقومية. 

بالجتاهات الفل�شفية والواقعية يف معاجلة احلقائق 

الكربى، اأو امل�شكالت الجتماعية املهمة. 

ا�شتجابة للظروف  الق�شرية  الق�شة   وملا كان ظهور 

ذات  واحلياتية  وال�شيا�شية،  والثقافية،  الجتماعية، 

تالم�ش  لأنها  اجلمهور  عليها  اأقبل  ال�رشيع،  النمط 

وتعالج واقعه. فهي تهدف اإىل اإي�شال ر�شائل م�شفرة 

الطافحة  ال�شاخرة،  الكاريكاتورية  بالنتقادات 

العربي،  لالإن�شان  املتاأزمة  والدرامية  بالواقعية، 

الذي يعي�ش يف جمتمع يعج بالتناق�شات والتفاوت 

الجتماعي. 

تو�شيح  البحثية  ال��ورق��ة  ه��ذه  يف  ح��اول��ت  لقد   

اأه��م  ور���ش��د  الق�شرية،  للق�شة  العامة  امل�����ش��ارات 

ب�شفة  العربي  املجتمع  يف  الجتماعية،  التحولت 

والتي  خا�شة،  ب�شفة  ال�شعودي  واملجتمع  عامة، 

الذين  الق�شرية،  الق�شة  كّتاب  يف  ب��دوره��ا  اأّث���رت 

حاولوا التعبري عن املواقف الب�رشية، من خالل النظر 

بع�شهم  فاأ�شبح  اخلا�شة.  زاويتهم  من  احلياة  اإىل 

باعتبارها  �شخ�شيات  الق�ش�شي  اإنتاجه  يف  يعالج 

�شمات  حت��دد  ومطلقة،  ع��ام��ة  وق�شايا  مفاهيم 

الإن�شان املعا�رش بكل ما يحتويه باطنه من عوامل 

احلياة  لوقائع  للت�شدي  تدفعه  �شيكولوجية،  ودوافع 

ال�شاخبة، وتدفعه كذلك اإىل ت�شكيل البنى الجتماعية 

من  كثري  يف  يعي�شها  اأن  عليه  يتوجب  التي  العامة، 

من  كثري  تلفه  واقع  يف  وال�شتقرار  النف�شي،  الهدوء 

التناق�شات والتمزق والقلق. 

م�سكلة الدرا�سة:

 اأثارت قراءاتي عدد من الأ�شئلة، التي اأرى اأن حماولة 

الإجابة عليها قد ت�شاعد يف الإملام مبو�شوع الق�شة 

الذي  البديهي  فال�شوؤال  اأبعادها.  وحتديد  الق�شرية 

الق�شة؟  �شلبية يف  للق�رش دللة  يطرح نف�شه هو هل 

وما عالقة الق�شة بالواقع؟ واأين يكمن معنى الق�شة؟ 

اأن يكتب دون جماز من جهة،  وهل ي�شتطيع الكاتب 

يكون  اأخرى؟ وكيف  انفعايل من جهة  ودون موقف 

ومنتجًا  الدللة  ث��ري  حتديداً  الق�شة  ومنه  الأدب 

الجتماعي  بالواقع  ربطناه  نحن  اأن  للمعاين  �شخيًا 

وحتولته؟ ثم هل كان ربط الق�شة الق�شرية بالواقع 

هو انعكا�ش للحداثة و�شورة من �شورها؟  

اأهمية الدرا�سة: 

ور�شد  ال�شعودي  الق�ش�شي  بالإبداع  الهتمام  اإن 

الثقايف  الوعي  تنامي  عن  يك�شف  تطوره  مراحل 

 هيفاء حامد الع�سيمي*

التحولت الجتماعية

يف الق�شة الق�شرية ال�شعودية

كاتبة وباحثة من ال�شعودية *



ومعاجلة امل�شتجدات الجتماعية املرتبطة بالنقالت 

لذلك  ال�شعودي.  املجتمع  يف  امُلت�شارعة  النوعية 

فيد 
ُ
ي التحليلي  الجتماعي  باملنهج  ال�شتعانة  فاإن 

ومدى  احلياتية  للتغريات  الق�شة  مواكبة  درا�شة  يف 

قدرتها التنبوؤية.

الق�سة الق�سرية بني الإيجاز 

والخت�سار:

احلياة  طبيعة  منها  نواحي،  بعدة  مرتبط  الق�رش   

التي نعي�شها مبا فيها من ت�شارع واقت�شاب و�شيق 

مراآة  هو  الأدب  اأن  نقتنع  زلنا  ما  فنحن  الوقت،  يف 

احلياة و�شورة �شادقة عنها، فكل ق�شة خلفها جدار 

�شتدل عليه بقراءة عميقة واعية. 
ُ
ي فل�شفي اجتماعي، 

اإن موا�شفات الن�ش الأدبي �شعراً اأو نرثاً هي جزء من 

وحماكاة  ت�شجياًل  اإل  الن�ش  وما  احلياة،  موا�شفات 

بني  ُنقابل  فعندما  فيها،  ُكتب  التي  احلياة  لطبيعة 

الق�شيدة اجلاهلية والق�شة الق�شرية، جند اأن الق�شيدة 

ت�شلح حلياة ال�شحراء املمتدة، والوقت الطويل الذي 

يق�شيه ال�شاعر على ناقته، بينما يكتفي مبدع الق�شة 

الق�شرية، يف وقتنا احلايل، بتلميحات عابرة خاطفة، 

تنا�شب حياة ال�شخب والت�شارع.

ظن لأول وهلة، فهو 
ُ
 لي�ش للق�رش دللة �شلبية كما ي

يعني الكتناز والتعبري باأقل م�شاحة ممكنة عن اأكرث 

ولي�ش  الإيجاز  يواكبه  فالق�رش  واأوف��ره��ا،  املعاين 

البنية  يف  يكون  التكثيف  اأن  فنالحظ  الخت�شار، 

اللغوية فقط، اأما البنية املعنوية فهي باقية كما هي. 

الأدي��ب،  يواجهه  ال��ذي  التحدي  من  نوع  فهي  لذلك 

جانب  على  تركز  حكاية  �شياغة  من  يتمكن  فكيف 

واحد اأو حادثة واحدة، وكيف يتمكن من تكثيف لغته 

وتركيزها، وتقريب عد�شته على حادثة معينة وعزلها 

عما جاورها ثم حتليلها ب�شكل دقيق تكون اللغة فيها 

معربة وذات اأبعاد دللية عميقة. 

  الق�سة والواقع الجتماعي:

وربطه  اخليال  اإخ�شاعه  يف  الأدي��ب  مهارة  تكمن   

وانتقاء  ال��رم��وز،  لتنظيم  الإب��داع��ي��ة،  بالعملية 

الدالة على املعاين، مبا  ال�شرتاتيجيات، والف�شاءات 

يجعل ما اعتدنا عمليًا النظر اإليه يف الواقع املعي�ش 

وفقدان  والر�شوة،  كالفقر،  اجتماعية  ق�شايا  من 

املراأة  وعمل  والبطالة،  واخليانة،  واجلهل،  احلرية، 

خارج  يف  واقعها  عن  بنائيًا  م�شتقلة  اأدبية  ....م��ادة 

الن�شو�ش، ا�شتقالًل يتيح لها خا�شية الإنتاج الدليل 

وعك�شه  للواقع،  املبا�رشة  الأدب  " فحكاية  املتجدد، 

اأو  تاريخيه  وثيقة  الأدب  معه، جتعل  والتماثل  اإياه، 

ومن  الإنتاجية،  اخل�شائ�ش  من  فقرية  اجتماعيه 

الرثاء الدليل، الذي مينح مدوناته احلياة". 

يت�شمن  مل  اإن  الأدبي  للنتاج  معنى  ل  اأن  يعني  هذا 

كما  املعي�ش،  الجتماعي  بالعامل  ممكنه  رواب���ط 

يعني اأن بنية النتاج الأدبي م�شتقلة عن بنية الواقع 

الجتماعي، ولهذا ا�شتدعت اإحداث الروابط معها "فكل 

تنطوي  خمتلفة،  حكاية  هي  الأدب��ي  باملعنى  ق�شة 

ت�شويره،  اأو  له،  التمثيل  اأو  بالواقع،  املقارنة  على 

اأي على فهم ال�شيء وجتربته على �شيء اآخر من ن�شج 

اخليال". 

الأدباء، واإن كان كثري  التحولت الجتماعية  ت�شتفز 

اأفقدت  اأنها  اإل  الإن�شان،  م�شلحة  يف  ي�شب  منها 

وال�شالم  العي�ش  وب�شاطة  القيم  من  الكثري  الإن�شانية 

الجتماعي، الذي كان يعم جميع اأفراد املجتمع، فما 

اأن حلت الطفرة القت�شادية وال�شناعية حتى حتول 

ومتباينة،  متمايزة  طبقات  اإىل  تلقائيًا  املجتمع 

فاأدى هذا التق�شيم بال �شك، اإىل �شحق الطبقات الدنيا، 

لقمة  عن  الدائم  والبحث  والأمل،  باملعاناة  وعجنها 

العي�ش، فتعني على الأدباء على �شوء هذه التحولت 

عن  والبحث  اللغة،  قوالب  يف  التحديث  امل�شتجدة 

يكفل   مبا  عربة، 
ُ
م مفردات  لبتكار  جديدة  اأ�شاليب 

احلياة  روح  واب��ت��ك��ار  امل��ق��دم��ة،  الن�شو�ش  تنوع 

فيها. 

 الق�سة الق�سرية وجتليات احلداثة: 

يف  يبحر  ومعقد،  �شائك  درب  الأوروبية  احلداثة  اإن   

متاهات ل اأول لها ول اآخر، فقد ارتبط مفهوم احلداثة 

يف  اأوروب���ا  �شهدتها  التي  العارمة  النه�شة  بتلك 

القطاعات  �شملت خمتلف  والتي  التا�شع ع�رش،  القرن 

بذلك  حمدثة  والثقافية،  والجتماعية،  القت�شادية، 
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هزة كا�شحه، يرى "مالكر براد بري" اأن احلداثة لي�شت 

مفهومًا �شو�شيوجليا، اأو مفهومًا �شيا�شيًا، اأو مفهومًا 

تاريخيًا، واإمنا هي �شيغة مميزة للح�شارة تعار�ش 

�شيغة التقليد". 

الجتماعي  بالواقع  الق�شرية  الق�شة  ارتباط  اإن   

وحتولته، يجعلها اأكرث ارتباطًا باحلداثة، التي هي-

الجتماعية،  للتطورات  طبيعية  نتيجة  احلداثة-  اأي 

يف  الأدبية  "فاحلداثة  املتالحقة،  الفكرية  والثورات 

اأب�شط تعريفاتها هي و�شعية فكرية، تقوم على �شيا�شة 

التحول املعريف، واجلدل القائم بني خمتلف الأفكار 

والأنظمة، فهي انتقال من دائرة ال�شيق والتقليد، اإىل 

انتقال من حيز  اأي�شا  الت�شاوؤل والتمرد، وهي  ف�شاء 

اجلمود اإىل حيز اخللق والإبداع". 

الأدباء املحدثني عما  الق�شرية عند  الق�شة   اختلفت 

كانت عليه عند اأ�شالفهم، وتبدل الت�شور العام للق�شة 

الق�شرية، "فاأ�شبحت تقوم على منطق الثورة والتمرد 

بالبيئة  ُتعنى  تعد  ومل  واملغامرة،  واخللق  والك�شف 

ك�شف  على  رك��زت  بل  احل�شي،  ال��واق��ع  اأو  امل��ادي��ة، 

اللحظات ال�شعورية، واملواقف النف�شية املتوترة، ومل 

مبا�رشاً،  اهتمامًا  الجتماعية  بامل�شاكل  تهتم  تعد 

ذاتية  اأحا�شي�ش  من  امل�شاكل  هذه  تعك�شه  قد  مبا  بل 

غام�شة، ل تبحث عن حل معني، واإن كانت تومئ اإليه 

اأحيانًا". 

تاأثره  العربي يف  الأدب  اأن  اإىل  الإ�شارة  ينبغي هنا   

اإىل احلداثة  التحديث، ولي�ش  اإىل  الغرب، دعا  بحداثة 

واإن  وفكره،  قيمه  بكل  ككل  الواقع  على  والنقالب 

هذا  عن  تخرج  كانت  التي  الكتابات  بع�ش  وج��دت 

الأدب  بثورة  م�شبعة  اأف��ك��ارا  ظلت  اأنها  اإل  الإط��ار 

املعا�رش الغربي.

الق�سة الق�سرية يف الأدب ال�سعودي: 

الأدب  يف  مراحلها  جميع  يف  الق�شرية  الق�شة  اإن   

اأو  والرتفيه،  الت�شلية  على  وقفًا  تكن  مل  ال�شعودي 

التعليم والوعظ، اأو الهيام يف عامل الأحالم واخليال، 

مبالحظة  وتعنى  تهتم  الأع��م  الغالب  يف  كانت  بل 

الواقع، وتركز على ما ت�شطرب به احلياة من م�شاكل 

الذي  الإن�شان  على  كله  ذل��ك  اأث��ر  وبيان  وق�شايا، 

يحاول الت�شدي لبع�ش هذه امل�شكالت والتماهي مع 

البع�ش الآخر" فعندما تتغري عالقات الب�رش، وحركة 

نظرته  تعديل  يف  الفنان  يبداأ  املجتمع،  يف  النا�ش 

جديد،  �شكل  اتخاذ  يف  الق�شة  تبداأ  هنا  ومن  الفنية، 

ويبداأ الأدب يف معاجلة املو�شوعات ب�شكل خمتلف، 

اأي اأن التغيري يف التكنيك ل يحدث اعتباطًا، بل نتيجة 

تفاعل عدة عوامل بع�شها ببع�ش". 

حتديد  اإىل  ال�شعودي،  املجتمع  بنية  يف  التغري  اأدى   

ا�شتعرا�شًا  ولعل  لالأدب،  والنظرية  الفكرية  ال�شمات 

يف  ط���راأت  التي  ال��ت��غ��ريات  يبني  �رشيعًا  تاريخيًا 

عامة،  ب�شفة  الأدب  على  اأثرها  فانعك�ش  املجتمع، 

البدايات  "متيزت  خا�شة،  ب�شفة  الق�شرية  والق�شة 

للنه�شة  مرافقة  كانت  ك��ربى،  اأدبية  يقظة  بوجود 

التي عمت اأرجاء البالد، اأو كانت نتيجة لليقظة التي 

اأوجدتها النه�شة يف نفو�ش النا�ش ومفاهيمهم، وقد 

الكّتاب  ق�ش�ش  على  املبا�رش  النه�شة  هذه  اأثر  راأينا 

�شعيد  حممد  مثل  مبتدئها،  من  عا�رشوها  الذين 

العامودي، حامد دمنهوري، عبد القدو�ش الأن�شاري، 

ال�شحف  كانت  ممن  ال�شباعي  واأحمد  قنديل،  احمد 

واملجالت م�شدراً لق�ش�شهم يف الفرتة الأوىل" . 

الق�شرية يف  الق�شة  بها  التي مرت  املراحل   تعددت 

اأ�شبه  كانت  الأوىل  فاملحاولت  ال�شعودي،  الأدب 

يف  احلال  هو  كما  الق�ش�شية  املقالة  اأو  باملقامة، 

اآ�شى.  ال��وه��اب  لعبد  احلوادث"  ملعب  "على  ق�شة 

�شارتا  ق�ش�شيتني،  حماولتني  عواد  ح�شن  وملحمد 

على نف�ش املنهج املقايل الق�ش�شي عند "اأ�شى" وهما 

"الزواج الإجباري"، و"احلجاز بعد 500 �شنة"، والتي 
ناق�شت م�شاألة تت�شل بالهوية احل�شارية للمنطقة.

 اأما مرحلة الريادة فقد ظهرت فيها اأ�شماء متخ�ش�شة 

لها املدينة، تدور  الق�شة، وكان املحيط احليوي  يف 

فيها وتتق�شى م�شكالتها، والأ�شماء التي ملعت يف هذا 

املجال اأحمد ر�شا حوحو، حممد عامل الأفغاين، حممد 

اأمني يحيى، وحممد علي مغربي، "لقد ربط الباحثون 

بني منو املدن ون�شاأة هذا الفن، لأن املدينة مبا متثله 

يف  وتعقد  الجتماعية،  العالقات  يف  ت�شابك  من 

اأمناط احلياة، توؤدي اإىل ظهور الأزمات التي ت�شتدعي 

الق�شرية،  الق�شة  كاتب  وت�شتثري ح�شا�شية  املعاجلة، 
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فعقول املثقفني يف ع�رش النه�شة قد انتابتها نف�ش 

وتناولت  مدنهم  انتابت  التي  والتغريات  التحولت 

تاريخهم، على حد تعبري الفرن�شي جاك بريك "

 ومبا اأن تكون املدن وتطورها هو املولود احل�شاري 

على  املرحلة  هذه  كتابات  اأغلب  ركزت  فقد  اجلديد، 

كانت  املقابل  ويف  م�شاوئها،  وبيان  املدينة  و�شف 

القرية متثل العامل اخليايل حيث اخلري والنقاء، ففي 

�شعد  الطالب  �شخ�شية  تربز  حلوحو  "انتقام"  ق�شة 

اأ�شتاذه  يد  على  للظلم  يتعر�ش  اإذ  اأ�شا�شي،  كمحور 

القرية،  اإىل  النتقام  فكرة  م�شمراً  ويفر  ع�شام، 

يف  والدها  مع  تعي�ش  التي  الفتاة  بلمي�ش  فيلتقي 

مزرعة ق�شية، وتنجح يف اأن تنقله اإىل عامل الرباءة، 

التي �شاعت  الرومان�شية  الق�شة منوذج للروؤية  وهذه 

يف تلك الفرتة يف كتابات الرومان�شيني. 

اأحمد  رواده��ا  عند  الفنية  ال��ري��ادة  مرحلة  متيزت   

ال�شباعي، حمزة بوقري، عبد الرحمن ال�شاعر، اإبراهيم 

مظاهر  من  بالتخل�ش  عي�شى،  وحممود  النا�رش، 

ازدحام  من  والتخفيف  واحلدثي،  الإن�شائي  الرتهل 

ال�شخ�شيات، والعمل على التكثيف والرتكيز، والجتاه 

اخلارجي  ال�شخ�شية  عامل  بني  التوازن  اإقامة  اإىل 

للحدث  الظاهري  ال�شطح  واخ��رتاق��ه��م  وال��داخ��ل��ي، 

يف  كما  ج��وه��ره،  اإىل  النفاذ  حماولة  مع  الواقعي 

اإىل  يعمد  فهو  بوقري  حلمزة  موؤجله"  "وليمة  ق�شة 

ال�رشائح  بع�ش  حياة  يف  التاأزم  حلظات  عن  الك�شف 

الجتماعية الفقرية يف الطائف، اأثناء احلرب العاملية 

الثانية.  

 ل ميكن ذكر مرحلة الريادة الفنية دون الوقوف عند 

بت�شوير  عنوا  الذين  راأ�ش  على  فهو  ال�شباعي،  اأحمد 

الواقع ومتثيله ونقده، "وهو مبتكر الت�شوير الواقعي 

للحياة الجتماعية احلديثة يف الأدب ال�شعودي"، ربط 

ال�شباعي ق�ش�شه بكافة العوامل التي يتاأثر بها الفرد 

يف املجتمع، يقول يف م�شتهل جمموعته الق�ش�شية" 

�شميم  من  اأقا�شي�ش  اأردتها   " كدرجان"،  خالتي 

واقعنا  فيها  ي�شافحنا  مراآة  لتكون  اأردتها  احلياة... 

كدرجان  خالتي  ق�شته  ج��اءت   " رتو�ش...  غري  من 

تلك  يف  الجتماعية  احلياة  طبيعة  عن  اللثام  لتميط 

من  كدرجان  منع  باخت�شار  الق�شة  وت�شور  الفرتة، 

على  الطلب  "اأ�شتد  مالها،  على  اخلوف  ب�شبب  الزواج 

اأنها  بدعوى  زواجها،  على  الوالد  يوافق  فلم  يدها، 

العاملني  ولكن  )ت�شيل كربته(  واأنها  )وحيده وحيله( 

تنتقل  اأن  يخ�شى  اأنه  يعرفون  كانوا  الأم��ور  ببواطن 

اأمواله اإىل يد اأجنبيه "، وبعد وفاة والدها تقدم ليدها 

ابن عمها، وكان يحتل بعد اأبيها مقام الو�شي عليها، 

ولكنها اأبت لكرب �شنه، فرف�ش باعتباره و�شيًا عليها 

كل يد تتقدم خلطبتها، فعا�شت بقية حياتها تتجرع 

ب�شكل  ال�شعبية  ثقافته  الكاتب  وظف  وحدتها.  غ�شة 

كبري يف الق�شة، واهتم بذكر تفا�شيل املكان، و�شار 

على نهج الق�شة املعروف بالبداية والذروة اأو التاأزم 

ثم النهاية اأو النفراج، وجاءت عناوين الق�ش�ش يف 

اأ�شماء  تاأخذ  مبا�رشة، غالبًا ما  املرحلة حتديداً  هذه 

ال�شخ�شيات املوجودة يف الق�شة. 

 مل تكن الق�شة الق�شرية مبعزل عن نظريتها يف الوطن 

 " هو  التجديد  مرحلة  يف  مييزها  ما  واأه��م  العربي، 

ال�شوداء،  وال�شخرية  الواقع،  واأ�شطرة  اللغة،  �شعرية 

ال�شعبية، وتعدد  واللغة املحايدة، وا�شتغالل احلكاية 

الأ�شوات، وانق�شام الذات، وتراجع العنا�رش الإن�شانية 

و�شبابية مالحمها، وتوظيف املكان كبطل من اأبطال 

الق�شة، وا�شتخدام الأحالم والكوابي�ش وتنمية اأكرث من 

حدث يف حلظة واحدة، وته�شم اجلمل وتقطعها، ولذلك 

الغربية،  والفل�شفات  بالرتجمات  التاأثر  منها  اأ�شباب 

وطغيان  والقلق  والهزائم،  والنعطافات  والتحولت 

املد املادي، وا�شطراب القيم واملثل وتزعزعها". 

 كانت التغريات والتحولت التي طراأت على املجتمع 

كل  احلديث  التطور   
ّ
عم فقد  كبري،  اأثر  ذات  ال�شعودي 

بالد اململكة ريفًا ومدنًا، وازداد الوعي عن ذي قبل، 

كل  الأف���راد،  كل  عند  املعي�شة  م�شتويات  وارتفعت 

واجلديد،  القدمي  بني  ال�رشاع  من  زاد  قد  وغريه  هذا 

 
ّ

 العادات والتقاليد الجتماعية كما م�ش
ّ

�رشاعًا م�ش

املبادئ والأفكار والقيم. يربز هذا ال�رشاع جليًا يف 

ق�شة "الأ�شقياء" لإبراهيم نا�رش، التي متثل املرحلة 

معاناة  مرحلة  وهي  املجتمع،  حياة  يف  النتقالية 

عن  ت�شفر  التي  املخا�ش  اآلم  اإىل  اأق��رب  وجماهدة، 

لقيها  التي  املعاناة  الق�شة  ر 
ّ
ت�شو جديد،"  وج��ود 

ام من اأجل اإدخال منط جديد اإىل م�شارب 
ّ
ار وب�ش

ّ
�شي
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البادية، وما عاناه ب�شام من �شعوبة يف اإقناع اأفراد 

القبيلة، باأن عمله اجلديد ك�شائق �شيارة لي�ش فيه ما 

لطخه بالوحل". 
ُ
عيب ا�شم القبيلة، اأو ي

ُ
ي

 ولكل كاتب طريقته يف عر�ش جتاربه اخلا�شة، وله 

الجتماعية  للق�شايا  املو�شوعي  ر�شمه  يف  طريقته 

اأ�شبحت  الق�شرية  فالق�شة  وج��دان��ه.  لم�شت  التي 

املبدع  ثقافة  على  تدل  عميقة،  نقدية  ر�شائل  حتمل 

الوا�شعة، وقدرته على عر�شها باأ�شلوب ي�شد املتلقي، 

اإىل  الكاتب  ويدفعه للتفكري يف تداعياتها. وقد يعمد 

الت�شويه النف�شي ل املادي، الذي يعك�ش ت�شوه امل�شهد 

وغرابته، كما يف ق�شة "ح�شة ر�شم" لفهد العتيق، "اإذ 

يفتتح املعلم در�شه بالتلويح بالع�شا، ويف مقابل هذا 

النزوع القمعي، الذي ي�شكل اإطاراً تربويًا فا�شاًل، تبدو 

يف اجلانب الآخر مالمح حرية زائفة، اإذ يرتك املعلم 

لطالبه حرية اأن ير�شموا ما ي�شاوؤون، وي�شع هو راأ�شه 

ويغط يف نوم عميق. فبدل اأن ي�شتنه�ش همم التالميذ 

فيقتل  ال���ش��ط��راري،  ال��ن��وم  يف  غرقهم 
ُ
ي ل��الإب��داع، 

دال��ة على  الإب��داع يظل ظاهرة  اأن  ال��روح، غري  هذه 

ي�شت�شلم  ل  الذي  خالد  الطفل  فيربز  والتفرد،  التميز 

ابتكاري، فهو  للنوم، ول يقلد اجلماعة، فياأتي بفعل 

�شغريه  م�شية  يف  الف�شل  لوح  اإىل  اخلطوات  يختل�ش 

حذرة وحلوه "ل ميلكها اإل هو"، وتلك عبارة موحية 

النائم.  اأ�شتاذه  بر�شم  الفنان  الطفل  ويقوم  بالتفرد، 

الق�شة  تبداأ  خالد  حققه  الذي  والتفرد  الإجناز  وبهذا 

بالجتاه للنهاية". 

جمموعته  يف  ال�شديري  ت��رك��ي  وي��ع��ال��ج   

"اأوراق جماح احلرية "م�شكالت املغرتبني والوافدين، 
حقبة  اأفرزتها  التي  ال�شلبية،  املمار�شات  ويالم�ش 

الطفرة القت�شادية، التي مرت بها املنطقة، غري اأنه 

الذات وم�شكالتها"، مل يعد احلدث مناط  ل يبعد عن 

الهتمام يف الق�شة الق�شرية، ولكن كيفية املعاجلة، 

الرتكيز على عنا�رش  واملهارة يف  العر�ش،  واأ�شلوب 

التحولت  ر�شد  على  وبقدرة  عالية،  بفنية  معينه 

اجته  فكما  الطفرة.  مرحلة  اأفرزتها  التي  والتغريات 

الأدباء اإىل ر�شد الواقع وتغرياته ونقده، اجته بع�شهم 

بعدها  يف  الفردية  اأزمته  و�شور  نف�شه،  الفرد  اإىل 

"فقد  ح�شني  علي  ح�شني  مثل  املعا�رش،  احل�شاري 

تناول يف جمموعته كبري املقام، ق�ش�شا تتمحور يف 

من  معني،  موقف  يف  ال�شخ�شية  حول  الأعم  الأغلب 

هذه الأمناط الريفي املاأزوم، والأر�شتقراطي املرتف، 

ال�شالت  يف  مت�شكعًا  ح�شارية  عقدة  يعاين  ال��ذي 

واملطاعم، واملوظف املقهور.... 

التي  الق�ش�شية،  امل�شاركة  يف  ن�شيب  للمراأة  كان   

فاعلة  فهي  اخلا�شة،  ق�شاياها  يخدم  مبا  وظفتها 

التاريخ  اإىل  الرجوع  فعند  جمتمعها،  يف  وم��وؤث��رة 

املراأة  دور  يربز  واحلرمان.  الفقر  مرحلة  ل�شرتجاع 

وما  املواقف  هذه  فكانت  القا�شية،  املحنة  تلك  يف 

تلتها يف مرحلة الطفرة، من م�شكالت العمل والزواج 

الكاتبات  منها  ا�شتقت  التي  اخلام  امل��ادة  وغريها، 

ق�ش�شها  يف  املراأة  تتجاوز  الق�ش�شي."  م�رشوعهن 

العالقة  اإىل  وامل���راأة،  الرجل  بني  العالقة  م�شكلة 

املراأة  بوابة  الكتابة  غدت  ثم  ومن  ذاتها،  بالثقافة 

للخروج من دائرة العجز، الذي يرادف اجلهل، ويحيل 

اإىل انعدام الوعي بقيمة الفردية ".

تطورها  اإىل  الق�شرية  الق�شة  يف  املراأة  اإ�شهام  اأدى   

ت�شويراً  احلياة  ي�شور  اأدبيًا  فنًا  بو�شفها  وذيوعها، 

و ما فيه  للمجتمع،  ال�شادق  الت�شوير  �شادقًا، وهذا 

الب�رشية، ل �شبيل له حقيقة  من تباين يف العالقات 

ملعت  التي  الأ�شماء  ومن  امل��راأة،  فيه  ت�شارك  مل  ما 

�رشيفه  الغامدي،  مرمي  الق�شرية،  الق�شة  كتابة  يف 

وبنت  ال�شقاف،  خرييه  اهلل،  اجلار  فوزية  ال�شمالن، 

اجلزيرة التي اأحدثت كتاباتها �شجة يف عامل الق�شة 

يقراأ  وم��ن  رائعة،  موا�شيع  من  كتبته  مبا  والأدب 

ق�ش�شها يرى من خاللها كيف يعرب الفن عن الواقع، 

الأزم��ات،  بع�ش  عن  التعبري  الكاتبة  حاولت  وكيف 

الواقع  النف�شية والفكرية، من خالل حركة  واملواقف 

ومن خالل �شورة املراأة.  
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اإىل ظهر غالف »كما يف ال�شماء« )دار اجلمل، نوفمرب 

2018(؛ انتخب النا�رش، اأو ال�شاعر والروائي العراقي 
هذه  توقيع  على  اتفقا  الثنان  اأو  اأن��ط��ون،  �شنان 

»ننتظر«؛  بعنوان  العمل  داخل  البطاقة؛ ق�شيدة من 

وجٌه  الغالف   
ُ
ظهر الكتاب«.  »هذا  عن  نبذًة  لتكون 

اأو   
ٌ
خْتم  .

ّ
ُعلوي وعامل   

ّ
فلي

ُ
�ش عامٌل  هة. 

ْ
ج

ُ
وو ا،  اأي�شً

الوقت ذاته.  اإليه يف  العمل ودخول  �ِشفر خروج من 

ا.  
ً
مغادرة واإقامة مع

اإىل  الكتاب«  »هذا  قلب  من  برت  دون  »ننتظر«  ُل 
ْ
م

َ
ح

ا 
ّ
اأم وم�شار.  م�شري  فداحة  فيه   

ٌ
تكرار غالفه؛  ظهر 

وجماًزا  الغالف،  وجه  على  الرئي�شي  العمل  عنوان 

الطلبة  م��ن  مقتب�ش  اأو  مبتور  فهو  �شمائه؛  على 

ة: »لتكن م�شيئتك، كما يف 
ّ
اني

ّ
ب

ّ
الثالثة يف ال�شالة الر

ال�شماء، كذلك على الأر�ش« )اإجنيل مّتى، الإ�شحاح 

ال�شاد�ش/ 10(.

ال�شماء،  بقدا�شة  التنكيل  على  ينه�ش  الأخري  البرُت 

ل�شان  قطع  الذي  ال�شوداء  الدعابة  ِمعوُل   
ُ
ح ف�شِ

ُ
وي

عن  املعول  ذل��ك  يف�شح  وردة؛  ظّنه  لأن��ه  املغني 

تكرار »بطاقة من العامل ال�شفلي« هناك يف الأعايل. 

ال�شفلي«  للعامل  هائلة  �شا�شة  اأ�شحت  التي  »ال�شماء 

)�ش71(.

هذا  التكرار.  على  »ننتظر«  بطاقة  ل 
ْ
حم اإىل  نعود 

البطاقة  فكرة  يف  مرفوٌع  له  املعنى  معنى  الإجراء 

ُل  ت�شِ حواّفه   
ّ

اإر���ش��ادي ن�شيج  من  امُل�شّكلة  ذاتها 

ن�شيج  ل��ل��ق��راءة،   
ً
وف���اء اأك��رث  بكلمة  اأو  الن��ت��ظ��ار، 

ا 
ًّ
ُل املاأزق، باٍق ويتمّدد اأفقي

ّ
و

َ ُ
 باإطناب مي

ّ
ا�شتدراجي

ا. 
ًّ
وراأ�شي

غرفة  ج��دار  على  معّلقة  قدمية/  �شورة  »وجهي   

جاري  العنكبوت  ه��ذا  مهجور/  بيت  يف  مقفلة/ 

 / هنا؟  زلت  »ما  ا:/ 
ً
هام�ش ه/ 

َ
يوم يبداأ  الوحيد/ 

�شاأن�شج لنا �شبكة جميلة و�شننتظر« )�ش91(

ومتداولة،  ماألوفة  ٍة 
ّ
�شعري ٍة 

ّ
�رشدي حيلة  اأمام  نحن 

ا، يف نظم كثرٍي من ال�شعراء. ولعّل يف األفة النظم 
ّ

رمب

ا 
ً
 �شور

ُ
التكرار ثه 

ّ
ور

ُ
ي  

ّ
اإىل م�شرٍي جماعي اإ�شارًة  تلك 

غرائبية،  فال  ف، 
ّ
امُلعر ف 

ّ
ُتعر هذه  الإ�شارة  قدمية. 

على م�شتوى ال�شكل، فيما تن�شجه غريزة العنكبوت، 

والأم��اك��ن  ال��زواي��ا  يف  م��األ��وٌف  الكائن  ه��ذا  عمُل 

املهجورة املوح�شة. وهذه امُل�شّلمة تنطوي، بدورها، 

اأو  ية 
ّ
ٌة من جهة �رش

ّ
على م�شموٍن فيه م�شاألٌة ع�شي

 علماء 
َ
 الذي يحتاج جمهر

ّ
ة ذلك العمل الغريزي

َ
ِخفي

ع باللعب على 
ّ
اجة تترب

ّ
البيئة. لكن هذه احل�رشة الن�ش

عناوين  ر 
ّ
ويكر بالكالم  يلعب  من  اأم��ام  املك�شوف 

لت.
ّ
ر حتو

ّ
�شو

ُ
وي

ومهمو�ش،   
ٌ
قريب وعٌد  جميلة..«  �شبكًة  لنا  »�شاأن�شج 

والقبيحة  اجلميلة  ال�شكالنية  بتقا�شم  و�شو�شة، 

ول  �شارية،  مناف�شة  فيه  لي�ش   
ٌ
مديح ماهيتها.  يف 

�رشاع مهارات على مَلكة الن�شٍج والت�شوير بالن�شج، 

بني طرفني. كما ح�شل يف الأ�شطورة اليونانية بني 

عريقة  تكن  مل  التي  الليدية  الفتاة  واأراكني  اأثينا 

وا�شعة.  �شهرة  اأك�شبتها  مهارتها  اأن  غري  الأ�شل، 

يف  اأثينا.  الن�شج  بفّن  ت 
َ
اأعي التي  الفريدة  اجة 

ّ
الن�ش

اأوفيد،  الكتاب ال�شاد�ش من »م�شخ الكائنات« ين�شج 

 ن�سر جميل �سعث*

»كما فـي ال�سماء«

لـ �شنان اأنطون.. �شحّية تكرار

* �شاعر وكاتب من فل�شطني 



اأثينا(  )لقب  »بالال�ش  اأ�شطورة  وقائع  بطريقته، 

واأراكني«، الأخريُة: 

اأوروبا حني خدعها جوبيرت  تها 
ّ
ن�شجي ْت يف 

َ
ر

ّ
»�شو

يف  تنب�ش  احلياة  عَلت 
َ

وج ثور،  هيئة  يف  ا 
ً
تخّفي

ُ
م

ة، 
ّ
حقيقي الرائي  ح�شبها 

َ
لي حّتى  والأم���واج  الثور 

ال�شاطىء  نحو  ال��وراء  اإىل  اأوروب��ا  ا�شتدارت  بينما 

قدميها  وترفع  برفيقاتها  ت�شيح  خّلفته وهي  الذي 

امُلتدّفق. كذلك  املاء  بّللها 
ُ
ي اأن  براءة؛ خوًفا من  يف 

ة ا�شتريبيه وقد قب�ش عليها 
ّ
رت ليدا يف الن�شجي

ّ
�شو

رت ليدا 
ّ
 مبخالبه واأخمد مقاومتها، كذلك �شو

ُ
الن�رش

جعًة حتت جناحي طائر البجع واأ�شافت �شورة  م�شّ

ب 
ّ

خ�ش
ُ
لي �شاتري  هيئة  يف  ا 

ً
تخّفي

ُ
م جلوبيرت  اأخ��رى 

تواأمني  ينكيتو�ش  ابنة  اجلميلة  الأم��رية  اأنيتوبي 

ت�شتطع  و«مل  ت�شاوير.  من  هناك  ما  اإىل  اثنني..« 

ة 
ّ
ا يف ن�شجي

ًّ
اأن تكت�شفا عيي ة احل�شد 

ّ
بالال�ش ول رب

عارم   
ٌ
غ�شب ال�شقراء  العذراء  الإلهة  فتمّلك  اأراكني، 

ل نزوات 
ّ
ة التي ت�شج

ّ
َق مناف�شتها، فمّزقت الن�شجي

ّ
لتفو

الأرباب الآثمة، ثم اأم�شكت بالو�شيجة امل�شنوعة من 

ات ثالث 
ّ
خ�شب اأ�شجار جبل كيتور�ش وهوت بها مر

ب�رشبة  واأتبعتها  اإيدمون  ابنة  اأراكني  جبهة  على 

رابعة. و�شاق �شدر اأراكني  بهذا الفعل املهني فلّفت 

يف عنٍف حول عنقها حباًل �شنقت به نف�شها، وراأتها 

بالال�ش معّلقة من عنقها فاأ�شفقت عليها وقالت لها: 

ل  الأبد،  اإىل  الهواء  معّلقة يف  ولكن  ًة، 
ّ
حي فلتدومي 

اأبنائك  اإذ �شيكون هذا م�شري  اأماًل بعُد،   
ّ
تعقدي علي

اأن  بعد  البتعاد  يف  اأخذت   
ّ
ثم بعدك.  من  واأحفادك 

لهيكاتي،  قّد�ٍش 
ُ
م ع�شٍب  ع�شارة  اأراكني  على  نرثت 

حّتى  تلم�شها  اأن   
ّ
ال�شام الع�شب  ع�شارة  كادت  وما 

ر اأنفها واأذناها وراأ�شها وبقية 
ُ
ها و�شم

ُ
ت�شاقط �شعر

بدًل  دقيقٌة   
ُ
اأ�شابع جنبيها  يف  وب��رزت  اأطرافها، 

 منها 
ُ

اإل بطُنها ين�شاب من �شيقانها، فلم يبَق منها 

ها كما كانت تفعل من 
َ
ُل ن�شيج اخليُط، وها هي ت�شِ

)1(
قبل، واإذا هي ت�شبح عنكبوًتا«

 على �شوؤال: ما 
ٌ

لكن يف عملنا هذا، العنكبوت جواب

وقد  وؤّنث، 
ُ
ي ال�شم  فهذا  معنى؟  من  ال�شم  يف  الذي 

البلدان.  بع�ش  اأ�شماء  مع  نفعل  نحن  كما  ��ذّك��ر، 
ُ
ي

ة القارىء، 
ّ
؛ فهو يفتح �شهي

ُّ
وح�شوره، هنا، هو الن�ش

اأو يرمي ب�ِشباك القراءة، على لعبة »األف ليلة وليلة«، 

َن، واإن ورد يف 
ّ
مع بيان اأن العنكبوَت تن�شج ل لُتزي

الليدية،  الفتاة  كتلك  مبهاراتها  واثقة  اأنها   
ّ

الن�ش

�شهرزاد  واأم��ا  وَتقتَل.   
َ

تفرت�ش لكي  تن�شج  ولكنها 

َن وتفنَت، لكي ل ُتقتل. 
ّ
فكانت تن�شج لتزي

ب�شيط،  اإّنه  عنه  نقول  ما  اأكرث   ،
ّ

�رشدي بطابٍع   
ّ

ن�ش

اأ�شابت  التي  والنقالب  ل 
ّ
التحو يخو�ش يف جتربة 

ل�شان بطاقة التعريف �شابقة الذكر. فمن �رشٍد ينمو 

بيت  يف  مقفلٍة  غرفٍة  يف   
ٌ
رتاوح

ُ
م لكّنه  ال�شوُت  فيه 

ٍة بهم�ش 
َ

�ش
ّ

ن�ش
ُ
مهجور؛ اإىل جملٍة مهادنٍة وخّداعٍة م

الو�شو�شة،  اأو  الهم�ش،  مب�شتطاع  كيف  العنكبوت. 

اأو  ال�شتغرابي،  ال�شوؤال  هذا  ال�شائت،  �ش 
ّ
رو

ُ
ي اأن 

»ما  الفري�شة:  بلقاء  امُلحتِفُل  ا 
ّ

رمب اأو  ال�شتنكاري، 

ل  اختالط  فيه   
ٌ
ك��الم الو�شو�شة  ولأّن  هنا؟«.  زلت 

ة 
ّ
ُهوي بال�شبط،  نعرف،  ل  ا،  اأي�شً نحن  فهم؛ 

ُ
ي يكاد 

ة هذه »الُهنا« امُل�شبعة برجاء 
ّ
نربة ال�شوؤال، ول ُهوي

بعنوان  ق�شيدة  يف  �شعري،  نحو  على  غام�ش 

»و�شو�شة«:

و�شو�شني  ال�شنني/  تلك  كّل  �شكنني/  الذي  »الرجل 

قبل اأن ميوت:/«اأريد اأن اأظّل هنا، معك...« )�ش25(

ة، فهي 
ّ
 نربٍة احتفالي

َ
 قرار

ُ
واإذا كان ال�شوؤاُل املهمو�ش

الذريعة لتجهيز فّخ الغريزة بن�شخ �شبكة جميلة ت�شّلي 

ة ل�شتغراق لعبة 
ّ
ول حَتمي. وهي فر�شُة البطء ال�شخي

عملية  رهنَي   
ُ
الأخري ليظّل  ال�شاعر  زمن  ال�شتدراج 

النتظار، واخلو�ش يف الكارثة. 

على  املوّقعة  للبطاقة  الأوىل  القراءة  اأ�شمعتنا  لقد 

ظهر غالف »كما يف ال�شماء« الكثري. واأكرث من ذلك، 

اإفال�ش رجل من  ا على �شدى »حكاية 
ً
�شمعنا تنويع

بغداد«، اإحدى حكايات »األف ليلة وليلة«.

ا على هجرة  �شً
ّ
�شيكون حمر �شوؤال »ما زلت هنا؟«، 

الظالم.  يف  اأُجِن��ز  ��ا 
ّ

رمب كوعٍد  ذاتها  الن�شيج  �شبكة 

والعنكبوت ت�شتطيع الن�شج على طول دورة حياتها. 

تلك ال�شبكة ال�ّشّفافة �شتختفي من اأفق �شاهد العيان، 

و�شتبقى يف ذهنه �شورُتها املعهودة. هذا الختفاء 

�شتقوى  وهنا  الن�شيج،  ل 
ّ
بتحو ا 

ً
رتجم

ُ
م �شيظهر 

الآن«،  »اأ�شمعها  ق�شيدة  يف  �شاردًة  نغمًة  ال�شعرية، 

ُل ا�شم �شاحب 
ّ
الحظ حتو

ُ
ا نازفة. ي

ّ
ا ناجية ورمب

ّ
رمب

�شاف: نازف.
ُ
املهنة من نا�شج اإىل عازٍف هنا، وي

بعيًدا/  لتطري  ال��ع��ازف/   
َ
اأ�شابع راوَغ���ْت/  ��ا 

ّ
»رمب
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قطع  ���ا 
ّ

رمب اأخ����رى/  اأغ��ن��ي��ٍة  ع��ن  بحًثا  وح��ده��ا/ 

تئنُّ  الآن  وهي  وردًة/  ظّنه  لأّن��ه  ل�شانها/  اأحُدهم 

النغمة  تلك   / راأيتموها؟  هل  الظالم/  يف  وتنزف 

ال�شاردة؟«)�ش67(

ا 
ًّ
طبيعي معادًل  تلك،  ال�شاردة،  النغمُة  كانت  واإذا 

اج؛ 
ّ
لفرا�شة هاربة هي الأخرى بعيًدا عن خدعة الن�ش

؟ 
ّ
فهل جنازف ونقول: هي معادل لهروب رومان�شي

يف  ة 
ّ
م�شوؤولي ذي  ر�شنٍي  خ��وٍف  على   

ٌ
ه��روب لكّنه 

عمقه.

عبارة عن  »فرا�شة«  بعنوان   
ّ

ن�ش ل من 
ّ
الأو املقطع 

يف  حتّلق  ول  املبا�رشة،  الرمزية  على  حتًط  ٍة 
ّ
�رشدي

فرا�شات  من  لفرا�شة،  �شرية  اأو�شح  وهي  املجاز. 

ولكنها  ا؛  �شتحقًّ
ُ
م ا 

ً
طفولي جمياًل  بو�شفها  العمل، 

ة يف 
ّ
ا، اأمام جمال ودّقة ال�شعري خا�رشة �شائعة، حقًّ

ق�شيدة اأخرى وهي »الفرا�شة ال�شوداء« )�ش27(. 

من  ب�شيء   ،
ُ
غمِغم

ُ
ي اخلذلَن  بغداد  فرا�شة  يف  ن�شمع 

الرومان�شي  �شكلها  اأو  الفرا�شة  منت  حتت  اخلفر، 

امل�شتبه به. 

لكنها  ببغداد/  حديقتنا  يف  وراءه��ا/  غ��دوت  »كم 

كانت دائمة الهرب/ واليوم/ بعد ثالثة عقود/ ويف 

قارة اأخرى/ حتّط على كتفي« )�ش49(

وهذا املقطع ال�شابق �شيحيل، فيما يحيل، اإىل عنوان 

بعيًدا  عنه  نبحث  »من  كيليطو:  الفتاح  عبد  كتاب 

تزييٍف  بعملية  قيامنا  بعد  ولكن   ،
)2(

قربنا« يقطن 

ا مع تبّدل الأماكن. فالفرا�شة التي كان 
ً
وقلٍب جتاوب

يعدو ال�شاعر وراءها يف بلده، ها هي حتّط الآن على 

من  وف��راٌغ  »ُف�شحة«  فيها  له  اأخرى  ة 
ّ
قار يف  كتفه 

املوتى  على  �شيًفا  به  ويذهب  غربته  وقد 
ُ
ي م�شاغَل 

يف مقربة هناك ل يعرف اأحًدا فيها. »وقبور اأهلي يف 

البالد البعيدة«)�ش101(

ال�����ش��اردة،  فالنغمة  اآن،  يف  و�شمعنا  راأي��ن��ا  كما 

»الأغنية  ق�شيدة  يف  املو�شيقية«  »املقطوعة  اأو 

الالمرئي،  اإىل   
ّ
املرئي ل 

ّ
حتو وليدة  هي  العمياء«؛ 

فمن �شبكة العنكبوت اجلميلة، بدون نوايا، اإىل �شيٍء 

�شورته  اإىل  العودة  على   
ّ
ع�شي الروؤية.  على   

ّ
ع�شي

الأوىل، كذلك.

 / ملاذا؟  املو�شيقية/  املقطوعة  هذه  كلمات/  »بال 

هل كانت طفلة يتيمة/ مل تتعلم اأية لغة/ فلم ت�شبح 

اأغنية« )�ش 79(

ال�شائعة،  اليتم  اأمام حادثة  اأن ن�شري،  هنا ل يفوتنا 

تقدميه  يف  بورتنوي  جوليو�ش  قالها  جملة  اإىل 

داأب  ف«لقد  املو�شيقى«:  وفّن  »الفيل�شوف  لكتابه 

الفال�شفة طوال الع�شور، با�شتثناء قليل منهم، على 

من  قيمة  اأقل  كلمات  بال  املو�شيقى  باأن  العتقاد 

 
)3(

املو�شيقى بالكلمات«

ال�شاعر  يرها  مل  ال�شاردة.  النغمة  اإىل  نعود  لكننا 

احلرمان  ه��ذا  بو�شوح.  الآن  ي�شمعها  ولكنه  ق��ط، 

اجلميلة  ات 
ّ
والن�شجي ال�شور  بغياب  ال�شلة  وثيق 

ق�شيدة  عنوان  الأخ��رية  »تفّكك«.  يف  ح�شورها  اأو 

�شوٌت  اأو  اجل�شد،  »قال  راٍو:  بجملة  ال�شاعر  يبداأها 

ته« )�ش37(. ويف ق�شيدة »تابع الريح« 
َّ
نتحُل هوي

َ
ي

)�ش 95(، ل تخلو حمولة القفلة الباهظة من مزاٍج 

م�شتطاعة،  وخّفة  فكاهة  روح  فيه  ت�رشي   
ّ

اأ�شطوري

للريح  املن�شاع  العاجز  عبث  يف  حمموٌل  وكالهما 

»م�شهد«  ق�شيدة  يف  الأخرى  هي  َتة  وامل�شتَّ املتعبة 

ال�شم�ش يف  رة بغياب 
ّ
التفّكك مكر ة 

ّ
)�ش17(. ن�شجي

»بطاقة من العامل ال�شفلي«)�ش43(

 اأوراَق ال�شجرة
ُ
 تقّلب

ُ
الريح

عجبها
ُ
متّزُق ما ل ي

 ما ا�شتطعُت
ُ
واأنا اأمللم

اأحمُله على ظهري

واتبع الريح

اإّن���ه���ا ع��ق��وب��ة ���ش��اع��ٍر 

ا، 
ًّ
عراقي عليه،  ي�شتحيل 

روؤي�����ة  ��ا، 
ًّ
ف��ل�����ش��ف��ي ل 

املو�شيقى  اأو  النغمة 

��ت�����ش��ورة 
ُ
وم دة 

ّ
متج�ش

فكّل  وك��ع��زاء.  كحماية 

ت�����ش��وي��ر  اأو  جت�����ش��ي��د 

بال�شارد  اإم�����ش��اٌك  ه��و 

واإع�����م�����ار ل��ل��م��ه��ج��ور 

هذا  يف  جديدة  وولدة 

لكن  النظري.  امل�شمار 

عقوبًة »يف البدء« حيث 

 
َ
اجل��رح  

ُ
اخلنجر »خ��ل��ق 

�شورته«)�ش7(،  على 
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تحّدًثا 
ُ
م هار  مي�شيل  مع  اجلري  ال�شاعر  على  حترم 

وال�شعر«:  »هايدغر  بعنوان  له  مقال  يف  نيت�شه  عن 

اأن  ذلك  كّل  باإمكان  املو�شيقا؛  الرق�ش،  »الغناء، 

ا. غري اأن ال�شور لي�شت باإمكانها اأن ُتوّلد 
ً
وّلد �شور

ُ
ي

)4(
املو�شيقا«

داخل هذا املناخ، ل غًنى لنا عن نقل بع�ش ما دار 

من  الثالث  امل�شهد  يف  لورن�ش،  والق�ش  روميو  بني 

الف�شل الثالث، يف م�رشحية »روميو وجولييت«:

�شتعوُد اإىل ذكر املنفى؟ روميو: 

ا يحمي من تلك الكلمة
ً
 لك ِدرع

ُ
ق. لورن�ش: �شاأقّدم

ترياُق املحن ال�شائُغ: جرعُة فل�شفٍة   

ي عنك برغم »املنفى«.
ّ َ
ِلُت�رش  

حًقا للفل�شفة اإذن!
ُ

»املنفى« ثانية؟ �ش روميو: 

 هل تقدر فل�شفُتك اأن تخلَق جولييت جديدة،

ا لأمري؟
ً
كم

ُ
 اأو اأن تنقل بلًدا من موقعه اأو تلغي ح

 ما دامت تعجز عن ذلك فهي بال نفٍع، وكفاَك حديًثا 

 
)5(

عنها. 

ال�شفلي  العامل  هو  ها  وي�شمل.  يكرب  املنفى  جحيم 

نحو  على  ال�شماء  ت�شيب  كعدوى  اأو  كتكرار،  يرتفع 

�شا�شة  اأ�شحت  التي  فال�شماء  �رشح. 
ُ

مم  
ّ

ماأ�شاوي

هائلة للعامل ال�شفلي، فيها تتجّلى ال�شخرية والدعابة 

رة وامُل�شانة عرب اإبدال جمتمع »ر�شالة 
ّ
ال�شوداء امُلدب

 
ّ

 و�شعيد؛ مبجتمع �شماوي
ّ
الغفران« املنق�شم بني �شقي

اخُل�رشة  كثافة  فيه  وُك��ه��ول��ة.  كا�شح  �شقاء  فيه 

اأو  الفواني�ش،  يحملون  الأنبياء  فيه  امَلَلل.  وفائ�ش 

يقفون يف طابور طويل ينتظرون رواتبهم التقاعدية، 

ا 
ّ
ا انتحاري

ً
 املالئكة عنهم، لأن هجوم

ُ
ُل تاأّخر

ّ
ج

َ
�ش

ُ
وي

وقع يف اجلنة. عو�ش مالئكة تعاين وتنتحر هناك. 

والأع��الم  النا�ش  كبار  وجوه  يف  ب�ّش  ول  ه�ّش  فال 

واملالئكة هناك، ول لعب يف نعيم الراحة. ل رفاهية 

ول كرنفال �شفاء ولهو كهذا املن�شوج باإبرة ال�رشير 

تلك  فيقذفون  هم 
ُ

نفو�ش »وته�ّش  الغفران:  ر�شالة  يف 

 املعرت�ُش 
ُّ

�شّفُقها املاذي
ُ
الآنية يف اأنهار الرحيق، وي

اأ�شواٌت  لها  �شمع 
ُ
لي الآنيُة  تلك  وتقرتُع  ت�شفيٍق،   

َّ
اأي

 
)6(

ُث مبثلها الأموات«
َ
ُتبع

اإنه �شكل من اأ�شكال القرابة، يف �شيغة دعابة تتبادل 

الأدوار، بني » كما يف ال�شماء«، وف�شاء من اأف�شية 

»ر�شالة الغفران«؛ لتعميم الكارثة يف �شواحي الكون. 

�شهادة ولدة حلقيقة كلية بالن�شبة اإىل �شاعر يق�شي 

عليه املاأزق: »ال�شماء لي�شت اأاأمن من الأر�ش« )69(.  

»ق�شيدة »خريف يف اجلنة« اأو�شح مثال على ذلك. 

فهناك اإهانة اخلريف بتوريطه يف اخل�رشة الدائمة 

 يف اجلنة، 
ّ
باعثة ال�شجر وامللل. ل اخلريف حقيقي

مم�شوخة.  الأ�شماء  الأر���ش.  يف   
ّ
حقيقي الربيع  ول 

.
ّ

كاّن امل�شخ هو مو�شم احل�شاد الرمزي

الكهول  خفيفة/  ريح  اخل�رشة/  دائمة  »الأ�شجار 

يقراأون اجلرائد/ الأطفال يلعبون/ الأمهات يراقنب/ 

املا�شية«  الليلة  انتحر/  اآخر  مالك  يدور:/  وهم�ش 

)�ش105(. 

لأل�شنة   
ٌ
ور

ُ
�ش ة 

ّ
ثم الدائر  الهم�ش  ذلك  ة 

ّ
ن�شجي وعلى 

ة 
ّ
�شتغربة وذاهلة، واأخرى مت�شفية و�شاخرة. على اأي

ُ
م

لته لن ين�شينا 
ّ
حال، حديثنا الكثري عن الن�شيج وحتو

الوقوف على خياطة يف عمل �شنان اأنطون، يف �شوء 

بيت اأبي العالء هذا: 

وامل 
َ
دي ِخرقٌة ُتخاُط اإىل الأر�ش فيا خائط الع

َ
»ج�ش

  
)7(

ِخطني« 

على  خياطتهما  مّتت  ة« 
ّ
ي

ّ
و«معر »ث��وب«،  ق�شيدتا 

 اأو خد�َش يف يقني ذلك. 
َ

ي، ول لب�ش
ّ
�شوء بيت املعر

يف  »كما  القول:  من  املقال  هذا  خامتة  يف  بّد  ول 

ة تكرار.
ّ
ال�شماء« �شحي
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الن�ش  ه��دم   Deconstruction(( التفكيك   

لي�ش   
ُ

الَن�ش  جديدا.  
ً
بناء بنائه  اإعادة  ثم  وتقوي�شه، 

عليه  لذلك  تبّناه،  بل  بنائه،  من  ولي�ش  الناقِد   
َ

ن�ش

بطريقته  يبنيه  بنف�شه،  بناءه  ليعيد  بهدمه،  يقوم  اأن 

ومنظوره، لكنه ل يفتاأ من فعل الهدم والبناء اإىل ما 

 يكاد 
ٌ
. لعب

)1(
ل نهاية. ل يكف عن اللعب احلر بالدللة

ل يتوقف، بل يخرتق اللعب نف�شه يف حماولِة اغتيال 

نف�شه بنف�شه، هي ثورة على الثورة ومترد على التمرد 

من اأجل مترد اآخر.

هل  ت�شاءلنا:  ما  واإذا  ووحدة.  ترادف  التفكيك  لي�ش   

هو  والتعليل  نعم،  الجابة  كانت  اإذا  اأع�شاء؟  للن�ش 

ل  التفكيك  فاإن  الن�ش؛  يف  الع�شوية  الوحدة  وجود 

جديدا،  خلقا  الن�ِش  خلَق  ويعيد  الأع�شاء  يفكك  �شك 

يتحول  حتى  الأع�شاء  نفي  اإىل  الأمر  به  يذهب  وقد 

ل  لذلك  وحدة؛  لي�ش  التفكيك  م�شخ.  كائٍن  اإىل   
ُ

الن�ش

يعرتف بالوحدة الع�شوية يف الن�ش. 

وتناثر  تفكك  اإل  التفكيك  يكون  اأن  ميكن  ل  وعليه،  

، يجمع  ويوؤالف الأ�شداد، 
وانفجار، تنافر و"ت�شظي")2(

الداخِل  من   
َ
فِجر

ُ
ي حتى  خبيث،  ورٍم  اإىل  يتحول  وقد 

والوحدة،  َك 
ُ

التما�ش تّدعي  التي  التكوينية  نى 
ُ
الب كل 

وينفجر هو نف�شه.

هذا البحث حماولة وا�شتجداء؛ لتفكيك ن�ش جاحظي 

تعود  رمبا  تنا�شقه  وعدم  بحثي،  فو�شى  )خم��(تار. 

وت�شظي  الأن�شاق،  تنا�شق  ل  دللة جوهرية، هي  اإىل 

يارة.
َّ
نى والأنظمة ال�ش

ُ
العناوين، وتفكيك الب

بالهرمنيوطيقا مرتبط  ي�شمى  ما  اأو  التاأويل  اأنَّ   مبا 

بالتفكيك، وعلى ِغراِر ما يقوُل به دولوز "جربوا ول 

مع  )نتفق  التاأويل  جتربة  �شنحاول   
اأبدا")3( توؤولوا 

دولوز ونعار�شه يف اآن (.

التفكيك  "لي�ش  التنظري،  قبل  حياة  اأ�شلوب  التفكيُك 

 كما قال دريدا، 
منهجا ول ميكن حتويله اإىل منهج")4(

بل �شيء ميكن اأْن ينوجَد يف حالٍت وظروٍف معينة، 

ن�شي  كان  لذلك  ذكية،  ديناميكية  ا�شرتاتيجية  وهو 

خمتارا.

�شبب تق�شيم لفظة خمتار اإىل: مخ تار: لأنها تهب لنا 

قومه  عن  ُف��ِرَد  ْن 
َ
م تار:  الأ�شا�ش،  مخ:  اأخ��رى:  دللة 

الذي  فالن�ش  القوم.  بني  الر�شول  والتور:  وب��الدِه، 

بالده  وب���الدِه،  قومه  عن  ُف��ِرَد   
ٌ

اأ�شا�ش ه��و:  اخرتته 

واأفردته،  اأ�شا�شا  واأنا جعلته  الكتاب،  ن�شو�ش  باقي 

ر�شول  بجعله  بعثه  حماولة  يف  وف�شلته،  ا�شطفيته 

اختيار  �شبب  اأما  جديد.  من  وين�شط  يهيج  خمتارا، 

والتق�شي  الت�شاوؤل  اإىل  دفعني  اأنه  اإىل  يعود  الن�ش 

عن ال�رش الذي يدفع ال�شعراء يف غر�ش املدح اإىل ذكر 

التي تدور بينها وبني  الكالب متوت يف املعركة  اأن 

املها، ويف غر�ش الرثاء يحدث العك�ش.

يف امتداِح اخليانِة وذم للوفاء 

 
ُ
ال�شعر كان  اإذا  ال�شعراِء  عادِة  "وِمْن  اجلاحظ:  يقول 

 
َ
بقر تقتُل  التي   

ُ
الكالب تكوَن  اأْن  موعظًة،  اأو  مرثيًة 

ناقتي  كاأّن  وقال:  مديحا،   
ُ
ال�شعر كان  واإذا  الوح�ِش، 

 ترجمة: هاجر الغفيلي*

فـي امتداح اخليانة وذم للوفاء

يف ن�س خمـتار 

*    باحثة من ُعمان



 هي املقتولة، 
ُ

بقرٌة، ِمْن �شفتها كذا، اأن تكوَن الكالب

ولكنَّ  بعيِنها،  ق�شٍة  عن  حكايٌة  ذلك   اأنَّ  على  لي�ش 

يف  واأما  َقَتَلْتها.  ورمبا   
َ

الكالب ْت 
َ

جرح رمبا  الثرياَن 

هي   
ُ

والكالب امُل�شابُة،  هي  تكوُن  فاإنها  ذلك.  اأكرث 

)5(
ها الغان".

ُ
ال�شاملُة، والظافرُة، و�شاحب

 ،
كالمية")6( "م�شاألة  بند:  حتت  اجلاحظ  يورده   

ٌ
َن�ش

بذكر  الديك  �شاحب  على  الكلب  �شاحب  ِردُّ 
َ
ي حينما 

 يتوا�شج مع اأبيات 
ٌ
اأ�شماء واألقاب واأن�شاب الكالب. خرب

من معلقة لبيد التي ت�شبق هذا الن�ش وتلحقه كذلك، 

وتت�شح معاين الن�ش من القراءة الأوىل، اإذ اإن بع�ش 

ال�شعراء اإذا نظموا �شعرا يف الرثاء اأو املواعظ يذكرون 

كالب  يذكرون  ثم  ال��رباري،  ويف  الفيايف  يف  ال�شيد 

ال�شيد، وكيف اأنها هي التي تتغلب على بقر الوح�ش 

فاإن  امل��دح  يف  ال�شعِر  غر�ش  كان  اإْن  اأم��ا  وتقتلها. 

عليها.  وتنت�رش   
َ

الكالب تقتُل  التي  هي  الوح�ِش   
َ
بقر

ب�:  مال وقوة ناقته 
َ

ن وج
ُ
�ش

ُ
اأنَّ املادح لي�شبه ح حتى 

"البقرة".
على  لي�ش   " بال�شلب:  ذل��ك  �شبب  اجلاحظ  فنِّد 

ُ
ي ثم 

ي�شتاأنف  لكنه   ،
بعيِنها")7( ق�شٍة  عن  حكايٌة  ذلك  اأن  

كالمه �رشيعا ب� )واو الربط( + )لكن(، ثم يذكر �شببا 

منطقيا وهو اأنه يف الغالب الأعم الكالب هي القاتلة 

ال�شاريِة،  املعركِة  من  والناجية  ال�شاملة  والظافرة، 

الطرف  وامل�شابة،  ال�شحية  فاإنها  "الثريان"  اأم��ا 

 اأنه يقول يف 
َ

ال�شعيف املنهزم ال�شت�شالمي. ول نن�ش

 اأي �شاحب الكالب.  
اآخر الن�ش: "و�شاحبها الغان")8(

* ملخ�ص فكرة الن�ص:

الغر�ش ال�شعري   الكالب      بقر الوح�ش

قاتلة     مقتولة الرثاء واملواعظ   

مقتولة     قاتلة املدح    

واملالحظ اأنَّ هذا الن�ش موقعه غري هام، كاأنه جملة 

 ،
ٌ
مزعج  

ٌ
ن�ش عابر.   وتو�شيح  �رشح  اأو  اعرتا�شية، 

 
ٌ

ن�ش واإزالة.  ا�شتئ�شاٍل  اإىل  بحاجة  ورم خبيث  كاأنه 

بل  املو�شوع  يف  الأ�شا�ش  لي�ش  يوؤخر،  ول  يقدم  ل 

اأن  لنا  �شيت�شح  هل  لكن  زحزحته.  من  بد  ل  دخيل 

كموين؟  الداخل؟  من  وترعرع  منا  قد  اخلبيث  ال��ورم 

مما  اأكرث  خفي 
ُ
ي خُماِتٌل!   

ٌ
َن�ش هو  بالدللت؟  مفخخ 

ْظِهر، يوارب ويهادن، ويداهن! فهل ميكننا مداهمته؟ 
ُ
ي

داخل  مكانا  لنا  جنَد  اأْن  اأميكن  الداخل؟  من  وغزوه 

الن�ش نتمو�شع فيه؟  

لنتابع...

رجرجة الن�ص: 

كيف يتم الوفاء للخيانة، وخيانة الوفاء؟  بل خيانة 

اخليانة  مع  متماهية  اأو  م�شادة  بخيانٍة  اخليانة 

اإبداع.  اإنها  �شعب، 
ٌ
�شيء  "اخليانُة  َقال: 

ُ
ي كما  ذاتها؟ 

ووجهه.  هويته  اإط��اره��ا  يف  امل��رء  يفقد  اأن  ينبغي 

 ،
جمهول")9( املرء  ي�شري  اأن  وينبغي  النتفاء  ينبغي 

كيف نبدع يف اخليانة؟ بك�رش اخليانة! خيانة ماذا؟ 

 مفرت�شًة وخائنًة 
ُ
ِبح

ْ
 الوفية لأ�شحابها، ُت�ش

َ
اإنَّ الكالب

دَّ اأْن نتعَظ من خيانِتَها  ُ
يف نظِر ال�شاعِر، �رشيرة، ول ب

اأم  للخيانة؟  وفية  وفية!  يراها  ال�شياد  لكن  للوفاء. 

وفية له؟

هذا  يف  وال��وف��اء  اخليانة  ن�شتقري  اأن  ميكننا  هل 

الن�ش؟ ومِلَ روى اجلاحظ هذا املقطع؟ هل كان يعلم 

اأنه بروايته هذه يدخل �شمن دائرة ممار�شي اخليانة 

وكتب  عنها،  لنا  روى  لطامَلا  -التي  الكالب  �شد 

مناظرته الطويلة بني �شاحب الديك و�شاحب الكلب؟!

ُة اجلاحِظ وهو يروي هذا اخلرب؟ هل 
ْ

َنرب كيف كانت 

اخلرب  من  موقفه  ما  جادا؟  اأم  �شاخرا؟  كعادته  كان 

اأو  اخلرب  يف  املهيمن  الن�شق  ما  ثم  لنا؟  اأورده  الذي 

الذي  ال�شوؤال  اأم��ا  اجلاحظ؟  اأورده���ا  التي  احلكاية 

اإذا  الوح�ش؟  بقر   
ُ

الكالب تاأكُل  هل  التفكري:  يخلخل 

 تهاجمها؟
َ
كانت ل تاأكلها فِلم

����شَ 
ِّ
و

ُ
ر ب، 

َّ
����َدر

ُ
م م��اأم��ور،  عبٌد   

"املخاف")10( األأنَّ 

ما  َنْفُذ 
ُ
ي الب�رش،  ابن  هو  النا�ش؟  ِل 

َ
ِقب من  لال�شطياد 

َقط 
ْ
�ش

ُ
ي م�شطلح  با�شتخدام  لأنف�شنا  ن�شمح  به.  ر 

َ
وؤم

ُ
ي

احليوان  هذا  على  قطه 
ْ
ُن�ش اأْن  لنا  ويحق  الب�رش،  على 

بدليل ي�شفع لنا من التوحيدي حينما قال: 

 بالفاأرة، اأو بالفيل لأنه 
ٌّ

ه اإن�شاٌن لأنه ِل�ش
َّ
"وكما ي�شب

ٍب 
ْ به كلُّ �رشَ �َشّ ُ

ول، كذلك ي وؤُ
َ

ِل لأنه �ش
َ
ُقود، اأو باجَلم

َ
ح

ْظَهر من �ِشنِخه باأنه 
َ
من احليوان يف فعِله وُخلقه وما ي

اإن�شان.")11(
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�شنتع�شف قليال ونطلق عليه م�شطلح: بريو قراط���ي. 

اإذن الكلب جمرد بريوقراطي، ملاذا؟! لأنه لن ياأكَل من 

حلِم بقر الوح�ش، اإمنا يوؤدي مهمته؛ لذلك ل ميكن اأن 

نعتربه �رشيرا، اأو كلبا جائرا متوح�شا، اأو من الكالب 

امل�شعورة املتكالبة الُعُقر.

ا يكن من اأمر، ميكننا اأن نرجع لتقرير حول تفاهة 
ّ
 واأي

حماكمة  واقعة  عن  تتحدث  حينما  اآرنت،  حلنة  ال�رش 

)الدوافع  ب��  يتعلق  "فيما  واأنه:  القد�ش،  يف  ايخمان 

الدنيئة(، كان ايخمان مقتنعا باأنه مل يكن ذلك الذي 

يطلقون عليه ا�شم )الوغد الفعلي(. وتذكر اأنه  قد يعي�ش 

باإر�شال  الأوامر  الأوامر-  ينفذ  مل  لو  ال�شمري  تاأنيب 

ماليني الرجال والن�شاء والأطفال على وجه ال�رشعة 

نحو املوت بحما�ش فائق واهتمام دقيق.")12(

لن�شبه ايخمان بالكلب، امُلَدرب جيدا، وينفذ ما يوؤمر 

 منه اأن يح�رشها 
ْ
به. ارِم العظمة للكلب بعيدا واطلب

الأوام��ر،  اإلقاء  دون  نف�شه  بالفعل   
ْ
ُقم فرتة  بعد  لك، 

 
ْ
ام�شح عمله  عليك  يجب  ما  فقط  اآليا.  �شيح�رشها 

هكذا  �شغرية.  حلم  قطعة  واأعطه  راأ�شه  على  ��ْت 
ّ
ورب

اآرنت- عبد ماأمور،  حت  –كما و�شَّ بال�شبط  ايخمان 

اأي �شلطة؛ لذلك كان ال�رش تافها جدا. كذلك  ل ميتلك 

ر به.
َ
وؤم

ُ
كلب ال�شيد مثل ايخمان. ينفذ ما ي

بقر  للحم  الكالب  اأك��ل  عدم  على  ن�شتدل  كيف  لكن 

الوح�ش؟

ال�شاملُة،  هي   
ُ

"والكالب الن�ش:  يف  الأخرية  العبارة 

لفظتي  على  لرنكز   .
الغان")13( ها 

ُ
و�شاحب والظافرُة، 

فمن  الغنيمة  اأم��ا  للكالب،  الظفر  والغان.  الظافرة 

ن�شيب ال�شياد.

اللفظتني:  بني  لنفرق  العني،  كتاب  اإىل  نعود  اأن  لنا 

والنت�شار  والغلبة،  الفوز  مبعنى  جاءت  الظفر  لفظة 

رُته على  َت،... وَظفَّ
ْ
ُز مبا طاَلب

ْ
: الَفو

ُ
َفر على الآخر: "والظَّ

 
َ َ
فاأَْخرب  

َ
َظِفر هما 

ُّ
اأي ِئل: 

ُ
�ش اإذا  وذلك  عليه،  ُته 

ْ
َغلَّب ُفالن: 

الغان،  واأم��ا   
ره.")14( َظفَّ فقد  الآخ��ر   

َ
َغَلب واح��ٍد  عن 

بال�شيء  ُز 
ْ
الَفو  :

ُ
"والُغْنم والغنيمة:  الُغْنِم،  من  فهو 

اأخ�ش  الظفر  لفظة  اأنَّ  لنا  يت�شح   .
�َشّقٍة")15(

َ
م يف غري 

وحتمل معنى النت�شار والفوز فقط. اأما الغنيمة فهي 

الظفر  النت�شار ومعنى  اإذ حتوي معنى  واأعم،  اأ�شمل 

للكالب،  )الظافرة(  لفظة  جاءت  لذلك  معا.  بالغنيمة 

ولفظة )الغان( ل�شاحبها، وهذا دليل على اأن الكالب 

ل تنال ن�شيبا من الغنيمة! 

فاعل  ا�شم  وزن  على  الغان  لفظة  جميء  واملالحظ 

دون  ومكان  زمان  لكل  الفعل  ا�شتمرارية  على  لتدل 

يدل على احلدث وعلى  اأنه  املطلق(، كما  )الزمن  قيد 

من قام به يف اآن واحد. اإذن الغان: ا�شم فاعل، ثابت، 

دميومي م�شتمر، وهذا يعني اأنه دائم الغتنام. الغان 

اأن ي�شاركه الغنيمة، ول الأكل منها،  ل ي�شمح للكلب 

بال�شيء  "الذي يفوز  يتقا�شمها معه. والغان:  اأن  ول 

من  اإذن  العني،  كتاب  يف  جاء  كما  م�شقة"  غري  من 

الكلب  للغان؟  ليقدمها  بالغنيمة  ليظفر  ي�شقى  الذي 

بالتاأكيد- اأعني يف هذا الن�ش. الدليل الذي يوؤكد ما 

قلُت، تكملة معنى الُغنم يف كتاب العني: "والغتنام: 

من  الغنيمة  الغان  ينتهب  فهل   ،
الُغْنِم")16(  

ُ
انتهاب

الكلب-كما  لأن  ذل��ك؛  فعل  حقه  ومن  نعم.  الكلب؟ 

حنا �شابقا جمرد بريوقراطي! و�شَّ

خيانة ال�شعراء للكالب 

 هي من ي�شتاأن�ش بالب�رش والنا�ش، وتعي�ش 
َ

 اإن الكالب

ول�شو�ش  الليل  �رشاق  من  وتنبههم  حتر�شهم  بينهم، 

عابر  والغادي،  املدلج  الغريب  طروق  ومن  النهار، 

ال�شبيل والرائح.

اأو  الرثاء  غر�ش  يف  –الكالب-  ذكرها  يتم  فلماذا 

 
َ
بقر  

ُ
تقتن�ش متوح�شة  �شباع  هيئة  على  املوعظة؟ 

الوح�ش؟

الإن�ش،  ياألف  ل  الوح�ش  بقر  املقابل  النقي�ش  على 

بالفزع  ي�شعر  بل  قربه،  الب�رش  لوجود  ي�شتاأن�ش  ول 

يذكر   
َ
فِلم لبيد.  معلقة  يف  اأبيات  بدليل  هاربا  ويفر 

يف  الكالب  على  ينت�رش  حينما  الوح�ش   
َ
بقر  

ُ
ال�شاعر

ه 
ِّ
غر�ش املدح؟ ملاذا لي�ش العك�ش؟ اأم اأن ال�شاعر ي�شب

اأو املقتول ببقر  ه امليت 
ِّ
بالكلِب اجلائِر، وي�شب املوَت 

َقال 
ُ
الوح�ش؛ فريثيه؟! ثم ملاذا حني يتم هجاء قبيلة، ي

عنها باأن اأهلها ياأكلون حلم كالبهم؟ يقول اجلاحظ: 

  
"وتهجى اأ�شد باأكل الكالب، وباأكل حلوم النا�ش.")17(

ثم يورد �شواهد �شعرية على ذلك، منها قول الفرزدق 

ببلدة...  يوما  جاع  اأ�شدي  اإذا  اأ�شد:   قبيلة  هجاء  يف 

)18(
وكان �شمينا كلبه فهو اآكله

- مِلَ مت اختيار الكلب بني احليوانات التي تعي�ش بني 
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الب�رش يف الهجاء؟ مِلَ لي�ش احلمار مثال؟ اأو القطط؟ اأم 

واإْن  العربي؟  لالن�شان  احلميم  ال�شديق  هو  الكلب  اأّن 

َتعمل كرمز يف الهجاء؟ 
ْ
�ش

ُ
كان �شديقا، هل يحق اأن ي

تعي�ش  ولدي كالب  باآكلة حلوم كالبها،  قبيلة  اأهجو 

 الآية عليه؟ 
َ
اء اأن تنقلب

ّ
معي. األ يخ�شى ال�شاعر الهج

يف  ورد  ما  عن  م��اذا  هجا-لكن  مبا  هجاوؤه   فيتم 

من  ��ْن؟ 
َ
م ياأكُل  ْن 

َ
م ؟ 

ياأكلك")19( كلبك  ن 
ِّ
"�شم الأث��ر: 

�شاحب ال�شلطة العليا الذي با�شتطاعته الق�شاء على 

الطرف الآخر؟ وهل الكلب ومالكه اأنداد؟ اأم اأ�شحاب؟ 

ال�شاملة،  هي  "والكالب   :
ُ

الن�ش يجيبنا  اأرب��اب؟  اأم 

، اإذن، هما اأ�شحاب! 
ها الغان")20(

ُ
والظافرُة، و�شاحب

اأن  املمكن  من  �شاحبه؟  اأك��ل  لل�شاحب  ميكن  هل 

اأن معنى  اإما  ياأكله!  اأن  لكن  اآخر،  على  يت�شلط طرف 

الأكل هنا جاء جمازيا يحمل دللت اأخرى، واإما اأن 

املت�شلط اأ�شتغل �شاحبه ومتادى يف ت�شلطه بطغيانه 

�شياط  على  العبد  يثور  هل  العبد!  ل�شاحبه  واإذلل��ه 

العبودية؟ نعم يثور، اإذا بلغ ال�شيل الزبى!

 ملاذا يقف ال�شاعر مع بقر الوح�ش، �شد الكالب؟ األأن 

الوح�ش؟  ببقر  وجمالها  املحبوبة  هون 
ِّ
ي�شب ال�شعراء 

ن�ش  يف  ورد  كما  الناقة  اأهي  املحبوبة؟  هي  ومن 

ل  ال�شعراء  لأن  اأم  ؟ 
بقرة")21( ناقتي  "كاأن  اجلاحظ 

الوح�ش  بقر  ي�شيد  ال�شياد  اأن  اأم  كالبا؟  ميتلكون 

ال الذي بالبقر قد ذهب، كاأن 
َ
بكالبه، فكاأن هذا اجَلم

ْت؟ ل؟
َ
�ش املحبوبة )الناقة( اُفرُتِ

وبقر  ال�شاعر  �شد  والكلب  ال�شياد  مِلَ  مل��اذا؟  اإذن 

الوح�ش؟ هل هما اأعداء؟ اأعني ال�شياد وال�شاعر؟

 مرة اأخرى: لدينا ان�شان )ال�شياد( + كلب 
َ
لنعيد النظر

)و�شيلة( + بقر الوح�ش )ال�شحية(

اأين ال�شاعر املنا�رش لبقر الوح�ش؟ اأهو الذي ينظر من 

عٍل؟ خارج لوحته الفنية؟ )ق�شيدته(

اأم اأنه ال�شياد نف�شه؟ وي�شبح خائنا بفعلته؟

ال�شياِد،   
َ
 دور

ُ
يدَِّعي ويختبئ، يتوارى مبواربة، يلعب

الآن  ويف  الوح�ش،  بقر  لقتِل   
َ

الكالب  
ُ
ي�شتخدم الذي 

 البقر – كونه �شاعرا! هل ميدحها وي�شبهها 
ُ
نف�شه ميدح

�شيدها؟  ي�شتطيع  ثم  ومن  اإليه  لي�شتدرجها  بناقته 

حمتال! �شاحب كدية!

والأغ��اين  وال�شعر  للرجز  تطرب  احليوانات  بع�ش 

الرافعي:  يقول  كما  حتفها!  نحو  طواعيًة  فتنقاد 

كدها  مهما  العربية؛  لالإبل  كاحلداء  العربية  "النف�ش 
اإل  منه  ت�شتاأنف  ومل  فيه  اإمعانا  اإل  يزدها  مل  ال�شري 

ن�شاطا واعتزاما حتى ليذهب بها املراح وكاأنها تريد 

اأن ت�شابق احلروف والأ�شوات املنبعثة من اأفواه من 

 .
يحدونها")22(

ِعُد بقول احلقيقِة ثم يخون؟ 
َ
هل يكذب ليحتال؟ هل ي

كما يقول دريدا يف تاريخ الكذب: "الكذب يتخذ طابعا 

وعدا  نف�شه  الوقت  يف  يت�شمن  لأنه  وذلك  اإجنازيا، 

خلِق  اإىل  ويرمي  الوعد،  لذلك  وخيانة  احلقيقة  بقول 

احلدث والدفع اإىل العتقاد، يف حني اأنه ل يوجد اأي 

.
�شيء قابل للمعاينة...")23(

 �شيادا، وال�شياُد �شاعرا 
ُ
يف اأحياٍن كثرية يكون ال�شاعر

وميدحونها،  ك��الب،  لديهم  ال�شعراء  وبع�ش  جميدا. 

: اأَِعرُف احلَق فال 
)24(

 بن منقذ، حينما يقول
ُ
ار

َّ
مثل امَلر

 ُعُق��ر
ُ ْ
 َغري

ٌ
ُه... وك�الب�ي اأُُن��ش

ُ
اأُْنِكر

ّْ
ِهر

َ
ل َترى كلبي اإل اآن�ش�ا... اإْن اأتى خاِبُط ليٍل مْل ي

ّ
ر

ُ
 وح

َ
بَتغي اخلري

َ
ُهم... ِمْن اأ�ِشيٍف ي

ُ
ْنِكر

ُ
 فما ي

ُ
َكرُثَ النا�ش

اإذن، ال�شياد/ ال�شاعر : خائنان

طبع الإن�شان اخليانة –للحيوان خا�شة !

الكلب.  يخون  وال�شياد  الوح�ش،  بقر  يخون  ال�شاعر 

كيف؟

ال�شاعر،  الكلب حينما يتقم�ش �شخ�شية  لأن �شاحب 

اإذن  �شيح.  والعك�ش  الوح�ش،  بقر  وميدح  الكلب  يذم 

بقر  ميدح  �شاعر  ومتناق�شة:  مركبة  �شخ�شية  لدينا 

الوح�ش  بقر  ي�شيد  و�شياد  الكالب،  وي��ذم  الوح�ش 

ب�شحبة كلبه الويف. 

ولي�ش  اخلائن  هو  الن�شان  اأن  البداية،  منذ  ات�شح   

الكلب، والكلب �شحية البريوقراطية فقط!
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ر اخلطاب ال�شعري 
ّ
لي�ش من ال�رشوري �� ونحن بعد تطو

اع حول الإيقاع الذي 
ّ

اأْن نعيد ذلك احلديث عن ال�رش  ��

ما  النرث  ق�شيدة  رت 
ّ
وفج التفعيلة،  ق�شيدة  ابتداأته 

العرو�شي املوروث، ولأْن  الرتاث  بقي من حر�ش على 

رت ق�شيدة الّتفعيلة �� كما هو من ا�شمها �� تفعيالتها 
ّ
حر

ثانيا؛  النوعي  الإل��زام  ومن  اأول،  العددي  القالب  من 

يكن  مل  ال��ذي  ر 
ّ
الّتحر هو  النرث  ق�شيدة  به  قامت  فما 

املحافظون يتوّقعونه يوما، اإذ كانت ولدتها مع جملة 

، فاأتت على ما بقي 
)1(

ة
ّ
العربي للّذائقة  ( �شادمة  �شْعر   (

من التزام وزين، بل �� وعلى الرغم من حماولة الكثريين 

لتكون  ال�ّشعر  من  متّل�شت   �� بالرّتاث  جذورها  مّد  يف 

ق�شيدة نرث، ذلك املقابل لل�ّشعر.

اأو كان مبعزل  د متّثل وزيّن، 
ّ
الإيقاع يوما جمر مل يكن 

كل  م�شدر  فهو  ا، 
ّ
معنوي  

ّ
ال�شعري اخلطاب  ت�شكيل  عن 

ة يف �شوت امللفوظ، كما اإّنه ُخطى اللفظي 
ّ
حركة وقتي

احلديث،  يف  امل�شايفات  كّل  من  جزء  لأنه  القول؛  من 

، ول ميكن 
ّ

الب�رشي لل�شعور  ه النعكا�ش املنطوق 
ّ

وموج

جتاهل النتظام الذي ي�شّكل جزًء كبريا من اخلطاب، " 

ومبداأ النتظام الذي يتمّثل يف الإيقاع؛ يكون ناجتا عن 

وهو   ،
)2(" والن�شجام  الّتنا�شق  ووحدة  الّتوزيع،  ن 

ْ
ُح�ش

مما ل ميكن اأْن يخلو منه اأي كالم، ف�شال عن اخلطاب 

ال�شعري، ول نعني به ال�شعر املقابل للّنرث، بل ما ميكن 

اأن يو�شف كونه كالما فّنيا ي�شنع معنى خمتلفا، ويثري 

ذائقة كامنة يف الذات.

والتوزيع   ،
ّ
ال�شوتي بالتوجيه  يرتبط  املعنى  يحّقق  ما 

املرتبط  باخلطاب  ارتبط  الأخري  وهذا  التق�شيم،  وح�شن 

يجد  معنى  الكالم  توزيع  يف  بالبالغة  ي�شّكل  ما  بكّل 

ة ال�شعر اأن 
ّ
املتلقي وقعه يف نف�شه، وا�شتطاع يف غنائي

ال�شعر خمتلفا  ة؛ جعلت 
ّ

ة خا�ش
ّ
اإيقاعي هات 

ّ
ي�شنع موج

الق�شيدة  �شوت  وترية  ع 
ّ
فتنو ؛ 

ّ
الإيقاعي توزيعه  يف 

ال�شعود  بني  ودرج��ت��ه   
ّ

العمودي ال�شعر  يف  ال��واح��دة 

، فهي ُكلٌّ �شعوري 
)3(

والهبوط ا�شتجابة للحالة ال�شعورية

فيها  ال�شعور  يتمظهر  اآخرها،  حتى  اأبياتها  ل 
ّ
اأو من 

وي�شنع  واجُلمل،  والرتكيب  واملقطع  النرب  يف  ا 
ّ
اإيقاعي

هي  الدللة  فتكون  والقافية،  واملو�شيقى  ال��وزن  ذلك 

جنده  ا 
ّ
مم وهو  املختلف،   

ّ
الإيقاعي التداخل  هذا  نتاج 

الإيقاع  اإىل  اإ�شارة  بغري  القدامى  العرب  الباحثني  لدى 

لغياب امل�شطلح عندهم، لكننا نذكر ما ورد لدى قدامة 

على �شبيل الّتمثيل؛ اإ�شارة اإىل توكيد ما ن�شعى اإليه من 

.
ّ
ة يف اخلطاب البالغي

ّ
هات الإيقاعي

ّ
تعّدد اأ�شكال املوج

 : البالغة  واأح�شن   "  : الألفاظ  جواهر  يف  ُقدامة  يقول 

الوزن،  واعتدال  البناء،  واّت�شاق  جع، 
ّ
وال�ش الرّت�شيع، 

بناء،  م��ن  ُن��ِظ��م  م��ا   
ُ

وعك�ش لفظ،  م��ن  لفظ  وا�شتقاق 

الأق�شام  واإي��راد  م�شتعارة،  باألفاظ  العبارة  وتلخي�ش 

متعادلة  مبعاٍن  املقابلة  وت�شحيح  بالّتمام،  موفورة 

الأو�شاف  وتلخي�ش  الّنظوم،  باّتفاق  التق�شيم  ة 
ّ
و�شح

املعاين  وتكافوؤ  الو�شف،  يف  واملبالغة  اخلالف،  بنفي 

ومتثيل  اللواحق،  داف 
ْ
واإر وال��ّت��وازي،  املقابلة،  يف 

خمتلف،  معنى  لتحقيق  التنويع  هذا  كّل   ،
)4(" املعاين 

يف  حا�رش  فهو  مب�شطلحه  غائبا  الإيقاع  كان  واإذا 

ة وتوظيف فّني ذكره قدامة، وما 
ّ
بناء كّل و�شيلة بالغي

ي�شرتكان  اإذ  واملتلقي،  الأديب  بني  العالقة  هو  نا 
ّ
يهم

 حممود حمد*

الوجه الدليل للإيقاع

يف جتربة �شماء عي�شى

* �شاعر وباحث من ُعمان



التوظيف  ه��ذا  خ��الل  م��ن  ة 
ّ
ال�شعوري ال�شتجابة  يف 

مبا  احلالة  عن  التعبري  يف  الأول  يجده  وما   ،
ّ
الإيقاعي

الّثاين بنف�ش  ة؛ يجده 
ّ
البالغي الأوجه  الإيقاع يف  ميّثله 

الذائقة تواكب النتاج  التلقي، وهكذا بقيت  الأوجه يف 

 
ّ
وتي

ّ
هاتها املختلفة، وبعد ال�ّشعر ال�ش

ّ
 بخلق موج

ّ
الأدبي

 �� واملو�شيقى  اللغات  بني  الوطيدة  العالقة  من  املتوّلد 

، كان 
)5(

كما يرى املاكري �� من خالل الكلمات واجلمل

ة 
ّ
اإيقاعي موجهات  ر 

ّ
الّتطو لهذا  تبحث  اأن  ال�ّشعرية  على 

 بحركة املو�شيقى 
ّ

اأخرى،  وبقى الإيقاع " الوجه اخلا�ش

اإنه الّنظام الوزين لالأنغام  اأي  املتعاقبة خالل الّزمان، 

حلركة  انعكا�شا  اأّن��ه  ومبا   ،
)6(" املتوالية  حركتها  يف 

اد ق�شيدة التفعيلة اأْن 
ّ
احلياة؛ كان عليه بعد جتارب رو

اإىل  ويعود  اخلطاب،  يف  لطبيعته  ا�شتجابة  اأكرث  يكون 

نف�شه باعتباره اأ�شا�ش كّل املوجهات.

لبنية  �ش 
ّ
توؤ�ش ��ات 

ّ
األ��ي احلديثة  الق�شيدة  يف  الإي��ق��اع 

ة املتمّثلة 
ّ
د على �رشامة املعايري التقليدي

ّ
ة تتمر

ّ
اإيقاعي

املعهود  الّنموذج  من  رة 
ّ
متحر والقافية،  ال��وزن  يف 

والدللة  بالنفعالت  مرتبطة  ة 
ّ
داخلي هند�شة  مّتخذة 

 املتناغم مع حركة 
ّ
ات الّتوتر الإيقاعي

ّ
لت�شل اإىل اإحداثي

، ومبعنى 
)7(

النف�ش، ومن هنا كان اجّتاهها نحو الّداخل

الإيقاع  طبيعة  على  املعا�رشة  الق�شيدة  انفتحت  اآخر 

باعتباره حركة احلياة، وتناغم الإن�شان معها، وكّل ما 

ة 
ّ
الغنائي القدمي، هو خروجه عن  النظام  اختلف به عن 

فا�شتبدل  الثابت،  قالبها  يف   
ّ

الن�ش تنّظم  كانت  التي 

 هو اأقرب اإىل النتظام من اجلمود، 
ّ

نظمها بنظم خا�ش

اللغة، وانفتح  انتقالت من طبيعة  وبقيت احلركة على 

حركة  عن  تنف�شل  فال  الدللة،  تخلق  هات 
ّ

موج على 

الإيقاع.

ر الإيقاع دلليا من خالل 
ّ
 �رشيعا على مناذج لتطو

ّ
�شنمر

، واآخر من 
ّ

منوذجني �شعريني؛ واحٌد من ال�شعر العمودي

؛ لننتقل اإىل مو�شوع العجالة.
ّ
ال�شعر احلر

ه ) حرمان ( من الكامل :
ّ

يقول عمر اأبوري�شة يف ن�ش

بى
ُّ
 يف الر

ُ
دي اأقّلب

ْ
َليلى ! اأَنا وح

ج�ُع
ْ
ال وير

َ
فا يروُح بِه اجلم

ْ
ط�ر

ه��و على ذْك�راِك حتَّى اأْن�َثني
ْ
اأ�ش

�ت�ط�ّل�عا.. له�ف�ي مَل�ن اأَتطّل�ع
ُ
م

ِحماُه  يبلْغ   
ْ
وَل�م ُي�ْدنه�َش�وٌق.   

ْ
ل�م  

ٌ
ع�اَل��م وب�ي�َن�ِك  ب�ي�ن�ي 

)8(
ع 

ّ
ت�ش�ر

 ) تذكرة ( من البحر 
ّ

والنموذج الثاين، من التفعيلة؛ ن�ش

ة النُّعمايّن :
َ
نْف�شه، ل�شمي�ش

ٌة :
َ
ُهم َخم�ش

بوُح، ومْقَعٌد
ّ

ُه ال�ش
ْ

ا َكاَن، والوج
َ
م

اب
ّ

وَلظى الَق�شيدة، وال�رش

ٌة
َ
 َخم�ش

ْ
ُهم

ٌة
َ
حيَدة.. َخم�ش

َ
اِبِع الكّف الو َكاأ�شَ

ا
َ
 يف جيوِب ال�ّشم�ش َخم�ش

ُ
اِفر

َ
ك�شالِة َعاِبدٍة ُت�ش

َبا
ْ
كالّتنِي والّزيتوِن والّليمون والّنارجِن والأم

  
)9(

َدة ُيَغاِفلها اجلفاُف مع اخَلراب  دَّ ُ
ب�شاحيٍة مم

العرو�شي؛  الوزن  التي تقوم على  ري�شة  اأبي  اأبيات  يف 

ت�شيطر  وبينما  هات، 
ّ

املوج من  مبجوعة  الإيقاع  حتّقق 

اآخر  تق�شيم  عن  تف�شح  ؛ 
ّ
املو�شيقي الإطار  يف  ة 

ّ
الغنائي

العرو�شي،  قالبها  يف  ة 
ّ
العربي الق�شيدة  اإليه  رت 

ّ
تطو

ل يتوّزع على جمموعة من الرتاكيب، تربز 
ّ
فالبيت الأو

املقاطع  من  اجُلملي،  التق�شيم  يف  توجيهها  خالل  من 

 ،
ّ

ال�ّشعري الإيقاع، وبدورها ت�شّكل الرتكيب  التي وّلدها 

اأربعة  اإىل  �شطريه  يف  ينق�شم  مثال  ل 
ّ
الأو فالبيت 

عن  التعبري  ة 
ّ
مبهم ينه�ش  فالتوزيع  ة، 

ّ
جملي هات 

ّ
موج

ة مبا ينتجه الإيقاع، واإ�شافة اإىل الوزن 
ّ
احلالة ال�ّشعوري

الّتوزيع  يحّقق  ؛ 
ّ
عرو�شي قالب  من  اأكرث  يقّدم  ل  الذي 

 : 
ّ

 ال�شعري
ّ

املعنوي

فا  4� يروُح 
ْ
بىط�ر

ُّ
 يف الر

ُ
دي3� اأقّلب

ْ
اأَنا وح  �2! 1� َليلى 
ج�ُع

ْ
ال وير

َ
بِه اجلم

يحّققه  مبا  ي�شتثمر  العرو�شي  القالب  داخل  فالتوزيع 

با�شتقراء  تلقيها  ميكن  ة 
ّ
�شعوري حالة  ليكون  الإيقاع 

تلعبه  ال��ذي  ال��دور  خ��الل  من  ة، 
ّ
الإيقاعي املوجهات 

وا�شتعادة  بغائب  تعّلق   ) ليلى  ف)  واجلمل،  الرتاكيب 

حلظة  الطلل  اأم��ام  الهائمة  ال��ذات  اإىل  تعيدنا  يائ�شة، 

الغياب وال�ّشعور بالوحدة، هذا الّتاأ�شيل مينحه التق�شيم، 

الرتكيب  يف  الغربة  ه��ذه  حتديد  اإىل  بعده  والنتقال 

من  ه 
ّ

نف�رش مبا  التلقي  على  جم��ربون  ونحن  الالحق، 

التزمت  ولهذا  توزيعه،  يف  الإي��ق��اع  يطبعه  انعكا�ش 

ة بهذا التق�شيم الذي توّزعت عليه اجلمل، و�شنجد 
ّ
الغنائي

ة 
ّ
تركيبي انتقالت  عن  عبارة  هي  الأب��ي��ات  ة 

ّ
بقي اأّن 

التي  الإي��ق��اع  ملوجهات  ا�شتجابة  الّتوزيع  يحدثها 

الأول   
ّ

ال�شعري الت�شكيل  عن�رش  اإّن   " اجلمل،  بها  ينّظم 

على  يعتمد  الت�شكيل  ه��ذا  يف  وال�شوت  وت، 
ّ

ال�ش هو 
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مكث  مّدة  وهي  وتي، 
ّ

ال�ش البعد  اأي  ة؛ 
ّ
وتي

ّ
ال�ش امل�شافة 

املقاطع  اأعطيت  وقد  اإىل زمن حمّدد،  م�شموعا  وت 
ّ

ال�ش

القائم  الت�شكيل  هذا  مع  نا 
ّ
معي ا 

ّ
زمني ت�شكيال  ة 

ّ
وتي

ّ
ال�ش

، كّل هذا هو �شناعة احلالة 
كنات")10(

ّ
على احلركات وال�ش

ها 
ّ

ة فتوج
ّ
ة اللغة الفني

ّ
ة التي تتناغم مع قابلي

ّ
ال�ّشعوري

ة، هنا 
ّ
وتي

ّ
ة للتعبري باملقاطع ال�ش

ّ
مبا لديها من الإيقاعي

ي�شّكل الزمن ماّدته املتداخلة مع اللغة يف هذا الت�شكيل، 

وكّل ما �شيكون هو املعنى الذي يولد بالإيقاع.

الكامل  تفعيالت  تاأتي  النُّعماين  �ُشمي�شة   
ّ

ن�ش يف   

 
ّ
وتي

ّ
خارج القالب العرو�شي، ومن خالل العاملني ال�ش

ر حتقيق املعنى، فتوزيع التفعيالت 
ّ
 ندرك تطو

ّ
والب�رشي

دا بالوزن القافية؛ 
ّ
الذي راأيناه يف البيت العرو�شي مقي

مع  بالتعاون  ال��دلل��ة  لي�شنع  هنا  يته 
ّ
حر ي��وّظ��ف 

ة اأخرى، ففل�شفة الإيقاع تتجاوز البعد 
ّ
هات اإيقاعي

ّ
موج

بنيته  فتلتحم  ال��دليّل،  البعد  اإىل  ف 
ّ

ال�رش املو�شيقي 

لتقدمي  وال�شوت  املعنى  بوؤرتا  وتلتقي  الدللة،  وبنية 

 ،
)11(

ة جديدة تفتح لالحتمال اآفاق اأخرى
ّ
م�شتويات دللي

اأ�شطر  بني  التوزيع  هذا  واختالف  التفعيالت  فتوزيع 

ة 
ّ
ال�ّشعري املتواليات  اأطوال  اختالف  اإىل  اإ�شافة   ،

ّ
الن�ش

 والدليّل، كما 
ّ
وتي

ّ
ي�شهم يف خلق هذا التداخل بني ال�ش

ا مينح املتلقي م�شاحة 
ّ
اإيقاعا ب�رشي اأّن التوزيع يخلق 

ة يجدد بها انتاج املعنى.
ّ
تف�شريي

ة اإيقاعها 
ّ
ق�شيدة النرث خلقت من طبيعة اللغة الإيقاعي

 �� وهي  رحبة،  لأف��اق  ة 
ّ
كوني ا�شتجابة  وهي   ،

ّ
اخلا�ش

�شبقا 
ُ
كما جاء يف تقدمي كتاب برنار �� " مل تُكن هدفا م

ة 
ّ
احلري �شوب  ة 

ّ
�شعري لتوجيهات  نتيجة  بل  غاية،  اأو 

")12(، فاّتخذت يف �شبيل ذلك كّل ما يجعل  ة 
ّ
الإبداعي

اللغة  ا بحريته يف خلق 
ّ
اخلطاب مفتوحا، والإيقاع حر

التفعيالت؛  فتجاوزت  ة، 
ّ
ال�شعوري واحلالة  الزمن  بني 

على  قادرة  غري  اأنها  كما  باملحدودية،  تّت�شف  لأنها 

بامل�شتوى  لتقييدها  ة؛ 
ّ
ال�شعري ة 

ّ
للفاعلي ال�شتجابة 

واإمنا   ،
)13(

ة
ّ
الفاعلي هذه  تدمري  اإىل  يوؤدي  مما  ال�شكلي، 

نف�شه، خالقا  ة اخلطاب 
ّ
ال�ّشعري اأن تكون  �شعراوؤها  اأراد 

للمعنى  توجيه  من  الذات  حتدثه  مبا  ة 
ّ
الإيقاعي دللته 

مزيجا بني الذات والأثر.

ق�شيدة  اد 
ّ
رو من  واحدا  كونه  اإىل  اإ�شافة  عي�شى  �شماء 

التي  ثقافته  ع 
ّ
بتنو ال�شاعر احلديث  اإحاطة  النرث؛ ميّثل 

نتيجة  كان  وا�شعا  وفّنيا  ا 
ّ
اإن�شاني بعدا  جتربته  منحت 

ع املعنى 
ّ
 وفّني معا�رش؛ وهو ما يعني تنو

ّ
عمق تاريخي

، ومن 
ّ
و�شقل الدللة التي يزدحم بها الت�شكيل الإيقاعي

ع الدللة 
ّ
ة التي �شن�شتعر�شها لتتب

ّ
خالل النماذج ال�شعري

�� كما  ع، ف�شماء عي�شى 
ّ
التنو اإىل هذا  ة �شن�شل 

ّ
الإيقاعي

يقول عنه علي ال�رّشقاوي �� "عروة ال�شعراء ال�شباب يف 

ة، وحامل لواء ال�شعر املغاير واملختلف 
ّ
ال�شاحة العماني

الإن�شان  وذات  العامل  اإىل  والروؤية  واجلملة  املفردة  يف 

، ومن هذه املغايرة يف جتربته ق�شيدة النرث، والتي 
)14("

يكتب  كان  ة؛ 
ّ
والعاملي ة 

ّ
العربي ة 

ّ
بال�شعري فيها  تاأّثر 

 
ّ
دللته اإيقاعا، واإيقاعه دللة، فال�ّشاعر بالبعد احلجمي

كما تقول مُينى العيد يف قراءة الن�ش احلديث " يجعلك 

اأْن ترى ُعمقه واأنت  اأو  ترى يف ال�شيء اأكرث من �شطحه 

ذاتا  اخلطاب  يجعل  ما  فيوّظف   ،
)15(" �شطحه  تنظر يف 

متعّددة  ذواٍت  احلديثة  الق�شيدة  كانت  ولهذا  مقروءة؛ 

، تتجّدد زوايا قراءتها وتلقيها، على 
ّ

يف ال�شكل ال�شعري

 
ّ

ة، اإذ مل يعد الن�ش
ّ
الرغم من متّنع ذلك بالقراءة التقليدي

 
ّ

�شوتا جامدا يف خطاطة بل هو انعكا�ش لفظي وب�رشي

ميتد على خريطة ال�شفحة.

من/على  عي�شى  �شماء  يطّل   ) غيوم   ( جمموعته  يف 

ماء، 
ّ
ال�ش على  الأر�ش  من  يطّل  خمتلفة،  بذوات  الغيوم 

ماء اإىل الأر�ش :
ّ
ومن ال�ش

ُتها الغيوم اَذا �شُتعطنَي َدِمي اأيَّ
َ
واأنِت م

ِّ
َبق اإىل احُلب تها امَلراأَة ذاُت الَفِم ال�شَّ

ّ
اأي

تْعطنَي َدمي؟
ُ

اَذا �ش
َ
م

ٌح ل اأنتُظره حّتى والأر�ُش حْتَتِفُل
َ
فر

ٌح كمَثِل النَّار وهي ُتغّني
َ
بطُفولِتها، فر

ُكنه
ْ
ر عْندما ت�ش

ْ
ثِل الَبح

َ
�ِش، وكم

ْ
لُع�ّشاِق الأر

)16(
ر....

ْ
رَدٌة يف الَفج

َ
و

من  هربا  ال�شوؤال  وط��اأة  حتت  ال��ذات  تقع  الغالب  يف   

مواجهة امل�شري، ال�ّشاعر ير�شد الوجه املتقّلب للغيوم، 

الغيمة  اإىل  النتقالية  الت�شبيه  �شورة  يف  ذلك  ميُثل 

بني  الت�شكيل  �رشيعة  اخلاطفة  ال�شورة  وتبدو  امل��راأة، 

يف  حت�رش  التي  تلك  العالية؛  واملراأة  املتعالية  الغيمة 

وحية، وتبدو الفكرة 
ّ
ة والر

ّ
ة جتمع بني احل�شي

ّ
حالة �شبقي

هذه  واح��د،  لن�شق  باإخال�شها  الل��ت��زام  من  رة 
ّ
متحر

حتّقق  احلديثة  الق�شيدة  واإيقاع  الأفكار  بني  العالقة 

اأعلى مراحله  المتزاج  يبلغ  " عندما   ،
ّ
الّن�شي التما�شك 

مقّدمتها  ويف  للن�ش  نة 
ّ
املكو العنا�رش  جميع  بني 
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واإيقاع  الأ���ش��وات  اإيقاع  بني   
ّ

حيوي تنا�شب  حتقيق 

الأ�شطر؛ فلو  ال�شاعر حّققه توزيع  ، وانتقال 
الأفكار")17(

ينقل  اخلطاب  لكان  واحدة  متوالية  يف  ال�شطران  جاء 

يف  واح��دة  ال�شورة  لتكون  متداخل  فهم  اإىل  التلقي 

الذي فاجاأنا  التداخل  حمل املعنى على النف�شال عن 

 
ّ

ال�شعوري اإىل  الأقرب  البعيد  انتقاله من  ال�شاعر يف  به 

وباملقارنة  وامل�شاهد،  املح�شو�ش  القريب  اإىل  بتاأثريه، 

بني املتواليتني الأوىل والثانية؛ واملتوالية الثالثة التي 

توّزعت على ثالثة اأ�شطر ن�شل اإىل ال�رشاع بني احل�شي 

الثالثة  املتوالية  يف  تتابع  التي  فال�شور  واملعنوي، 

بني  الفارقة  امل�شافة  تخلقها  التي  العوامل  تلك  هي 

 عنها الإيقاع يف 
ّ

احل�شي واملعنوي، كلها تتداخل؛ فيعرب

يقنعها  اأْن  ميكن  �شيئا  الذات  تكن  مل  الداخلي،  تق�شيمه 

)دم��ي(  مفردة  حتمله  ال��ذي  فامل�شري  وح��ده،   
ّ
احل�شي

التي  ة 
ّ
ال�شتمراري اإنه  واملوت،  الولدة  م�شاألة  يتجاوز 

اأمام حلظة �شعف الكائن  تولد من بني ثنايا النك�شار 

اإذ  الغيم هذا املجهول،  من املجهول، وكثريا ما يعك�ش 

الذاكرة  يف  عبوره  ينقطع  ل  الغيوم  �شورة  حتمله  ما 

ا�شتعادة  العوامل  تلك  وا�شتح�شار  القدم،  منذ  ة 
ّ
الب�رشي

لكل ما من �شاأنه اأْن يحّدد املوقف.

احلالة  يف  ال��ذات  دللة  الإيقاعي  تق�شيمه  يف  املقطع 

ة بكل ما يربط املعنى بالإيقاع، ويكون بوؤرة 
ّ
ال�شعوري

عن  الفكرة  تنف�شل  ل  ولهذا   ،
ّ
ال�شوتي ال�شكل  يف  ة 

ّ
ذاتي

حماولة  ويف  ال���وزن،  مب��راع��اة  تن�شغل  ول  التوزيع، 

من  الثاين  اجل��زء  ج��اء  بالتوزيع  الفكرة  رب��ط  تقوية 

 
ّ
املتوالية منف�شال يف �شطر ليتوّزع على ال�شكلني احل�شي

، كما اأنه منح التف�شري اأفقا اآخر يتعّلق بالفكرة 
ّ

واملعنوي

القابلة لالنف�شال لو قرئت من زاوية اأخرى.  

متداخال   
ّ
الإيقاعي التوزيع  ياأتي  الآخ��ر  املقطع  يف 

بتداخل الفكرة، لإنتاج دللة مت�شابكة توّلدت من املقطع 

هذا  الوجوه،  املتعدد  العامل  من  املوقف  حيث  ال�شابق؛ 

 ،
ّ

العامل هو الأثر واملوؤّثر نف�شه، وهو لي�ش العامل الب�رشي

هذا  من  فاملوقف  ال��ذات،  اأم��ام  املعلوم  املجهول  بل 

املّت�شع الذي ي�شيق بالغرتاب هو ح�شا�شية ال�شاعر، اأو 

�شدقه اأمام اأمله:

ياأتي مَع الَغيم
َ
ليٌل �ش

ت�شيء الَكون
َ
 �ش

ٌ
وَنار

وُء ها ال�شَ وهو ُيْظلُم، اأيُّ

... 
ْ
اُله احلميم

َ
بِق وَيا جم وَء ال�شَّ َيا �شَ

اِحل
ّ
 َهذا اجَلماِل الر

َ
ام

َ
اأْعنِّي اأم

)18(
هول. 

ْ
اإىل املج

 اإيقاع يراوح فيه 
ّ
ن�شعر بفجيعة يوّزع منظرها الت�شكيلي

ة؛ تاأتي مبا ي�شبه الّتوازي، تواٍز 
ّ
ال�شاعر مبو�شيقى �شعري

الثاين  اجلزء  �رشيعا يف  ال�شاعر  منه  يتخّل�ش   
ّ
مو�شيقي

ر�شمها  التي  الفجيعة  اأّن  ا 
ّ

"رمب الثانية،  املتوالية  من 

من  قادمة  ذاكرته  يف  وجت��ّذرت  لته 
ّ
خمي يف  ال�شاعر 

 الذي غّطته دموع احلياة وهي مت�شح كّل 
ّ
اأجرا�ش احلب

ما هو جميل يف هذا الكون وهو ي�شعر اأن الغربة والهجر 

ذلك  من  يهرب  وه��و   
ّ

الأب���دي الفراق  ه��ذا  نحو  طريقه 

؛ فتحمل الغيوم لل�شاعر 
اجلمال الغام�ش املجهول ")19(

ل  النكرة   ) ليل   ( ومفردة  لته، 
ّ
خمي يف  قا�شيا  كان  ما 

 ،
ّ
 على ليلنا الدافئ اأو الطبيعي

ّ
تدّل يف �شوتها الإيقاعي

كما اأن الغيم ل يرتبط به اإل اإن دّل على ق�شوة، واإل فما 

اأكرث الليايل التي حملت ب�شباح جميل بعد مطر، فكان 

الإيقاع دللة هذه الفجيعة التي اأّكدها ما ي�شبه التوازي 

الفجيعة  مو�شيقى  اإىل  واإ�شافة  الثانية،  املتوالية  يف 

ة 
ّ
)متفاعلن( هذه التي راوح بها ال�شاعر بينها وبني حري

يف  اآخر  م�شتوى  اإىل  اخلطاب  التوزيع  ل 
ّ
يحو الإيقاع؛ 

تداخل بني متواليتني، ويف�شح هذا الّتحول يف التوزيع 

الإيقاعي عن ا�شطراب يف حماولة ا�شتعادة الذات، ول 

املتواليتني  تداخل  بني  بالفرق  ال�شعور  اإخفاء  ميكن 

طر 
ّ
ال�ش بداية  اإىل  فالنتقال  وانف�شالهما،  تني 

ّ
ال�شعري

�شيمنح الذات طماأنينة كاذبة، حتاول عر�ش الهدوء يف 

ا�شتقرار الإيقاع.

ق�شيدة  يف  املو�شيقى  موّلدات  اإىل  العيد  مينى  ت�شري   

املوازنات،  اأن�شاق  يف   
ّ

اللغوي الرتكيب  فتذكر  النرث، 

والتوقيع،  والتق�شيم،  والتوزيع  والتكرار،  والتقطيع، 

توليد  بل  الإيقاع  توليد  لي�شت  وظيفتها  اأن  اإىل  وت�شري 

الدللة، واأن كل ذلك يّت�شم بطابع تقني �شادر عن اللغة 

ة؛ 
ّ
، وقد اأ�رشنا اإىل طبيعة اللغة الإيقاعي

)20(
نحو دللة ما

�شنعت  وكما  ة، 
ّ
الإيقاعي ه��ذه  توجيه  كيفية  ويبقى 

ة تفعيالتها من املقاطع املتوّلدة من 
ّ
الق�شيدة العرو�شي

الإيقاع، �شنعت الق�شيدة احلديثة مقاطعها من املقاطع 

 
ّ
نف�شها بطريقتها كذلك، وهنا جند املختلف الذي ت�رش

ل  والدللة  الإيقاع  اأن  وهو  احلديثة؛  الق�شيدة  عليه 

وترتك   
ّ
املو�شيقي بالقالب  تن�شغل  ل  فهي  ينف�شالن، 
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النقد  اأهمل  لقد  وعدمه،  التحّقق  بني  م�شطربة  الدللة 

ورة 
ّ

بال�ش  �� �شابقا   �� فان�شغل   
ّ

الن�ش يف  الروؤية  عن�رش 

مينحه  ل  مَتحدٍّ  اأمام  يقف  اليوم  لكّنه   ،
)21(

واملو�شيقى

يف  اللغوي  الرتكيب  متّكن  لقد  روؤيته،  اإهمال  فر�شة 

انتاج املزيج  اإىل  ال�شابق من توجيه متوالياته  املقطع 

لة 
ّ
خمي من  ن 

ّ
املتكو امل�شهد  �شورة  ويبتكر   ،

ّ
ال�شعري

وبقي  امل�شادر،  املختلفة  ماّدتها  وابتكارات  ال�شاعر 

ة 
ّ
الإيقاعي انتقالته  من  الرغم  على  متما�شكا  الن�ش 

الرتاكيب كما  فاملوازنة بني  الدللة،  تكن غري  التي مل 

ان 
ّ
تني قامتا على موؤ�رّشين ي�شج

ّ
يف املتواليتني الأولي

التي  الإع���ادة  من  الناجتني  والقلق  اخل��وف  ببوؤرتي 

ته، فهو ل ينطلق منهما 
ّ
تمراري

ْ
ا�ش ال�شاعر يف  ميار�شها 

من معرفة بل من جتربة �شقلتها ق�شوة احلياة وال�رشار 

مل�شتوى  كا�رشا  املفاجئ  انتقاله  كان  ولهذا  عليها، 

اأفقه باإيقاع  اإ�رشاره، وفتح  املتواليتني، واأقام عليهما 

 اآخر، التنقيط الذي ل ميتلئ بامللفوظ لختزاله 
ّ

ب�رشي

ما ل ميكن اأن يقال اإل بال�شتعادة اأو الذكريات.

 ما الذي ي�شتجيب له ال�شاعر لي�شمت كعادته، اإنه يتجّلى 

 بندى 
ّ
ة كما ي�شبهه ها�شم ال�شام�شي

ّ
يف جتربته ال�شعري

الفجر يف �شكونه واألقه، كاإ�رشاقة الرب يف غيابه، كما 

يف  جذوته  انطفاأت  الذي  واحلب  املت�شّظي،  النائح  اأنه 

ا ميكن ال�شمت عنه، اإنها 
ّ
، فهل ي�شمت هنا عم

)22(
القلوب

بها،  واملقروءة  بالذات  الناطقة  احلديثة،  الق�شيدة  لغة 

ومل يكن التنقيط اإيقاعا اإل ملا يفتحه خالل الذاتني من 

" فالكتابة لي�شت تنظيما لالأدلة  مّت�شع يفوق امللفوظ، 

�شيء  كّل  قبل  اإنها  فقط،  ومتوازية  ة 
ّ
اأفقي اأ�شطر  على 

توزيع لبيا�ش و�شواد على م�شند هو يف عموم احلالت 

ة منطلق اآخر 
ّ
، وهذه اللعبة الب�رشي

الورقة البي�شاء ")23(

فر�ش  اإنها  حم�شو�ش،  كّل  على  الغام�شة  الذات  لإجناز 

احلقيقي غائبا على الحتمايّل واإْن كان حا�رشا، ح�رش 

يحّل  التي  الّذوات  بتعدد   
ّ

الب�رشي المتالء  يف  ال�شاعر 

بها بتجّلياته : 

دة يف الفجر ....
ْ
وكمثل البحر عندما ت�شكنه ور

لة 
ّ
 ل مينح التف�شري طرف خيط اخلال�ش من خمي

ّ
املرئي

احلياة  ال��وردة  واح��دة،  ذات  يف  ال��ذوات  تعدد  ال�شاعر، 

والمتداد والبعيدة واحلميمة والأكرث قيمة من الأثر الذي 

 على ال�شاعر 
ّ
ترتكه اأو توؤمل به غيابا، وكم علينا اأن ن�رش

 الغائب، لكنه ل يكتب اإل غائبا، ول 
ّ
اأن ميتحّنا باللفظي

اأم  الإيقاع،  التنقيط عن  تنقيطا، هل يتخلى  اإل  يح�رش 

ميتلئ به ؟، اأكرث ما ميكن اأن يقنعنا يف ق�شيدة النرث هو 

 ال�شاعر على 
ّ
ة، وما اأ�رش

ّ
تخليها عّنا يف اللعبة الب�رشي

تركه هو ما ميكن اأن يكون خوفا من تال�شيه معنويا لو 

�شار حم�شو�شا وم�شاهدا بالعني، لهذا ت�شتثري الق�شيدة 

ا.
ّ
احلديثة هذا الإقناع املعكو�ش لمتدادها ذاتي

يا �شوء ال�ّشبق ويا جماله احلميم ...

ك بوجعك املوؤن�ش حني يكون جزءا منك، 
ّ
ميكنك اأن تتم�ش

هنا فقط يلتحم الإن�شاين فيك بحقيقته ال�شادمة لروحه 

ي�شتنفد  هل  ة، 
ّ
الب�رشي بالطبيعة  اإميانه  ي�شتبقي  حني 

يكون  اأن  ميكن  مبا  المتالء  يف  لعبته  التنقيط  اإيقاع 

بني  العالقة  بقيت  لقد   ،
ّ

الفكري ال�شتقراء  هذا  الغائب 

 والآخر الروحي متوّترة اختبارا الت�شالح 
ّ
اجلزء الطبيعي

وهي  )�شوء(،  مفردة  ال�شاعر يف  يختزله  الذي   
ّ

الب�رشي

 متوّترا، 
ّ
الّنقطي الظاهر  الإيقاع يف  ذاته ما يجعل هذا 

ينتظر  فال�شاعر  القا�شي  باملعنى  ك��ان  اإْن  الأمل  اإذ 

ا�شتجابة الت�شالح يف ال�شتمرار اأم املجهول يف املرئي 

اجلميل، ل يرتك �شماء عي�شى الن�ش على حاّفة اللفظي 

ال�ّشبق  اأم��ام  ت�شاحلا  لذاته  ليجد  اإل  املنت�شف  يف 

امل�شتاأثر بالطبيعة التي يجد فيها مالذا خارج الأمكنة 

املح�شو�شة.

ر 
َ
من جمموعته )دم العا�شق(؛ تت�شّكل دللة الإيقاع ب�شو

ه 
ّ

خمتلفة، وتوزيع اآخر يف تق�شيم الّن�ش، يقول يف ن�ش

الوم�شة ) حّطابون ( :

ابوَن  احلطَّ
َ
َذهب

ا عادوا
َ
وم

وح 
ّ
تركوا يف الر

وَتى
َ
�شَناِبَل م

و�ُشمو�ش )24(

طر، 
ْ
اأ�ش ثالثة  على  ال�ّشعريتان  املتواليتان  انق�شمت 

ة 
ّ
بقي وبني  )و�شمو�ش(  كلمة  اآخر  بني  البيا�ش  وف�شل 

الّن�ش  اأّن  جند  ال�شابق؛   
ّ

بالن�ش ومقارنة  املقطع، 

يريد  فحة، وكاأّنه 
ّ

ال�ش بيا�ش  امتزج بخّفة وطاأته على 

بغياب  ت�شعرك  ل  احلديثة  الق�شيدة  لكّن  مغادرتها، 

كما   �� متار�شها  التي  فاللعبة  البيا�شات؛  يف  كلماتها 

الوجود  م��اأزق  يف  اإّننا  التلقي،  فيها  ي�شرتك   �� اأ�رشنا 

البيا�ش نف�شه، كّل �شيء   خلف 
ّ
الّتخفي اإىل هذا  نحتاج 

ولهذا  وامل�شاهد،  بامللمو�ش  بعالقتنا  ا 
ّ
فل�شفي مرتبط 
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ر خطاب الق�شيدة احلديثة اأْن ل ميكن روؤية كّل 
ّ
كان تطو

�شيء، ولي�ش بال�رشورة اأن يقال كّل �شيء باملح�شو�ش، 

ة اإحدى �رشورات ال�ّشك الذي هو �رشورة 
ّ
وهذه احل�شا�شي

وال�شوؤال   ،
ّ
واخلفي امللمو�ش  الوجود  يف  ال��ذات  حتقيق 

 والغائب ) البيا�ش 
ّ
 هو البحث الذي يثريه اخلفي

ّ
الأهم

كما   �� ة 
ّ
الفل�شفي الناحية  من  يتبّقى  ولن   ،)  

ّ
الن�ش يف 

واحلقيقة  العامل  هو  ا 
ّ
عم البحث  غري   �� بونتي  يقول 

اإذ   ،)25( معها  لنا  الذي  الّطواطوؤ  تخوم  يف  والكينونة 

ة هو املتحّقق من املوقف مما يجهل 
ّ
املعنى الأكرث اأهمي

اأمام الكينونة.

ماّدة  هي  توّقعاته  التلقي  فيها  ي�شع  التي  امل�شافة 

تراهن  احلديثة  الق�شيدة  ولأّن  ة، 
ّ
ال�ّشعري ورة 

ّ
ال�ش بناء 

ته يف �شنع الفرق بني 
ّ
ة الختباء، وفاعلي

ّ
كثريا على قو

بيا�شه وامل�شافة بني امللفوظات خارج الدللة؛ فهي 

ة على اأطراف املفردات احلا�رشة 
ّ
تقيم لعبتها الب�رشي

بعد  يقال  اأْن  ميكن  الذي  فما  الغائب،  معنى  لتحقيق 

مفردة ) احلّطابون ( يف املتوالية الأوىل، والتي انقطع 

وما   ( تركيب  الآخ��ر  جزوؤها  الثاين  ال�شطر  يف  بعدها 

الف�شاءات  تلك  يختزل  اللفظي  املوؤ�رّش  هذا   ،) ع��ادوا 

والب�رش  الأمكنة  ال�ّشاعر  فيها  ي��رى  التي  املتعّددة 

اأجل  العي�ش يف �رشاعهم من  بتعب و�شنك  املمتلئني 

ال�شتمرار، املكان واأولئك الذين حترق ال�ّشم�ش جباههم؛ 

فبيا�شات  واد، 
ّ
ال�ش اأو  املوؤ�رّش  اإليه  يوؤّدي  الذي   

ّ
اخلفي

الفا�شلة  الفوارق  ل 
ّ
�� ت�شج �� كما يرى املاكري   

ّ
الن�ش

على م�شتوى الكتابة وتكون الكلمات على لوحة اللغة، 

هذه البيا�شات لها حقيقة الكلمات)26(؛ لكن بطبيعة 

الطبيعة  ه��ذه  احلديثة  الق�شيدة  ت�شتثمر  خمتلفة، 

ونحن  الّتجّدد،  ة 
ّ
قابلي اإىل  ة 

ّ
الإيقاعي الدللة  لتوجيه 

متّثالتنا  طرح  يف  الفّني  عط�شنا  نوقف  اأن  ميكننا  ل 

بني النقطاع والعودة يف املتوالية الأوىل، فرتكيب ) 

ة، 
ّ
الدللي الّتمثالت عالقاته  يقيم من هذه   ) ما عادوا 

للغياب،  املقابل  من  اأكرث  املق�شودة  العودة  لتكون 

التكوين  مفردات  على  الّزمن  بوطاأة  الح�شا�ش  اإّن��ه 

مناخاتها  تعّدد  كان  والتي  الأمكنة،  على  املح�شو�ش 

وثقافتها ت�شّكل عوامل ثقافة ال�ّشاعر)27(، اإّنه م�شكون 

الذي �شّكلوا املكان وطرقه،  الغابرين،  باأولئك باأرواح 

فكانت  املجهولة،  �شورهم  جتربته  يف  لهم  �ش 
ّ
اأ�ش

من  ومواقفهم  عي�شهم  ب�شظف  املليئة  روحه  اأرواحهم 

املجهول يف ب�شاطة نفو�شهم.  

على  وحتمل  ة؛ 
ّ
الإيقاعي الدللة  )�شمو�ش(  كلمة  تكّثف 

عاتقها يف غربتها الكثري من الّطرح الذي يبني امل�شهد 

ة مرتبطة بغائب 
ّ
، الكلمة املعزولة بوؤرة معنوي

ّ
ال�ّشعري

التلقي قلقا يتفاوت م�شتواه على ح�شب  ي�شحن غيابه 

ي�شبقها،  الذي  البيا�ش  قبل  مبا  وعالقتها  طبيعتها، 

ة من الذكريات 
ّ
لة تلك الطاقة الإن�شاني

ّ
كّل ما يف املخي

والوفاء للذات والأر�ش والتاريخ، مدلولت ترتبط مبا 

يراه ال�ّشاعر زيت احلياة، ما تعيدنا اإليه الكلمة املعزولة 

الّزمن،  اأيدي  بني  من  ا�شرتجاعه  ن�شتطيع  مبا  حماط 

ال�شتجابات  فهذه  التعبري؛  موؤ�رّشات  عن  مبعزل  ل�شنا 

 
ّ

هي الّتحدي الذي يجعل التعامل مع الإيقاع الب�رشي

 ،
ّ
مثريا للمقاومة، الكتابة متو�شع داخل الف�شاء اخلّطي

نكتب وننظر اإىل اأنف�شنا، ون�شتمع اإىل كالمنا ال�شامت، 

التي  ورة 
ّ

لل�ش منا�شبا  �شكل  باأي  املكتوب  كان  ولذلك 

ل  لها  متثيل  حتقيق  اإىل  ن�شعى  والتي  عنه،  لدينا 

ا)28(، عزل الكلمة انتقال ل ينتهي، فالبيا�ش 
ّ
�شعوري

ة 
ّ
الب�رشي وبقراءته  جهة،  من  قبله  مبا  ميتلئ  قبلها 

اإيقاع  وللكلمة يف  اآخر،  م�شتوى  اإىل  انتقال  باعتباره 

بني  تداخل  موؤ�رّشات  واد 
ّ
وال�ش البيا�ش  بني  اع 

ّ
ال�رش

احلا�رش والغائب.  

من  مبجموعة  الدللة  حتّققت  العا�ِشق(  )دم  ه 
ّ

ن�ش يف 

 
ّ

ن�ش بناء  اإىل  التوزيع  هت 
ّ

وج ة؛ 
ّ
الإيقاعي مات 

ّ
املقو

هات 
ّ

املوج بفخاخ  ال��ق��راءة  ميتحن   
ّ

ن�ش ك، 
ّ
متحر

املتداخلة:

ى �شَ َ
َكاأّن كّل �َشيٍء َقْد م

ل اأْن ُت�شغي اإيلَّ
ْ
َقب

�ُش
ْ
الأر

وُتعيُدين

لدْه�َشة الّطْفل الأوىل

الذي

اب َل اإىل الرتُّ
َ

رح

َكَن
َ
و�ش

�ش )29(
ْ
م اأوى ال�شَّ

َ
م

 
ّ
اللفظي الّتحدي يف امللمو�ش  الفكرة باعتبارها  تاأخذ 

الّتوزيع  اإي��ق��اع  يف  من�شهرة   
ّ

الن�ش يف  حركتها 

يحّقق  وبينهما  املعزولة،  الكلمة  دللة  اإىل  والنتقال 

ة 
ّ
ال�ّشعري اللغة  طبيعة  ومن  ة، 

ّ
معنوي ة 

ّ
فعالي البيا�ش 
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ة 
ّ
اإمكاني  " ا، 

ّ
اإيقاعي ال���دليّل  وجهه   

ّ
الن�ش ي�شّكل 

ة 
ّ
اللغة العربي اأخرى متنحها  ات 

ّ
اإمكاني ة �شمن 

ّ
اإيقاعي

رغم  ذاتها.  الّنواة  فهي  ة 
ّ
الإيقاعي الّنواة  ا 

ّ
اأم لل�ّشاعر، 

�شيلحقها  والتناول  والّتلقي  القراءة  ات 
ّ
ا�شرتاتيجي اأّن 

الق�شيدة احلديثة،  تغيري ")30(، وهذا ما تراهن عليه 

ال�شادم  باملعنى  خطرة  ولعبتها  ماكرة،  فحركتها 

تق�شيمات  اللغة  ة 
ّ
اإيقاعي وتقّدم  ة، 

ّ
التقليدي للقراءة 

ال�ّشعورية،  احلالة  مع  الأ�شل  يف  تتنا�شب  ة 
ّ
اإيقاعي

وال�شتجابة اإىل التلقي.

 روؤية عميقة عن عالقة الإن�شان بالوجود 
ّ

يقّدم الن�ش

والدللة  ال�ّشاعر،  ذات  يف  الناطقة  امتة 
ّ

ال�ش واأ�شكاله 

ممتلئة  ال�ّشعري  املقطع  �شها 
ّ
يوؤ�ش التي  ة 

ّ
الإيقاعي

الذي  فالّتوزيع  والأ�شياء،  ال��ّذوات  وح��وارات  باأ�شئلة 

املواقف  تلك  ر 
ّ
فج ة 

ّ
ال�ّشعري املتوالية  ة 

ّ
اإيقاعي م 

ّ
ق�ش

ا�شة من 
ّ
بني الّذات واختالف الروؤية الذي يجعلها ح�ش

وحي  على  دالٌّ  فاملحيط  �شمتها،  اأو  الأ�شياء  �شكون 

واردا  لي�ش خيارا  املقاومة  الغائب واملجهول، وطرح 

ا يف هذه احل�شا�شية.
ّ
بل م�شريا حّتمي

مفردة )الأر�ش( يف عزلتها بعد خطاب النهيار وهي 

يف مكانها من الذات، والتي حّققتها العزلة ب�شيء من 

بينهما،  ة 
ّ
امل�شريي العالقة  تلك  تقيم  وال�ّشك؛  التباطوؤ 

واملوقف  ة 
ّ
احلميمي من  مزيج  ي�شوبها  عالقة  لكّنها 

ارم، ون�شعر بهذا يف البيا�ش الذي يعيدنا اإىل اأ�شل 
ّ

ال�ش

وتوّزعت  واملوت،  امليالد  بني  الطفولة  حيث  العالقة؛ 

الزمني  ا�شطرابه  يف  البيا�ش  اإيقاع  بعد  املتوالية 

ن من 
ّ
وامل�شريي على �شّتة اأ�شطر، وكاأّن املقطع املكو

برحيله،  ال�ّشاعر  يوؤمن  بحلم  ك 
ّ
يتم�ش واحدة  متوالية 

ويتجّلى املجهول يف توزيع املتوالية؛ اإذ تفتح مفردة 

) الذي ( ذلك البعيد امل�شعر باحلزن والفراق، ومفردة ) 

�شكن ( ت�شعل يف عزلتها م�شاعر ال�شوق واحلزن والفقد.

هذه الطفولت وهذه الأرواح وروائح الأر�ش والراحلني 

ات �شماء عي�شى، 
ّ
لة بع�شق و�شوق وفقد يف اإيقاعي

ّ
حمم

وما كان يف هذه العجالة اإل �شيئا ب�شيطا ن�شري به اإىل 

جمموعة  فكّل  واإل  جتربته،  اإيقاع  يف  ال��دليّل  الوجه 

ق فيها الإيقاع هذه التجربة 
ّ
ة من جمموعاته عم

ّ
�شعري

دللة وت�شكيال.
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�ل�سلطان  ���س��ارع  و�ج��ه��ة  على  �سغرية  فيال  يف 

 
ُ
قابو�س، كان �لعمل �لدوؤوب ي�ستيقُظ باكر� وي�ستمر

ل�ساعات متاأخرة من �لليل، يف حيوية غري معهودة 

عتاد �آنذ�ك. 
ُ
وغري م�رشوطة ويف حيز تفاعلي غري م

ففي �لفرتة �مل�سائية تنتع�ُس �ملجلة وهي ت�ستقطب 

�أ�سبحو�  �لذين  �جلامعة  طلبة  �مُل�رشع،  مقرها  يف 

 
ُ
ت�ستقطب كما  �لُعمانية،  �لثقافة  رو�د  من  �لآن 

يهتمون  ممن  خمتلفة  مهن  يف  �لعرب  �ملقيمني 

�أولئك  �إىل  �إ�سافة  تنوعه،  على  �لثقايف  بال�ساأن 

�لذين ياأتون من بقاع �لعامل �ملختلفة، ويعتربون 

�لعابرة.  �لرحلة  تلك  يف  �أ�سا�سية  حمطة  �ملجلة 

�لبع�س،  بع�سهم  �إىل  ويتحدثون  �لقهوة  ي�رشبون 

فكرة  بعد  فيه  تتبلور  مل  وقت  يف   ،
ً
ون�ساء رج��ال 

�لآنية.  �سورتها  يف  �ل�سخمة  و�مل��ولت  �ملقاهي 

قبل  ما  ثابتة يف ع�رش  مو�عيد  دون  ياأتون  هكذ� 

�رشعة �لت�سالت، ويجدون �لحتو�ء �لذي ياأملون، 

وثر�ء  تنوٍع  من  �لأحاديث  عنه  ُت�سفر  قد  ما  رغم 

وم�ساك�سة.    

خطوُط �أياٍد ل نهائية، وطو�بع بريد من دول �ستى، 

�أحدنا  يطوي  كما  �سديد  بحر�ٍس  مطوية  و�أظ��رف 

طالعات يف كتٍب 
ُ
 وم

ٌ
 وق�س�س

ٌ
�أثمن ما ميلك. �أ�سعار

بفر�ستها  لتحظى   ت�سابُق  ودر��ساٌت  نقٌد  خمتلفة، 

ة يف 
ّ
�لتي �سطع بريقها لأول مر للن�رش يف �ملجلة 

عام 1994م.

�لن�ساأة  منذ  يتعد  مل  و�ل��ذي  �ل�سغري  �لعمل  فريق   

وحتى �ليوم �أ�سابع �ليد �لو�حدة، كان يتلقف هذه 

�لر�سائل ب�سغٍف ولهفة متاأمال �لن�سو�س و�لأ�سعار 

ومع  ت�سل،  �لتي  �لكتب  ومر�جعات  و�لدر��سات 

ة تلو �لأخرى كان يتجلى منُت �ملجلة كما 
ّ
�لفرز مر

يتجلى هام�سها.

 ذل��ك �جل��و �خل��ا���س م��ن �ل��ل��ق��اء�ت و�حل����و�ر�ت 

ة، ذهب بع�سها للن�رش يف �ملجلة. 
ّ
و�لنقا�سات �حلر

وم�سو�ر  �لُعمانية  �للوحة  ُتهمل  مل  ذل��ك  وج��و�ر 

و�لرو�ية  �لق�سة  عن  ناهيك  و�لت�سوير  �لت�سكيل 

�ملادة  حت�رش  �إذ  �لتاريخية.  و�لدر��سات  و�ل�سعر 

�لُعمانية مبا ل يقل عن ثلث �ملجلة ، ويبقى �حلظ 

به  جتود  وما  �لعربي  �لوطن  ملر�آة  تاحا 
ُ
م �لأوف��ر 

�لرتجمة من بقاع �لعامل. 

وتل�سق،  �ل�سور  تقطُع  كانت  �لأوىل  �لبد�يات  يف 

على  رهق 
ُ
م يدوي  ب�سرٍب  �أي�سا  �ملو�د  تل�سق  كما 

مه �لفنان �لت�سكيلي �ملعروف 
ّ
»�ملوكيت« �لذي �سم

�ملجلة  عليه  �سارت  ثم  ة، 
ّ
مر لأول  �لعز�وي  �سياء 

بتطوير م�ستمر، حتى عددها هذ�. تنتقل لحقا �إىل 

ويحدُث  �ملطبعة.  �إىل  ذلك  عقب  لتمر  معدين  لوٍح 

يف هذه �ملعمعة �أن ت�سقط �لأحبار على �لد�سادي�س 

�لبي�ساء فتلوثها وقد يتلُف بع�سها،  لكن �لعزمية 

كانت تدفُع �لهمم �لعالية جلدوى �لحتمال دوما. 

يف  ��ستجد  ما  مو�كبة  من  �ملجلة  متكنْت  لحقا 

هـ  . ح

رهاُن البقاء واملغامرة  

منذ العدد الأول وحتى املائة 



وموقعها  �ملجلة  خلدمة  لتوظيفه  �لتقنية  ع��امل 

ذلك  يوؤدي  ل  لأن  جادة  حماولة   مع  �للكرتوين، 

لتقدمي  تنازلت –قدر �لمكان- فيما يتعلق بنوع 

�ملادة وجد�رتها.      

موقعها  وعرب  �لأوىل  بد�ياتها  يف  �ملجلة  لعبْت 

�جلذ�ب مقابل �أهم �سارع رئي�سي يف �لعا�سمة، دور 

�ملتنف�س �أو رئة للمثقف و�أفكاره، ونقول باأ�سى –

بعد كل هذه �ل�سنو�ت- �أّن �ملجلة خ�رشته وخ�رشت 

ملوؤ�س�سة  مت  �سُ عندما  وروح��ه  �للقاء  تلقائية 

حتر�سها  �ملفرت�س-  �لربحي  لبعدها  -�إ�سافة 

�لأبو�ب و�لأقفال و�ملو�عيد.

�أن �لأ�سد�ء �لتي كانت  �إل  �ل�سديدة  ورغم �ملتاعب 

حُتدثها �ملجلة يف بزوغها �لأول،  ُتذيب كل �لعناء 

�لذي ُيكابده فريق �لعمل، وهكذ� مت�سي جملة نزوى 

اولة يف كل 
ُ

�إىل عددها �ملائة )عقدين ون�سف( حم

�جلاهزة  �لأيديولوجيات  �رشنقة  من  �خلروج  ة 
ّ
مر

ل�سالح �لتجريب و�ملغامرة يف �لكتابة و�لفن.

�ملف�سل  لهذ�  ن��زوى  جملة  و�سول  ح��دُث  بد�  و�إن 

نزعة  يف  �سيئا  يحرُك  ول  عابر�  حدثا  �لزمني، 

تعدد  ظل  يف  �سيئا  يحرُك  ل  و�لعتياد،  �ل�سكون 

�أّن  �إل  و�سطحيتها  عمقها  بني  �ل��ق��ر�ءة  خيار�ت 

بالن�سبة  �لزمان  من  قرٍن  لربع  بزوغها  ��ستمر�ر 

ب�سرب  �إجن��ازه��ا  على  يعمل  �ل��ذي  �لعمل  لفريق 

وهدوء، وبالن�سبة لقر�ئها �لو�قعيني و�ملفرت�سني، 

و�لتحولت  منها،  تخرج  �لتي  باجلغر�فيا  وقيا�سا 

��ستمر�ر  ي��ب��دو  ���س��يء،  ك��ل  ع�سب   
ُ

ت�����رشب �ل��ت��ي 

عجزة حقيقية.  
ُ
�سدورها �أ�سبه ما يكون مب

م�رشوع  �أي  ُيو�جه  �لذي   
ُ
�ل�سعب �لرهاُن  ويبقى 

زمٍن  يف  حتديد�  �ل�ستمر�رية،  ره��ان  هو  ثقايف، 

ترزُح فيه �مل�ساريع �لثقافية حتت ثقل �لنهيار�ت، 

وتبخي�س �لفكر و�لأدب و�لفن لتغدو �لقربان �لأول 

�لذي ُي�سحى به. �أ�سف �إىل ذلك رهاُن �لناأي _قدر 

يف  و�لقار  و�ملطروح  �مُلت�سابه  عن  �مل�ستطاع_ 

�لأ�سئلة  وحتري�س  م�ساك�سته  عرب  وذل��ك  �لوعي، 

حوله، و�لناأي �أي�سا عن �ملحتوى �لآين و�لعابر من 

�أجل  ما هو قابل لأن ُتعاد قر�ءته يف �أزمنة لحقة. 

رهاُن �حل�سور �ملت�سل يف ظل �لتعرث و�لنقطاعات 

وموؤثرة  �أخرى عريقة  مر�رته جمالت  �لذي جربْت 

�لقرن  نهايات  منذ  ع��دي��دة  �أج��ي��ال  تكوين  يف 

نزوى �سالبتها  تكت�سب جملة  �ملن�رشم. ورمبا مل 

�إل عرب ��ستفادتها �حلقيقية من تلك �مل�ساريع �لتي 

�أفل بع�سها وبقي بع�سها �لآخر. 

، باأّنه ل بد للثقافة �أن »ُتعاين لُتعطي 
ُ
و�إن كنا ن�سلم

بعد  �أننا  �إل  و�مُلفارق«،  �خلا�س  ت�سورها  للعامل 

هذ� �مل�سو�ر �لطويل، نتطلع �أن ُي�سبح و�قع �ملجلة 

نعي�سها،  �لتي  �لر�هنة  �للحظة  من  �زده��ار�   �أكرث 

قدرة  و�أكرث  باملجلة،  �ملنوط  بالدور  �إميانا  و�أكرث 

على  و�لعاملي  �لعربي  �لنتاج  على  �لنفتاح  على 

يتجلى  كله  ذل��ك  ففي  وث��ر�ئ��ه،  وتنوعه  �ختالفه 

�ت�ساع �لأفق وجدوى �لبقاء.  

وعرب هذ� �مللف تن�رش �ملجلة �سهاد�ت ُكتاب �أ�سهمو� 

و�ساركو� يف �إثر�ء �ملجلة منُذ �رش�رتها �لأوىل.
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الأ�ضداد: تنافر   .1
�ليوم �ليوم �لربيعي من  �ذلك �ذلك � ذلك حى ذلك حى  حى سحى س س ن�سيان �س ن�سيان �   ل ميكنني �أبد�

�سنة 1994. جل�ست فيه مع �سيف �لرحبي يف مقهى 

َأَكدأكدأَكد�ل بالرباط. كنت �أح�س  أكاأكا اين باين ب قريب من مطعم �لوز�

اعر ساعر ساعر ل ميكن �أن يخفى  سل�سل� به متوتر. سبه متوتر. سبه متوتر. قلق � سبه قلقا و�سبه قلقا و�

عرسعرسعر�ء �لكبار �لذين ل سل�سل� من �أول �إطاللة. و�سيف من �

يفارقهم �لقلق �لإبد�عي و�لوجودي. حت�س بذلك يف 

عره سعره سعره يف  سرية، وت�ست�سرية، وت�ست� رية، وت�ست�سرية، وت�ست�س سلق�سلق� �ل�ساخرة �ملدوية و� ب�سمته 

هما  يحمل  كمن  كان  و�لذكية.  �لوجيزة  تعليقاته 

رش، ويريد �أن يطلعني على �رش، ويريد �أن يطلعني على �رش ثقيال، وهو �ملهموم �أبد�

جعه. كان سجعه. كان سجعه. كان بني �لإقبال و�لإحجام. �إقبال  س م�س م� سيق�سيق�س

�لأبي  دسدسد�د  سلأ�سلأ� � تنافر  �إنه  مقبل.  و�إحجام  حمجم، 

دسدسد�ر جملة  سإ�سإ� إ�اإ�ا البلد، وكلفت بالبلد، وكلفت ب �إىل أرجع �إىل أرجع �إىل � أرجع اأرجع ا اامي. قال: �ساامي. قال: �س امي. قال: �سمتامي. قال: �سمتَّ

ة ما. ولكني سة ما. ولكني سة ما. ولكني  سثقافية. لعله كان يتوقع مني معار�سثقافية. لعله كان يتوقع مني معار�

�أ�رشع يف تهنئته، و�لفرح برجوعه �إىل وطنه،  �أ�رشكنت  رشكنت 

وغربية  عربية  �أقطار  بني  موزعا  عا�س  عا�سلذي  سلذي  � وهو 

رشملعا�رشملعا�رشين.  عرسعرسعر�ء �جلو�لني من � سل�سل� أن ساأن ساأن �لعديد من � سا�سا�

عرسعرسعر�ء �لعرب يف  سل�سل�   كنت �أرى �لكثري من �ملثقفني و�

�إبد�عية ووجودية. ومل  �ملغرب يبحثون عن مر�ساة 

ى سى سى  سلفو�سلفو� �إنها لت�سكع. �إنها لت�سكع. �إنها � هم سهم سهم �سوى �لتيهان و� سيكن لبع�سيكن لبع�

جتود  كانت  و�إن  و�ل��وج��د�ن  �لعقل  تعذب  �لتي 

عرية سعرية سعرية رهيفة ل تلبث �أن تن�سى مع �لزمن.  ست �ست � ذرسذرسذر� سب�سب�

د�مت  ما  �خلارج،  يف  �لغرت�ب  �إنهاء  على  على سجعته  على سجعته  جعته  س�س�

�لغرت�ب يف �لد�خل. �إننا جميعا  سثمة �إمكانية لعي�سثمة �إمكانية لعي�س

ئنا سئنا سئنا  سخل �أوطاننا �أو خارجها، �سخل �أوطاننا �أو خارجها، � مغرتبون �سو�ء كنا د�

�خلارجية  غربتنا  �إن  بل  كرها.  �أو  طوعا  �أبينا،  �أو 

حني  يف  �أوطاننا.  د�خ��ل  من  �قرت�با  �رث�أك��رث�أك��رث جتعلنا 

�لتحليق  على  قادرين  �لد�خلية  �لغربة  جتعلنا  قد 

عمان،  �سلطنة  يف  ثقافية  جملة  دسدسد�ر  و�إ� و�إ�سخارجها.  سخارجها. 

افة سافة سافة  سلرحبي قيمة نوعية م�سلرحبي قيمة نوعية م� وير�أ�س حتريرها �سيف �

ودعوة  �خلارجية،  للغربة  مقاومة  �لعربية  للثقافة 

لنفتاح �لغربة �لد�خلية على �خلارج. 

هور حتى رسهور حتى رسهور حتى ر��سلني �سيف  سعة �سعة � عة �سعة �س س �سوى ب�س �سوى ب� س   مل مت�س   مل مت�س

ديدسديدسديد�،  سيطلب مني مادة ملجلة نزوى. كان فرحي بها �سيطلب مني مادة ملجلة نزوى. كان فرحي بها �

اركة ساركة ساركة  سمل�سمل� � �سانحة من  �أو  �أي منا�سبة  �أتردد يف  ومل 

ارت وسارت وسارت و�قعا ثقافيا ل ميكن  سلتاريخ وقد �سلتاريخ وقد � يف نزوى �

حمط  فيه  �لثقافة  باتت  �ل��ذي  �لوقت  يف  جت��اوزه 

�هتمام يتو�رى خلف �لتوج�س تارة، وعدم �ملبالة 

اد!ساد!ساد! سملت�سملت� �أخرى. ما �أكرث �ملتنافر�ت يف و�قعنا �

وجملة الثقافة: املجلة،  ثقافة   .2
   تربى جيلي �لذي ولد يف �خلم�سينيات على �ملجلة 

مع  مع سل  مع سل  ل  س�س� للتو� �لأ�سا�سية  �لأد�ة  كانت  حني  �لعربية 

بخ�سة  كانت  �ل��ذ�ت��ي.  و�لتثقيف  �خلارجي  �لعامل 

على  تقفز  �أن  ميكن  ل  �ادة. مل��ادة. مل��ادة.  � ثرية  لكنها  �لثمن 

مادة �إىل غريها. من كلمة رئي�س �لتحرير �إىل قر�ءة 

وعات برسوعات برسوعات بر�قة.  سمعة يف مو�سمعة يف مو� ي. سي. سي. �أ�سماء ل سملا�سملا� �لعدد �

و�لثقافة،  و�لر�سالة  و�لآد�ب،  �لأدي���ب،  �أذك��ر  �أذك��ر هل  �ر هل 

عن  �لبحث  يف  نتناف�س  كنا  و�لعربي...  و�لهالل 

و�خلردو�ت.  وسيات  وسيات  يات  سملتال�سملتال� � باعة  من  �لقدمية  �لأعد�د 

 �سعيد يقطني*

م�شروع الروؤية الثقافية

* ناقد و�أكادميي من �ملغرب



�لوقت  يف  منها  ينق�سنا  عما  باحثني  ون�ستجمعها 

�أو  �لربيد،  طو�بع  يجمع  �لآخ��ر  بع�سنا  كان  �ل��ذي 

�سور �للقطات �لريا�سية �لتي ل تن�سى. 

بالدرجة  �أدبية  �لعربية  �لثقافية  �ملجالت  كانت     

�لأوىل. وبذلك كان لالأدب موقع متميز يف �لثقافة 

و�لثقايف  �لأدب��ي  �لوعي  ت�سكل  هنا  من  �لعربية. 

�لعربي.  �لوطن  كل  ويف  جيلنا،  لدى  و�لجتماعي 

�ملجلة  ثقافة  وكانت  م�سرتكة،  قر�ء�تنا  كانت 

ب�سبب تنوعها تفتح لنا منافذ على �لأدب و�ملجتمع 

نف�سه  �لوقت  ويف  و�لتاريخ،  و�لقت�ساد  و�ل�سيا�سة 

وعي  ت�سكل  �ملناخ  هذ�  يف  بامل�ستقبل.  �حللم  على 

�أحالم  )نزوى( حاملة  �لرحبي، ومنه �سدرت  �سيف 

و�جلمال،  �ل�سادقة،  �لكلمة  حب  على  تربت  �أجيال 

و�حللم �جلميل. ومنذ �أعد�دها �لأوىل كانت حتذوها 

للمجالت  تاريخية  م�سرية  ��ستكمال  يف  رغبة 

بتقدير  وو�سمتها  ذ�كرتنا،  و�سمت  �لتي  �لعربية 

�جلميل و�جلليل. كانت، وما ز�لت، حتمل هم جملة 

�ملجلة،  ثقافة  فيه  تتال�سى  بد�أت  �لثقافة، يف زمن 

متعددة،  و�سائط  على  موزعة  �سارت  �لثقافة  لأن 

لب�سط  به  يت�سل  ما  تقدمي  على  يتناف�س  منها  وكل 

هيمنته، وفر�س وجوده على ح�ساب غريه. ومع ذلك 

فهي تدور.

املجلة وال�سخ�سية:  .3
�سيرت�أ�س  �لتي  �ملجلة  عن  �سيف  �أخ��ربين  حني     

�ملجلة  جن��اح  عالقة  ذهني  �إىل  قفزت  حتريرها 

م�سوؤوليتها.  تتحمل  �لتي  �لثقافية  بال�سخ�سية 

و��ستمر�رها،  متيزها  توقع  �سوى  �أمامي  يكن  فلم 

لي�س  �لثقايف،  �لف�ساء  يف  وجودها  فر�س  و�إمكان 

�لعماين فقط، بل �لعربي �أي�سا. وما �حتفالها �ليوم 

بالعدد �ملائة، ومرور ربع قرن على �سدروها �سوى 

دليل على ذلك، يف �لوقت �لذي توقفت فيه جمالت 

لها  ر�سدت  �لعربية،  �لبالد  كل  ومن  كثرية،  عربية 

ت�ستمر  �أن  جمة.  م�ساعد�ت  لها  وقدمت  �عتماد�ت 

فيها  تتال�سى  طفقت  زمن  يف  عربية  ثقافية  جملة 

ذ�ت  كانت  �لبد�يات  �أن  على  تعبري  �ملجلة  ثقافة 

�لهو�ج�س  و�أن  و��سحة،  ظلت  �لروؤية  و�أن  �أ�سا�س، 

�لأمانة  حملت  �لتي  �ل�سخ�سية  و�أن  �سليمة،  كانت 

كانت يف �مل�ستوى. 

بني  م��ن  ك��ان��ت  �سيف  �أن  يف  �سك  يخامرين  ل    

هو�ج�سه، وهو يقبل ويحجم قبل �أن ي�ستقر على قر�ر، 

�جلو�ب عن �سوؤ�ل: هل ميكنه يف زمن �آخر تبدلت فيه 

�لرهانات، و�سقطت �أحالم وتبخرت �آمال، �أن ي�ستعيد 

�لتي  �ملتميزة  �لعربية  �لثقافية  �ملجلة  �أجم���اد 

�لثمانينيات؟  �أو�خر  �إىل  �خلم�سينيات  منذ  هيمنت 

من  �ست�سدر  �لتي  »ن��زوى«  يجعل  �أن  ميكنه  وهل 

م�سقط، �سنة 1994، يف م�ستوى جمالت �سدرت من 

بريوت، �أو م�رش، �أو باري�س، �أو �ملحمدية، �أو �ملنامة 

)،،،(؟ وهل لها �أن حتتل موقع »�لآد�ب )1953(«، �أو 

»�سعر )1957(«، �أو »مو�قف )1969(، �أو »�لثقافة 

�أو »كلمات )1987(«؟ وهل له  �جلديدة )1974(«، 

يو�سف  �أو    �إدري�س،  �سهيل  به  قام  مبا  ي�سطلع  �أن 

�أو قا�سم حد�د؟  �أو حممد بني�س  �أدوني�س   �أو  �خلال، 

�رتبطت  غريها،  وهناك  ذكرت،  �لتي  �ملجالت  كل 

بثقافة  وحتلم  �لإبد�ع،  متار�س  ثقافية  ب�سخ�سيات 

�خلا�سة.  رمزيتها  ولها  ومتطورة،  جديدة  �أخ��رى 

يف  و�ملالب�سات  �لظروف  وف��ق  �ساهم  منها  وك��ل 

ب�سمات  و�ملعا�رشة  �حلديثة  �لعربية  �لثقافة  و�سم 

خا�سة، وما تز�ل �آثارها �سارية �إىل �ليوم، و�ستظل 

�إىل ما بعده. 

حو�يل  ون��زوى  �لآد�ب  جملة  �سدور  تاريخ  بني    

�سبع  ون��زوى  كلمات  �سدور  وب��ني  �سنة.  �أرب��ع��ني 

�لنهر  حتت  وجرت  و�لرجال،  �لزمان  تبدل  �سنو�ت. 

�إىل  و�آ�سنة  ملوثة  وباتت  ركدت  لكنها  جديدة  مياه 

حد كبري. �أنى ل�سيف �لرحبي �لذي حني يذكر ��سمه 

�لعربي،  �لوطن  �أق�سى منطقة يف  �إىل  �لذهن  يذهب 

بحر  من  تطل  ثقافية  منارة  ن��زوى  من  يجعل  �أن 

�لآخر يف حو�س  �لأق�سى  �إىل  لي�سل نورها  �لعرب 

�سيء  وجود  على  د�لة  عالمة  تكون  و�أن  �ملتو�سط، 

و�لثقافة  �لعوملة  ع�رش  يف  �لعربية  �لثقافة  ��سمه 

به  ��سطلع  �ل��ذي  هو  �ل��ره��ان  ه��ذ�  ك��ان  �لرقمية؟ 

�سيف �لرحبي.  ولعل �إرث �ملجالت �لثقافية �لعربية 

�لعربي كان ميالأ خميلته، كان  �لع�رش  �لفاعلة يف 

�لعربي  �خلليج  من  ت�سدر  �أخرى  جمالت  �سور  �أن 
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و�لتي  �لتمثيل،  �سبيل  على  و�لدوحة،  �لعربي  مثل 

جنحت يف فر�س وجودها، كان يجعله يرى �رشورة 

�لتجربتني معا باجلمع بينهما، ويدفعه  �لتميز عن 

�إ�سعال  �أنه من نزوى ميكن  �إثبات  �إىل  ذلك بالتايل 

�سمعة بدل �لكتفاء بلعن ظالم �لزمن �ملتحول. 

ثقافية: روؤية  م�سروع  )نزوى(   .4
 .1994 �لأول من نزوى يف نوفمرب  �لعدد     �سدر 

بهذه  ثقافية  جملة  عمان  من  تظهر  �أن  حدثا  كان 

�سيف  كلمة  وكانت  �لروؤية.  وو�سوح  و�لتميز  �جلدة 

�لو�سع  �سخ�ست  لقد  خا�سة.  قيمة  ذ�ت  �لرحبي 

�لعربي، من جهة  �لوطن  يف عمان، من جهة، ويف 

�أخرى على �مل�ستوى �لثقايف. كان �لإح�سا�س عميقا 

باأنها تاأتي يف �سياق متحول، وهو يف منحاه �لعام 

�سد  �ل�سباحة  �إنها  بهمومها.  بالثقافة  يت�سل  ل 

�سمن  ثقافية  جملة  »�سدور  �سيف:  يكتب  �لتيار. 

عن  �لن�رش�ف  �إىل  �أقرب  وحميط  ثقايف  غري  زمن 

�لأدب و�لثقافة �إن مل �أقل �لرتياب«. بني �لزمن غري 

كمتطلب  )نزوى(  »تاأتي جملة  و�لرتياب،  �لثقايف، 

ثقايف �رشوري يف م�سار �لثقافة �لعمانية وحماولة 

بلورة خ�سو�سيتها و�أ�سو�تها ورو�فدها �ملتعددة«. 

�إنه �لطموح لقول كلمة �أخرى خمتلفة، و�ل�سعي �إىل 

�لزمن  ��سرتجاع  يتم  �أن  ع�سى  خمتلف  فعل  تقدمي 

�لثقايف، ومو�جهة �ليقني �سد� على �لرتياب.

من  �لن��ط��الق  �سوى  ذل��ك  �إىل  �ملدخل  يدخل  مل     

�سيف يف  عليها. حددها  �لوقوف  يتم  �لتي  �لأر�س 

�أل يكون لها  �أنى لعمان ذ�ت �لتاريخ �لتليد  نزوى. 

�حلديث.  �لعربي  �لثقايف  �لزمن  يف  فاعل  ح�سور 

�لعربي،  بالعام  �لربط  ميكن  و�ملحلي  �خلا�س  من 

ميكن  �لذي  �لأ�سا�س  هو  و�لرت�ث  �لأعم.  و�لإن�ساين 

�إن  �أهميته.  على  �لت�سديد  كان  لذلك  منه.  �لنطالق 

و�لعربي،  �لعماين  �لرت�ث  �مل�سيء يف  �لقدمي  »ن�رش 

و�حلديث �جلدي �لباحث عن �سورته ومالحمه و�سط 

�ملختلفة  و�لتعبري�ت  و�ملالب�سات  �لوعي  تر�كمات 

�لتي ميور بها عاملنا �ملعا�رش«. وملا كان �لرت�ث 

�لرت�ث  من  �أ�سالته وخ�سو�سيته جزء�  �لعماين يف 

�لعربي، فاإن على نزوى �أن تعمل على �لتعريف به، 

�سياق  �لوقت نف�سه و�سعه يف  و�لنطالق منه ويف 

�إذ� كانت جملة نزوى يف نزوعها  �لرت�ث �لعربي: » 

�لكلمة  ه��ذه  ب�سمولية  عربية  جملة  تكون  �أن  �إىل 

تقدمي  عرب  �إل  ياأتي  ل  فذلك  و�ت�ساعها،  �ملاأ�ساوية 

هذه �خل�سو�سية �لعمانية بالدرجة �لأوىل، وعربها 

باملعنى �لإبد�عي للكلمة، تكون مدى م�ساهمتنا يف 

بني  �لربط  هذ�  ويتج�سد  �ل�ساملة«.  �لعربية  ثقافتنا 

ير�هن  ثقايف  م�رشوع  يف  و�لأع��م  و�لعام  �خلا�س 

لفائدة  يتحول  �أن  ميكن  �لذي  �لثقايف  �لفعل  على 

�لإن�سان: »تطمح جملة نزوى �أن ت�سكل حالة ثقافية 

خارج �ملن�سور و�ملطبوع بني دفتيها، �أي �أن تكون 

�لقدر�ت  ت�ستقطب  و�إبد�عية،  ثقافية  لفعالية  نو�ة 

و�ملو�هب �لو�عدة و�ملتحققة على م�ستوى �ل�سلطنة 

�لعربي  �مل�ستويني  على  �لثقافية  �جل�سور  مد  وعرب 

و�لعاملي«.

  �لعتناء باخل�سو�سية �لعمانية، وربطها ب�سمولية 

�لوقوف  عرب  �لإن�ساين  بعدها  يف  �لعربية،  �لثقافة 

�أن  ميكن  ل  �لإن�سانية  �لثقافة  مع  تفاعلها  على 

تتحقق �إل بالرتكاز على �لقيمة �جلمالية و�لفنية، 

�لطاقات  ��ستقطاب  على  و�لعمل  �لفكري،  و�لرقي 

�ملهم�سة و�ملبدعة، عرب جتاوز �رش�ع �لأجيال.

�إليها  ��ستندت  �لتي  �لكربى  �ملحاور  هي  ه��ذه     

)نزوى( يف م�رشوعها �لثقايف. ومنذ �لعدد �لأول جند 

�حتفاء �ملثقفني �لعرب �لذين كان لهم ح�سور فاعل 

يف �ل�ساحة. لكن �مل�سرية بينت �أن نزوى جنحت فعال 

يف �إقامة �جل�سور بني �لعماين، و�لعربي، و�لعاملي. 

يف  �مل�ساركني  وتعدد  وتنوعها،  �ملو�د  غنى  فكان 

مل�رشوعها  تاأكيد�  �لثقافات  خمتلف  من  �إثر�ئها 

�لثقايف �ملتو��سل. وميكن لأي مت�سفح للمجلة يف 

لوحة  �أن  بجالء  يلم�س  �أن  تطورها  مر�حل  خمتلف 

�لتحكم �لتي قدمت يف �لعدد �لأول تزد�د ثر�ء وغنى 

مع �لزمن.

   �أبو�ب �ملجلة، وملفاتها، وحماورها، وحو�ر�تها، 

�لق�سايا  خمتلف  على  �لنفتاح  على  د�ل��ة  كلها 

لقد  �لعربي.  �لقارئ  تهم  �لتي  و�ملعرفية  �لثقافية 

جنحت �ملجلة يف حتقيق جزء كبري من حلمها، وهو 

تقدمي عمان ومثقفيها ومبدعيها، وف�سائها �لثقايف 
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�لعربي و�لأجنبي. كما  �لقارئ  �إىل  �لقدمي و�حلديث 

�أن �أفلحت يف �لوقت نف�سه يف جعل �لقارئ �لعماين 

�خلا�س.  ف�سائه  خ��ارج  يجري  ما  على  يتعرف 

)نزوى( ظلت ج�رش� للتو��سل و�حلو�ر بني �لثقافات 

�لف�ساء  �إىل  وبانتقالها  و�لأج��ي��ال.  و�لجت��اه��ات 

�ل�سبكي �سار �أر�سيفها �ملعريف مرجعا من �ملر�جع 

�لتي ل ميكن للباحثني �ل�ستغناء عنها. 

   ربع قرن ر�كمت فيها )نزوى( مادة مهمة. كلمات 

ولكنها  لعدد،  تقدميا  فقط  تكن  مل  �لتحرير  رئي�س 

كانت در��سات تزدوج فيها رهافة �ل�سعر، مع عمق 

�لفكر. وهي يف كل تاريخها ظلت تتقدم يف ترجمة 

�مل�رشوع �لثقايف �لذي نذرت له نف�سها. لقد جنحت 

نزوى يف تقديري يف �إجناز ما وعدت به. 

   �أقرتح من �أجل �مل�ستقبل نقطتني �ثنتني: 

1. جمع ما تفرق من ملفات ودر��سات ذ�ت طبيعة 
�ملو�سوعات  تفعل  كما  متاما  كتب  يف  م�سرتكة 

تت�سل  مو�سوعات  تنتقي  حني  �لكربى  �لعاملية 

يف  تكون  كتب  يف  وت�سدرها  حم���ددة،  بق�سايا 

متناول �لقر�ء با�ستمر�ر.

يف  للمجلة  و��ستق�سائية  عميقة  قر�ء�ت  �إجناز   .2
يكون  ول  و�لباحثون  �لقر�ء  فيه  ي�سارك  موؤمتر 

ما  على  تقف  بدر��سات  ولكن  ب�سهاد�ت،  �لكتفاء 

بهدف  وذل��ك  �لتحقيق،  ممكن  هو  ما  وعلى  حتقق 

�لتخطيط لزمن ثقايف �آخر، هو �لزمن �لقادم: �لزمن 

�لرقمي. �إنه رهان �مل�ستقبل �لذي تعانق فيه �ملجلة 

روؤى �أخرى مفتوحة على م�ستقبل �أبعد. 
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1 

�آخر، بعاد�ت  �إننا ندخل زمنا ثقافيا  �آخر، بعادسك،  �إننا ندخل زمنا ثقافيا  �آخر، بعادسك،  �إننا ندخل زمنا ثقافيا  ك،  سما يف ذلك �سما يف ذلك �

كل سكل سكل �لو�سائط �ملوظفة  سءة ويف طبيعة و�سءة ويف طبيعة و� جديدة يف �لقر�

يله، سيله، سيله،  �إىل تو� �إىل تو�سلذي نهدف  سلذي نهدف  � سلن�سلن�س لذلك، ويف جماليات �

قبل  ومن  بعد  ومن  نف�سه،  �لقارئ  �سيكولوجية  ويف 

و�للغوية  �ملعرفية  �لكاتب  جاهزية  ا سا سا  �أي� تغريت  �أي�سفقد  تغريت  سفقد 

متحول  تكنو-�سو�سيوجلي  متحول ساء  تكنو-�سو�سيوجلي  متحول ساء  تكنو-�سو�سيوجلي  اء  ف� ف�سخ��ل  سخ��ل  د� و�لنف�سية 

كل مدوخ.سكل مدوخ.سكل مدوخ. سب�سب�

�ل��ورق  على  حتافظ  ت��ز�ل  ل  �الجم��الجم��الت  هناك  ذل��ك  مع 

�ختيار  يف  و�لجتهاد  �جلميل  و�لإخ���ر�ج  وسورة  وسورة  ورة  سل�سل� و�

على  قدمها،  من  �لرغم  على  �ملجالت  ه��ذه  ه��ذه مل���ادة،  �ذه مل���ادة،  �

�لذي  �لنبيذ  به سبه سبه  ت� �أنها  ت�س  �أنها  س  �إل �لطويل،  عمرها  من  �لرغم 

�ل�سنة  ببلوغها  نزوى  وجملة  �أجود،  نزوى سار  وجملة  �أجود،  نزوى سار  وجملة  �أجود،  ار  � تعتق  �سكلما  تعتق  سكلما 

و�حدة  وسبحت  وسبحت  بحت  �أ� قد  تكون  �أ�سإنها  قد  تكون  سإنها  �أ�ا قد  تكون  �أ�اإنها  قد  تكون  إنها  ف فالع�رشين،  الع�رشين،  و� �خلام�سة 

من عميد�ت �ملجالت �لأدبية يف �لعامل �لعربي.

دسدسد�ر، و�أكرث  سلإ�سلإ� لي�س من �لي�سري �ملحافظة على وترية �

سلإدها�سلإدها�س، و�لبحث عن  لة سلة سلة � س�س� من ذلك على �لتجدد ومو�

�جليد د�ئما، ويف كل عدد. 

ومباّلحيها  ��ادق��ة، س��ادق��ة، س��ادق��ة،  سل�����سل����� � ؤيتها وؤيتها وؤيتها  بر �ري�ب��ري�ب��رية  ك� ك��ب�ت  �ب�ت  �ال�ج��ال�ج��ال �ج�مل��ج�مل� �

�ملتميزين،  وبكتابها  �ملو�ظبني،  وبقر�ئها  �لعارفني، 

بفل�سفة  �ملرتبطة  نة، 
ّ
نة، ملحينة، ملحي
ّ
ملحي
ّ

و� �جل��ادة  وعاتها سوعاتها سوعاتها  سومبو�سومبو�

�مل�ستقبل،  مع  عالقته  يف  �لر�هن  وب�سوؤ�ل  وب�سوجلمال  وجلمال  �

ي. وجملة »نزوى« خالل سي. وجملة »نزوى« خالل سي. وجملة »نزوى« خالل ربع  سملا�سملا� ا سا سا مع � سوعالقته �أي�سوعالقته �أي�

قرن حاولت �أن تظل وفية خلطها �لفتتاحي، �ملد�فع 

رشملعا�رشملعا�رش،  �لفل�سفي �لفل�سفي � �ل �ل � ول�سول�سوؤ� �وعن �وعن � وعن جلميل وعن جلميل  �وعن �وعن � وعن حلرية وعن حلرية  �عن �عن �

بعيد� عن �لأجوبة �جلاهزة و�لبالغة �ملحنطة.

2 
ري، سري، سري،  بالق� لي�س  وهو  عمرها،  من  قرن  ربع  ظرف  بالق�سيف  لي�س  وهو  عمرها،  من  قرن  ربع  ظرف  سيف 

مفرد�ته  مفردوؤمتن،  مفردوؤمتن،  ؤمتن،  م مو�ستقبال  و�ستقبال  � �أفق  )نزوى( ملجلة  ملجلة سبح  ملجلة سبح  بح  س�أ�س�أ�

من  ميتد  ��ستقبال  �أف��ق  �أف��ق ل��ق��ارئ،  �ق ل��ق��ارئ،  و� و�لكاتب  �ملثقف 

وط.  سوط.  سوط.   سك�سك� رشلب�رشلب�رشة �إىل نو� �

مدينة،  ��سم  من  ها 
َ
ها �سمها �سم � ثقافية  �أدبية  جملة  تختار  �أن 

يئني سيئني سيئني  � �سؤكد  سؤكد  �و �وؤكد  ؤكد  ي يو  و  فهذ� �رش����رش����رش«،  ���لأخ����لأخ� � »�جلبل  بجبلها  تعتز 

�لثقافة  ففي  كاجلبل  وثباتها  ب��الأر���س  ب��الأر���ساقها  ساقها  ب��الأر���س ب��الأر���ساقها  اقها  سلت�سلت� �

و�لإبد�ع �لتنويري.  

�أقر�أها  و�أنا   1994 �لعام  )نزوى( جملة  �نطالقة  منذ 

و�أتابعها با�ستمر�ر و�أكتب فيها، ويف كل مرة، ومع كل 

عدد جديد �أ�سعد مبو�دها �لأدبية و�لفل�سفية ومبلفاتها 

ببهاء،  �لكتابة  �إىل  �لقادمة  بالأقالم  ا سا سا  و�أي� و�أي�سملثرية،  سملثرية،  �

�لقر�ءة  من  جزء  جزء سبح  جزء سبح  بح  فت� مرة  لأول  فت�سفها  مرة  لأول  سفها  فت�س مرة  لأول  فت�سفها  مرة  لأول  فها  نكت� نكت�س�أ�سماء  س�أ�سماء 

ل سل سل �حلفر بكثري من  س�س� �جلديدة، و�أ�سماء �أخرى مكر�سة تو�

�لإبد�ع و�لذكاء و�جلر�أة.

اف ساف ساف  ي� ي�سكميا  سكميا  تر� وسوسو�ئيا  ع� رقما  لي�ست  ع�س  رقما  لي�ست  س  )نزوى( جملة 

وت سوت سوت  سملتو�سطية، �إنها �سملتو�سطية، �إنها � �إىل عدد �ملجالت �لعربية �أو �

�لتميز و�ملغايرة.
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3 
وفقط،  جميلة  ق�سيدة  يكتب  �أن  لي�س  �ل�ساعر  حلم 

جميل،  وطن  �سناعة  يف  ي�ساهم  �أن  �ل�ساعر  حلم  بل 

وحرية  وم��د�ر���س  ون�ساء  و�سماء  وح��د�ئ��ق  باأطفال 

من  �مل�سّكلة  �ل�سفافة  للكائنات  وطن  للتنوير.  ومنابر 

�للغة، وطن للق�سائد، و�أعظم �لأوطان تلك �لتي حترتم 

�ل�سعر�ء ويكون دفئها من ق�سائدهم.

عرفته  �أن  منذ  �لرحبي،  �سيف  �ل�ساعر  �سديقي  وكان 

قبل ثالثني �سنة، من هذه �لف�سيلة �لنادرة �لتي تريد 

للمطر،  وماء  للع�سافري،  ولغة  لل�سعر،  وطنا  تبني  �أن 

و�رشير� للغيم.

قبل  �لرحبي  �سيف  عند  �سعر�  �لأخ�رش«  »�جلبل  ر�أيت 

من  ق��ر�أت��ه  عنو�ن  �أول  ك��ان  �جلغر�فيا،  يف  �أر�ه  �أن 

ل�سيف  �سعرية  جمموعة  وحد�ثي  حديث  ُعماين  �سعر 

�أ�سبق  �ل�سعر  لأن  �لأخ�رش«،  »�جلبل  بعنو�ن  �لرحبي 

�ل�سعر ب�سفافيته يحفظ  من �جلغر�فيا و�أكرثها بالغة، 

�لأخ�رش«  »�جلبل  دي��و�ن  ب�سالبتها،  �لأر���س  ذ�ك��رة 

حفظ تر�ب و�سخر وعلو �جلبل �لأخ�رش !!

تعرفت على �سديقي �ل�ساعر �سيف �لرحبي رئي�س حترير 

جملة (نزوى) يف دم�سق، يف ثمانينيات �لقرن �ملا�سي 

عرفني  وقد  �لعليا،  �لدر��سات  يف  طالبا  كنت  حيث 

ًة 
َ
ْعَلم

َ
عليه �سديق �أ�سبح لحقا عالمة دم�سق �لأوىل وم

�لبخاري،  حممد  �ملوريتاين  �ملثقف  �إنه  معاملها،  من 

و�لإعالميني  �ملثقفني  دم�سق  يعرف  �لأخري  هذ�  كان 

و�ل�سينمائيني و�ل�سعاليك و�حد� و�حد�، بل كان قادر� 

وكان  بالتفا�سيل،  �لذ�تية  �سريهم  عن  يحدثك  �أن 

وقد  �لرحبي،  �سيف  �أ�سدقاء  �أعز  من  و�حد�  �لبخاري 

�ساءت �لظروف �أن يقيم �لبخاري يف بيتنا لفرتة، غري 

بعيد عن �سارع بغد�د، بجادة عني �لكر�س، وقد �أ�سبح 

م�رشد� بعد �أن طرده �ساحب �لبيت �لذي كان يقيم فيه.

 
ّ
قبل �أن �ألتقي ب�سيف �لرحبي كان �لبخاري قد �رشد علي

مقاطع  بع�س  يحفظ  كان  و�إنه  بل  بالتف�سيل،  حياته 

من ديو�نه �لأول »نور�سة �جلنون« �سدر �لديو�ن �لعام 

 .1980
كان �سيف �لرحبي مثقفا مبز�ج خا�س جد�، مثقف �سد 

طول  �سامتا  مي�سي  و�لك�ساد،  �لثبات  �سد  �ملوؤ�س�سة، 

�لنهار ول يتحدث �إل قليال يف �آخر �لليل، حني يتفرق 

�لتابعني  �أو  �ل�سعر�ء  �إل  يبقى يف �ملجل�س  �جلميع ول 

لهم ويطلع �سوؤ�ل �لوجود.

�جلز�ئريني،  �لطلبة  قريبا جد� من  �لرحبي  �سيف  كان 

بالق�سيدة  هها 
ّ
ي�سب �لتي  �جلز�ئري  ب�«�رش��سة«  معجبا 

�مل�ستع�سية، وله حكايات كثرية عن ذلك؟ !

�لرحبي،  �سيف  على  فيها  تعرفت  �لتي  �لأيام  تلك  يف 

وقد  »�ل��ز�وي��ة«،  بعنو�ن  جملة  �إ���س��د�ر  يف  نفكر  كنا 

�ل��رو�ئ��ي  م��ن  ك��ل  م��ن  �لتحريرية  هيئتها  ت�سكلت 

حيدر،  جليل  �لعر�قي  و�ل�ساعر  هل�سا،  غالب  �لأردين 

وقع  على  �ملثقفون  كان  �ل�سهادة(.  هذه  )كاتب  و�أنا 

�سدمة و�سول �جلي�س �لإ�رش�ئيلي �إىل بريوت وخروج 

�ملقاومة �لفل�سطينية منها، وكانت رغبتنا �إطالق هذ� 

 بعيد� عن �أدب 
ّ
�لف�ساء كز�وية يحتمي فيها �لأدب �حلر

�لرت�كمات �لذي �متالأت به �ملجالت �لر�سمية يف تلك 

�لفرتة.

و�أتذكر �أننا �قرتحنا على �سيف �لرحبي �أن يلتحق بهيئة 

حترير �ملجلة، وكان �سعيد� ويف �لوقت نف�سه متوج�سا، 

تقلقه.  و�لجتماعات  و�لن�سباط  تخيفه،  فاملوؤ�س�سة 

�إىل  �أنا  �لنور، عدت  مل يعرف م�رشوع جملة »�لز�وية« 

�جلز�ئر، وعاد �سيف �لرحبي �إىل م�سقط.

4 
�إىل بلده ُعمان و�إىل م�سقط،  وحني عاد �سيف �لرحبي 

�لعنف  من  مرحلة  تدخل  و�جلز�ئر  ليلة   ذ�ت  هاتفني 

وعن  �لأح��و�ل  عن  و�ساألني  �مل�سبوق،   غري  �لدموي 

�أقيم،  كنت  حيث  وه��ر�ن  مدينة  يف  �لأمني  و�سعي 

و�أخربين باأنه معية فريق �سيطلق جملة �أدبية مغايرة 

عن  حتدثنا  �أننا  و�أذكر  »ن��زوى«،  عنو�ن  حتت  وجادة 

جتربة جملة »�سعر« ليو�سف �خلال، و«�لآد�ب« ل�سهيل 

�لرحبي  �سيف  كان  لأدوني�س،  و«م��و�ق��ف«  �إدري�����س، 

يبحث عن �إطالق منرب مغاير، �سيء ل ي�سبه �سيئا.  

عن  عبارة  هي  نف�سي  يف  قلت  �ملكاملة،  �أنهينا  حني 
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»نزوة« من نزو�ت �سيف �لرحبي ت�سمى »نزوى« !! 

�سدره  برحابة  �لرحبي  و�سيف  �أ���رش،  �ل�ساعر  ولكن 

�مل�رشوع.  يف  و�أخ��رى  خطوة  تقدم  �أع�سابه،  وب��رودة 

�لكثريون  ت�ساءل   ،1994 �لعام  �لأول  �لعدد  وب�سدور 

�ملغامرة،  ه��ذه  عن  و�لأور�ق  �لكتابة  ع�سابة  من 

من  فكم  عمرها،  يطول  �أن  �إمكانية  يف  م�سككني 

�لتجارب ظهرت وما فتئت �أن �نطفاأت، و�أن �أمر �إ�سد�ر 

ثقافية دورية، يف جمتمع عربي ومعرب  �أدبية  جملة 

�حلمق«  »ف�سل  يف  تدخل  عملية  مبثابة  هي  يقر�أ،  ل 

و�ملغامرة �ملو�سمية، �سحابة �سيف !!

�لرحبي حما�سا كما حما�س  �أحلظ يوما على �سيف  مل 

و�لعناد  �ل�سك  د�خل  موؤثث  لعمله  فحما�سه  �لآخرين، 

�لبارد، و�ملثابرة، و�لهدوء �لذي ي�سبه هدوء �ل�سوفيني. 

ي�سكنه �سك يريد �أن يقول له ل وجود لعمل ناجح ن�سبيا 

�لرحبي  �سيف  ويف  وقلق،  وتوج�س  مر�جعة  ب��دون 

�لثقافة  معركة  �أن  على  ي�رش  �إنه  بارد،  عناد  فل�سفة 

ذ�تية و�سخ�سية، فهي جزء  �أي�سا  و�لأدب هي معركة 

من ذو�تنا، وهي مثابرة تذكرنا بعمل �لنمل �أو �لنحل، 

�ل�سرب  فيه  كان  �إذ�  �إل  يتحقق  �أن  �لإتقان  ميكن  ل 

و�لروؤية �لو��سحة.

  5 
قبل �أن �أكون كاتبا م�ساهما يف جملة نزوى بني �حلني 

و�أحتفظ  با�ستمر�ر،  �ملنرب  لهذ�  ق��ارئ  فاأنا  و�لآخ��ر، 

بال�سل�سلة كاملة تقريبا يف مكتبتي �خلا�سة، ينق�سها 

بع�س �أعد�د قليلة جد� ل تتجاوز �أ�سابع �ليد �لو�حدة، 

وقد �قرتحت على بع�س طلبتي يف �جلامعة �جلز�ئرية 

عن  �لبحوث  بع�س  �إجن��از  على  �لعمل  و�لأوروب��ي��ة، 

�لجتاه  هذ�  »نزوى«، وهناك بحوث يف  جتربة جملة 

�سوتا  متثل  �لآن  فهي  �جلامعات،  بع�س  يف  تنجز 

�لأدبي و�لثقايف �ملتميز  نا�سجا ومتميز� يف �لإعالم 

�لذي جاء بعد مدر�سة جملة �لآد�ب �للبنانية ومدر�سة 

جملة »�لعربي« �لكويتية. كما �أ�سبحت �ملجلة مرجعا 

�أ�سا�سيا من مر�جع �لباحثني يف �لأدب �ملعا�رش، فال 

ن�سو�س  �إىل  �لإ�سارة  من  تخلو  و�حدة  �أطروحة  جتد 

ومقالت �سادرة بهذه �ملجلة.  

هو  »ن���زوى«،  ملجلة  قدمته  ما  بني  من  �أنني  �أذك��ر 

و�لرو�ئية  �لكاتبة  عن  خا�س  مللف  و�إعد�دي  �إ�رش�يف 

ومغاربية  عربية  �أول  جبار،  �آ�سيا  �لكبرية  �جلز�ئرية 

�لفرن�سية،  �لأكادميية  ع�سوية  على  حت�سل  و�إفريقية 

وحني �سدر �مللف يف �لعدد رقم 80 �سهر �أكتوبر �لعام 

2014، كانت �آ�سيا جبار مري�سة وبعيدة عن �لأ�سو�ء، 
وقد كلمتها هاتفيا ففرحْت لذلك فرحا طفوليا كبري�، 

يف  جبار  �آ�سيا  توفيت  �ملجلة،  من  عدد�  لها  و�أر�سلت 

من  �أق��ل  بعد  �أي   2015 �لعام  فرب�ير  من  �ل�ساد�س 

ثالثة �أ�سهر من �سدور �مللف �خلا�س بها، �مللف �لذي 

�سارك فيه ثالثون كاتبا، و�أعتقد �أن )نزوى( هي �ملجلة 

�لعربية  �لوحيدة �لتي �حتفلت وكرمت �آ�سيا جبار من 

�لأدبي  لتميزها  تقدير�  حياتها  يف  �مللف  هذ�  خالل 

�لعايل باللغة �لفرن�سية ولن�سالها �لتحرري دفاعا عن 

حقوق �ملر�أة. 

على  عمرها  من  قرن  ربع  وخالل  )نزوى(  جملة  ظلت 

�ملكتوب  عام  ب�سكل  �ملغاربي  ب��الأدب  متينة  عالقة 

منه بالعربية �أو بالفرن�سية، حيث يح�رش يف كل عدد 

�ملغاربيني،  �لكتاب  �أ�سماء  من  ��سم  تقريبا  �أعد�د  من 

من �جلز�ئر وتون�س و�ملغرب، من حممد �أركون مرور� 

بعبد �للطيف �للعبي وعبد �لفتاح كيليطو وحممد ديب 

�ملبخوت  و�سكري  �ل�ساملي  و�حلبيب  بوجدرة  ور�سيد 

و�أبوبكر �لعيادي وكمال �لرياحي و�ألبري ميمي وحممد 

عامر  وخملوف  جلطي  وربيعة  بلح�سن  وعمار  �سكري 

و�لطاهر  هدوقة  بن  �حلميد  وعبد  م�ستغامني  و�أحالم 

وطار... 

ربع قرن من �مل�سرية، هو عمر من �لكتابة وم�ساحبة 

موعدها  نزوى  تخلف  مل  و�لقدمية،  �جلديدة  �لأق��الم 

يحتفل  �لذي  �حلد�ثي  �خلط  هو  �لذي  خطها  تخن  ومل 

باحلياة �أول من خالل �لن�سو�س �لأدبية �جلميلة.

�لعايل  �لنوعي  �حل�سور  ولهذ�  �لتحدي  لهذ�  ف�سكر� 

�لذي حتقق ويتو��سل يف �لتحقق بف�سل فريق �ملجلة 

وبف�سل قر�ئها وكتابها. 
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دقاء سدقاء سدقاء  �أ� نحن  نتذكر  مبئويتها،  حتتفل  �أ�س»ونزوى  نحن  نتذكر  مبئويتها،  حتتفل  س»ونزوى 

�ل�سنو�ت  يف  بها  �لن�رش  بد�أنا  -�لذين  �لبد�يات 

باجلمال  و�ل��ز�خ��ر  �لأن��ي��ق  عمرها  من  �لأوىل 

�نتابنا  ��ذى ل���ذى ل���ذى  � �رح ل��ف��رح ل��ف��رح  � ذل��ك  ذل��ك ملعرفة-نتذكر  �ك ملعرفة-نتذكر  و�

وة سوة سوة �لنف�سية و�لفكرية �لتي ��ستبدت بنا حني  سلن�سلن� و�

من  يخرج  جديد  ثقايف  كم�رشوع  عنها  �سمعنا 

ت�سعينيات  بد�ية  �حلبيب يف  لوع سلوع سلوع وطننا  سبني �سبني �

ارته سارته سارته �ملمتدة  سلوطن بح�سلوطن بح� �لقرن �لفائت، وهو �أي �

يخطو  �لزمن  يف  �لر��سخة  �لكال�سيكية  وثقافته 

�جلديدة  بد�ياته  وير�سم  بتعرث،  �حلد�ثة  نحو 

روح  من  تنبثق  �أن  �أجمل  فما  ويقني،  بهدوء 

عماين  وبا�سم  جملة  �جلديد  يف  �لذ�هل  �ملكان 

لها  تهلل  )ن��زوى(  �ملكانية  �لذ�كرة  يف  ر��سخ 

مائر وسمائر وسمائر و�لعقول. سل�سل� �لقلوب و�

نتذكر نحن �لقادمني من قر�نا ومن �جلامعة يف 

حما�س �لبد�يات نتخبط يف وعي بدئي ن�سعى �أن 

نزوى  يف  �لكثري  فنجد  بالقر�ءة،  وينمو  يتبلور 

بقيادة  عدد  �أول  من  �لنوعي  ورها سورها سورها  ح� ح�سونلم�س  سونلم�س 

قادها  �ل��ذي  �لرحبي  �سيف  �لكبري  �ملاي�سرتو 

�عرب �عرب �مل�سافة  عرب ل عرب ل  ل كل ّك كسكس سلذي ت�سلذي ت� �لفارق �لفارق � �بوعيه �بوعيه � بوعيه وتقدم بها بوعيه وتقدم بها 

و�لذي  و�لأمكنة،  �لزمان  يف  عنه  عنه سلنا  عنه سلنا  لنا  تف� تف�سلتي  سلتي  �

�نعك�س بجد�رة وجمال يف جملة نزوى بخلطتها 

و�لفل�سفة  �لأدب  جتمع  �لتي  �ل�ساحرة  �ل�سحرية 

وتقدم  و�لفكر، و�ملو�سيقا  رشمل�رشمل�رشح  و� و�ل�سينما 

مرتجما،  للمحلي  و�لعاملي  للعاملي،  �ملحلي 

بالهام�س، يعرف  كان  ما  نتاج  بني  بالهام�سخي  يعرف  كان  ما  نتاج  بني  سخي  ووتووتوؤ�

ونتاج ماك �ن يعرف باملركز يف �ت�ساع فكري 

تهمي�س تهمي�س  س  ول حماباة  بال  متقدم  وسمويل  حماباة  بال  متقدم  وسمويل  حماباة  بال  متقدم  مويل  � �سووع��ي  سووع��ي 

�و�أن �و�أن �لزمن يخلق  و�أن كز له، و�أن كز له،  للأدب للأدب ل مر� ��أن ��أن � �أن تقول عربه �أن تقول عربه 

�أبناءه يف �لعلم و�لأدب و�لثقافة وفق معطيات 

و�لباحث  للقارئ  وتقدم  �سو�ء،  حد  على  رشلع�رشلع�رش  �

و�لقدمي  �جلديد  من  بتالبيبه  بتالبيبه اأخذ  بتالبيبه اأخذ  أخذ  وي يغنيه  وياما  يغنيه  اما 

على حد �سو�ء، ومتكنه من مناهل �ملعرفة عرب 

�ملو�كبة  �لثقافية  ومد�خلها  �لذكية  ارسارسار�تها  س�إ�س�إ�

حتى  و�لعاملي  و�لعربي  �ملحلي  �لثقايف  للفعل 

ليكون من �لع�سري عليك �أن ل جتد قلما عربيا مل 

عرسعرسعر� �أو نرث� �أو نقد� �أو  سن�رش له يف جملة نزوى �سن�رش له يف جملة نزوى �
ُ
ن�رش له يف جملة نزوى �ين�رش له يف جملة نزوى �ي

رش�رش�رشد� �أو ترجمة.

كما ل ميكن �أن جند حدثا ثقافيا عامليا فارقا، 

ما  جهة  يف  �لقر�ء  وفنت  ظهر  مائز�  كتابا  �أو 

نزوى  مادة يف  �أو حوله  له  تن�رش  �لعامل مل  من 

�أخذتها  ثقافية  كم�سئولية  ترجمة  �أو  متابعة 

على عاتقها، ولذ� كان قارئ نزوى �أبد� يف �أمان 

مولية معا.سمولية معا.سمولية معا. سل�سل� عر بالعمق وسعر بالعمق وسعر بالعمق و� سجتها ي�سجتها ي� �ملعرفة وطز�
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من  كنا  ثم  كقر�ء،  بها  عالقتنا  تر�سخت  وهكذ� 

ع 
ّ

تر�س وه��ي  بن�سو�سنا  �لفخورين  كتابها 

وروؤ�ه��ا  وعيها  يف  �جلارحة  �ملجلة  �سفحات 

وح�سورنا  فينا  ح�سورها  و��ستمر  با�ستمر�ر. 

فيها يف عالقة ثقافية ونف�سية، و�سد�قة �إن�سانية 

وفكرية نعتز بها فهي منا ونحن منها.

وحتى يف زمن �له�سا�سة �لفكرية و�لن�رش �ل�رشيع 

وت�ساعد  �لجتماعي  �لتو��سل  م��و�ق��ع  على 

�مليديا، وتر�جع �لفعل �لثقايف، وتهاوى �لقيمة 

بعد  �جلادة  �لثقافية  �مل�ساريع  وت�ساقط  �لفنية 

زمن ق�سري، وتوقف �لكثري من �ملجالت باإغالقها 

لها لن�سخ رقمية فقط؛ ظلت نزوى حمافظة 
ّ
�أو حتو

كما  �مل�سع،  و�لوهج  �خلا�س  �حل�سور  ذلك  على 

�قتنائها  على  وحري�سني  بها،  موؤمنني  ظللنا 

و�لطالع على مو�دها بانتظام، وباحثني عنها 

يف منافذ �لن�رش �ل�سحيحة د�ئما.

�لفخر  يتملكنا  مبئويتها  حتتفل  وهي  و�ليوم 

يف  و�لفارقة  �لر�سينة  �لعمانية  �ملجلة  بنزوى 

�لر��سخة و�مل�ستمرة،  �لفكرية  قيمتها وم�سريتها 

�ء د�ئمني خمل�سني لها، ونر�سل 
ّ
ونعلن �أنف�سنا قر

لها كل �لأمنيات و�لدعو�ت �ل�سادقة بال�ستمر�ر 

على  ون�سد  و�لعمق،  و�لتعدد  �لت�ساع  ب��ذ�ت 

�ل��دوؤوب  عملهم  مثمنني  حتريرها،  �أ���رشة  �أي��دي 

لهم  و�لد�ئم، ونتمنى  �خلا�س  �لثقايف  وجهدهم 

مان 
ُ
ع �بنة  يا  �لألف عدد  �لتوفيق،  وعقبال  كل 

�لعظيمة.
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�إىل  �إىل اأجر  �إىل اأجر  أجر  م�ست بيت  من  ملكتبتي  م�ستاية  بيت  من  ملكتبتي  اية  رشلق�رشلق�رش � �لرحت��الت 

�لتي  �ال�ج��ال�ج��الت  �ج�مل��ج�مل� و� �لكتب  نوعية  على  �نعك�ست  ��ر، �آخ���ر، �آخ���ر، 

حمتويات  حمتويات سع  حمتويات سع  ع  �ستخ� �ستخ�سرحتال،  سرحتال،  � كل  يف  �لهالك.  من  جنت 

�لقائمة.  ر�أ�س  �ملجالت يف  فية. سفية. سفية. كانت  ت� �إىل  �إىل ت�سملكتبة  سملكتبة  �

�لأعد�د، ويف  سم« بالتخلي عن بع�سم« بالتخلي عن بع�س �لإعد� تبد�أ »حفلة 

ملفات  �لتي حتتوي  بالأعد�د  �لحتفاظ  مرحلة لحقة 

يل،  م�ساهمة  م�ساهمة سم  م�ساهمة سم  م  ت� ت�سلتي  سلتي  � بالأعد�د  �لعتناء 
َّ
ثم
َّ
ثم
َّ

مهمة، 

يف  يف سعها  يف سعها  عها  وو� با�سمي  وو�سورة  با�سمي  سورة  وو�س با�سمي  وو�سورة  با�سمي  ورة  سملن�سملن� � باملو�د  �لكتفاء 
َّ
ثم
َّ
ثم
َّ

كنت  »نزوى«  ملجلة  بالن�سبة  �لورقي.  يف سيف سيف  سلأر�سلأر� � ملف 

�ملجلة،  �أعد�د  من  مقتنياتي  عن  �ل�ستغناء  يف  ّ�أت��رّد�أت��ردد 

أتعامل معها اأتعامل معها اأتعامل معها  ا، �سا، �س ً

�أعد من  مقتنياتي  عن  �ستغناء 

ً

�أعد من  مقتنياتي  عن  �ستغناء 

لية، وتالياسلية، وتالياسلية، وتاليا سأنها جملة ف�سأنها جملة ف� أنها جملة ف�اأنها جملة ف�ا ا با ب ً

يف 

ً

يف 

اساسا سو�سو� و�سو�س سخ�سخ�

ككتاب نظر�ً لد�سامة حمتوياتها، ومروحة �هتماماتها 

لثقافات  �لطازجة  افاتها سافاتها سافاتها  سكت�سكت� � ذلك  وقبل  �لو��سعة، 

مع  قة 
ّ
قة ملعمقة ملعم
ّ
ملعم
ّ

� �حل��و�ر�ت  �إىل  افة سافة سافة  بالإ� مهملة،  بالإ�سعاملية  مهملة،  سعاملية 

�ملنا�سبة.  بانتهاء  �أدباء ومفكرين وفال�سفة ل تنطفئ 

باب  يف  يقع  ما  �أو  عابر�ً،  ترحاًل  ولي�س  �إقامة  مو�د 

قابلة  غري  مو�د  عليه.  يبنى  �لذي  لي سلي سلي  سلأ�سلأ� � يف سيف سيف  سلأر�سلأر� �

كل سكل سكل  سلذي يزخرف �سلذي يزخرف � �لبعد �جلمايل � إزالإزالإز�حة و�لعبور، عد� اللالل

ف 
ّ
ف لرف لر
ّ
لر
ّ

� على  عها سعها سعها  �أ� كنت  رمبا،  �أ�سلأ�سباب  كنت  رمبا،  سلأ�سباب  � لهذه  �ملجلة. 

�سو�ء  و�لفوتوغر�فيا،  �لفنون  لألبومات  س�س�س
ّ

�س�س ملخ�
ّ
ملخ�
ّ

سملخ�س �

ف �أهمية حياة مطبوعة سف �أهمية حياة مطبوعة سف �أهمية حياة مطبوعة �أو  سحلجم. نكت�سحلجم. نكت� جلهة �لنوع �أو �

موتها، من قدرتها على �ملو�كبة ومقاومتها للن�سيان، 

هو  ما  طهي  �إع��ادة  �أو  و��ستقر�رها،  �لأفكار  عطب  �أو 

ر، لكن »نزوى« جنت، وتنجو على �لدو�م من 
ّ
ر، لكن »نزوى« جنت، وتنجو بائت ومكرر، لكن »نزوى« جنت، وتنجو بائت ومكر
ّ
بائت ومكر
ّ

ابت سابت سابت  سلتي �أ�سلتي �أ� حالة »�ل�ستاتيكو« �لثقافية، تلك �جلرثومة �

معظم �ملجالت �لثقافية �لعربية، �ملجالت �لتي كانت 

�إليها لتنوير، قبل �أن يت�سلل �إليها لتنوير، قبل �أن يت�سلل �إليها  لة للحدسلة للحدسلة للحد�ثة و� ست يوم بو�ست يوم بو� ذ�

يف  �جلذرية  لت 
ّ
لتحو
ّ
لتحو
ّ

� بفعل  �لثقايف«  »�جلرب  سمر�سمر�س 

و�ل�سرتخاء  �جلمعية،  �لعربية  �لغيبوبة  وحال  �لقيم 

�إذ�ً،  �إىل ما يوفره �ساعي �لربيد وح�سب. قيمة »نزوى« 

و�لنافرة  و�لطليعية  �مللهمة  �لتجارب  �إىل  بانحيازها 

على  �لتكاء  دون  نوعية، من  ذ�ئقة  على  تنطوي  �لتي 

ها سها سها مل�رشوعها  سإخال�سإخال� إخال�اإخال�ا اقة، وذلك باقة، وذلك ب �
ّ
لفتات �يديولوجية بر

خمتلف  على  �ملنفتحة  �لأوىل  ومغامرتها  �لتنويري 

وليمة  �إىل  و��ستقطابها  و�لثقافية  �لإبد�عية  �لتجارب 

نزوعها  عن  تتخلى  �أن  دون  من  وغربًا،  �رشقًا  د�سمة، 

�أ�سئلة  ّلتجّدلتجّدد تبعًا ملا تطرحه  � �حلد�ثي، وقدرتها على 

ني، و�إذسني، و�إذسني، و�إذ� بها، بعد  سن ر�سن ر� �لثقافة �لعربية و�لعاملية مبيز�

مبرجعيات  يفاسيفاسيفًا نوعيًا سل �أر�سل �أر� ل �أر�كل �أر�ّك كسكس سدتها ت�سدتها ت� ربع قرن على ول

ومينحها  منحها،  ومينحها سع،  منحها،  ومينحها سع،  منحها،  ع،  م� فكري  ونزوع  م�سقة،  فكري  ونزوع  سقة،  ّ

ربع قرن على و

ّ

ربع قرن على و

خال خالذهنية  الذهنية 

�إبد�عية  و�أجنا�س  بحقول  سخلو�سخلو�س  � يف  يتها سيتها سيتها  سو�سو� و�سو�س سخ�سخ�

س خا�س خا�س خمتلفة، وعنايتها بالثقافة �ل�رشقية على نحٍو

�ملهملة،  وكنوزها  �لآ�سيوية  �لثقافة  �إىل  �للتفات  عرب 

من  مفتوح  بقو�ٍس  �لأوروبية،  �لثقافة  �إىل  افة سافة سافة  سبالإ�سبالإ�

بقاء  قة. 
ّ
بقاء ي بقاء يقة.  قة.  يسيس � �ست  ست  �نحياز� دون  من  �جلنوب،  �إىل  مال سمال سمال  سل�سل� �

يف  كمعجزة  بد�  �لثقايف،  �لنفو�س  قيد  على  »ن��زوى«  

و�لتحولت  �لعربية،  للثقافة  �ملتالطمة  �لأم��و�ج  ظل 

و�لنقالبات  و�مل��و�ق��ف  �خل��ر�ئ��ط  يف  �لدر�ماتيكية 

به سبه سبه �ليتيمة، بانح�سار و�نطفاء  سملجلة �سملجلة � �ملعرفية، فهذه �

خطها  لت كلت ّكلت  كسكس � �سابهة،  سابهة،  �س �سابهة،  ابهة،  سمل�سمل� � ��رى لأخ���رى لأخ���رى  � �ال�ج��ال�ج��الت  �ج�مل��ج�مل� � �ة وع��زل��ة وع��زل��ة 

أ�سي�سها، من دون �أوهام �أو قفزاأ�سي�سها، من دون �أوهام �أو قفزاأ�سي�سها، من دون �أوهام �أو قفز�ت  اية تاية ت �لدفاعي منذ بد�

�إىل حر�ثة  بذهابها  �يديولوجية،  �أو خنادق  �نتحارية، 

طدم سطدم سطدم �سكة �حلر�ثة  سلأول، �إذ ت�سلأول، �إذ ت� ما هو معريف يف �ملقام �

�أن حتيد  دون  من  هناك،  �أبجدية  �أو  هنا،  بكنز خمبوء 
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النحياز اإىل ما هو ر�شني، 

وتوطني الثقافة فوق اأر�ٍض �صلبة

* كاتب ورو�ئي �سوري



من  �لكثري  �إىل  للرجوع  �أحوجنا  ما  �لأول«  بيانها  عن 

�لبديهيات وتفح�سها من قبل مثقفينا ومفكرينا بتبيان 

يف  وم�سارها،  وتاريخها  ملن�سئها  �ملتعددة  �ل�سياقات 

�سادت  �لتي  و�ل��روؤى  �ملفاهيم  كل  �نفجار  �سهد  زمن 

�ىل  ويغريها  بها  و�لتاريخ  �لوقائع  و�أف�ست  برهة 

باتت  �لرماد«  »ربيع  بهبوب  �لآن،  و�لهالك«.  �لعطب 

لإعادة  و�رشورة  �إحلاحًا  �أكرث  �لبديهيات  �إىل  �لعودة 

توطني �لثقافة فوق �أر�ٍس �سلبة وفح�س بقايا �لركام 

 خمتلف حمموٍل على ر�فعة معرفية يف �ملقام 
ّ

نحو ن�س

متبادلة،  وطعنات  ومتاري�س  خنادق  دون  من  �لأول، 

حتت  و�نتباه  بدر�ية  »ن��زوى«  عليه  ��ستغلت  ما  وهو 

�ملان�سيتات  �سناعة  عن  بعيد�ً  �لنوعي«  »�لرت�كم  بند 

موزونة  خطو�ت  عجل.  على  �لثمار  وقطف  �ل�ساخنة، 

باأفق  تنويرية  ثقافة  لتاأ�سيل  وعقالنية  ببطء  حتفر 

�لفنون  ومنح  �لكتابة،  �أجنا�س  خمتلف  على  مفتوح 

فوق  �لفنون  متازج  جلهة  �لتلّقي  يف  ة 
ّ

ح�س �لب�رشية 

»لوغو«  من  ب��دء�ً  مدرو�سة،  وبجرعات  و�ح��دة  قما�سة 

�لنون  حرف  ثقل  جمالية  �ملتوثبة:  باأحرفه  �ملجلة 

�جلاذبية  نقطة  �ملق�سورة.  �لأل��ف  و�سهيل  كمرتكز، 

�إذ  �لتحرير،  رئي�س  �فتتاحية  هي  �ملجلة  يف  �لأوىل 

�بتكر �سيف �لرحبي �أر�سًا خا�سة به بخالئط من �ل�سعر 

و�ملو�قف  �لأمكنة  بني  تاأملي  ترحال  يف  و�ل�����رشد، 

بالفتتاحية  و�إذ�  �مل�ستقرة،  �لأفكار  يطيح  و�ل�سغف، 

�إقامة.   كمكان 
ّ

حتفر جمر�ها بليونة نحو ف�ساء �لن�س

ت�ساري�س �لفتتاحية نف�سها �ستلقي بظاللها على بقية 

ومقرتحاتها  �ملت�سابكة  بخر�ئطها  �ملجلة  ت�ساري�س 

�لإبد�عية،  بالتجارب  �سة 
ّ

�ملتخ�س �مللفات  �جلمالية. 

موؤثرة،  ثقافية  �سخ�سيات  مع  �ل�ساملة  و�حل���و�ر�ت 

و�لوقفات �لنقدية �لر�سينة.

 نكت�سف �أهمية جملة ما من قوة ح�سورها يف �مل�سهد 

�لتي  �ملجالت  �أكرث  وما  �حتجابها،  يف  �أو  �لعمومي، 

لت، �أو �لإفال�س، �أو خفوت 
ّ
�حتجبت حتت �سغط �لتحو

من  ن�ساأت  �ل��ذي  و�مل�����رشوع  تاأ�سي�سها،  ه��دف  ن��ربة 

و«مو�قف«،  و«�سعر«،  »�لآد�ب«،  �حتجبت  هكذ�  �أجله. 

و«�لناقد«، وكاأنها مل تكن يومًا. ولكن ماذ� لو قر�أنا ذ�ت 

�سن�سعر  بالتاأكيد  »نزوى«؟  �حتجاب  عن  خرب�ً  �سباح 

بخ�سارة فادحة، ذلك �أن هذه �ملجلة على وجه �لتحديد، 

حد�ثي  كم�رشوع  ولي�س  عربية،  ثقافية  ك�رشورة  �أتت 

نخبويتها  رغ��م  وح�سب،  تاأ�سي�سه  ور�سة  على  مغلق 

هيمنت  �لتي  �خلّفة  ظل  ففي  مو�دها،  �نتخاب  جلهة 

�إذ مل نقل �مليوعة و�ل�سطحية  على �ل�سحافة �لثقافية، 

و�ل�سللية، تبدو حاجتنا �إىل �ملادة �لد�سمة حاجة ملحة، 

خ�سو�سًا �أن »نزوى« عربت �لقرن �لع�رشين �إىل �لقرن 

عرب  وذلك  �للحظة،  ملتطلبات  وفقًا  و�لع�رشين،  �لو�حد 

بق�سد  تدريجيًا،  �لفر�غات  وملء  و�لإ�سافة،  �حلذف 

مو�كبة �لأ�سئلة �جلديدة �لتي فر�سها قرننا �مل�سطرب 

وعلى  �لكتابة،  حقول  خمتلف  على  ومتزقاته  بحروبه 

�لربيد نف�سه. كانت �ملجلة ت�سلني �إىل �سندوق بريدي 

�لربيد  توّقف  ثم  �لباعة،  من  عليها  �أح�سل  �أو  �أحيانًا، 

عو��سف  ب�سبب  �حلرب،  جحيم  بعد  متامًا،  دم�سق  �إىل 

�سيا�سية عاتية، فاحل�سار �نعك�س على فقد�ن �ملجالت 

�لدوريات  من  �لتموينية«  »ح�ستي  تعد  ومل  �أي�سًا، 

�أحظى  �إىل بريوت قد  �أثناء زيار�تي �ملتباعدة  متاحة. 

بعدد ما من »نزوى« لأقّلب �سفحاته على مهل، قبل �أن 

ياأخذ �لعدد مكانه على رفوف مكتبتي. بحكم �ل�رشورة 

�للكرتوين،  �ملجلة على موقعها  �ليوم مبتابعة  �أكتفي 

و�أجلاأ �إىل متابعة خمزون �أر�سيفها مبا فاتني قباًل، وهو 

�أر�سيف د�سم وغني ومتنوع لطاملا �أنقذين يف ترميم ما 

ينق�سني يف كتابة مقاٍل ما.

�أبدو متحم�سًا لهذه �ملجلة �أكرث مما ينبغي؟ مَل ل؟  هل 

خ�سيتي  �أثار  �نطالقتها،  على  قرن  ربع  مرور  �أن  ذلك 

وغري  و�رد  �أمر  وهو  �حتجابها،  �أو  فجاأة،  فقد�نها  من 

��ستعادة  لكن  بامتياز،  ثقايف  ل  زم��ن  يف  م�ستبعد، 

عمري  وك��اأن��ه  �لغبطة،  مقام  يف  و�سعتني  �ل�رشيط 

درجة  من  �لثقافة  تنحدر  �أن  قبل  �مل��و�زي،  �لثقايف 

�لغليان �إىل �لثقافة �ل�سائلة، �لزئبقية، �لثقافة �لتي تعمل 

�ل�سطح، وتاليًا فاإن مقاومة هذه �ملجلة لطوفان  على 

�س للدفاع عنها، ومتجيد تاريخها �لثقايف 
ّ
�لتفاهة يحر

�لر�سني و�لنزيه باآٍن و�حد، فههنا عربت تو�قيع مئات 

و�ل�سيناريوهات  �ملده�سة،  و�لعناوين  �ملهمة،  �لأ�سماء 

و�لنقدية  �لإبد�عية  و�لن�سو�س  �لنادرة،  �ل�سينمائية 

�ملوؤ�سلة.

فنحن  »ماكيت جديد«؟ رمبا،  �إىل  »نزوى«  هل حتتاج 

يف زمن ب�رشي �أوًل، فيما ينبغي �حلفاظ على م�ستوى 

 �ملكتوب.
ّ

�لن�س

من  �نتهائي  حلظة  �حلرية،  يف  �أقع  ل  �لأ�سباب،  لهذه 

كتابة م�سودة رو�ية جديدة، باأن �أهدي »نزوى« �لف�سل 

�لأول منها.
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�إىل  قرن  ربع  مدى  على  �إىل لُعمانية  قرن  ربع  مدى  على  �إىل لعمانية  قرن  ربع  مدى  على  ُلُعمانية  � نزوى  جملة  �سعت 

موماسموماسمومًا، فكان  س وم�س وم� كالسكالسكاًل سلعربية، �سلعربية، � د سد سد حركة �حلد�ثة � سر�سر�

هد سهد سهد  سمل�سمل� ي تغطي تغّطي � لها ما �سعت �إليه، وطمحت نزوى �ىل �أن 

يدة سيدة سيدة  سلعرب، من م�سقط �إىل طنجة،  ق�سلعرب، من م�سقط �إىل طنجة،  ق� �لفكري يف دنيا �

أفلحت  اأفلحت  اأفلحت   ا،  فا،  ف رشبة م�رشبة م�رشح ونقد�ً بة م�سبة م�س س وخ�س وخ� ًا وبحثًا ودر�سًا
ّ

اساس ون�
ّ
ون�
ّ

سون�س

�أبولو  ملجّلة  �أبولو رية  ملجلة  �أبولو رية  ة  ��ستمر� ن��زوى  �إليه.  طمحت  ن��زوى فيما  �إليه.  طمحت  �زوى فيما 

عر سعر سعر �لبريوتية  س ( وجملة �س ( وجملة � �لقاهرية  ) 1932– 1934

– 1969 ( وتكملة لهما  – 1964 ؛ 1967 1957 (

ول سول سول  س ( ف�س ( ف� 2012 – مبو�ز�ة �لآد�ب �لبريوتية )1953

�لقاهرية طال عمرها وعمر  �أحبائها.

ر جذري وفارق جوهري، ذلك �ن نزوى 
ّ
ر جذري وفارق جوهري، ولكن مع تطور جذري وفارق جوهري، ولكن مع تطو
ّ
ولكن مع تطو
ّ

�لعرب  جزيرة  ز�وي��ة  من  �آٍت  �آٍتارخ  ٍارخ  �آتس �آتسارخ  ارخ  � �سثة  سثة  حد� حدسوت  حدسوت  وت  س�س�

سلعرب بع�سلعرب بع�س أ ديوساأ ديوساأ ديو�ن � سا �إىل من�سا �إىل من� عيد�ً
ُ
عيدمالية معيدمالية م
ُ
مالية م
ُ

مالية مسمالية مس سل�سل� �ل�رشقية �

الته.سالته.سالته. سجمده ورونق �أ�سجمده ورونق �أ�

معطيات  تز�يد  وم��ع  �لع�رشين  �لقرن  مطلع  فمنذ 

يف لأوروبية يف لأوروبية يف �ملجتمع �لعربي ومتركزها  �لتكنولوجيا �

تبعتهما  عامليتني  حربني  �ن��دلع  وم��ع  مدنه،  وم��ع يف  مدنه،  �ع يف 

�لكاتب  �أ�سا�سية يف عقل  ثورة  حروب حملية، حدثت 

 ( �لجتماعية  و�ملعايري  �لقيم  على  د 
ّ
فتمر لعربي  
ّ
فتمر لعربي  
ّ

�

�إىل  �أو هرب   ) �أو هرب سبكة   ) �أو هرب سبكة   ) بكة  �أبو � �أبو �سليا�س  سليا�س  � جرب�ن خليل جرب�ن، 

الح لبكي ، �سعيد عقل ( �أو سالح لبكي ، �سعيد عقل ( �أو سالح لبكي ، �سعيد عقل ( �أو  سعامل مثايل طوباوي ) �سعامل مثايل طوباوي ) �

»حو�ر«  و  »حوسعر«  و  »حوسعر«  و  عر«  �« )جماعة  ثقلها  بكل  »�سثة  )جماعة  ثقلها  بكل  سثة  �حلد� طرح 

و»مو�قف«( مع �لرتكيز على �أهمية �لرت�ث وما يحمل 

على  مدوية حمتجًا  رشن �رشن �رشخة  �أطلق جرب� يف طياته. 

بكة بتطهري جمتمع سبكة بتطهري جمتمع سبكة بتطهري جمتمع  سلطبيعة وطالب �أبو �سلطبيعة وطالب �أبو � تغيري معلم �

ى ذالح لبكي غنى ذالح لبكي غّنى ذ�تيته �ملندجمة  الح لبكي غنسالح لبكي غنس سملدينة بالكربيت. �سملدينة بالكربيت. � �

�جلبل  هنيهات  ط���ارد  عقل  و�سعيد  �لطبيعة  �ع م��ع م��ع 

رش�ل�رش�ل�رش�ع  � ورة سورة سورة  � �سدت  سدت  حتّد هكذ�  و�سحر.  بعطر  ومزجها 

�حلديث  اعر ساعر ساعر  سل�سل� � ف��ان  وعليه  ف��ان ملدينة،  وعليه  �ان ملدينة،  و� �لريف  بني 

فاء سفاء سفاء  بال� بال�سرتباطها  سرتباطها  � فقدت  لأنها  �ملدينة  على  د 
ّ
يتمر
ّ
يتمر
ّ

�لريف  �إىل  فحّن  ، باملادة  عالقتها  ووثّقت  فحنلروحي   ، باملادة  عالقتها  ووثقت  فحنلروحي   ، باملادة  عالقتها  ت  �

فوزي   ، ، سبكة  ، سبكة  بكة  � �أبو   ( �س  �أبو   ( س  نقيًا رحمًا  �لطبيعة  له  لت ومثلت ومّثلت 

عرسعرسعر�ء  سل�سل� � �جماع  كان  هنا  ومن   ) �رب�ج��رب�ج��رب�ن   ، �ملعلوف 

– �لأم كما  �إىل �ملكان  �لعودة  �لعرب �ملحدثني على 

 – �لزمان  �إىل  �و  �ل�سياب،  اكر ساكر ساكر  � بدر  مع  �سحلال  بدر  مع  سحلال  � هي 

�لبكارة  حيث  حاوي،  خليل  مع  �حلال  هي  كما  �لأم 

فاء سفاء سفاء  سل�سل� � �إىل  �حلنني  هذ� �لأوىل.  �رب�ل��رب�ل��رب�ءة  و� و�لطفولة 

�لنقية  �ملثال،   – �ر�أة مل��ر�أة مل��ر�أة  � �إىل  حنني  و�كبه  �لطبيعي 

ايغ (.سايغ (.سايغ (. سلوفية يف حبها ) توفيق �سلوفية يف حبها ) توفيق � �جل�سد و�

ؤية وؤية وؤية  �لر �لو�قع غري  �أن  رشملعا�رشملعا�رش �لعربي � اعر ساعر ساعر  سل�سل� � وعى 

و�أن �ملدينة لي�ست فردو�سًا و�ن �ملجتمع �لذي يحياه 

أ ساأ ساأ  فمن�  ، فمن�سالقيم   ، سالقيم  و� �ملثالية  �سقوط  م��ر�رة  من  يعاين 

�مل�ستمر  و�لتحول  �لثبات  عدم  من  منبعث  رش�ل�رش�ل�رش�ع  �

ومعايري  ��ول س��ول س��ول  �أ��� من  يقابله  وم��ا  �أ���سملدينة  من  يقابله  وم��ا  سملدينة  � ع��امل  ع��امل يف  �امل يف 

عرسعرسعر�ء  سل�سل� � رك��ز  وق��د  رك��ز ل��ري��ف،  وق��د  �ز ل��ري��ف،  � ع��امل  يف  ج��ذوره��ا  ع��امل لها  يف  ج��ذوره��ا  �امل لها 

) �خلال،  سكل خا�سكل خا�س كل خا�سكل خا�س سلتموزيون منهم ب�سلتموزيون منهم ب� رشملعا�رشملعا�رشون، و� �

�دوني�س، �ل�سياب، جرب�، حاوي ( على ��ستعمال رموز 

رش�ل�رش�ل�رش�ع ما بني �ملدينة و�لريف ، فهم �عتمدو� يغة سيغة سيغة � س�س�

��ستعمال  �همها  ابهة سابهة سابهة  مت� مبادئ  على  مت�سعرهم  مبادئ  على  سعرهم  مت�س مبادئ  على  مت�سعرهم  مبادئ  على  عرهم  � �سيف  سيف 

يدة سيدة سيدة  سلق�سلق� � وبناء  �ريوغ��ريوغ��ريه��ا،  ميثولوجية  من  �ل��رم��وز 
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ريحسريحسريح* سحممود �سحممود �

�شوت العدالة القادم من �شبه اجلزيرة

* كاتب و�أكادميي من لبنان



�لظلمة  : �ملوت و�حلياة،  على �ملعار�سة بني �سدين 

و�مل�ستقبل.  �حلا�رش  �أو  و�حلا�رش،  �ملا�سي  و�لنور، 

– �ملدينة من�سجمة  وهكذ� فاإن طبيعة عالقة �لريف 

مع �لطرح �ل�سعري �حلديث.

مهاجرة  نف�سية  ووح�سة  مقيمة  روحية  غربة  بني 

ب��رت�ث  منطقيًا  و���س��اًل  �حل��د�ث��ة  ق�سيدة  ج���اءت 

وع�سبة  نيويورك  يف  قلمية  ر�بطة   – �ملهجريني 

– ودللة حتمية على تر�بط  �ندل�سية يف �سان باولو 

حلقات �ل�سعر  �ملعا�رش �لذي يتجاذب بع�س حمتو�ه 

قطبا �مل�سكن و�ملنفى.

نعيم �سائع ومتّزق  �لتجاذب بحث عن  هذ�  ن�ساأ عن 

يف وطن قائم. فاعرتى �سعر�ء �حلد�ثة �غرت�ب عارم 

مرّده ما طر�أ على �سفحة �لو�قع من حتولت تاريخية 

مل يفلت �ل�سعر من عاقبتها، ول �سيما بنية �لق�سيدة 

 ، �مل�سطرب  �لروحي  م�سمونها  متظهر  ر�حت  �لتي 

فما �ن غاب �أبو �سبكة  تاج �لرومنطيقية �لعربية يف 

ه جماعة بغد�د ] �ملالئكة / �ل�سياب 
ّ

1947 حتى توج
كان  فالعر�ق  �حلر  �ل�سعر  ق�سيدة  �إىل   ] �حليدري   /

�لأ�سبق تاريخيًا و�لأقرب جغر�فيًا �إىل ر�سد �لتحولت 

ق�رشة  خ 
ّ
تف�س مع  �حلديثة  �لعرب  �لالحقة يف خارطة 

�لكون عقب �حلرب �لكونية �لثانية.

هذه �لعودة �إىل حالة �لرب�ءة �لأوىل و�لرجوع �ملطلق 

لل�سياب  عنيا  �ل�سعر  ينبوع  �لطبيعة  و�إىل  �لذ�ت  �إىل 

و�سايغ وحاوي �حلنني �إىل رحم و�لبحث عن عذر�ء. 

بقي �ل�سياب يف �أيامه �لأخرية يف �مل�ست�سفى �لأمريي 

و�أفياء  حبيبته  وفيقة  �سباك  �إىل  يحّن  �لكويت  يف 

�سكتة  دهمته  وملا  �لعرب  �سط  عند  م�سقطه  جيكور 

قلبية وهو يف م�سعد يف بريكلي كان �سايغ يهج�س 

�حلرف  يحمل  ديو�ن  يف  خّلدها  �لتي  كاي  بع�سيقته 

�لعذر�ء  ��سمها. وفوق �رشيره كانت �سورة  �لأول من 

ولوحة لبحر �جلليل عند طربية. �أما حاوي �لذي طفح 

ياأ�سه ع�سية �جتياح بريوت وخانته �لق�سيدة- �ملر�أة 

فلم يجد بد� من ��سطياد نف�سه فح�سم نز�عه �لطويل 

عليها  ن�ساأ  �سورية  قومية  بني  �مل�سني  وتاأرجحه 

وقومية عربية جنح �ليها.

 ،)  1949 –  1871  ( مطر�ن  خليل  وق��وف  بني  ما 

�ساكيًا  �لقرن،  م�ستهل  يف  �ل�سكندرية  �ساحل  عند 

�إىل �ملتو�سط حّدة غربته، و�نتحار خليل حاوي على 

ثمانون عامًا  نف�سه،  �لبحر  �ملطلة على  �رشفة منزله 

�سهدت خاللها دنيا �لعرب �لتفّلت من �ل�سغط �لعثماين 

من  عنها  نتج  وما  �ل�سيا�سية،  للتجزئة  ثم خ�سوعها 

�سقوط فل�سطني وتعرث �ل�ستقالل �لوطني �إىل �لدخول 

�ل�سعري  ولرتباط  ومتاهاتها.  �لقليمية  �سعب  يف 

بال�سيا�سي ، من حممود �سامي �لبارودي ) 1840 – 

�هلل �خلوري )  عبد  ب�سارة  �إىل  �لقاهرة،  يف   )  1904
– 1968 ( يف بريوت، كانت ق�سيدة �لعرب   1885
�حلديثة ر�سد�ً ليقظة �أو كبوة، ومن هنا �لتغري �جلذري 

يف حمتو�ها وهيئتها ، فكانت �لنقلة من رومنطيقية  

�إىل رمزية ف�سوريالية يف مو�ز�ة تفتق بنية �لذهن عن 

�سكل وم�سمون جديدين.

وها نحن �ليوم وقد �ت�سع �خلرق على �لر�قع يف دنيا 

خلجات  على  �ملتكئ  �ل�سادق   
ّ

�لن�س يبقى  �لعرب 

�لروؤية  ومدماك  �لفكر  �أ�سا�س  �لقلب  ونب�س  �ل��روح 

هذ�  يف  �ل�سري  تغّذ  ن��زوى  هي  وه��ا  �لأم��ل.  وف�سحة 

و�لقائمني  فيها  �مل�ساهمني  �أقالم  فبوركت  �لجتاه 

عليها.
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�لقر�ء�ت  من   – �أح�سب
ُ
�أح�سب
ُ

فيما   – ل سل سل  �أف� هناك  �أف�سلي�س  هناك  سلي�س 

�ملنجزة،  �لثقافية  �لأعمال  تقييم  يف  �لأكادميية 

عن  ُلباحُثلباحُث و�  ، �لقيمة  �إىل  ُل
ِّ

لسلس ملو�
ِّ
ملو�
ِّ

سملو�س � �لطريُق فهي 

فة رشفة رشفة  رشؤية منهجية �رشؤية منهجية � ؤية منهجية �وؤية منهجية �و �أوجه �لكماِل و�حلقيقِة فيها بر

على 
ُ
لطرح
ُ
لطرح
ُ

� هذ� ينطبُق   ... دقيق   
ٍّ
علمي  
ٍّ
علمي  
ٍّ

طلحسطلحسطلٍح س�س�
ُ
وم وم�،   ،�

عددها  عددها اإمتام  عددها اإمتام  إمتام  ب باليوم  اليوم  � حتتفُل وه��ي  )ن��زوى(  جملة 

يف  السالساًل  س�س� متو� نوعيًا  ثقافيًا  ورسورسور�ً  ح� ح�سل  سل 
ِّ
لت�سج ح�ملائة  لت�سجل  ح�ملائة  ل 
ِّ
لت�سج ملائة 
ِّ

�

م�سار�ت  بني  �لفجوَة 
ِّ

ولتج�رش ولتج�رشنقطاعات،  رشنقطاعات،  �ل زمن 

رشملعا�رشملعا�رش، فنزوى  كال سكال سكال �لرتهان � سلعربية و�أ�سلعربية و�أ� �لثقافة �

ل كيف   ، بينهما  �لر�بَط  �خليَط �ل��دو�م  على  لت مثلت مثَّلت 

يف  �لعربي  �ملثقف  مهمة  عاتقها  على  حملت  وقد 

�أحالمه يف حتقيق  �أن فقد كل  تطلعاته و�آماله بعد 

�يف �يف �لدميقر�طية و�حلرية  يف م�سرية ثقافية تلبي طموحه يف م�سرية ثقافية تلبي طموحه 

ال وسال وسال و�لكتابة بال قيود .. فكانت ر�سالتها د�ئمًا سلن�سلن� و�

�لثقافة  على  و�لنفتاح  �لوعي  وبث  ِّجلدِّجلدِّي  � �لعمل 

أطري �أو تغليف .اأطري �أو تغليف .اأطري �أو تغليف . اجلديدة دون �أدنى تاجلديدة دون �أدنى ت �حلقيقية �

 لقد �أحاطت نزوى �ملثقف �لعربي و�حتوته يف زمن 

�حلافظ  �لوعاء  فكانت   ، و�لتقاطعات  �لت�رشذمات 

نزوى  ر�أينا  ولطاملا  و�لإبد�عي،  �لفكري  لإنتاجه 

اب منذ لكتاب منذ لكّتاب منذ �سطرهم �لأول  حتمل على عاتقها م�سرية �

يء سيء سيء  سمعة ت�سمعة ت� ل �أ�سماء
ً
�أ�سماء
ً

�إىل �أن غدو� يف م�سرية �لثقافة 

د سد سد كل �جلو�ئز �لعربية بل و�لعاملية  سمن بعيد وحت�سمن بعيد وحت�

اساسًا .  س�أي�س�أي�

دقسدقسدٍق � �س  س  ل�سان ل�ساَنلأوىل  َلأوىل  � حمطتها  منذ  ن��زوى  كانت   

رغم – رغم – رغم �ملعوقات - مبا �لتب�ست  وحقيقة، ومل تتلب�س 

ؤى وؤى وؤى  �ملجالت �لعربية من �أيديولوجيات ور سبه بع�سبه بع�س

و�ملثقفني  �ملثقف  خدمة  ها 
َّ
هم وك��ان   ، همها يقة  وك��ان   ، ها يقة 
َّ
هم وك��ان   ، يقة 
َّ

همس وك��ان   ، همسيقة  وك��ان   ، يقة  س�س�

حمرريها  �سائر  ذلك  وعى  وقد  حمرريها سوح،  �سائر  ذلك  وعى  وقد  حمرريها سوح،  �سائر  ذلك  وعى  وقد  وح،  وو� وو�سبا�ستنارة  سبا�ستنارة 

ميد�ن  �إىل  �لآخ��ر  تلو  �ل��و�ح��د  �ا ده��ا ده��ا  أع��داأع��داأع��د� ب�� ب��ا  ا  ودف��ع��و�

بحقائق  بحقائق سفي  بحقائق سفي  في  سمل�سمل� � �الق 
َّ

�ال
َّ
�الخل��الخل� � و�لإب���د�ع  �جليد  سلن�سلن�س �

د�فعهم  وك��ان   ، �ملميز  �لإب���د�ع  ومكونات  �لعلم 

�لتبعرث�ت  من  حالة  بعد  �ملثقفني  عثسعثسعِث � �س  س  مّل مّللأول  ّلأول  �

رئي�س  ل�سان  على  ل�سان اأعلنت  على  ل�سان اأعلنت  على  أعلنت  ف فاء،  اء،  و�لأه���و� و�لغ���و�ء�ت 

زمام  قاد  �لذي   ) �لرحبي  �سيف  حتريرها)�لأ�ستاذ 

ه سه سه  سلأول ما ن�سلأول ما ن� �سفينتها باقتد�ر حيث قال يف �لعدد �

يدور حول  جلدل مب�ستويات عدة 
ُ
يدور جلدل مب�ستويات عدة 
ُ

و�  ، »  منذ فرتة   :

�سياق  �أفرزها  �لتي  و�لإبد�عية  �لثقافية  �ملتطلبات 

و�ملعريف  �لكتابي  إرثه اإرثه اإرثه  ب باماين  اماين 
ُ
بلع بلعماين  ماين 
ُ
لع
ُ

� �ملجتمع  �لتطور 

تاته ستاته ستاته  � �س  س 
ُّ
تلم بلورة  عن   
ُّ
تلم بلورة  عن   
ُّ

يبحُث يبحُثجلدل  ُجلدل  � هذ�  ... �لعريق 

جال 
ِّ
جال ل�سجال ل�س
ِّ
ل�س
ِّ

و� ي�ستقيم �جلدل  �إذ ل  .. وت�ستجلي مالحمه 

عية معرفية وتاريخية �إسعية معرفية وتاريخية �إسعية معرفية وتاريخية �إل عرب �سياقات  سحول �أي و�سحول �أي و�

خمتلفة باحثة عن منابرها و�أمكنتها �لطبيعية �لتي 

أتي جملة اأتي جملة اأتي جملة  ت تاملنحى  املنحى  � هذ� .. يف  فيها  تنتج  �أن  ميكن 

�لثقافة  م�سار  يف  �رشوري  ثقايف  كمتطلب  �رشنزوى  ثقايف  كمتطلب  رشنزوى 

وسوسو�تها  و�أ� و�أ�سيتها  سيتها  و�أ�س و�أ�سيتها  يتها  سو�سو� و�سو�س خ� بلورة  وحماولة  خ�سمانية  بلورة  وحماولة  سمانية 
ُ
خ�لع بلورة  وحماولة  خ�لعمانية  بلورة  وحماولة  مانية 
ُ
لع
ُ

�

ورو�فدها �ملتعددة« . 
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حم�سن الكندي*

  

�شوت علمي اأكدته القراءات الأكادميية

تمر صتمر صتمر  ص الثقافـي امل�ص الثقافـي امل� ورصورصوُر صواحل�صواحل�

* باحث و�أكادميي من ُعمان



�لرت�ث  بخدمة  ن��زوى  �هتمت  �لآخ��ر  �جلانب  ويف   

ت�ستبعده  ومل  �مل�سيء،  �ملنفتح  �لأ�سيل  ماين 
ُ
�لع

حتى م�سار خطابها �ملائوي �ملبارك ، وكان تاأكيد 

حمررها منذ �لوهلة �لأوىل عليه وعلى خدمته و�إظهار 

�لنقي منه حني قال يف ذ�ت �ملقدمة �لفتتاحية ما 

»للقدمي«  ن�رشها   عرب حماولة 
ُ
تطمح نزوى   « ه 

ّ
ن�س

»�حلديث«  و  و�لعربي،  ماين 
ُ
�لع تر�ثنا  يف  �مل�سيء 

�لباحث عن �سورته ومالحمه و�سط تر�كمات �لوعي 

بها  ميور  �لتي  �ملختلفة  و�لتعبري�ت  و�ملالب�سات 

عاملنا �ملعا�رش«. 

)نزوى( �سعاعًا م�سيئًا  �لقول ظلت جملة   وخال�سة 

�خلارج  يف  مان 
ُ
ع �سورة   

ُ
يعك�س ح�ساريًا   

ً
و�ساء

ثقايف  و�جتماع  كتابة  »منرب  لها  �أري��د  كما  وهي 

 ح�سد كل �لطاقات 
ٌ
وطني عربي عاملي �إن�ساين« منرب

�خلالقة و��ستقطب �أغلب �لأ�سماء �لالمعة يف �لثقافة 

نحو  و�ل�ستب�سار  �لدليل  هي  وكانت   ، �لإن�سانية 

�ملبدعة  و�لكلمة  �حلكيم  و�لفكر  �ل�سليم  �لطريق 

بقاءها  �مل�ستنرية. وهذ� ما حفظ  �لثقاقبة  و�لروؤية 

 باأ�سكال 
ُ
وجعلها متو��سلة �ل�سدور يف ظل عامل يعج

�ملتاعب و�لحباطات.

دت تلك �خل�سائ�س كلها لدى كل من عرف  
َّ
لقد ج�س

�لزمان  من  قرن  ربع  طيلة  وتابعها  وقر�أها  نزوى 

�لأكادميية  �لقر�ء�ت  لكل  متاحًا  م�رشوعًا  وكانت   ،

�لتي ر�سدت مكوناتها وحللت خطابها ووقفت مع 

ملقت�سيات  تخ�سع  منهجية  �أ�س�س  وفق  جتلياتها 

علم �ل�سحافة و�لنقد �ل�سحفي. 

ولي�س �أدّل على ما نقول من �لأطروحة �لعلمية �لتي 

قدَّمها �لباحُث �لأ�ستاذ خليفة بن حمود �لتوبي لنيل 

�لآد�ب  بكلية  �ل�سحافة  ق�سم  من  �ملاج�ستري  درجة 

بجامعة �ل�سلطان قابو�س عام 2008 ، فالأطروحة 

لل�سحافة  تطبيقي  كنموج  ن��زوى  جملة  تتناول 

بحث  نقدية  ق��ر�ءة  خ��الل  من  مان 
ُ
ع يف  �لثقافية 

جملة  ن�ساأة  ر�فقت  �لتي  �ملر�حل  عن  �لكاتب  فيها 

ووقف   ، م�سمونها  خ�سائ�س  بتحليل  وقام  نزوى 

�إىل  على �لفنون و�لأمناط �مل�ستخدمة فيها وتطرق 

ن�سب ح�سور كتابها و��ستخدم يف ذلك منهجًا علميًا 

م�سحيًا و�سفيًا موؤ�ساًل عرب �أد�تي حتليل �مل�سمون 

و�ملقابلة غري �ملقننة ، كما طرح عليها عديد �لأ�سئلة 

�لتو�زن يف م�سمونها بني ما  : ما مدى  بينها  من 

هو �سحفي ، وما هو �أدبي ؟ وما م�ستوى �لهتمام 

بالأمناط �ل�سحفية �مل�ستخدمة يف �ملجلة ) �ملقال ، 

�خلرب ، �لتحقيق ، �لدر��سات ، �حلو�ر�ت  (« .  

 �إن هذه �لقر�ءة �لدقيقة �لتي �عتمدها �لباحث لتوؤكد 

على مدى �حلكم �لذي �رشدناه حولها كونها جملة 

�أمام  �ل�سمود  قادرعلى  وذ�ت خطاب عميق  موؤثرة 

مناهج �لنقد �ل�سحفي �لأكادميي مما بو�أها ملكان 

�لقارئ  لدى  و�لقبول  �لتاأثري  لها  و�أت��اح  �ل�سد�رة 

�لذي تابعها عرب مائة عدد من �سدورها ، وهو حكم 

توؤيده �لنتائج �لتي تو�سل �إليها هذ� �لباحث يف هذه 

�لأطروحة و�لنا�سة على ما يلي : 

منظومة  ���س��م��ن  �ل��ن��ق��د  خ��ط��اب  ���س��ي��ادة   –  1
تلته   ،  %  58 بو�قع   ، للمجلة  �ملعايري�لوظيفية 

�لوظيفة �لتف�سريية، فالوظيفة �جلمالية، فالعالمية 

�إىل  ذلك  �لباحث  عزى  وقد   � و�لت�سلية  ،فالمتاع 

و�سوح ر�سالة �ملجلة كونها جملة فاح�سة مدققة 

و�ختيار  بن�رش  يتعلق  فيما  خا�سة  مبلورة  ناقدة 

�لن�سو�س �لبد�عية . وكما قال �لباحث  » فقد رنت 

 
ّ

نزوى �إىل �إظهار خطاب �لبد�عات مربوطًا باحل�س

بل  �ملحلي  �ملنجز  ن�رش  على  تقت�رش  ومل   ، �لنقدي 

ماين 
ُ
عر�سته على �لأقالم �لعربية ، فجاء �لأدب �لع

يف  معروفون  رموز  قدَّمها  نقدية  ب��روؤى  م�سفوعًا 

�لنقد �لأدبي �لعربي«. 

�أمناط  من  �سو�ها  ما  على  �لدر��سات  �سيادة   -  2
 %  64.3 قدرها  ن�سبة  على  ��ستحوذت  �إذ  �لن�رش؛ 

 ، �لكتب  فعرو�س   ، فاملقابالت  �مل��ق��الت،  تلتها 

و�ل�ستطالع،   و�لتحقيق  و�لتقرير  �ل�سحفي  فاخلرب 

�لباحث  وعلل   ، �لفوتوغر�فية  فال�سور  فالر�سوم، 

�مل�ساحة  ثلثي  على  و��ستحو�ذها  �لدر��سات  �سيادة 

بني �أمناط �لن�رش �لأخرى �إىل �لأ�سلوب �لذي تنتهجه 

و�لثقافية  �لفنية  مو�سوعاتها  عر�س  يف  �ملجلة 

ر�سني  عنه-  �لباحث  يقول  كما   - �أ�سلوب  وه��و 

يعتمد على مبد�أ �لتحليل و�لعر�س ويقوم به ُكتاب 

حمرتفون«. 

�لإطار  منظومة  �سمن  �لعربي  �لإطار  �رتفاع   -  3
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�إذ  ن��زوى؛  جملة  يف  �ملن�سورة  للمادة  �جل��غ��ر�يف 

ن�سبته   و�سلت  �لط��ار  هذ�  �أن  �إىل  �لكاتب  يتو�سل 

53.8 % جاء بعده �لإطار �لدويل فالإطار �ملحلي 
فاخلليجي، ويرى �لباحث �أن هذه �لرتفاع �إيجابي، 

رمبا يدل على �نت�سار �ملجلة من �ملحيط �ىل �خلليج 

وهو �سعار رفعه رئي�س حترير �ملجلة يف �فتتاحيتها 

يف  ن��زوى  جملة  كانت  »و�ذ�  ق��ال:  حينما  �لأوىل 

هذه  ب�سمولية  عربية  جملة  تكون  �أن  �إىل  نزوعها 

�لكلمة و�ت�ساعها ، فذلك ل ياأتي �إل عرب تقدمي هذه 

�خل�سو�سية �لعمانية لتكون م�ساهمتنا يف ثقافتنا 

�لعربية �ل�ساملة«. 

وكذلك يقول يف مو�سع �آخر من �لفتتاحية ذ�تها: 

بدء�  عدد  كل  يف  وحماور  ملفات  تقدمي  »�سنحاول 

�لكبري«،  �ملغرب  حتى  �لعربية  و�جلزيرة  مان 
ُ
ع من 

وهذ� يكلل �لروؤية �لتي تو�سل �إليها �لباحث ودعمها 

رئي�س �لتحرير وكاأن �ملجلة ت�سري على خطة وهدى 

�لتحرير  فكر  عن  يحيد  ل  م�ستنري  معبد  وطريق 

وغايات �ملجلة.

�سو�هم  ا 
َّ
عم �ل��ع��رب  �لُكتاب  ن�سبة  �رت��ف��اع   -  4

فالباحُث ير�سد ن�سبة ح�سور لهم تناهز 53.9  % 

ويرى ذلك متنا�سقًا مع �نت�سار �ملجلة عربيًا ، ولعل 

ونقاد  كتاب  فكر  ق��ر�ءة  حقيقة  لنا  �أت��اح  ما  ذل��ك 

�لعامل �لعربي ومفكريه منذ �أن تفتحت عيوننا عليها 

و�سالح  ع�سفور  جابر  �ساأن  كبرية  لأ�سماء  فقر�أنا 

ف�سل وحممد لطفي �ليو�سفي وكمال �أبو ديب وقا�سم 

حد�د و�أدو�رد �خلر�ط وغريهم �لكثري و�لكثري ، وهذ� 

بدوره يعزز �لقارئ ويزرع يف نف�سه �لثقة يف نزوى 

كونها جملة عمق ووعي و�نفتاح ل تقدم �إل �جلديد 

و�مل�ستجد يف �لثقافة و�لفكر و�لإبد�ع . 

مر�تب  �إىل  ن��زوى  جملة  حملت  �لنتائج  ه��ذه  �إن 

ن�سبًا و�ح�سائيات  لها  و�أوجدت  �لكادميية  �لنظرة 

جعلت منها مادة متنوعة �مل�سارب ومرجعًا �أ�سيال 

منها  �لتاريخية  �لفكرية  و�لكتابات  لالإبد�عات 

)ن��زوى(«  »كتاب  ولعل   ، و�لجتماعية  و�لأدب��ي��ة 

�أقول  ما  على  دليل  عدد  كل  يف  ل�سدورها  �ملر�فق 

�ليوم  �أ�سبحت ت�سكل  �لكتب �ملتو�لية  و�أعني، فهذه 

مو�سوعة فكرية مهمة لكونها تقدم �لطريف و�ملفيد 

و�جلديد و�لنقي يف ثقافتنا �لعربية.  

ا �أطروحة �لباحث �لتي تناولت نزوى ودر��ستها ، 
ّ
�أم

فهي مفيدة �أي�سًا ملن �أر�د �ل�ستب�سار يف تقييم هذه 

عيناٍت  يف  حم�سورة  كونها  رغم  �لعميقة  �ملجلة 

2008م،  ع��ام  تتجاوز  ل  زمنيٍة  ف��رتٍة  و  حم��ددٍة 

يتفق  مب��ا  تطويرها  جت���اوزت  ق��د  ت��ك��ون  ورمب���ا 

وتطلعات �لع�رش ومناهج �لنقد �ل�سحفي بل وعامل 

ومناخات  �أ�رشعة  على  �ملنفتح  �لثقافية  �ل�سحافة 

هذ�   - لنزوى  حتية  و�ألف  �جلهود  وركت 
ُ
فب  ... عدة 

�ملعا�رش-  يف  �لفكري �خلاّلق يف عاملنا  �ل�رشح 

عدده �ملائة.       

 املراجع : 

* - جملة نزوى ، �لعدد �لأول ، نوفمرب 1994 م ) �فتتاحية رئي�س 

�لتحرير : هذه �ملجلة وهذ� �مل�رشوع ( . 

مان » جملة نزوى منوذجًا 
ُ
�لثقافية يف �سلطنة ع �ل�سحافة   - *

» �إعد�د خليفة بن حمود �لتوبي ، جامعة �ل�سلطان قابو�س ، ق�سم 

 – عمان  �سلطنة   – �لجتماعية  و�لعلوم  �لآد�ب  كلية   – �لعالم 

2008 م . 
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�أن حتتفي مبجلة ثقافية، وحت�س �أنها جزء من وجد�نك 

�أجمل كر، ثم ما �أجمل كر، ثم ما �أجمل  كر، ثم ما سكر، ثم ما س سل�سل� اعر، هذه نعمة ساعر، هذه نعمة ساعر، هذه نعمة ت�ستوجب � سكرتك ك�سكرتك ك� وذ�

د هموم سد هموم سد هموم  و� و�سلرقي  سلرقي  و� وسعود  وسعود  عود  سل�سل� � �ملجلة يف  هذه  ت�ستمر  �أن 

مدى  على  �أرح��ب،  وفكرية  جمالية  �آفاق  �إىل  �ملبدعني 

خاللها  من  ر�سخت  عدد،  مائة  وعرب  قرن،  ربع  يناهز 

وعيها بذ�تها، وما يجري يف �لعامل من حتولت فارقة، 

ول�سول�سوؤ�ل �لوجودي  ْقلبْتقلبْت مو�زين �لوعي و�ملعرفة، وجعلت �

�لأحادي:« من  �لتقليدي  للمبدع، يفارق منطه  بالن�سبة 

�أكون  »كيف  �لتحول:  ريورة سريورة سريورة  � بحكم  �سبح  بحكم  سبح  �س بحكم  �سبح  بحكم  بح  لي� لي�س�أن��ا؟«،  س�أن��ا؟«، 

عارمة،  وتكنولوجية  علمية  ثورة  مظاهر  و�سط  �أن��ا؟«، 

�آثارها بقوة على  �لتجديد و�لتغيري، نلم�س  ل تكف عن 

م�سار�ت �لفعل �لثقايف و�رتباطه بتقدم �ملجتمع.

�ال����زوى« م��ال����زوى« م��الحم��ه��ا، وح���ددت  ����زوى« م� ر���س��م��ت جم��ل��ة »ن�����زوى« م� ر���س��م��ت جم��ل��ة »ن� ه��ك��ذ�

دور سدور سدور  � منذ  �سوعية  منذ  سوعية  �س منذ  �سوعية  منذ  وعية  ومو� ومو�سفافية  سفافية  ومو�س ومو�سفافية  فافية  ب� ب�سفها  سفها  و�أهد� طموحاتها 

عددها �لأول يف يناير 1995.. لقد وعت �رشوط حلظتها 

و�ل�سيا�سية  �لثقافية  �مل�ستويات  تى ستى ستى  � على  �سلتاريخية  على  سلتاريخية  �

�رشورة  بل  ترفا،  لي�س  �رشدورها  بل  ترفا،  لي�س  رشدورها  �س بل  ترفا،  لي�س  �سدورها  بل  ترفا،  لي�س  دورها  � و�أن  �سادية،  و�أن  سادية،  �س و�أن  �سادية،  و�أن  ادية،  سقت�سقت� و�ل

و�ل��وج��ود،  و�لفن  �حلرية  ملنطق  �لنحياز  ها سها سها  سيفر�سيفر�

ورسورسور�ت و�لأفكار.  سلت�سلت� ؤى ووؤى ووؤى و� تى ستى ستى �لر سملفتوح بحيوية على �سملفتوح بحيوية على � �

دور رغم سدور رغم سدور رغم ما �كتنفه من خماطر �لبد�يات،  سل�سل� � كما �أن هذ�

دورها سدورها سدورها  سة �أن �سة �أن � ة �أن �سة �أن �س سؤولية معا. خا�سؤولية معا. خا� ؤولية معا. خا�وؤولية معا. خا�و ومل�سومل�س روح مثل روح مثل روح �ملغامرة و�

�لرتهل  ابه سابه سابه  �أ� �أ�س،  س،  ر�ك��د� عربيا  ثقافيا  مناخا  رسادف  عربيا  ثقافيا  مناخا  رسادف  عربيا  ثقافيا  مناخا  ادف  س�س�

للية سللية سللية  سل�سل� وسوسو�ئية و� سؤر للع�سؤر للع� ؤر للع�وؤر للع�و وجلمود يف مقتل، وحتول �إىل بوجلمود يف مقتل، وحتول �إىل ب و�

�أغلب �ملجالت �لثقافية �لثقيلة  �أن توقفت  �ملقيتة، بعد 

مهما  ر�ف��د� رسكلت  رسكلت  كلت  � �سلتي  سلتي  � وهي  دور،  سدور،  سدور،   سل�سل� � عن  ؤثرة وؤثرة وؤثرة  وملومل �

خم�سينيات  خالل  �لأدبية  �لعربية  �لذ�ئقة  كيل سكيل سكيل  ت� ت�سيف  سيف 

على  ومنها  �لع�رشين  �لقرن  و�سبعينيات  و�ستينيات 

�لفكر  �ملجلة،  �لكاتب،  »�لر�سالة،  �ملثال جمالت:  �سبيل 

رشلهالل«، يف م�رشلهالل«، يف م�رش. و�لآد�ب،  رشملعا�رشملعا�رش، تر�ث �لإن�سانية، � �

�لأدبي  و�ملوقف  و�ملعرفة،  بريوت.  يف  وحو�ر،  وحوسعر،  وحوسعر،  عر،  سو�سو�

يف �سوريا. و�لأقالم، و�آفاق عربية، و�ملورد، يف �لعر�ق. 

و�لعربي، و�لعلوم �لإن�سانية، يف �لكويت.

و�لتاريخ،  �رت�ل��رت�ل��رت�ث  � رف  فوق  �ملجالت  هذه  معظم  قبع 

كمجرد ذكرى على �أنه »كان هنا جمالت ثقافية ر�ئدة«، 

�لفعل  تر�جع  �إىل  ترسري  �إىل  ترسري  �إىل  ري  ت� ما  ت�سمن  ما  سمن  ت�س ما  ت�سمن  ما  من  � �سري  سري  �س �سري  ري  ت� عالمة  ت�سوجمرد  عالمة  سوجمرد 

ؤ�س�سات وؤ�س�سات وؤ�س�سات  وملومل اء ساء ساء �لوعي �لعام، وتدين دور � سلثقايف يف ف�سلثقايف يف ف� �

ناجزة  �لثقافية �لر�سمية �ملعنية، وعدم تقدميها حلول

من  دوره��ا  لت�ستعيد  دوره��ا سينة  لت�ستعيد  دوره��ا سينة  لت�ستعيد  ينة  سلر�سلر� � �ملجالت  هذه  سلإنعا�سلإنعا�س

جديد.

رشلفرتة، كنا يف م�رشلفرتة، كنا يف م�رش منر مبرحلة من �ملر�جعة  يف تلك �

�لذ�تية �لقا�سية لطموحاتنا و�أحالمنا �لب�سيطة، بعد �أن 

عرية سعرية سعرية  سل�سل� � �لنوعية  جملتنا  وتوقفت  �ل�سبل،  بنا  اقت ساقت ساقت  س�س�

نطل  كنا  �لتي  ة، سة، سة،  سخلا�سخلا� � نافذتنا   ،»77 اءة ساءة ساءة  »�إ� »�إ�سجملة  سجملة 

عر سعر سعر ويف �حلياة.. كان علينا �أن  سل�سل� منها على همومنا يف �

�لعمل �لثقايف  سياء كثرية، فيما يخ�سياء كثرية، فيما يخ�س ياء كثرية، فيما يخ�سياء كثرية، فيما يخ�س سلنظر يف �أ�سلنظر يف �أ� نعيد �

املة ساملة ساملة ومتنوعة،  سلعام، و�أن حلمنا مبجلة ثقافية عربية �سلعام، و�أن حلمنا مبجلة ثقافية عربية � �

و�إمن��ا  و�إمن��ا لطريق،  �ا لطريق،  � ق��ارع��ة  على  ملقاة  هبة  جم��رد  ق��ارع��ة لي�س  على  ملقاة  هبة  جم��رد  �ة لي�س 

أهمية اأهمية اأهمية �لثقافة يف بناء �مل�ستقبل،  اعية باعية ب جت�سيد لإر�دة و�

على  �لثقافة  ع سع سع  ت� منفتحة  ل�سلطة  حقيقي  ت�سنعكا�س  منفتحة  ل�سلطة  حقيقي  سنعكا�س  و�

سر�أ�س �أولوياتها للنهو�سر�أ�س �أولوياتها للنهو�س باملجتمع.

فكرة  عن  �إلينا  تناهت  �لتي  �لأوىل  ؤ�رشوؤ�رشوؤ�رش�ت  وملومل � حملت 

فهي  و�لثقة،  �لطمئنان  من  كبري� قدر�  �لوليدة  �ملجلة 

�لكتاب و�ملبدعني يف  جت�سيد جماعي حللم كوكبة من 

يئة من سيئة من سيئة من وطننا �لعربي،  سمل�سمل� )�سلطنة عمان(، هذه �لبقعة �

اعر جنله ونعرف قدره، �أكلنا ساعر جنله ونعرف قدره، �أكلنا ساعر جنله ونعرف قدره، �أكلنا  سلكوكبة �سلكوكبة � وعلى ر�أ�س هذه �

افية. سافية. سافية.  سحلياة مبحبة �سحلياة مبحبة � عر وسعر وسعر و� سل�سل� و�رشبنا معه، وقلبنا تربة �

ورة نف�سها، ت�ستعيد عبق سورة نف�سها، ت�ستعيد عبق سورة نف�سها، ت�ستعيد عبق تلك �ملجالت �لر�ئدة  سل�سل� �إنها �

نقادنا  كبار  من  كوكبة  عليها  ي�رشف  كان  �أن  يوم   ،

، يحيى  �لأجالء، منهم: طه ح�سني  عرسعرسعر�ئنا ومفكرينا  سو�سو�

بور، سبور، سبور،  سل�سل� الح سالح سالح عبد � سلقط، �سلقط، � وحقي ، فوحقي ، فوؤ�د زكريا، عبد �لقادر �
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�أدوني�س، و�سهيل �إدري�س. 

بهذه �لروح و�لأمل ��ستقبلنا �لعدد �لأول من نزوى، كان 

طموحها  و�أن  متاما،  موعدها  يف  �أتت  �أنها  �إح�سا�سنا 

لن ينح�رش فقط يف ربط �ل�سابق بالالحق، و�سد �لفر�غ 

�لناجم عن غياب تلك �ملجالت �لر�ئدة، و�إمنا قي �سخ 

تلم  �لعربية،  �لثقافية  �حلياة  �رش�يني  يف  جديدة  دماء 

لها  وتقدم   �لذ�تية،  مقوماتها  على  وحتافظ  �ستاتها، 

ع�سارة  ما يدور يف حركة �لإبد�ع يف �لعامل، يف �ل�سعر 

و�مل�رشح  و�ل�سينما  و�لرو�ية  و�لفل�سفة  و�لنقد  و�لق�سة 

و�لفن �لت�سكيلي، وغريها من �ستى فنون �حلياة.

�سعت »نزوى« ب�سدق و�إخال�س و�حرت�م �لآخر وحقه يف 

�لختالف �إىل حتقيق كل هذ�، و��ستطاعت �أن ت�سكل على 

و�أن تكون  ز�د� معرفيا ل ين�سب،  �ملائة  �أعد�دها  مد�ر 

�لأفكار  لينابيع  وحيوي  مهم  وك�ّساف  مرجع  مبثابة 

و�لروؤى �خل�سبة �ملجددة ملعنى �لإن�سان و�حلياة.

بتلقائية  هنا  نف�سه  يفر�س  �ل��ذي   �ملهم  �ل�سوؤ�ل  �إن 

ل�ستمر�رية  جذريا  تلخي�سا  ويحمل  معا،  ومو�سوعية 

»نزوى« �ملجلة �لثقافية �لف�سلية، ذ�ت �لطابع �لنوعي 

على مدى ربع قرن، ل يكمن – بر�أيي- يف كونها جملة 

تدعمها موؤ�س�سة ر�سمية معنية بال�ساأن �لثقايف ، فكم من 

جمالت عربية �ساندتها موؤ�س�سات معنية بال�ساأن نف�سه 

، ثم  �أف�سدتها تلك �ملوؤ�س�سات حتى توقفت عن �ل�سدور 

هي  �ل�ستمر�رية  هذه  ور�ء  �لدفع  قوة  �أن  �أعتقد  لذلك   .

�أن تلتقي خرب�ت �جلميع، ولقد  �حلب. ففي �حلب ميكن 

حتولت »نزوى«  حتت هذه �ملظلة �إىل م�سفاة، تنقي هذ� 

�حلب من �سو�ئب �لو�قع و�جل�سد و�لروح ، لي�سبح قادر� 

ويف   ، ح��دود  بال  و�لعطاء  و�لتخطي،  �لختالف  على 

و�إن�سانيا  �أدبيا  وتاأويله   ، �لعامل  �ختبار  نف�سه،  �لوقت 

ل  �حلب  �أن  كما  منهجيا.  و�سحيحة  جديدة  بطر�ئق 

ير�سم نقطة �لبد�ية فح�سب، حتى بني �سخ�سني حبيبني 

، بل يجعل منها ف�ساء لالنطالق بحرية لتحقيق �لدو�م 

و�ل�ستمر�رية ، �إنه �لقانون �خلفي �لذي يحكم لنهائية 

�لأ�سياء، وي�سكل �سريورتها، ويجعل لها كينونة ووجود� 

و�قعيا يف �لأدب و�لفن ، و�حلياة ب�سكل عام.        

�ت�سع ف�ساء �حلب يف »نزوى«، ليتجاوز فكرة �لنتماء 

برتكيباتها �ل�سخ�سية �ل�سيقة �ملعقدة ، �سو�ء للطبقة �أو 

، وجعل منها نافذة مفتوحة للتميز  �لبلد  �أو   ، �جلماعة 

ثقافيا وفكريا.. تتجاور على �سفحاتها �إبد�عات �لكتاب 

من �ملوجات �جلديدة، مع �إبد�عات �لكبار، يف حو�ر غري 

يطل  فاأن  بحب..   ر�ئحته  وت�سم  حت�سه،  لكنك  منطوق، 

هو�ء  تتنف�س  �أنك  ذلك  معنى  �لنافذة،  هذه  من  �إبد�عك 

نظيفا، �أن لديك �سيئا خا�سا، �أن رغبتك يف �حلب �سوف 

تزد�د وتتعمق.

»نزوى«  ر�سمت  �لأوىل  �حلب  نقطة  منذ  �لبد�ية،  ومنذ 

دورها بو�قعية �سديدة »منرب مفتوح  لالإبد�ع و�حلرية«، 

دون مز�يدة �أو رهانات خا�رشة ، على تيار�ت وجماعات 

�أنها �سوف حتدث  �لبع�س، ويرى  �أدبية، رمبا يهلل لها 

حتول يف جمرى �حلياة �لأدبية، وتفك �لعقد و�لفو��سل 

ل�سان  كان  لقد    .. و�لتاريخ  �لثقافة  ج�سد  يف  �ل�سميكة 

حال » نزوى«  ول يز�ل » �أنا رمانة ميز�ن بني �لكل«، 

عليه،  �أحافظ  كيف  ووج��ودي،  ذ�تي  هو  �لوحيد  رهاين 

على  �لغريب  حتى  �جلميع،  بها  ي�ستظل  و�رفة  ك�سجرة 

�لعائلة .

�أنها   هكذ� تر�هن » نزوى« على  ثقافة �لأمل ، مدركة 

�ستى  على  مفتوحا  �أ�سبح  ثقايف  ف�ساء  يف  تتحرك 

ثقافة  فر�سته  حمموما  �رش�عا  وي�سهد  �لحتمالت، 

�مل�سرتخي  باإيقاعه  �ل��ورق��ي   �لكتاب  ب��ني  �مليديا، 

�لفورية  �للحظة  �ب��ن  �لل��ك��رتوين،  و�لكتاب  �لبطيء، 

ول  عري�سة  م�ساحة  يوفر  �لذي  �ملت�سارع،  و�إيقاعها 

نهائية للن�رش و�لت�سويق، بر�أ�س مال رمزي ، ودون �أدنى 

تكلفة يتحملها �لقارئ. 

مل تتجاهل« نزوى« �لف�ساء �لرقمي وو�قعه �لفرت��سي 

من  بالعديد  يغ�س  �أ�سبح  �ل��ذي  �ل��الحم��دود،  �جلديد 

فا�ستثمرت  �لثقافية،  و�ملجالت  �للكرتونية  �ملو�قع 

�ملجلة  �سكل  تطوير  يف  خا�سة   ، �لأر���س  على  منجزه 

وطريقة �إخر�جها، و�ملحافظة على �سيولة ت�سويقها يف 

معظم �لبلد�ن �لعربية،  و�أن ت�سل �إىل �لقارئ  ب�سعر زهيد 

�إىل  بالن�سبة  رمزي  هام�س  جمرد  كونه  يعدو  ل  جد�،  

�أمام ر�سالة ثقافية حية،  �أننا  كلفة طباعتها. ما يعني 

ل تنف�سل عن مظاهر �حلياة �لع�رشية . لكنها تعي قبل 

كل �سيء، �أن �حلياة �لع�رشية �ملن�سودة ت�سبح �أكرث ثر�ًء 

و�متالء، كلما تر�سخت �لثقافة كحقيقة بناءة  يف ذ�كرة 

�ملجتمع، ت�سعد به د�ئما �إىل �آفاق �جلمال و�حلرية. 

حتية �إىل »نزوى«.. مائة وردة يف عنق �حلياة.. وحتية 

�مللحمة  هذه  �سانع  �ل�سنديد،  حتريرها  جمل�س  �إىل 

�لفريدة و�ل�ستثنائية يف حياتنا �لثقافية. 
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بيهة بالأعجوبة سبيهة بالأعجوبة سبيهة بالأعجوبة  سل�سل� ��أو ��أو � �أو عبة �أو عبة  عبة سعبة س سل�سل� �ملفارقات �ملفارقات � �من �من � من ها من ها  ها      لعلها      لعّل

هادة سهادة سهادة عن �لعدد �ملائة ملجلة ر�هنُت على  س�أن �أكتب �س�أن �أكتب �

سلقاب�سلقاب�س � �ملجتمعي  و�قعي  يف  ��ستمر�ريتها  جناح 

احب ساحب ساحب �لفكر �ملختلف، و�لكتابة �ملغايرة على  سفيه �سفيه �

�جلمال!  اعة ساعة ساعة  و�إ� و�إ�س�ستنارة  س�ستنارة  �ل و�إن��ارة  و�إن��ارة لوعي  �ارة لوعي  � ؤل وؤل وؤل  تفا

ذوذها سذوذها سذوذها  سأقلم على �سأقلم على � أقلم على �اأقلم على �ا التالت يلة سيلة سيلة � س�سلمنا �إىل ف�س�سلمنا �إىل ف�
ُ
�سلمنا �إىل ف�ع ي�سلمنا �إىل ف�ع ي ع يسع يس سوهو و�سوهو و�

وجهالتها! »�ألي�س �أكرب تنازل تقدمه يف حياتك هو 

ساعر حممود دروي�ساعر حممود دروي�س!  اعر حممود دروي�ساعر حممود دروي�س سل�سل� أقلم« ح�سبما قال اأقلم« ح�سبما قال اأقلم« ح�سبما قال � ا�أن تتا�أن تت

يف  �لأول  عددها  �نطلق  �لتي  نزوى  جملة  �أن  ومبا 

ورسورسور� ومتيز� سملكانة ح�سملكانة ح� 1994عام 1994عام 1994م، تبلغ �ليوم من �
أ�سمح لنف�سي �أن �أنعتها بلقب �سفرية اأ�سمح لنف�سي �أن �أنعتها بلقب �سفرية اأ�سمح لنف�سي �أن �أنعتها بلقب �سفرية  ايليقان بها، ف�سايليقان بها، ف�س

�لثقافة �لعمانية. 

�أو  تتبدد  قد  �آم��ال  من  يخلو  ل  ا، سا، سا،  �أي� �أي�سلأم��ر  سلأم��ر  و�      

خماوف م�سترتة �أر�ها تلوح يف �لأفق �لبعيد، جعلها 

�لديني  �خلطاب  ميثولوجيا  و�سطوة  �لعام  �ملجال 

در كالهوسدر كالهوسدر كالهو�ج�س  سلفائتة؛ لأن تت�سلفائتة؛ لأن تت� يف �ل�سنو�ت �خلم�س �

تتقدم،  مل  �لتعبري  فحرية  و�خلطاب.  �لكتابة  عتبة 

و�لختالف يف �لفكر متهم بالتكفري، ويف ظل هذه 

�لتنوع  ور سور سور  ح� بقوة  ح�سعور  بقوة  سعور  ح�س بقوة  ح�سعور  بقوة  عور  سل�سل� � يخفت  �ملر�جعات، 

سلهام�سلهام�س و�ل�سفلي.  إرجاعه �إىل اإرجاعه �إىل اإرجاعه �إىل � املركز، باملركز، ب �لثقايف يف �

عبة سعبة سعبة هذه �ملرة؟ لأن �لكالم  سملفارقة �سملفارقة � تبدو �      ملاذ�

�لعايل  بنعبد  عبد�ل�سالم  و�ملرتجم  �لكاتب  بتعبري 

هاتفتني  عندما  لهذ�  �ل���زو�ل«؛  �رشيع  عابر  �رش»ه��و  عابر  رش»ه��و 

هادتي، جال بخاطري سهادتي، جال بخاطري سهادتي، جال بخاطري  � لأكتب  �سلكاتبة هدى حمد  لأكتب  سلكاتبة هدى حمد  �

حمافظة  يف  و�أن���ا  ��ستب�رشت  وك��ي��ف  وك��ي��ف ي��ات،  �ف ي��ات،  �ل��ب��د�

يف  ثقافية  جملة  بوجود  كبري�  و�أمال  �سعادة  ظفار 

و�لفكر  كالعربي،  �أخ���رى؛  مبجالت  �أ���س��وة  ��م��ان، 
ُ
وع كالعربي،  �أخ���رى؛  مبجالت  �أ���س��وة  وع��م��ان،  كالعربي،  �أخ���رى؛  مبجالت  �أ���س��وة  ��م��ان، 

ونقد،  و�أدب  �لعاملية،  و�لثقافة  رشملعا�رشملعا�رش،  � �لعربي 

�خلاطر  يف  جال  كما  و�لكرمل؟  و�لأقالم  و�لقاهرة 

على  ��سمي  ظهر 
َ
ظهر ويظهر وي و�أن�رش  �أكتب  �أن  و�أن�رش سا، كيف يل  �أكتب  �أن  و�أن�رش سا، كيف يل  �أكتب  �أن  ا، كيف يل  س�أي�س�أي�

أنها ساأنها ساأنها يف �لبد�يات  سالتي كان �سالتي كان � فحات سفحات سفحات هذه �ملجلة � س�س�

– �أن  �هلل  اء ساء ساء  � ما  �إىل  يكون كذلك  �أن  �أرجو  �س- كما  ما  �إىل  يكون كذلك  �أن  �أرجو  س- كما 

�لعمانية  للثقافة  كبري� كبريساريا  كبريساريا  اريا  ح� منعطفا  ح�سكل  منعطفا  سكل  ح�س منعطفا  ح�سكل  منعطفا  كل  س�س� �ت�ُت

ول ب�سيطا،  �لأم��ر  يكن  مل  »جّديات«؛  »جّدوم�ستقبلها.  ّوم�ستقبلها. 

�أن تتو�سط نزوى بني �ملجالت  عاديا، ول جمانيا، 

�لثقافية �لر�ئدة عربيا وخليجيا، كما تتنزل منزلتها 

�أو  مة، ملحكمة، ملحّكمة،  مة ملحكمة ملحّكمة وغري � �ملرموقة بني �ملجالت �

يكون لها موقعها �ملتميز بني �ملجالت �لأكادميية 

درها سدرها سدرها �جلامعات �لعريقة  سلتي ت�سلتي ت� �أو غري �لأكادميية �

ق وتون�س وسق وتون�س وسق وتون�س و�ملغرب  سلأردن ودم�سلأردن ودم� رشيف م�رشيف م�رش و�لعر�ق و�

و�لكويت. فمجلة نزوى تعني بالن�سبة يل ذلك كله؛ 

ن �لطالع. 
ْ
ن �سن �س

ُ
�سح�سح

ة سة سة  سده�سده� ده�ملده�مُل به سبه سبه �ليوم بالذكريات � سلأ�سلأ�      وكل �خلو�طر �

دقاء. سدقاء. سدقاء.  سلأ�سلأ� ارك بها سارك بها سارك بها مع � سة لأكتبها و�أ�سة لأكتبها و�أ� ّق م�ستعّدق م�ستعّد ق م�ستعدتتخلق م�ستعدتتخّل

عن  فالكالم  درب��ات،  السالساللت  � كماء  تن�ساب  �سها  كماء  تن�ساب  سها  ��إّن كماء  تن�ساب  ��إنها  كماء  تن�ساب  ها 

عك�س  وعلى  �الك��الك��الم!  جمرد  يظل  و�لأف��ك��ار  �خلو�طر 

يجري  ول سخلد�سخلد�س«،  و� �ملحو  ميد�ن  »فهي  �لكتابة، 

تثبيت �لكالم وجتاوز �ملحو �إل بو��سطة �لكتابة. 

وعي سوعي سوعي  سملو�سملو� و� �لذ�تي  �أو  و�لعام،  سخلا�سخلا�س  � بني  لي�س 

من م�سافة يف مثل هذه �ملنا�سبة �لحتفائية. كان 
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ماذا �شيبقى من ح�شن هذا الطالع؟!

* كاتبة م�رشح ونقد من ُعمان



�. وقد 
ً
و�سول �ملجلة �إىل ظفار يعني يل فرحا كبري

فقد 
َ
ي و�لوقت  �ل�سنني  م��رور  مع  �ل�سعور  ذلك  �أخ��ذ 

�ألقه، فللجغر�فيا تاأثريها �لنف�سي �ل�ساحق، ولوجود 

مكانها  تاأخذ  �آن��ذ�ك  لل�سائد  مغايرة  ة 
ّ
ثقافي جملة 

بني جمالت م�ستهلكة كان يتم توزيعها على جميع 

مقتطفات  حتكي-  جمالت  �ساللة-  يف  �ملتاجر 

كان  �سك  ل  و�لأزي��اء،  و�ملطبخ  �لفنانني  عن حياة 

ح�سا�سيتها  لها  هادئة  مدينة  يف  �جلديد  وقعه  له 

لها  كما  �جلديدة،  �لأ�سياء  جتاه  بالأ�رش�ر  �ملكتنزة 

بالت�سّكل  �لوقت  مع  �سياأخذ  و�لذي  �خلا�س،  تلقيها 

لدى  �لتلقي  من  جديدة  ذ�ئقة  لتاأ�سي�س  مهل  على 

�لأجيال �لقادمة. 

�نتظر  و�أن��ا  �لأوىل  و�لبهجة  �لفرح  �أي��ام  ول��ت       

و�سول �أعد�د �ملجلة بفارغ �ل�سرب �إىل مدينة �ساللة 

�سعادتي  كانت  وكم  بهي،  �ساحل  على  �ملحاذية 

طفولية حينما كنت �أذهب ل�رش�ء �ملجلة من حمالت 

�جلديدة؛  �ساللة  منطقة  يف  �ل�سارع  على  ت�سطف 

و�ل�سبكة  �ملوعد  جمالت  جانب  �إىل  تبيع  حمالت 

و�ملعلبات  �ل�ستهالكية  �لغذ�ئية  �ملو�د  و�جلرمية، 

و�خل�رشو�ت، وكان بع�س �لعمال �لهنود يعرفونني 

فيحجزون يل �لعدد مبجرد و�سوله حتا�سيا لغ�سبي 

عليهم �إن مل �أح�سل على �ملجلة؛ �إذ كان غيابها �أو 

تتعلق  لأ�سباب  �ساللة  �إىل  �لو�سول  عن  تاأخرها 

يجعلني  ما  �لتوزيع،  �سوء  �أو  �لطائرة  بتاأخر  �إم��ا 

وتذكرت  �عرت��س.  �أو  �سجر  مقال  لكتابة  م�ستعدة 

�لآن ده�ستي عندما �أخربين ذ�ت نهار خريفي ملبد 

بالغيوم و�لرذ�ذ �أحد �ل�سحفيني �لعرب �لعاملني يف 

جريدة �لوطن �أن �أعد�د �ملجلة �لتي ت�سل �إىل ظفار 

�آنذ�ك ل تتجاوز �أ�سابع �ليد �لو�حدة! لأنها ح�سبما 

مان. 
ُ
قال رحمه �هلل: جملة �لنخبة �ملثقفة يف ع

قلُت �إن �سعادتي يف ذلك �لوقت كانت طفولية، و�أن 

�أيام �لفرح قد ولت؛ لأن �نتقايل �إىل �لإقامة و�لعمل 

دون  �ملجلة  على  �حل�سول  معه  هل 
َ
�س م�سقط  يف 

�لن�رش  و�سيلة  �ليوم  لت 
ّ
�سه �نتظار طويل، كما  عناء 

�لإلكرتوين قر�ءتها.

     ح�سنا، �ساأعود مرة ثانية �إىل �لبد�يات لأكتب ما 

�ل�سفحات  هذه  لكم يف  ليظهر  ترتيبه  �أحاول  كنت 

�سخ�سية  ق��ر�ءة  مبثابة  ليكون  وم�سجعا  مقبول 

و�ساخ�سة عني كامر�أة من حمافظة ظفار تقر�أ �آنذ�ك 

م�رشحي  ن�س  �أول  بالنخبة!  ة 
ّ

�خلا�س نزوى  جملة 

بعنو�ن  �لثاين  عددها  يف  كان  �ملجلة  يل  ن�رشته 

جيدة،  يل  بالن�سبة  ن�رشه  مغامرة  وكانت  )�حللم( 

�إذ حظي يف �لعدد �لذي يليه بقر�ءة نقدية فاح�سة 

)�ملر�يا  بعنو�ن  طالب  �أبو  �أ�سامة  �لدكتور  للناقد 

بكر-  م�رشحي  ن�س  يف  نقدية  قر�ءة  �حللم  ولي�س 

فماذ�  عندي.   �لطو�لع  �سن 
ُ

ح من  وذلك  1995م(، 
يعني ذلك؟  

قد يعني ذلك، وجود عالمة على وجود )ذ�ت( تكتب، 

وعلى وجود )كتابة( ما! هذه �لذ�ت قادمة من ظفار 

�لأ�ساطري و�لتاريخ و�حلكايات و�لفنون و�لتحولت 

من  �خل�سو�س  وج��ه  وعلى  �ل��ف��ري��دة،  و�مل�سائر 

ق�رش  �أمام  بهدوء  �سكانها  اِدن 
َّ
�ل�س )�حل�سن(  حارة 

�ل�سلطان وبالطه. 

�ل�ساعر       بعد ن�رش )�حللم( جرت لقاء�ت عدة مع 

ل  ورئي�س حترير �ملجلة �سيف �لرحبي، وكنت يف كُّ

على  �أحر�س  )�ل�سمال(  �إىل  )�جلنوب(  من  يل  زيارة 

�أغلب  يف  وكنا  �لقدمي،  مقرها  يف  �ملجلة  �أزور  �أن 

لتطوير  �ملمكنة  و�لأفكار  �لآر�ء  نتبادل  �للقاء�ت 

�جلديدة.  �لعمانية  �لثقافة  �سوت  لتكون  �ملجلة، 

ل لقاء �أو �ت�سال بالهاتف، �أحر�س على  وكنت يف كُّ

م�رشحياتي  من  وموقفي  روؤيتي  لنقل  �أو  كتابتي، 

�أ�سلوبها وق�ساياها.  

خمتلفة،  �أعد�د  يف  ن�سو�سي  ن�رش  ذلك  بعد  وتتاىل 

كم�رشحية )�جل�رش- �لعدد �لثالث( وقد �أعطى ن�رشها 

�أُُكله على غري �ملتوقع؛ لأن توزيع �ملجلة يف �ململكة 

و�مُلخرج   
ّ

�لقا�س لها  ينتبه  لأن  �ساعد  �ملغربية 

على  فاأقدم  �سكري،  عبد�ملجيد  �ملغربي  �مل�رشحي 

يف  �لبي�ساء  �ل��ل��و�ء  فرقة  م��ع  �مل�رشحية  عر�س 

د�خل �ململكة وخارجها يف عرو�س عدة ول�سنو�ت، 

�لعدد  �لق�سوة-  منتهى  �حلب،  )منتهى  وم�رشحية 

�لر�بع و�لع�رشون( �أما �لن�س �لذي مل يتم ن�رشه فكان 

تفا�سيل  و�أذكر  �مللك(  ميني  على  )�لذين  م�رشحية 

�لتحرير  رئي�س  فيه  ناق�سني  �لذي  �لهاتفي  �حلو�ر 

بد�فع �ل�سد�قة لبع�س �ملحاذير �لعري�سة �ملحتملة 
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 �لثقيلة! 
ّ

�لتي كانت �ستحوم حول تاأويالت �لن�س

�لتبعات  تلك  و�حدة من  تبعاته!  �لطالع       حل�سن 

خ عندي حتديا نف�سيا 
ّ
�أن ر�س �لتي �ساأو�سحها هنا، 

و�إبد�عيا عميقا. فهناك م�ساألة مهمة تت�سل بالكتابة 

ثقافية  جملة  يف  ُتن�رش  �أن  لها  كن 
ُ

مي �لتي  �لنوعية 

�لوطن  �أرجاء  �إىل  ت�سافر  �لثقيل  �لعيار  نخبوية من 

على  �لنفتاح  هادفة  �حل���دود،  متخطية  �لعربي 

كبري  تطلع  لديها  كان  �ملجلة  �أن  �سك،  ل  �خل��ارج؟ 

ح�سبما كتب رئي�س �لتحرير يف �لعدد �لأول: » تطمح 

�أن ت�سكل حالة ثقافية خارج �ملن�سور  جملة نزوى 

لفعالية  نو�ة  تكون  �أن  �أي  دفتيها،  بني  و�ملطبوع 

و�ملو�هب  �ل��ق��در�ت  ت�ستقطب  و�إب��د�ع��ي��ة،  ثقافية 

ّد 
َ
م وعرب  �ل�سلطنة  م�ستوى  على  و�ملتحققة  �لو�عدة 

�جل�سور �لثقافية على �مل�ستويني �لعربي و�لعاملي«. 

هذ�  يف  ن��زوى  يف  جميعا  ن�سرتك  �ملعنى،  بهذ� 

�لطموح، �إنها جدية ننوء بحملها. و�سعوري �للحظَة، 

�أ�سبه كالتي ُتفكر ب�سيغة �جلمع قائلة: �أنا و�أنتم، �أو 

فكرية  كتابة  نزوى  يف  نن�رش  �أن  نريد  و�أنتم،  نحن 

غري  م�ساك�سة،  قلقة،  م�ستنرية،  جديدة،  و�إبد�عية 

�ساكنة، ومتحفزة ترمي �إىل تعريف �لعامل باإبد�عنا 

�لعماين.  

�سن �لطالع �أي�سا، �ت�سال هذه �لنقطة 
ُ

     ومن تبعات ح

��ستمر�ر �سدور �ملجلة  �أن  ب�سابقتها، وتتلخ�س يف 

�لختالف  بوجود  �لوعي  ��ستمر�ر  ب�رشورة  نوٌط 
َ
م

بني جميع �لجتاهات �لإبد�عية، و�لتيار�ت �لنقدية 

�لتعددية.  �ل�رشورة هي مفتاح  �ملختلفة، و�أن هذه 

وتتفاعل  �لفكر  �أل���و�ن  متتزج  �أن  جميل  هو  فكم 

�لكتابة  �إنعا�س  �لأ�سو�ت �ملختلفة لتكون �سببا يف 

�لإبد�عية؟ فاإي�سال �لأ�سو�ت �ملتباينة عرب �ملجلة 

وحرية  �لختيار  وحرية  و�لتطوير  بالدعم  مرهون 

مان ملجلة 
ُ
يف �لفكر. فاإذ� كان ل وجود �ليوم يف ع

ل�سيادة  منا�سدة  لي�س  وهذ�  نزوى؛  من  �أهم  ثقافية 

�لتكتالت  فمخاطر  )�لكيفي(،  ح�ساب  على   )
ِّ
)�لكمي

�أو �حل�سابات �ل�سلطوية �لتي ميكن �أن تو�جه �إيقاف 

طباعة دورية ما يف وطننا �لعربي ماحقة جد�.

حَتت  ْق��ُده  »م��ن  يقول:  ظفار  يف  عماين  مثل  ثمة 

�سرب على جترجارها« ل ينطبق هذ� �ملْثل 
َ
�لرحى ي

من  خا�سا  نوعا  به  �أ�سف  ول  وحدها،  ظفار  على 

ت�ستند  ملرحلة  تو�سيف  هنا  �ملثل  �ملجتمعات؛ 

ثقافة  جملة  بوجود  كله  �لطالع  �سن 
ُ

ح تبعات  �إىل 

�أر�ها �سفرية لأ�سو�ت متباينة من �لإرث �لتاريخي 

تخطي  �إىل  ت�سعى  جملة  �حلا�رش.  مان 
ُ
لع و�لثقايف 

بها  قذف 
ُ
ي بالرغم مما  �ل�سيقة،  �حل�سابات  رزنامة 

كلمة  �فتتاحية  �إىل  وبالعودة  بال�سللية!  ُتهم  من 

رئي�س �لتحرير يف �لعدد �لأول ل �سك �أن �سيئا كبري� 

قد جرى �إجنازه. 

�لأوىل  �نطالقتها  منذ  �ملجلة  جت���اوزت  لقد       

يف  �لثقايف  �لو�سع  وثغر�ت  فر�غ  »�سد  حم��اولت 

�لبالد«، كما جنحت حماولتها ويف حدود �إمكاناتها 

حتى  دليلها«،  ه��ي  �لالمعة  �لأ���س��م��اء  تكون  �أل 

�ملوؤ�س�سات  بع�س  �أعر�ف  �أحد  �ل�ستدلل  هذ�  �سار 

�لأ�سو�ت  وجود  على  �حلر�س  بال�سلطنة؛  �لثقافية 

�لعمانية �ل�سابة يف خمتلف �ملنابر. كما ��ستطاعت 

�ملجلة منطلقة من ملفاتها ودر��ساتها، وحو�ر�تها، 

و�ل�سعر  و�ل�سينما  للم�رشح  �ملخ�س�سة  و�سفحاتها 

جتعل  �أن  وكتبها،  و�لروؤى  و�ملتابعات  و�لن�سو�س 

»معيار �لقيمة وما يحمله �لن�س من �إجناز و�إ�سافة، 

�أجيال، بقدر ما هو �رش�ع  و�أنه لي�س هناك �رش�ع 

قيم و�أ�سكال تعبري وروؤى«. فهل تبدو �سورة �مل�سهد 

�لثقايف مكتملة �أم ناق�سة؟  

�أعود �إىل »�لرحى وجترجارها«، �سئنا �أم �أبينا، نحن 

�لذ�ت  جميع  عنه  �أعلنت  قد  �لوجود  يف  حتد  �أم��ام 

�مُلفكرة و�لكاتبة و�ملبدعة و�لناقدة، فال �أمامنا �إل 

�لبقاء يف د�ئرة �لوجود و�لإجناز و�لعمل، للحيلولة 

من �نك�سار �لأمل و�نت�سار �لياأ�س. 

     �ملثقف من �ملحيط �إىل �خلليج يعي�س �ليوم �أزمة 

عديدة  ولأ�سباب  �مل�ستويات،  جميع  على  طاحنة 

متد�خلة ل تقت�رش على �نهيار كربى �لأيديولوجيات 

وجوه  وف�سح  �لتنوير،  م�ساريع  وف�سل  �لعامل،  يف 

من  وغريها  و�ملفكرين،  �ملثقفني  �أ�سو�ت  بع�س 

�سطرجن!  رقعة  على  وهناك  هنا  �ملتناثرة  �لأ�سباب 

�لثقايف �جلاد بني �ملثقفني  �ل�سجال  فب�سبب غياب 

بحوث  يف  �لأكادمييني  �أدو�ر  و�نح�سار  �أنف�سهم 

�لرتقية، و�ن�سغال �ملفكرين بت�سّقط �أ�سباب �ملعي�سة، 
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�أي  و�أن  بالثقافة،  �لت�سحية  �إىل  �أغلبها  �ستوؤدي 

�أمام �لتبدلت  جملة ثقافية قد ل ت�ستطيع �ل�سمود 

 ه�سم �لقت�ساد؟!
ْ

�رش
ُ
�لقادمة وع

ولي�س خافيا �أن حتكم �ملوؤ�س�سات �لقبلية، و�لدينية، 

�إىل بقائنا يف  يوؤدي  �لعربي  و�لع�سكرية يف وطننا 

جمال غري حيوي مهما كان �جلهد �ملبذول لإعالء 

�سوت �لثقافة و�لتعددية و�ألو�ن �جلمال.  

�لأج��ي��ال، يف حاجة  ق��ادم  �أو يف  �ليوم،  لعلنا       

ما�سة �إىل ثورة يف �لفكر، و�إىل �إعادة نقد للمفاهيم 

لطات باأنو�عها على تكري�سها، وهذ� 
ُ
�ل�س �لتي تعمل 

ت�ستطيع  هينة  مهمة  لي�س  �لأوىل  للوهلة  يبدو  كما 

�لعربي  عاملنا  يف  �أخرى  جملة  �أي  �أو  نزوى  جملة 

�أطالبها بذلك،  �أنني ل  للقيام بها، كما  �أن تت�سدى 

�أنف�سهم مل يعد لديهم �لإميان بالعمل  لأن �ملثقفني 

و�ل�سو�سيال  �لتقنية  ع�رش  �أفقدنا  لقد  فريق،  �سمن 

ميديا ذلك �لوهج. 

 
ّ

     ولكن يف ظل �جلدية �لتي ننوء بتحملها و�لت�سرب

و�إيجادها  و�ملنابر  �لأط��ر  »حتريك  ف��اإن  عليها، 

باجتاه �لقيام بهذ� �لدور«، طموح كبري كي ل نظل 

�أ�رشى جزرنا �ملنعزلة.
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ديق سديق سديق  سل�سل� لني سلني سلني من � س ، و�س ، و� هر نوفمربمن عام سهر نوفمربمن عام سهر نوفمربمن عام 1994 س     يف �س     يف �

اعر ساعر ساعر �سيف �لرحبي ظرف بريدي كبري وبد�خله �لعدد  سل�سل� �

�لأول من جملة نزوى ، مرفقا بر�سالة ��ستكتاب ، فغمرين 

 ، وة من ين�رش لأول مرة سوة من ين�رش لأول مرة سوة من ين�رش لأول مرة  سنتابتني ن�سنتابتني ن� ، و� اهى ، وساهى ، وساهى  سي�سي� فرح ل

لن�رش  �آمن  مالذ  �لآن  لنا  ار سار سار  � قد  »ها  �سي:  قد  »ها  سي:  �رش يف  �رشوقلت  يف  رشوقلت 

، بجو�ر  ؤلفة ووؤلفة ووؤلفة و�ملرتجمة  وملومل �إنتاجاتنا �لأدبية و�لفكرية �

دسدسد�قية حقيقية«، بعد �أن �أفل  سكتاب ذوي باع طويل وم�سكتاب ذوي باع طويل وم�

ينة من عيار »موسينة من عيار »موسينة من عيار »مو�قف« �أدوني�س  سجنم جمالت عربية ر�سجنم جمالت عربية ر�

�إدري�س،  ل�سهيل  و»�لآد�ب«  دروي�س  ملحمود  دروي�سلكرمل«  ملحمود  سلكرمل«  و»�

و�قع  يف  �لبديل  عن  يبحث  من  بنهم  �لعدد  فحت سفحت سفحت  ست�ست�

�أول ما  إكراإكراإكر�هات كثرية، وكان  ب ا با  رشثقايف حمبط، حما�رشثقايف حمبط، حما�رش

�لذي  �لتبويب  اركني ساركني ساركني ونوعية  سمل�سمل� � ��ستوقفني هو طبيعة 

سو�سو�س و�سو�س سلن�سلن� و� و�مللفات  و�لدر��سات  �لبحوث  بني  جمع 

رشمل�رشمل�رشح  � ح��ول  ح��ول ت  �ول ت  وم��ق��ال رث�رث�رث،  �ون��ون����� عر سعر سعر  � م��ن  �سع��ي��ة  م��ن  سع��ي��ة  �لإب��د�

�أعرف عزمية  كيل وحوسكيل وحوسكيل وحو�ر�ت. ولأين كنت  سلت�سلت� و� و�ل�سينما 

رش�لرحبي و�إ�رش�لرحبي و�إ�رش�ره على تقدمي ما هو جديد وحد�ثي،  �سيف �

منذ  �رت�ل��رت�ل��رت�ث،   � يئة سيئة سيئة من  سمل�سمل� � �جلو�نب  تفريط يف  من غري 

�لتي كان يل  �للندنية -  »�أور�ق«  ير�أ�س جملة  �أن كان  

عرت سعرت سعرت  سلثمانينيات - فقد �سلثمانينيات - فقد � ف سف سف � سلن�رش فيها يف منت�سلن�رش فيها يف منت� �رشف �

أت اأت اأت  وهي وهياجلديد  اجلديد  � �لوليد  هذ� م�ستقبل  على  بالطمئنان 

كيك يف سكيك يف سكيك يف  سمل�رشوع دومنا تردد �أو ت�سمل�رشوع دومنا تردد �أو ت� نف�سي لالنخر�ط يف �

يكن  مل  و�أنه  يكن سا  مل  و�أنه  يكن سا  مل  و�أنه  ا  سو�سو� و�سو�س خ� خ�سلتجدد،  سلتجدد،  و� �ل�ستمر�ر  على  قدرته 

�أية حلظة ، لأن ور�ءه  جمرد نزوة مهددة بالنطفاء يف 

يط سيط سيط  سلبة ، وي�سهر على حتريره طاقم ن�سلبة ، وي�سهر على حتريره طاقم ن� لبة ، وي�سهر على حتريره طاقم ن�سلبة ، وي�سهر على حتريره طاقم ن�س سؤ�س�سة �إعالمية �سؤ�س�سة �إعالمية � ؤ�س�سة �إعالمية �وؤ�س�سة �إعالمية �و وموم

ات ، سات ، سات ، بقيادة �ملاي�سرتو �سيف �لرحبي . سا�سا� ا�سا�س سخت�سخت� متعدد �ل

فحة سفحة سفحة من �حلجم �لكبري بغالف  س �س � كان �لعدد يقع يف 150

ور وسور وسور و�لر�سوم، مما  سل�سل� � سملتنوعة بع�سملتنوعة بع�س �أنيق، تتخلل مو�ده �

كونه  عن  كونه سال  عن  كونه سال  عن  ال  ف� نفور،  �أو  عناء  دومنا  ف�سءة  نفور،  �أو  عناء  دومنا  سءة  بالقر� يغري 

يف بني دفتيه كتابا ومفكرين عربا و�أجانب من سيف بني دفتيه كتابا ومفكرين عربا و�أجانب من سيف بني دفتيه كتابا ومفكرين عربا و�أجانب من  سي�ست�سي�ست�

تال ستال ستال  م� بحق  ، مما جعله  م�سجتاهات  بحق  ، مما جعله  سجتاهات  و�ل �لأطياف  خمتلف 

�لديا�سبور� تات ستات ستات  � مل  غاياته  �سمن  مل  غاياته  سمن  �س مل  غاياته  �سمن  مل  غاياته  من  � من  �سعيا  من  سعيا  و�إبد� فكريا 

�ملثقفة �لعربية ، يف �ل�رشق و�لغرب ، و�لتحول بالتدريج 

ها سها سها  ببع� ببع�سأن�س  سأن�س  ببع�ا ببع�اأن�س  أن�س  وت�ست وت�ستا  ا  سو�سو�س و�سو�س سلن�سلن� � فيها  تتحاور  �أغو�ر  �إىل 

سلبع�سلبع�س. �

ظلت �ملجلة تطور نف�سها على م�ستوى �لكم ، �إذ    وهكذ�

فحات يف سفحات يف سفحات يف  س �س � 303 �إىل   150 فحات من سفحات من سفحات من  سل�سل� � �رتفع عدد 

بحت سبحت سبحت  �أ� �أ�سلكيف ، حيث  سلكيف ، حيث  � ، وعلى م�ستوى  �لأعد�د �لأخرية 

كيلي سكيلي سكيلي  سق ت�سق ت� أنها رواأنها رواأنها رو� اللوحات كاللوحات ك ور وسور وسور و� سنة بال�سنة بال� �لأعد�د مزد�

كل نافذة كبرية سكل نافذة كبرية سكل نافذة كبرية لتنف�س �لر�سامني �لعمانيني  سحممول، �سحممول، �

كيليات سكيليات سكيليات �لعمانيات( و�غتنت  سة للت�سة للت� ة للت�سة للت�س س)مع �إيالء �أهمية خا�س)مع �إيالء �أهمية خا�

بع�س بع�س  س  سو�سو�س و�سو�س ن� �أهمها  لعل  جديدة  ن�سب  �أهمها  لعل  جديدة  سب  أبواأبواأبو� ب باملحتويات  املحتويات  �

وهدية  �ملرتجمة،  هرية سهرية سهرية  سل�سل� � �لعاملية  �ل�سيناريوهات 

دسدسد�ر�ت �لكتاب �لعمانيني �لتي جاوزت �لآن  سلعدد من �إ�سلعدد من �إ� �

�أربعني كتابا.

فى سفى سفى على �ملجلة، وهي حتتفي بالعدد 100 س �أ�س �أ�    كل هذ�

على  يتهافت  نظيف  منرب  �إىل  وحولها   ، على سا  يتهافت  نظيف  منرب  �إىل  وحولها   ، على سا  يتهافت  نظيف  منرب  �إىل  وحولها   ، ا  خا� خا�س،طابعا  س،طابعا 

من  به  يت�سم  ملا   ، و�ملفكرين  �لكتاب  كبار  فيه  �لن�رش 

انة سانة سانة يف �ختيار �ملو�د و�أناقة يف �لطبع قلما حتققتا  سر�سر�

ملجلة عربية �أخرى. 

   لقد ��ستطاعت جملة نزوى، على �متد�د ربع قرن ، �أن 

توفق بني �ملحلية و�لعاملية، من خالل تعريفها بالرت�ث 

�لعماين  و�لأدب  وثقافة،  وتاريخا  عمر�نا  �لعماين، 

منذ  ملحوظا  تطور�  تطورسهد  تطورسهد  هد  ي� ي�سلذي  سلذي  � ة، سة، سة،  وق� وق�س  س  عرسعرسعر� � �سحلديث،  سحلديث،  �

�لآد�ب  على  نف�سه  �لآن  يف  و�نفتاحها  �لثمانينيات، 
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وجتلياتها  مكوناتها  بكل  و�لعاملية  �لعربية  و�لفنون 

، وبذلك �سقت لنف�سها �سبيال  �ملو�سومة بالتوجه �لكوين 

�لعرب  �لقر�ء  طرف  من  �لحرت�م  كل  لها  �سمن  متميز� 

و�مل�ستعربني يف �ستى �أنحاء �لعامل.

�لطبعة  عن  تتخل  مل  �أنها  ن��زوى  ملجلة  يح�سب  ومم��ا 

مو�زيا  �إلكرتونيا  موقعا  لها  فتحت  �أنها  رغم  �لورقية 

لقتناع   ، �لفائدة  لتعميم  �ل��ع��دد  م��و�د  فيه  تتقا�سم 

قد�سية  ولر�ئحته  للورق جاذبيته  باأن  عليها  �ل�ساهرين 

�ملكهربة،  �لقر�ءة  تعب  �لقارئ  على  يوفر  ما  خا�سة؛ 

�أو  )جال�سا  �لأو���س��اع  ب�ستى  �ل��ق��ر�ءة  متعة  له  ويي�رش 

م�ستلقيا( ، وي�سمن له مزيد� من �لرتكيز و�لتمعن. 

�لنتظام  ره��ان  ن��زوى  تك�سب  �ملميز�ت  ه��ذه  بكل     

�أ�سحت  وقت  يف  ثابتة،  بخطى  و�لتجدد،  و�ل�ستمر�رية 

فيه �لقر�ءة عادة غريبة ، و��ستبدت به م�ساغل �ل�ستهالك 

�لفي�سبوكي �لفج ، وثقافة �لإثارة و�لت�سفيه، ومن خالل 

�لقارئ  وبني  بينها  تتوثق  �ل�ستثنائي  �ل�سمود  هذ� 

 - بها  تعلقنا  وي��زد�د  �لثابتة،  �ملودة  �أو����رش  �ملحرتم 

مالذنا  باعتبارها  و�ملفكرين-  �ملبدعني  مع�رش  نحن 

�ملريح ، يف هذ� �لزمن �لعا�سف ،،،
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�لقرن �لقرن �لتا�سع ع�رش �أدركو� �يف �يف � يف ئل يف ئل  �لعرب �لعرب �لأو� �د �د � �لرو� ّ�أّن�أّن �أن�أظن �أن�أظن 

�لدور �لهائل �لذي ميكن �أن تلعبه �ملجالت �لثقافية  مبكر�

يف  �لتحديث  وم�سار�ت  �لعربية  ة سة سة  سلنه�سلنه� � م�سار  دفع  يف 

�لفعالة  �لأ�سلحة  �أحد  ك- سك- سك-  � -بال  فهي  �سلعربية؛  -بال  فهي  سلعربية؛  � بلد�ننا 

سلتقدم لكي نتمكن من بناء عامل جديد ينه�سلتقدم لكي نتمكن من بناء عامل جديد ينه�س يف معركة �

ؤمن وؤمن وؤمن  وي ويوفة،  وفة،  و�خلر� و�جلمود  �لتخلف  ويحارب  �لعلم  على 

�حلريات  مبادئ  وير�سي  �لآخ��ر،  �رت�ح��رت�ح��رت�م  و� بالتعددية 

و�حرت�م حرية �لعتقاد و�لفكر.

�لثقافية  للمجالت  ؤث��روؤث��روؤث��ر� م�� م��و  و  ورسورسور� ح� ح�سهدنا  سهدنا  ح�س ح�سهدنا  هدنا  � �س  س  لهذ� رمب��ا 

�لعربي  �لثقايف  �لو�قع  تنويري يف  بدور  تنويري سطلعت  بدور  تنويري سطلعت  بدور  طلعت  س�س� � �لتي 

و�لثقافية،  �ل�سيا�سية  �ارك مل��ع��ارك مل��ع��ارك  � من  �لكثري  ت ست ست  سوخا�سوخا�

و�ساندت �جلديد يف �لفن و�لإبد�ع. كان هذ� بالطبع قبل 

�لجتماعي  ل سل سل  س�س� �لتو� وو�سائل  �لنرتنت  ع�رش ع�رشدخولنا  رشدخولنا 

�إىل  ينت�سب  ل  �لذي  �ملجاين  للعر�ك  �ساحة  باتت  �لتي 

�لثقافة �أو �لأدب.

�لعربية  �ملجالت  من  ع��دًد� هناك  �إن  ع��ددلقول  هناك  �إن  �ددلقول  � وميكنني 

�لتي  �أو  دور سدور سدور  سل�سل� � عن  توقفت  �لتي  منها  �لقدمية  )�سو�ء 

كلت وعيي ووعي سكلت وعيي ووعي سكلت وعيي ووعي  سغف كبري( �سغف كبري( � غف كبري( �سغف كبري( �س سدر ونتابعها ب�سدر ونتابعها ب� در ونتابعها ب�سدر ونتابعها ب�س سل ت�سل ت� لتز�

�ملعريف  تكويني  يف  و�أث��رت  جيلي،  �أبناء  من  �لكثريين 

�سن  وهو  �ملر�هقة  �سن  ة يف سة يف سة يف  سلثقايف، خا�سلثقايف، خا� و� و�لوجد�ين 

ؤرقة. و�أذكر من وؤرقة. و�أذكر من وؤرقة. و�أذكر من  وملومل غف سغف سغف �لبد�يات �لأوىل و�أ�سئلة �لوعي � س�س�

»�لكاتب  جملة   : مثل  رشمل�رشمل�رشية  � �ملجالت  من  عدد� هذه 

�لعربي طه  �لأدب  عميد  تر�أ�س حتريرها  �لتي  رشمل�رشمل�رشي«  �

 )1948( عام  )سدور  عام  )سدور  عام  دور  سل�سل� � عن  توقفت  وقد   )1940( ح�سني 

�ملرتجمة  �أ�ستاذتي  بيت  يف  �أع��د�ده��ا  ق���ر�أت  لكنني 

ول« سول« سول«  سهلل-، وجملة »ف�سهلل-، وجملة »ف� �لدكتورة فاطمة مو�سى -رحمها �

افة سافة سافة  بالإ� بالإ�سلعريقة،  سلعريقة،  � »�لهالل«  وجملة  »�إب��د�ع«،  وجملة 

»�لعربي«  مثل جملة  �لعربية  �ملجالت  من  �آخر  عدد  �إىل 

�لكويتية وجملة »نزوى« �لعمانية، وغريها من �ملجالت 

�لعربية �ملهمة.

يتملكني  �ل��ذي  سخل��ا���سخل��ا���س � غف سغف سغف  سل�سل� � ذل��ك  �أذك���ر  زل��ت  ذل��ك   �أذك���ر  زل��ت  �ك   ول

�لتي  �لعزيزة  »ن��زوى«  جملة  »ن��زوى« دور  جملة  �زوى« دور  »ن�س جملة  »ن�سدور  جملة  دور  � موعد  يقرتب  �سحني  موعد  يقرتب  سحني 

دورها. سدورها. سدورها.  � على  ق��رن  رب��ع  مب��رور  �سلأي���ام  على  ق��رن  رب��ع  مب��رور  سلأي���ام  � ه��ذه  ه��ذه حتتفل  �ذه حتتفل 

من  كانت  �أنها  من سدره  كانت  �أنها  من سدره  كانت  �أنها  دره  م� م�سملجلة  سملجلة  � بهذه  ي سي سي  سخ�سخ� خ�سخ�س سل�سل� � وتعلقي 

�لثقايف  وعيي  كيل سكيل سكيل  ت� يف  �أ�سهمت  ت�سلتي  يف  �أ�سهمت  سلتي  � �ملجالت  �أوىل 

�لت�سعينيات  ف سف سف  منت� منذ  �أتابعها  كنت  فقد  منت�سملعريف،  منذ  �أتابعها  كنت  فقد  سملعريف،  و�

يف �ل�سنو�ت �لأوىل من در��ستي �جلامعية بكلية �لآد�ب، 

ل رمبا  ة. سة. سة.  خا� وثقافية  عاطفية  مكانة  عندي  خا�سغلت  وثقافية  عاطفية  مكانة  عندي  سغلت  خا�س وثقافية  عاطفية  مكانة  عندي  خا�سغلت  وثقافية  عاطفية  مكانة  عندي  غلت  سف�سف�

يف  �جلذري  دورها  حيث  -من  عندي  ذلك  يف  يناف�سها 

باجل�رش باجل�رشبه  رشبه  باجل�س باجل�سبه  به  �أ� وكانت  هائل  عربي  ثقايف  �أ�سك  وكانت  هائل  عربي  ثقايف  سك  حر� �إحد�ث 

�لذي نقل لنا تيار �حلد�ثة يف �لأدب و�لنقد- �سوى جملة 

و�لتي  �لأدبي،  �لنقد  ة سة سة يف  س�س� �س�س سملتخ�سملتخ� � رشمل�رشمل�رشية  ول« سول« سول« � س»ف�س»ف�

مكتبتي  يف  �لثمينة  أعداأعداأعد�دها  ب �أحتفظ  بالآن  �أحتفظ  الآن  � �إىل  ُمازلُتمازلُت

ّية، و�أعّدية، و�أعدها مبثابة �ملر�جع �لتي ل �أ�ستغني عنها  ية، و�أعدسية، و�أعدس سخ�سخ� خ�سخ�س سل�سل� �

ة سة سة فرتتها �لذهبية �لتي توىل رئا�سة حتريرها  س، خا�س، خا� �أبد�

فور سفور سفور  س وجابر ع�س وجابر ع� كل من �لناقدين عز �لدين �إ�سماعيل �أول

فيما بعد.

�لعربية  �لثقافة  يف  فارقة  عالمة  »ن��زوى«  جملة  ظلت 

�لأدب  وو�عد يف  تيار جمايل حديث  لكل  د�عمة  كمجلة 

عمان  �سلطنة  يف  لي�س  تنويري  بدور  كذلك  عمان سطلعت  �سلطنة  يف  لي�س  تنويري  بدور  كذلك  عمان سطلعت  �سلطنة  يف  لي�س  تنويري  بدور  كذلك  طلعت  س�س� و�

وحدها و�إمنا يف �لبلد�ن �لعربية كافة.

وقد متيزت توجهات جملة »نزوى« على مدى ربع قرن 

جديد  كل  ومالحقة  �لآخ��ر  على  بالنفتاح  �لزمان  من 

�أحدث  ترجمة  �إىل  فعمدت  �ملختلفة،  �لتيار�ت  من  و�عد 

�لكتابات �لأدبية و�لفكرية و�لنظريات يف جمالت �لنقد 

كاله.سكاله.سكاله. سلفن على خمتلف �أ�سلفن على خمتلف �أ� �لأدبي وعلم �لنف�س و�لفل�سفة و�

غال جملة »نزوى« �أبدسغال جملة »نزوى« �أبدسغال جملة »نزوى« �أبد� مبتابعة ومالحقة كل  سن�سن� ومل يكن �

جديد يف �لإبد�ع و�لنقد و�لفن هي حال كل من �أر�د يتابع 
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�أر�دت  �إنها  �أو ينقل كل ما ي�ستجد يف عامل �ملو�سة، بل 

�إطالع �لقارئ �لعربي على �لتحولت �جلمالية �لتي ميوج 

�لأدب  يف  �لتجديد  موجات  كل  يو�كب  كي  �لعامل  بها 

و�لفن لتدخل به �إىل �آفاق �حلد�ثة �ملتعددة.

ومن تابع �أعد�د جملة »نزوى« �سوف يالحظ �أنها حر�ست 

كل �حلر�س على �أن ت�سع عينا لها على �لكتابات �جلديدة 

بلغات �أجنبية �أو ما يقدمه �ملبدعون �لعرب �لذين مييلون 

بذلك  مغردين  كتاباتهم،  يف  و�لتجريب  �ملغامرة  �إىل 

وعينا  و�ع��دة،  �إبد�عات  من  يقدمونه  مبا  �ل�رشب  خارج 

�كت�سافه  وحماولة  �لقدمي  �لعربي  �ل��رت�ث  على  �أخ��رى 

جتعلنا  جديدة  �آليات  ووفق  منهجية  ب��اأدو�ت  وقر�ءته 

نعيد �لنظر �إليه.

ولعل من �ملز�يا �لتي جعلت معظم �أبناء جيلي من �لأدباء 

�لعربية  �ملجالت  من  غريها  عن  »ن��زوى«  جملة  يف�سل 

�لأخرى �أنها �ت�سمت بالتعددية وظلت بعيدة عن �لتع�سب 

�لنغالق  �أو  �ملجالت،  �ملعروفة يف بع�س  �ل�سوفينية  �أو 

على تيار و�حد ووحيد، �أو �لنحياز ل�سلة �أو جمموعة من 

�ملبدعني فح�سب.

�أبو�بها للجميع من خمتلف �لتيار�ت  بل فتحت »نزوى« 

ما  لكل  حقيقي  ب�سكل  �نت�رشت  و�إن  �لأجيال،  وخمتلف 

جديد وجميل. وكثري من �لأ�سماء �لالمعة �لآن يف جمال 

�أول  هي  »ن��زوى«  جملة  كانت  و�لفكر،  و�لأدب  �لثقافة 

وترجماتهم،  مقالتهم  ن�رش  عرب  و�سجعتهم  قدمتهم  من 

�ل�سم  كون  �ملجلة  على  �لقائمني  عند  �لفي�سل  يكن  ومل 

على  بالن�رش  جدير�  �إ�سهامه  يكون  ما  بقدر  معروفا 

�سفحاتها. 

ولرمبا �ختلفت جملة »نزوى« عن كثري من مثيالتها من 

�أو  �لفرتة  تلك  يف  معها  �سدرت  �لتي  �لعربية  �ملجالت 

بكونها  �لتي �سدرت يف فرت�ت لحقة عليها،  تلك  حتى 

كثري  على  �سلًبا  �أث��رت  �سّتى  متغري�ت  وجه  يف  �سمدت 

�لهز�ت  �أبرزها  رمبا  �لعربية،  �لثقافية  �ملطبوعات  من 

�لقت�سادية �لتي �جتاحت كثري� من بلد�ن �لعامل، وظلت 

�لقر�ء  يجذب  �لذي  �لأنيق  طباعتها  �سكل  على  حمافظة 

لقتناء �أعد�دها و�لحتفاظ بها يف مكتباتهم.

يف  ظني  تخّيب  مل  ولعلها  »ن��زوى«،  جملة  عهدُت  وكما 

تعزيز  يف  �ملهم  دوره��ا  عن  تتخلَّ  فلم  �لأي��ام،  من  يوم 

قيمة �لثقافة و�لفكر و�حرت�م عقول قر�ئها، ومل تنُح �أبًد� 

�لثقافية  �ت�سمت بها بع�س �ملجالت  �لتي  باجتاه �خلفة 

�لتي �عتمدت على مو�د �سحفية �رشيعة �لتجهيز، ل حتمل 

�أية قيمة ثقافية، لكنها �رشعان ما �نتهت �رشيعا ومل يعد 

يذكرها �أحد �لآن من �لقر�ء �أو �ملثقفني.

وميكننا �لقول �إن �ملجلة بالفعل قاومت فعل �لزمن �لذي 

�لدور  بانتهاء  ينتهي  �فرت��سيا  عمر�  جملة  لأي  يجعل 

لهذه  �لكبري  �ل�سمود  هذ�  ولعل  �أجله،  من  �سدرت  �لذي 

�ملطبوعة �لثقافية �أمام �ملتغري�ت �ملتالحقة �لتي جعلت 

كان  ما  يتوقف،  �ملهم  �لتاريخ  ذ�ت  �ملجالت  من  عدًد� 

ت�ستند  و��سحة  و��سرت�تيجية  روؤي��ة  وجود  لول  ليحدث 

عليها جملة »نزوى«، وتتعامل معها باعتبارها م�رشوعا 

ثقافيا كبري� لي�س له �سقف حمدد، يتجدد من حني لآخر، 

خُّ باملجلة يف �أعد�دها،  بفعل �لدماء �ملتوهجة �لتي ُت�سَ

عرب كتابات جديدة لعدد من �ملبدعني.

 جملة عربية مثل »نزوى« �حتفت 
َ
ويف حدود علمي، مل �أر

�سو�ء  �مل�رشيني  �ملبدعني  بكتابات  �لحتفاء  هذ�  كل 

بهذ�  �ل�سابة  �لأجيال  من  �أو  �لقدمية  �لأجيال  من  كانو� 

�لقدر من �ملحبة و�لتقدير �لذي �سهدناه من هيئة حترير 

رئي�س  �لرحبي  �سيف  �لكبري  �ل�ساعر  من  خا�سة  �ملجلة 

حتريرها.

�لذين  �ملحظوظني  �ل�سعر�ء  من  نف�سي  �أعترب  ولعلي 

فر�سة  ومنحتهم  لهم  ون�رشت  »ن��زوى«  جملة  �سجعتهم 

ولزلت  �لعربي،  �لوطن  من  كبرية  �أ�سماء  و�سط  �لوجود 

ر�أي��ت  حني  غمرتني  �لتي  �لعارمة  �لفرحة  تلك  �أذك��ر 

2004، فقد  �أعد�دها عام  �أحد  ق�سائدي من�سورة يل يف 

كانت مفاجاأة �سارة ل�سابة مثلي يف ذلك �حلني، ولز�لت 

�لفرحة تتكرر كلما �رشفتني جملتي �لعزيزة بن�رش ق�سيدة 

�أو مقال.

حدود  جتاوزت  يف  نحجت  نزوى  جملة  �إن  يقال  و�حلق 

كونها جملة عمانية لت�سبح بيتا للمبدعني �لعرب جميعا 

من  نف�سه  �لبيت  باأهل  �حتفت  ما  �أك��رث  بهم  فاحتفت 

كّتابها �لعمانيني �لذين �أثبتو� ح�سورهم �لإبد�عي، حيث 

�حلارثي  جوخة  �لكاتبة  بفوز  �لعام  هذ�  جميعا  �سعدنا 

بجائزة »مان بوكر �لدولية« عن رو�يتها »�سيد�ت �لقمر«، 

�ملبدعة  وللمر�أة  �لعربي  لالإبد�ع  كبري�  ن�رش�  و�عتربناه 

�لتي  �لعربية  بلد�ننا  بع�س  يف  ل�سيما  خا�س،  ب�سكل 

�أ�سري نظرة دونية للمر�أة، ويقلل من  ماز�ل �لبع�س فيها 

قيمة �لإبد�ع �لذي تكتبه، وير�ه دوما �أقل قيمة مما يكتبه 

�ملبدع �لرجل. 
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خب!« سخب!« سخب!«  سأتينا من غري �سأتينا من غري � أتينا من غري �اأتينا من غري �ا ات تات ت     »�ل�سنو�

�أوفيد 	 	 	 	

    

��دس��دس��د�ر �جلديد  سلإ���سلإ��� �ن ن ع��ن ن ع��ن � ال�ال�ال ���� �لإع��لإع� �ق ف��ق ف��ق � �رت�ي��رت�ي��رت� ع��ادة م��ا 

طق�س  مع  ة، 
ّ
طق�س لعاملي مع  طق�س لعاملية،  مع  ة، 
ّ
لعاملي
ّ

� �لثقافية  �لأو�ساط  بع�س بع�سيف  سيف 

ة 
ّ
ة لعائلية لعائلي
ّ
لعائلي
ّ

عات �
ّ
عات لتجمعات لتجم
ّ
لتجم
ّ

 ما �أجو�ء �
ّ
به �إىل حد
ّ
به �إىل حد
ّ

به �إىل حدسبه �إىل حدس سحتفايل ي�سحتفايل ي� �

ع. ذلك  ع. سع. سّ سلر�سلر� بية �
ّ

بية سبية س ل�
ّ
ل�
ّ

سل�س �حلميمة، �لتي حتتفي بولدة �

دسدسد�ر، غالبًا ما تغتنم  سلإ�سلإ� أن ساأن ساأن � ساة ب�ساة ب�
ّ
ة ب�ملعنية ب�ملعني
ّ
ملعني
ّ

�سة �
ّ
�سة ؤ�س�سة ؤ�س
ّ
ؤ�س
ّ

ؤ�سوؤ�سو وملومل � ّ�أّن�أن

لفيفا 
ّ
مسمسم ي� جمع،  فيها  يلتئم  ي�سلتي  جمع،  فيها  يلتئم  سلتي  � �ملنا�سبة  هذه 

م 
ّ
لتقد
ّ
لتقد
ّ

من رجال �لفكر و�لأدب و�ل�سيا�سة و�لإعالم، 

�ملحتفون خالل  سب، يحر�سب، يحر�س �من �من �ل�رش� من ة من ة 
ّ

ة سة س نوعية خا�
ّ
نوعية خا�
ّ

سنوعية خا�س

ة، 
ّ
ة، حية، حي رشينات بحركة م�رشينات بحركة م�رش ينات بحركة م�لقنينات بحركة م�لقّن فرتة تقدميه على فتح �

در عنها سدر عنها سدر عنها  سلتي ي�سلتي ي� � �ل�سيف،  رش ما �رش ما �رشبة 
ّ
�إىل حد به 
ّ
�إىل حد به 
ّ

�إىل حدس �إىل حدسبه  به  ست�ست�

مبثابة  يكون  مبثابة ساء،  يكون  مبثابة ساء،  يكون  اء،  سلف�سلف� � يف  قوي �أكو�ستيكي  د 
ّ

قوي �أكو�ستيكي  د 
ّ ّ

ترد

مبلء  و�إي��ذ�ن��ا  �ل��ولدة،  تعميد  عن   
ّ
ر�سمي رشؤ�رشؤ�رّش  ؤ�وؤ�و وموم

ي�رشب  كي  و�ح��دة،  دفعة  عاليا  ورفعها  �لأق��د�ح، 

�إعالن  بعد  مبا�رشة  �جلديد،  �ملولود  نخب  �جلميع 

أمل فيها اأمل فيها اأمل فيها �أن  التي يالتي ي وره سوره سوره عن �لأمنية، � سملحتفى مبن�سملحتفى مبن� �

دسدسد�ره، يف م�سار رحلته �إىل مالقاة  س �إ�س �إ� يحالف �حلظُّ

دور سدور سدور  � �س  س 
ُ
احب
ُ
احب
ُ

احبساحبس ي� مثال،  ي�سليونان  مثال،  سليونان  � ففي  �جلمهور. 

فيه  يتمّنى  بنذر  يتمنى احبه  بنذر  ى احبه  يتمنس بنذر  يتمنساحبه  بنذر  احبه  � �س  س  تعهُد جديد،  تعهدأليف  جديد،  دأليف 
ّ
تعه جديد،  أليف 
ّ

تعها جديد،  تعهاأليف  جديد،  أليف  ت تا  ا  �أي
ّ

�أي
ّ

د«، 
ّ
جي جيد«، كل  د«، كل 
ّ
جي كل 
ّ

جيس جيسكل  كل  ب� ب�سلإبحار،  سلإبحار،  � اقساقساّق م� م�سلكتاب  سلكتاب  � ل 
ّ
ل يتحمل يتحم
ّ
يتحم
ّ

»�أن 

و�سائل  وركوبه  �ملطبعة،  من  دسدسد�ر  سلإ�سلإ� � خروج  ّلأّنلأن

لقر�ء، 
ّ
لقر
ّ

� �أر���س �أر���سىل  سىل  � ول سول سول  للو� للو�سة  سة 
ّ
للو�وجي�ستيكي للو�وجي�ستيكية  ة 
ّ
وجي�ستيكي
ّ

وجي�ستيكيللوجي�ستيكيلّل � قل لنقل لّنقل  �

عة، 
ّ
ملتنو
ّ
ملتنو
ّ

� �لأه��و�ء  من  جغر�فية  على  تتوّزع  �لتي 

ة 
ّ
ة فكرية فكري
ّ
فكري
ّ

أهولة مبناخات اأهولة مبناخات اأهولة مبناخات  ااري�س خمتلفة مااري�س خمتلفة م اري�س خمتلفة مساري�س خمتلفة مس سوعلى ت�سوعلى ت�

به سبه سبه  ت� ت�سة  سة 
ّ
ملحمي رحلة  مبثابة  هو  ت�ة،  ملحمية  رحلة  مبثابة  هو  ت�ة،  ة 
ّ
ملحمي رحلة  مبثابة  هو  ة، 
ّ

ملحميَل رحلة  مبثابة  هو  ملحميلة،  رحلة  مبثابة  هو  ة،  لكلّك كسكس س�س�
ُ
م م�ة  �ة 
ُ
م ة 
ُ ّ

مونف�سي مونف�سية  ة 
ّ
ونف�سي
ّ

من  �أولي�س  فيها  لقي  �لتي  �لأودي�سا،  �لو�قع  يف 

تكون  ل فقد  �لكثري.  يء سيء ّسيء  سل�سل� � و�خلطوب  �ملغامر�ت 

مانات سمانات سمانات  س ب�س ب� أمونة، واأمونة، واأمونة، ول خمفورة �أبد� ار مار م دسدسد� سلإ�سلإ� رحلة �

احبها ساحبها ساحبها  � جهد  �سل  جهد  سل  تكّل �أن   � جهد  تكلل  �أن   � جهد  تكّلل  �أن   ّ يفرت�س يفرت�سلتي  سلتي  � المة ل�سالمة ل�سالمة 
ّ
ل�س
ّ

�

تنفتح  �أن   �
ّ
جد �ملمكن  من  ��ا من��ا مّن��ا  و�إ و�إلّظفر،  و�إلظفر،  فر،  � بتيجان 

ة« على دروب من �لتيه �ملباغت، 
ّ
ة« على دروب لبحرية« على دروب لبحري
ّ
لبحري
ّ

م�سار�تها »�

ى 
ّ
دسدسد وتت� وتت�سعيدة،  سعيدة،  وتت�ل�س وتت�ل�سعيدة،  عيدة، 

ّ
ل�س
ّ

� �لغري  آت اآت اآت  املفاجاملفاج � فتو�جهها 

عن  �لكتاب  لسلسّل في� معاك�سة،  في�سقيل  معاك�سة،  سقيل  وعر� متاعب  لها 

يلحق  قد  كما  عليه1،  �ملعقودة  �لأه��د�ف  حتقيق 

�رحتالها  م�سار  لينتك�س  باملجّلة،  لينتك�س لذريع  باملجلة،  لينتك�س لذريع  ة،  � لسلسُل سلف�سلف� �

هو، ل�سهو، ل�سهو، ويطويه 
ّ
ل�س
ّ

رشويرتك�س، ثم �رشويرتك�س، ثم �رشعان ما يلفه موج �

ى سى سى �لكّل سلكامتة، كي يتال�سلكامتة، كي يتال� �سيان لن�سيان لّن�سيان يف �لأغو�ر � رمل �

يف قر�ر غري رحيم.

إناإناإّن ات، فات، ف دسدسد�ر� سلإ�سلإ� � س هو قدر بع�س هو قدر بع�س     لكن، �إذ� كان هذ�

باحلظوة،  يظفر  �أن  يلبث  ما  �لآخر  ها سها سها  بع� بع�سطالع  سطالع 

دوره يكون سدوره يكون سدوره يكون  س �س � ّيبه، لأّنيبه، لأن يبه، لأنسيبه، لأنس سعود من ن�سعود من ن� عود من ن�ل�سعود من ن�ل�س
ّ
ل�س
ّ

فيغدو �سعد �

اغل ساغل ساغل  سلنا�س، �أو �سلنا�س، �أو � متز�منا مع حاجة ما لدى فئة من �

أتي اأتي اأتي  املجتمع، فياملجتمع، في ة من �رش�ئح �
ّ
ة من �رشئرة مهمة من �رشئرة مهم
ّ
ئرة مهم
ّ

وسوسو�غل د� سمن �سمن �

�لذين  �ء، 
ّ
�رل��ق��رل��ق��ر � لنتظار�ت  ة 

ّ
ة فعلية فعلي
ّ
فعلي
ّ

��ستجابة  بذلك 

مبا  معه  ويتجاوبون  ودعم،  مب��وؤ�زرة  مب��ونونه  ونونه  مب��س مب��سنونه  نونه  سيحت�سيحت�

أثري، اأثري، اأثري،  التالت و� ولتحّقق  ولتحقق  ق  � �إىل  بها  ويدفع  رهاناته،  د  بها سّ ويدفع  رهاناته،  بها سد  ويدفع  رهاناته،  د  سيع�سيع�

�لأمر حتديد�،  �خل �أو �خلارج. ويف هذ�
ّ
لد
ّ
لد
ّ

�سو�ء يف �

�ملجلة  �ع ق��ع ق��ع  و� ع��ن  واآل��ه  ع��ن  واآل��ه  ع��ن  آل��ه  وم�� وم��الكتاب  الكتاب  � ح��ال  ح��ال يختلف  �ال يختلف 
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،

مقام ال�شبوة وبرج الهوى املتجدد

* كاتب ومرتجم من �ملغرب



ْنقلب 
ُ
م على  ي�سغط  �لذي  �لإك��ر�ه  لأّن  وم�سريها، 

د ماآب 
ّ
�ملجلة، يكون �أكرب بكثري من ذلك �لذي يحد

بال�رّشورة   
ّ

تعرب ل  �ملجاّلت  �أّن  د�م  ما  �لكتاب، 

عن  ول  فيها،  ين�رشون  �لذين  �لأ�سخا�س  �آر�ء  عن 

ه 
ّ

توج عن  معزل  يف  �لبحتة2  ة 
ّ
�لفردي مو�قفهم 

�لُكتب،  تاأليف  يف  يح�سل  مثلما  �لتحرير،  هيئة 

تتجاوز  ر�ت 
ّ
ت�سو عن  �لغالب  يف   

ّ
تعرب هي  و�إمّن��ا 

تها حتمل 
ّ
�لأفر�د، لت�سمل �إطار� و��سعا، �أو هيئة برم

جماعة،  ا 
ّ

رمب �أو  ما،  م�رشوع  حتقيق  كاهلها  على 

ة، كّلما توّفرت 
ّ
�أو حتى �رشيحة �جتماعية. ومن ثم

�لكفيلة  ية 
ّ
�ل�سح �لّظروف  �ملجلة  حترير  لأ�رشة3 

بحقيق تفاعل متناغم يتالءم و�لأهد�ف �ملتوخاة 

حّظها  �ملجلة  تلك  لقيت  كّلما  �سدورها،  ور�ء  من 

ثالثة  وهي  و�ل�ستمر�رية،  و�لنت�سار  �لنجاح  من 

عنا�رش متو��سجة يف �أهد�ف كّل جملة، ما د�م �أّن 

�لّنجاح ل يقا�س �إل بقدر �لنت�سار �لذي حتّققه هذه 

ة، و�ل�ستمر�رية �لتي حترزها 
ّ
�سمن جمال �ملقروئي

على مد�ر �لأعو�م و�لعقود.

    ولعل حال »نزوى« لأكرب قرينة كفيلة باأن ت�سهد 

�ملجلة  هذه  قدرة  �أّن  ذلك  �لأم��ر،  هذ�  ة 
ّ
�سح على 

من  �أكرث  على  ار 
ّ
جب ب�سكل  �لنفتاح  على  �لر�ئدة 

يف  �لثبات  �سيغة  يتخذ  �نفتاحا  فكري،  جم��ال 

له، و�سيغة �لنتقال من و�سع وحال �ىل و�سع 
ّ
حتو

 على �لدو�م، �ىل 
ّ
عدهما �مل�ستقر

ُ
وحال �آخرين يف ب

نبلها  منطلق  من   �� حتريرها  �أ�رشة  حر�س  جانب 

��ستقطاب،  على   ���� �مل��ع��ريف  وكرمها  �لأخ��الق��ي 

لالأقطار  �لعابرة  �لأ�سماء  من  �لعديد  و��ستكتاب 

�أو  �أو �ملخ�رشمة،  �سة، 
ّ
�ملكر �سو�ء منها  و�لأجيال، 

خطاهم،  �سون 
ّ
يتلم ز�ل��و�  ما  �لذين  �ل�ّسباب  حتى 

�أي�سا على جعل  �لتحرير  �أ�رشة  �إ�سافة �ىل حر�س 

ة �لأبعاد، ل تكّف عن مقاربة 
ّ
ة ح�ساري

ّ
�ملجلة من�س

ة 
ّ
�أ�سئلة �حلد�ثة وما بعدها مبختلف جتلياتها �لأدبي

جغر�فية  ع 
ّ
تنو تر�عي  مقاربة  ة، 

ّ
و�لفكري و�لفّنية 

م�ستويات  �ختالف  �لعتبار  بعني  وتاأخذ  �لقر�ءة، 

ة 
ّ
�لإيجابي مات 

ّ
�ل�س ه��ذه  ك��ّل  �لعربي؛  مناخها 

ة 
ّ
حقيقي جناح  �سمانة  �سّكلت  ة 

ّ
�خلا�س و�ملز�يا 

و�لتوّطد  �لبقاء  و�سع  ل�ها  كفلت  لأّنها  ل�«نزوى«، 

زة يف �لعامل �لعربي، 
ّ
ة متمي

ّ
�إىل �لآن، كمجلة ف�سلي

بق يف م�سمار �لبحث عن 
ّ
وجعلتها تفوز بق�سب �ل�س

�متد�د  على  ��سخني، 
ّ
�لر و�لإجادة  �لتمّكن  �إمكانية 

خم�س وع�رشين �سنة. فقد ��ستطاعت »نزوى« بذكاء 

قر�ءة  �لفائق، وحكمتهم يف ح�سن  هيئة حتريرها 

�ملا�سي و�حلا�رش و��ست�رش�ف �مل�ستقبل، �أن جتعل 

من نف�سها �سليلة جمالت طليعية كربى يف �لوطن 

ق 
ّ
تعم ظّلت  ر��سخ،  �أدب��ي  جمد  وو�رث��ة  �لعربي4، 

جذوره �لأثيلة يف تربة متتد من �خلليج �إىل �ملحيط، 

مبا ت�ساهم بالإ�سافة �ىل ر�سيده �إ�سافات نوعية، 

غونتبريغ  ة 
ّ
جمر �أّن  تدرك  دة 

ّ
متجد ة 

ّ
من�س جعلها 

دة يف وجودها �سمن ع�رش �ل�ّسا�سات و�لف�ساء 
ّ
مهد

وجه  يف  ي�سمد  �أن  ميكنه  �ل���ورق  و�أّن  �لأزرق، 

ة 
ّ
�لو�سائط �لفرت��سية، �رشيطة �متالك �إر�دة حقيقي

ع عليها 
ّ
ملمانعة ثقافة �لاّليت Light، �لتي ت�سج

و�ْسيال ميديا، يف نزوعها �ملتو��سل �ىل 
ّ
و�سائط �ل�س

ا 
ّ
تفريخ مظاهر �لبتذ�ل و�لتفاهة، �لتي ت�ستفيد مم

مه �مليدوقر�طية5.
ّ
تعم

�أر�د  �لذي  �لتحرير،  ز يف 
ّ
�ملمي �إّن خّط »نزوى«      

�لثقافية من جهة،  ان 
ّ
�سفرية عم تكون  �أن  للمجّلة 

جهة  من  و�لآن  هنا  ة 
ّ
�لعربي �لثقافة  حال  ول�سان 

 
ُ
ربح ت��ني: 

ّ
م��ر للفوز  فر�سة  �ملجّلة  منح  �أخ���رى، 

�إذ�  هذ�  �أّن  بحكم  وتاأطريه،  �خل 
ّ
�لد تاأهيل  فر�سِة 

�أدنى  غري  من  �سي�سّكل  �ملاأمولة،  بالكيفية  تاأّهل 

�سك دعامة ل ي�ستهان بها يف تر�سيخ �خلّط �لثقايف 

 �لفوز برهان �لنفتاح 
ّ
لتو��سل �لذ�ت مع �لغري، ثم

�خل ور�ف��ده يف 
ّ
�لد �ل��ذي هو ردي��ف  على �خل��ارج 

�أد�ة  هي  �إمّنا  �نفتاح  عملية  كّل  لكون  �لآن،  نف�س 

�إخ�ساب للّذو�ت، و�آلية للخروج من �رشنقة �لتقوقع 

�ملميتة، ما د�م �لنفتاح هو �لو�سيلة �ملثلى لربط 

بالكّل  �جلزء  و�سل   
ّ
ثم ومن  باآخرها،  �لذ�ت  �أ�سئلة 

وحلم م�سري �لأنا بالغري. وبهذ�، ��ستطاعت »نزوى« 

كما  �خل، 
ّ
�لد على  ب�سوئها   

ّ
ت�سع منارة  تكون  �أن 

�لأدب  �أ�سئلة  جعلت  وبذلك،  �أي�سا.  �خل��ارج  على 

�أدِب  �أ�سئلة  تقريبا،  هي  عمان  يف  و�لفّن  و�لفكر 

�لأفق  هذ�   �� �حلد�ثة  و�أّن  بكاملها،  ٍة 
ّ
�أم وفنِّ  وفكر 

ول  �آخ��ر،  دون  مكان  على  تقت�رش  ل   �� �مل��اأم��ول 
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�سمويل  م�رشوع  هي  و�إمّنا  غريه،  دون  زمان  على 

ريورة، ل يلبث �أن يطرح 
ّ

د و�ل�س
ّ
منفتح على �لتجد

�أو هنالك،  �أو هناك  �أكّنا هنا  �سو�ء  �لأ�سئلة،  علينا 

كفيل  معريف  �أفق  عن  للبحث  هممنا  وي�ستنه�س 

�مل�رشق  �ألقه  يف  �مل�سرتك،  �لعربي  ما�سينا  مبجد 

يف �لذ�كرة وعر�قته �مل�سهود لها على �لأر�س.

، فاإّن م�رشوع »نزوى« �ملعريف و�لفّني 
ّ
    ومن ثم

بالعدد  نحتفل  ونحن  �ليوم،  يطالبنا  و�حل�ساري 

�ملائة �لذي هو عدد م�سبع برمزية دينية و�سحرية 

مّنا  تقدير�  و�إكبار  �إج��الل  وقفة  نقف  �أن  ك��ربى، 

كاّفة  لبث  ما  �لذي  ار، 
ّ
�جلب �لربوميثيو�سي  للجهد 

رغم  مونه، 
ّ
يقد �ملقتدرة  حتريرها  �أ���رشة  �أع�ساء 

ة، حتى تخرج 
ّ

ة �خلا�س
ّ
�ن�سغالتهم �لد�رية و�لأدبي

�ملجّلة يف �أح�سن حّلة وحال، و�أن ت�سل �ىل جميع 

تق�سري  �أو  ت��و�ن  ول  تلكوؤ  دون  ة؛ 
ّ
�لعربي �لأقطار 

�لأول  �لعدد  فيها  �سدر  �لتي  �ل�سنة   ،1994 منذ 

�لتي  بورة 
ّ

و�ل�س �لنبيلة  �لأ���رشة  هذه  �ملجلة.  من 

و�زنة،  ة 
ّ
�أدبي قامات  من  �أفر�دها  جميع  يت�سّكل 

ت�ستلزم  قاطبة،  �لعربي  �لوطن  �أو  ان 
ّ
عم يف  �سو�ء 

مّنا  ة 
ّ
حتي �لقبعات،  �أفر�دها  لكاّفة  نرفع  �أن  مّنا 

وتقدير� و�حرت�ما لها، لكونها ��ستطاعت �أن جتعل 

د �لعز�ئم 
ّ
من �حللم �أمر� و�قعا، ومن �لأمل طاقة جتد

ي�ستحث على مو��سلة  �أفقا  و�لهمم، ومن �ملرجتى 

 �أن يقا�س 
ّ
�لإبحار. و�إذ� كان من غري �ملمكن للحب

عن  تكّف  ل  عاطفة  لأّنه  حّققه،  �لذي  �لعمر  مبدى 

�لفرن�سي  �لفيل�سوف  قال  مثلما  با�ستمر�ر،  �لتوّلد 

نا لنزوى ولأ�رشتها �لكرمية 
ّ
بليز با�سكال، فاإّن حب

�لآن،   
ّ
حلد �أجن��ز  ما  مبقد�ر  يحت�سب  �أن  ينبغي  ل 

و�إمنا مبقد�ر �حللم �جلماعي �لذي يوؤّلف بني قلوب 

�ئها، �لذين يحملون ل�ها يف بوؤبوؤ 
ّ
جميع ُكّتابها وقر

من  وم�ستعلة،  ة 
ّ
حي تز�ل  ما   

ّ
حب جذوة  وجد�نهم 

�ملحيط �ىل �خلليج.

الهوام�ص

ة �لعديد من �لكتب �لتي ميكن و�سمها � جتاوز� � بالفا�سلة 
ّ
ثم  �   1

�س لها در��سات م�ستفي�سة، 
ّ

Ratés، وهي تغري حقا باأن تخ�س
�إ�سكاربيت  روبري  �أن�ساأه  مثلما  �لأدب  �سو�سيولوجيا  نطاق  �سمن 

�لبو�عث  �لك�سف عن  �أجل  فرن�سا، من  Robert Escarpit يف 
�سياقات  �سمن  بالف�سل،  يوؤول  م�سريها  جعلت  �لتي  و�لأ�سباب 

ثقافية معينة.

�لأوىل لكثري من �ملجالت  فحة 
ّ

�ل�س �أن نقر�أ يف  من �ملعتاد   �   2
 عن ر�أي �ملجّلة، و�إمّنا عن 

ّ
هذه �لعبارة: »�ملو�ّد �ملن�سورة ل تعرب

 عن وجهات نظر كّتابها، 
ّ

ر�أي �أ�سحابها«، �أو هذه: »�ملقالت تعرب

لكّن  �آر�ء«.  من  بها  يرد  ا 
ّ
عم م�سوؤولة  بال�رشورة  لي�ست  و�ملجّلة 

�سوى  لي�ست  �لتحرير،  �أ�رش  تعلنها  �لتي  وغريها  �لحرت�ز�ت  هذه 

بينما  ة، 
ّ
�لقانوني �مل�سوؤولية  من  ب 

ّ
للتهر »م��اك��رة«  حم��اولت 

د 
ّ
جمر لأّن  �لأ���رش،  هذه  �أف��ر�د  حّق  يف  ثابتة  �لثقافية  �ملتابعة 

��ستجابة  �ختيار مادة معينة من بني مو�د كثرية، يعني �سمنيا 

�أع�ساء  تلك �ملاّدة ملعايري معرفية وفكرية و�أدبية، �لتي يحملها 

هيئة �لتحرير. ومن ثم، ل يبقى ملثل هذه �لحرت��سات من معنى، 

يف  �ملح�س،  �لقانوين  نطاق  �سمن  نت�سوره  �أن  ميكن  ما  �للهم 

عالقة �ملجالت باجلهات �لكفيلة مبتابعتها ق�سائيا، وح�سب.     

�ملجلة،  تركيب  ة يف 
ّ
مهم مركزية  دللة  »�لأ���رشة«  ملفهوم   �   3

�لعالقة  طبيعة  على   � و�إيجابا  �سلبا   � بقوة  تنعك�س  �أّنها  بحكم 

ة 
ّ
و��ستمر�ري جناح  على  وتوؤثر  �لتحرير،  �أع�ساء  بني  �ملفرت�سة 

نني لهيئة 
ّ
�لأع�ساء �ملكو �أن هوؤلء  �سدور �ملجلة؛ وهو ما يعني 

ة، 
ّ
�لتحرير، ل ين�سبطون فيما بينهم ملجرد عالقات �إد�رية تر�نبي

بع�سهم  تقارب  يف  ت�ساهم  وثيقة،  ووجد�نية  فكرية  لعرى  و�إمّنا 

لبع�س، وتوؤثر �إيجابيا على م�رشوع �ملجلة.  

�ملحاباة ول �لتمّلق �أبد� �لإقر�ر باأّن »نزوى«  باب  من  لي�س   �   4
ل جمالت 

َ
�سا من ِقب

ّ
هي وريثة لرفعة ثقافية، و�رشف معريف تاأ�س

ر�ئدة من قبيل: جملة �لآد�ب، و�سعر، و�لق�سة، و�لكاتب، و�لعربي،،، 

ت�ستفيد  �أن  ��ستطاعت  كونها  على  يقوم  »ن��زوى«  �رشف  �إّن  �لخ. 

ل  بن�سيب  �أي�سا  تفيد  و�أن  �لكبري،  �ملجالتي  �لزخم  هذ�  كّل  من 

�مل�سهد  �إىل  ت�سيف   �أن  ��ستطاعت  �أن  يعني  ما  به، وهو  ي�ستهان 

ثقافية  مل�سات  �خلليج،  �ىل  �ملحيط  من  �ملمتّد  �لعربي  �لثقايف 

عة بنكهة �لّد�خل �لعماين، و�خلارج �لعربي، و�لمتد�د 
ّ

�أخرى مر�س

�لكوكبي.  

 Alain Deneault 5  � ير�جع كتاب �ملفّكر �لكندي �ألن دونو
�لذي   ،La médiocratie �مليديوقر�طية  بعنو�ن:  �ملو�سوم 

و�سائط  وت�سيعها  �سها 
ّ
توؤ�س �لتي  �لتفاهة  �سلطة  عن  فيه  يك�سف 

يا�سة 
ّ
�ل�س و�أباطرة  �لقت�ساد  عمالقة  مع  كبري  بتحالف  �لإعالم، 

�لتي  خافة 
ّ
و�ل�س د�ءة 

ّ
�ل��ر �مرب�طورية  �س 

ّ
تتاأ�س وبذلك،  �هنة. 

ّ
�لر

ة و�مل�سّطحة، �لتي تعتمد على 
ّ
طحي

ّ
ع على �أمناط �لثقافة �ل�س

ّ
ت�سج

ة. �سدر �لكتاب عن 
ّ
قيم �ل�ستهالك �ملبتذل ب�ستى �أ�سكاله �لتب�سيطي

  .Québec 2015 لكيبيك� LUX من�سور�ت لوك�س
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�أل  عليها  يجب  �لأدبية  للمجلة  ح��دود  هناك  هل   

جتتازها؟! ماذ� عن �حلدود بني ما ميكن �أن يكتب، 

وما ميكن �أن يعا�س، وما ميكن �أن ين�رش؟! �أين تقف 

�ملجلة بالتحديد، هل هي بني �لقارئ و�لكاتب؟! �أم 

بني �لفرد و�ملجتمع، �أم بني �ل�سيا�سي و�ملثقف؟! �إىل 

�سيكون  حلا�رش  للقدمي،  �أم  للجديد  تنحاز  جهة  �أي 

نو�ة مل�ستقبل غري موثوق، �أم تنحاز ملا�س موثوق 

�ستجعل  �لذي  �لإط��ار  ما  �لتاريخ؟!   بذ�كرة  م�سفد 

�لآخرين يدورون يف فلكه، وما �ملعرفة �لتي تقوم 

بن�رشها؟ تنحاز لليمني �أو �لي�سار لالأعلى �أو �لأ�سفل، 

تثوير،  �أم  تنوير،  �أد�ة  للهام�س؟ هل تكون  �أو  للمنت 

�أم تدوير؟! ما هي �لهوية �لتي ترغب يف �لنغما�س 

�لتي  �لر�سالة  ما  لها؟  �لآخ��ري��ن  ودع��وة  د�خلها 

و�لقارئ  و�ملجلة  �لكاتب  بني  عليها  �لتو�فق  ميكن 

ليغدو هذ� �للتقاء جزء�ً من �إثر�ء للفكرة �لإن�سانية، 

�لهدف  يكون  هل  �حلياتي؟  تاريخنا  يف  و�إ�سافة 

�أم لثقافة متهكمة  �لنت�سار لثقافة ر�سينة جافة، 

�سالمة  بفر�س  قائم  هو  ما  على  للبناء  فا�سحة؟ 

�أم لهدم ما هو قائم لبناء �سيء  �لأ�سا�س ومتانته؟ 

عليه  هو  ما  على  �لأمر  �بقاء  �أم  وقوة؟  متانة  �أكرث 

من  �لآخرين  وعلى  علينا  �سغرية  �إطاللة  ويكفي 

حولنا؟

ثم تاأتي �لتفا�سيل �لأقل �رشر�ً، هل تنحاز �ملجلة 

�لأدبية لل�سعر �أم لل�رشد؛ للنقد �أم للت�سكيل؛ للم�رشح 

�أم لل�سينما؛ لالأ�سماء �ملعروفة �أم للتجارب �جلديدة؛ 

للن�س �لبكر �أم �ملعتق. لل�سحكات �لندية �أم لل�سهقات 

�ملتح�رشجة؛ للمر�كز �لثقافية �أم لالأطر�ف، للمحلية 

�أم للعاملية؟؟ 

�أوىل  ل�سنة  �ملجلة  �ست�ستمر  كيف  �لهام�س  ويف 

�ل�سائد  مع  تقاطعها  عن  م��اذ�  وتالية؟!  وثانية 

وعالقتها  و�لثقافية  �ليومية  �حلياة  يف  و�ملاألوف 

م�سابهة،  �إعالمية  و�سائل  من  �لأخ��رى  باخليار�ت 

و�أخرى مغايرة �أكرث و�سوًل للنا�س؟! 

خيار�ت  �لثقافية،  �ملجالت  رحلة  تكون  وهكذ� 

بالقارئ  �لم�ساك  باجتاه  مغوية  وكلها  متنوعة 

و�لكاتب، و�لثابت �لوحيد فيما بينها هو عدم وجود 

)ثابت( ميكن �ل�ستناد عليه طو�ل �لوقت، فاجلمود 

يقتل �أكرث مما تفعل �لو�سائل �لأخرى.ود�ئما هناك 

خيار�ت مطلوب من حمرري تلك �ملجالت �ملفا�سلة 

بينها و�ختيار �ملنا�سب للن�رش على �سفحات �ملجلة 

�لآنية، وما قد يرتتب  �لظروف �ملحيطة  على �سوء 

�أحد�ث م�ستقبلية، وكل عدد  على تلك �خليار�ت من 

للمجلة مبثابة �ختبار جديد على ما ميكنها تقدميه، 

وما ميكن �أن يحتويه �لعدد؛ ما �سيظهر وما �سيوؤجل، 

وجهات  ع�رش�ت  �سيحت�سن  �ل��ذي  �لعام  و�لإط���ار 

�لنظر �لتي تتقاطع �أحيانًا �إىل درجة �لِعد�ء؛ �لطار 

يجمع  مت�سق  ن�سق  وفق  تظهر  �ملجلة   يجعل  �لذي 

تقريب  �لأطياف ويقدم وجهة نظرها، وي�ساهم يف 

وتقل�س  و�ل��وع��ي،  �ملعرفة  ونقل  �لنظر،  وجهات 

م�ساحة �ل�ستات... وعلى �ملتلقني �ختيار ما يتو�فق 
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  �سمري عبد الفتاح *

املجالت الثقافية 

وجملة نزوى املئوية

* كاتب وقا�س من �ليمن



ل  خ��ي��ار�ت  بتقدمي  �ملجلة  قيام  و�لأه���م  معهم، 

 عرب 
ً
�سو�ء عليها،  �حل�سول  عادة  �ملتلقون  ي�ستطيع 

�أو تقدمي روؤى مغايرة ملا  تقدمي �لتجارب �جلديدة، 

هو �سائد. 

مو�د  من  �ملجلة  �أعد�د  �ستحتويه  ملا  روؤية  وو�سع 

خالل فرتة زمنية معينة وفق م�رشوع �أو �إطار معني 

هو �إ�سكالية �أزلية ت�سغط با�ستمر�ر على هيئة حترير 

للمجلة  جديدة  م��و�د  ت�سل  ي��وم   كل  فمع  �ملجلة، 

يرغب كتابها يف ن�رشها؛ �سعر، ق�سة، نقد، ت�سكيل، 

لقاء�ت، م�رشح، �سينما، در��سات متنوعة... و�أحد�ث 

و�لكل يرغب يف  و�حتفالية...  �حتفائية  ومنا�سبات 

�ل�سكوى  و�سد�ع  �ل��ق��ادم...  �لعدد  يف  ن�سه  ظهور 

�لد�ئم: » متى �سين�رش عملي يف �ملجلة؟« �سد�ع ل 

�لر�سائل �لن�سية، لكن ميتد لتو�سيات  يقت�رش على 

وو�ساطات و�أحيانا �إر�ساد�ت وتوجيهات... ويف هذ� 

�خل�سم يكون �ل�سري باإعد�د �ملجلة كال�سري يف حقل 

�أكرث  �لتايل  �لعدد  �ألغام... وكلما �سدر عدد، ي�سبح 

م�سقة وتعقيد�ً.    

�لأحد�ث  على  تقتات  ل  �لف�سلية  �لثقافية  و�ملجلة 

�لآنية، حتى �لأحد�ث �لثقافية �لكربى و�لحتفائيات 

ت�سغط  لكنها  �لآنية،  عن  بعيد�ً  لها  �لرتتيب  يتم 

عندما تاأتي يف �أوقات حرجة. لذ� �لعمل يت�ساعف 

�سدور  موعد  وطبيعة  �لآن��ي��ة  بني  للمزج  حينها 

ملحرري  تكون  �أن  يجب  و�أحيانًا  �لف�سلي.  �ملجلة 

�ملجلة قدرة على �ل�ستب�سار وقر�ءة �مل�ستقبل، مع 

�لثقايف  للم�سهد  وحا�رشة  ما�سية  بذ�كرة  �لتمتع 

وتكون  �لأدبي،  �مل�سهد  �سياق  وفق  �ملجلة  لتتدفق 

م�سايرة له ومتو�فقة معه �أي�سًا، و�أحيانًا موجهة له.

ثم هذ� �ملزيج �لثقايف �ملبهم.. جتارب �إبد�عية �قرب 

�لعرب..  من  بالأدب  �مل�ستغلني  لدى  تيه  رحلة  �إىل 

�للغات  متعدد  ��ستعمار  تولد من رحم  تيه معا�رش 

�إىل  كان،  مهما  �جلديد  ترف�س  �أ�سولية  �إىل  �إ�سافة 

�جتز�ء غري و�ع متامًا من جتارب عاملية، فم�ساريع 

قائم  �لعربي  و�قعنا  يف  هناك-  �أو  -هنا  �لرتجمة 

على جهود فردية تن�سد -بفعل روؤية جمالية خا�سة 

بها- �إىل ترجمة كتاب ما من �لثقافة �لعاملية، ول 

توجد م�ساريع كربى للرتجمة من �لثقافة �لأجنبية 

وملاذ�  ترجمته  يجب  مبا  كامل  وعي  على  قائمة 

�لأدب��اء  �ن�سغال  �سبق  ملا  ي�ساف  ترجمته.  �سيتم 

-لدى  �لأدب  �ح��رت�ف  ففكرة  �خلبز  بلقمة  �ليومي 

�لكثريين- نوع من �جلنون، و�أي�سًا �لأدب و�لثقافة 

على   
ً
���س��و�ء �خل��ي��ار�ت  قائمة  نهاية  يف  �جل���ادة 

�مل�ستوى �لر�سمي �أو �ل�سعبي. 

   ويف هذ� �ل�سدمي.. مطلوب �أن تظهر �ملجلة �لثقافية 

وجتعله  �خلليط  هذ�  تن�سم  �أن  عليها  مبهر،  ب�سكل 

وحيدة،  لي�ست  فاملجلة  جميلة.  ف�سيف�ساء  لوحة 

وهناك �أبو�ب �أخرى مفتوحة للثقافة، و�أي�سًا هناك 

ت�سري  �لثقافية  فاملجالت  ف��رتة...  كل  ُتغلق  �أب��و�ب 

�لتي  �لإعالنات  على  تتغذى  ول  �لذ�تي  بالق�سور 

متدها بطاقة �ل�ستمر�رية. وهي دومًا على ر�أ�س ما 

لذ� كل عدد مبثابة  �لأزمات.  به عند  �لت�سحية  يتم 

�سهادة وفاة �أو �سهادة ميالد. 

ل  �لتي  �لثقافية  �مل��ج��الت  على  ي���زد�د  و�حل��م��ل 

و�أ�سد�وؤها  تت�سع  �لعاملية  فالثقافة  ت�سدر،  تز�ل 

�لإعالم  جمال  يف  �لتكنولوجي  �لتقدم  بفعل  ت�سل 

من  ج��زء�  و�أ�سبح  �لفورية.  و�لرتجمة  و�لنرتنت 

�لذي كانت تقدمه �ملجالت خارج  �ملجال �حليوي 

و�أ�سبح  �ل�رشيع.  و�لو�سول  �ملناف�سة  على  قدرتها 

عليها �لتغلب على �لبطء بتقدمي �ملادة بطريقة �أكرث 

جذب  لت�ستطيع  �ملحلية  بالثقافة  وربطها  حيوية 

�لقارئ.   

لكنها �لآن �ل�سنة �خلام�سة و�لع�رشون ملجلة )نزوى(، 

و�لعدد �ملائة، وهذ� يعني مائة ليلة - م�رشوبة يف 

�لربوفة  خروج  �نتظار  يف  �لأرق  من  �أ�سهر-  ثالثة 

�لأخرية للعدد �جلديد.. مائة ليلة من �لقلق بانتظار 

�سكاوى  و��ستقبال  �لعدد  ل�سدور  �لأوىل  �لفعل  ردة 

و�لتفكري  ليلة  مائة  �لظاهرين.  وتهاين  �لغائبني 

�أم  �لنور  �سريى  وهل  �لقادم،  �لعدد  يف  �لال�سعوري 

�سيكون �لعدد �حلايل هو نقطة �لنهاية؟ و�لأهم هل 

�ملرة  يف  �أف�سل  بعدد  �أنف�سنا  مفاجاأة  �سن�ستطيع 

�ملجلة  �رتباط  م�ساحة  لهذ�  وي�ساف  �لقادمة؟! 

�حلفاظ  ويجعل  قوي،  ب�سكل  ي�سغط  �لذي  �لو��سعة 

على �ل�ستمر�رية مهمة لي�ست ي�سرية.  

�لإجابات  كل  تاأتي  )نزوى(  جملة  من  عدد  كل  مع 
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و�ل�سفحات  للجميع،  �حللم  �لثقافة...  مع  متماهية 

ومو�سيقى  وم�رشح  ورو�ي��ة  وق�سة  �سعر  للجميع 

وت�سكيل وفل�سفة، مع ما يتقاطع من نقد ودر��سات 

�إىل  لت�سل  �جلغر�فيا  يف  وت�ستمر  �لتاريخ  يف  تبد�أ 

من  مزيج  و�لإب���د�ع...  �لأدب  يكون  �أن  يجب  حيث 

ويف  جتاربهم،  مع  �لكتاب  فيه  يتجاور  �لثقافة 

هو  �لأدب  يكون  �لنهاية  ويف  �لفكر  يكون  �لبد�ية 

كاألو�ن  و�لأق��الم  و�ح��دة،  لي�ست  و�لكتابة  �لغاية، 

�ل�سفاف  منها  عميق،  و�آخر  حاد  بع�سها  �لطيف... 

عدد  وكل  عليه.  �لعيون  تتك�رش  �لذي  �ل�سلد  ومنها 

-�لنبع-  من  تبد�ً  عربية  ف�سيف�ساء  يحمل  �أن  عليه 

�جلزيرة �لعربية، لت�سل �إىل �ملر�كز �لثقافية وتنتهي 

هناك على حدود �لأطل�سي وتنادي من هناك بقية 

�لأ�سقاع.

  و�لقارئ ي�ستعد تلقائيًا مبجرد حمله عدد �ملجلة، 

وقر�ءة حمتويات �لفهر�س، ولديه ثالثة �أ�سهر كاملة 

�سفحاتها  عدد  يتجاوز  �لتي  �ملجلة  �أور�ق  ليقلب 

�أدبية  و�أ�سماء  �لكبري،  �لقطع  �لثالثمائة �سفحة من 

تتجاوز �خلم�سني ��سمًا يف كل عدد من كافة �قطار 

�لوطن �لعربي �إ�سافة مل�ست�رشقني و�أدب مرتجم.

ومن  �لثقافية  �ملر�كز  من  للم�ساركة  مدعو  �جلميع 

�لإب��د�ع  هو  �لأه��م  و�ملعيار  �لق�سية...  �لأط���ر�ف 

و�لتجربة �لتي ت�ستحق �أن تو�سع �أمام �لقر�ء و�لنقاد 

و�إخر�ج  كبري  بحجم  �ملجلة  وت�ستعني  و�ملهتمني. 

يف  ومتنوعة  كثرية  ��سماء  تقدمي  لت�ستطيع  ملون 

�لثقافة �لعربية مع م�ساحة منا�سبة للفن �لت�سكيلي 

�أ�سبحت  وهكذ�  و�لنحت،  �لفوتوغر�يف  و�لت�سوير 

يف  تبحر  كبرية  ب�سفينة  تكون  ما  �أ�سبه  )ن��زوى( 

يف   - ��ستمر�ريتها  كذلك  �لعربية.  �لثقافة  ف�ساء 

�آخر  منها  جعل  �لأ�سا�س-  هو  �ملتغري  ��سبح  عامل 

�حل�سون �لتي يتم �للجوء �إليها. 

��سماء كثرية قدمتها )نزوى( للقر�ء و�لنقاد �لعرب... 

ن�سو�س وترجمات وحو�ر�ت ودر��سات ومتابعات، 

جعلها  مما  و�لثقافة،  �لإب��د�ع  على  كان  ورهانها 

ب��الأدب  �مل�ستغلني  من  للكثريين  �أ�سا�سيًا  عنو�نًا 

باآلف  يحفل  �ملجلة  و�أر�سيف  �لعربية.  و�لثقافة 

�خلم�سة  خالل  ن�رشت  �لتي  و�ملو�سوعات  �لأ�سماء 

و�لع�رشين عامًا �ملا�سية. 

هي  )ن���زوى(  جملة  يف  �لن�رش  يف  جتربتي  وع��ن 

جديد  ن�س  كل  فمع  ن�سني،  �أو  و�حد�  ن�سا  تكن  مل 

�أقوم بكتابته �أرغب بالتحليق به يف ف�ساء )نزوى(. 

م�ساحة  جتد  �أن  �ل�سعب  من  كان  ن�سو�س  وهناك 

وهناك  )ن��زوى(..  جملة  ي�سبه  مكان  يف  �إل  للن�رش 

�أي�سًا ن�سو�س جديدة غري معتادة لكّتاب مغمورين 

فر�سة  )نزوى(  يف  وجدْت  �لن�س  د�خل  ومغامرين 

يف  ن�رشها  وكان  و�ملهتمني،  �لقر�ء  على  �لعر�س 

�ملجلة حافز�ً لال�ستمر�رية يف عامل �لكتابة.

م�رشوع  تو�سيع  در��سة  يتم  لو  م�ستقبلي  تو�ز  ويف 

بلغات  بطبعات  �ملجلة  عدد  في�سدر  )نزوى(  جملة 

لتقدمي  �ملختلفة،  �لعامل  مناطق  يف  وتوزع  �أخرى، 

�لثقافة �لعربية لالأخرين.

�لتي  �لقيم  من  )ن���زوى(  جملة  قيمة  تظل  وب��ع��د.. 

�لذكرى  و�ستاأتي  �ملائة،  �أعد�دها  لها خالل  روجت 

م وتقدم روؤيتها 
ّ
�ملئوية �لثانية و�أجيال جديدة تقي

حول �سكل �لثقافة ودور �ملجلة فيها.
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* وتجيء »نزوى« حلقة وصل بين الثقافة العربية 
التي  الُعمانية  والثقافة  للكلمة،  األخصب  بالمعنى 
من  جديد  جيل  بدأ  منذ  ملحوظا  ازدهارا  تعرف 
على  نفسه  يفرض  والنقاد  والقصاصين  الشعراء 
الساحة خليجيا وعربيا، مدفوعا بالسياسة الرسمية 
الحكيمة القائمة على مد الجسور بين السلطة وأهل 
يبدو طموحا  »نزوى«  من  األول  والعدد  الثقافة. 
الفنية  النوعية  أبرزها  لعل  عدة،  مستويات  على 
المجالت  هذه  مثل  عادة  اليها  تفتقر  التي  الراقية 
الصورة  تحتلها  التي  والمكانة  االخراج(،  )دور 
واللوحة والجانب البصري بشكل عام. هناك أيضا 
نقدية وتحليل  المواضيع من ترجمة وكتابة  تنوع 

تاريخي ونصوص إبداعية ..
* الوسط - لندن

* جسر ثقافي يتصل ويتواصل لتحقيق وتوصيل 
تشكل  فهي  اليه.  تتطرق  ما  بشمولية  االبداع 
مشروع نافذة لتبادل الهواء الثقافي باتجاهين بين 
القارئ والكاتب الُعماني والقارئ والكاتب العربي.

* تشرين – سوريا

تستوعب  أخيرا،  يتحقق  وكحلم  كأمنية  تجيء   *
خاللها االبداع الشعري والقصصي والنقد الحديث. 
واضح  تنوع  من  »نزوى«  مجلة  به  تميزت  وما 
لمجمل  وهادفة  واعية  قراءة  الى  بحاجة  فهي 
الموضوعات والنصوص التي احتوتها في عددها 

األول قراءة استدراكية وتفاعلية ومستوعبة.
* ُعمان – مسقط

* نجمة جديدة تنضم إلى سماء الدوريات الثقافية 
المضيئة في فضائنا العربي.. جاءت دون ضجيج 
في  ترفل  الينا  قدمت  بل  كالمعتاد..  صخب  أو 

هدوئها وتدير رؤوسنا بفعل ثقافي وصحفي جاد.
* الرياض – السعودية

* أهمية هذا الحدث الثقافي كونها أول مجلة ثقافية 
من هذا الطراز في ُعمان وتطمح أن تلعب دورا 
نشطا في ساحة الثقافة العربية في منطقة الخليج 

وخارجها.
* القدس العربي – لندن
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وتراث  اصالة  وإنما  فقط،  نفطا  ليس  الخليج   *
االنسانية  والحضارة  الفكر  في  موغل  وتاريخ 
حسنا  انطباعا  األول  العدد  منذ  اعطت  فالمجلة   .
األرض  مشارق  من  العرب  لكل  فهي  للقارىء، 
لمغاربها. فالمكتبة العربية كانت بحاجة ماسة الى 

مجلة فصلية متميزة في قيمة ومستوى نزوى.
* الراية- قطر

* أهمية العدد بتنوعاته الثقافية العربية انه يصدر 
من سلطنة عمان، حيث اليها وإلى مثقفيها ومبدعيها 
على  العرب  القراء  يتعرف  ومفكريها،  وفنانيها 
بالنسبة  والعكس  الكبير..  العربي  الوطن  امتداد 

للقارئ الُعماني المحلي .
* الشروق -اإلمارات

الفصلية  نزوى  مجلة  من  األول  العدد  صدر   *
فكري  هاجس  من  اكثر  ذاته  في  يحمل  الثقافية 
وثقافي وأدبي شديد الحضور على الساحة الثقافية 

وشديد االهمية وااللحاح أيضا.
* الشبيبة- مسقط

المحتوى  حيث  من  زاخرة  »نزوى«  جاءت   *
ومن حيث الشكل واألداء الفني والصحفي الراقي.

* الرياضة والشباب– االمارات

* تطمح مجلة »نزوى« الى ان تكون نواة لفعالية 
على  الثقافية  الجسور  مد  عبر  وابداعية  ثقافية 

المستويين العربي والعالمي
* نصف الدنيا – القاهرة

*  * *  *

* انها مجلة أنيقة، واهم من ذلك انها تتضمن عددا 
االدبية  والنصوص  والمراجعات  الدراسات  من 
االستمرار  دوام  لها  أتمنى  والمشوقة.  الهامة 
ليس  اهتمام  موضع  ستكون  انها  والشك  والتقدم 

في الخليج فحسب، بل في سائر الوطن العربي.
* حليم بركات

* لقد اعجبت بالمجلة، مادة واخراجا، واعتقد ان 
االعداد  لمستوى  جيدا  منطلقا  يشكل  االول  العدد 

المقبلة
* سعدي يوسف

وهي  الجميلة  »نزوى«  صدور  على  اهنئكم   *
تخطو خطواتها األولى بثقة..

* غادة السمان

* صدور العدد االول تميز بمستوى رفيع يندر ان 
تجده في العدد األول من أي مجلة.

* فاضل العزاوي

تحسينها  مهمة  ولعل  المجلة،  إصدار  أبارك   *
ستكون أكثر احتداما ومطالبة.

* ضياء العزاوي

* المجلة ذات مستوى يثير االعجاب حقا.. حيث 
اننا نفتقد المجالت الثقافية ذات المستوى المرموق.

* فخري صالح

مناسب  الحجم  األول:  العدد  صدور  أحيي   *
والغالف االول جميل. ما الحظته في نفس العدد 

ورود بعض االخطاء اللغوية. أرجو تداركها
* شريف الربيعي

وأهنئ  وموضوعاتها..  اخراجها  جدا  سرني   *
على الجهود الثقافية والفنية.

* عبد اللطيف األرناؤوط

* سعدت كثيرا بوصول العدد األول من »نزوى« 
في  المبذول  الجهد  عاليا  لكم  وقدرت  يدي،  إلى 
اعداده واخراجه، بيد أن لي مالحظتين: أوالهما 
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في  المتوافرة  الميزات  من  يستفد  لم  المخرج  أن 
الذي  الكومبيوتر(  )باستخدام  التصميم  برنامج 
يستعمله لتقديم تصميم أجمل للصفحات، والثانية: 
أن )شاعرية( رئيس التحرير أثرت على ما يبدو 
أن  كادت  )شاعرية(  صبغة  فأعطتها  المجلة  في 

تعليه بتنوعها.
* جهاد عبداهلل أحمد

* نزوى موضوعاتها منتقاة بحنكة رغم المجالت 
المغلقة عربيا، نزوى أجمل لو كانت دون اخطاء 

مطبعية ..
* إلياس لحود

* نحن في الخليج بحاجة ماسة للعديد من المجالت 
ابراز  في  الكبير  الدور  لها  يكون  ان  يجب  التي 

الجوانب الثقافية لهذه المنطقة.
* مشاري عبداهلل محمد

واخراجا.  مادة  جيد  والعدد  طموح،  المشروع   *
أسئلة  على  نستيقظ  العربية  الثقافة  في  أننا  ويبدو 
في  تندرج  و»نزوى«  المنابر  يخص  فيما  جديدة 

هذا السياق..
* محمد لطفى اليوسفي

حنو  تجمع  »نزوى«  مثل  إلى  أحوجنا  ما   *
الى مجلة  احوجنا  ما  المستقبل  الماضي وصخب 
تخوض مغامرة الحداثة بال ذكرديات عراك، وبال 
انقطاع أو ضجيج، مجلة ال تكون حداثتها شعارا 

منافقا أو تقليال مجامال.
*  سعيد الغانمي

* لقد سررت بالعدد األول .. خطوة موفقة مضيئة 
على طريق االبداع والفكر الحر الخالق المستنير.

* المهدي أخريف

المغاير كما  * رأيت في »نزوى« مجلة لإلبداع 

هي مجلة للمضيء من التراث.
* غالية خوجة

في  جديدا  وجها  باعتباره  نزوى  مشروع  يبدأ   *
حلم ثقافتنا التي مافتئنا نحلم بها ونضحي من أجلها 

انها مسار جديد للحرية ..
* هاشم شفيق

* افرحني صدور العدد األول من المجلة، ومرحى، 
إذن للجهد المبذول في اعداد واخراج العدد.

* شاكر لعيبي

الطموح  يترجم  ما  األول  العدد  في  لقد وجدت   *
الى منبر ثقافي جاد ورصين وطليعي في الوقت 

نفسه.
* رشيد يحياوي

ارجو  وجذابة،  ثرية  مفاجأة  كانت  نزوى..   *
االستمرار والتطور.

* أنور الغساني

* هذا مجهود ثقافي وفني ضخم ! ولد العدد األول 
تشع  الطبيعي.  النمو  مراحل  كل  اختصر  كبيرا، 
المجلة بالكلمة المنتقدة واللون الطازج واالخراج 

االنيق.
* حسين جمعان

* وأول ما يلفت النظر في مجلة »نزوى« العناية 
الفائقة في االخراج والتصميم الفني المستوحى من 
الحروفية  والتشكيالت  العمانية  واألزياء  الوجوه 
وتشكيليين  لفنانين  الُعماني  التاريخ  من  المنبثقة 
وشمولية  بتنوع  العدد  تميز  كما  عمانيين. 

المواضيع.
* زكية ما هلل
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اإ�سارات

ل ت�ستطيع جملة، �أي جملة ورمبا يف �أي مكان،�أن تر�سم 

مالحمها وحتدد وجهتها منذ �لعدد �لأول �أو �لثاين، لكنها 

حتاول �أن تقدم �ملوؤ�رش�ت �لأوىل لطموحها ووجهتها عرب 

�لدرب �لثقايف �لطويل و�ل�سعب.

ولي�س من �لتهويل يف �سيء �إذ� قلنا �أن �إ�سد�ر جملة ثقافية 

يف  دخول  هو  و�لتنوير  و�لإبد�ع،  �جلدية  يتو�سل  بطموح 

و�لأ�سئلة  �لبحث  مغامرة  �لأنحاء،  من  نحو  على  مغامرة 

ما  وه��و  و�مل�ستهلك  و�ملنمط  �مل��األ��وف  خ��ارج  و�ل�سفر 

�ملتباينة جتاه �ملجلة منذ عددها  �لأفعال  تعك�سه ردود 

و�سحافة  وموؤ�س�سات  كتاب  قبل  من  �أفعال  ردود  �لأول؛ 

�لغالب  وهو  �لحتفاء  بني  ت��رت�وح  خمتلفة  فئات  ومن 

�إليه ون�ستفيد  �لذي ن�سغي  �لنقد �حلقيقي �مل�سوؤول  وبني 

�جلاهل  و�لهجوم  لأه��د�ف��ه،  �لو�عي  �لهجوم  وبني  منه 

و�لعد�ئي، حيث �إن هناك د�ئما ر�أيا م�سبقا ومنذجة عمياء 

ل �سبيل �إىل نق�سها، مع غ�س �لنظر عن �ملجلة و�أهميتها 

يف  و�لتحديثي،  �لتنويري  �ل��دور  هذ�  ومثل  وم�ستو�ها. 

مناح �ستى، رغم كونه �أ�سبح بد�هة ، تظل بد�هة متجددة 

�ل�سجال و�ملر�جع و�ملعطيات، �سمن �رشوط و�قع خا�س 

يف  رمبا  حولها  و�لنقا�س  �ليها  للرجوع  بحاجة  ونظل   ،

�لوطن �لعربي قاطبة، ما �أحوجنا للرجوع �إىل �لكثري من 

بتبيان  ومفكرينا  مثقفينا  قبل  من  وتفح�سها  �لبدهيات 

يف  وم�سارها،  وتاريخها  ملن�سئها  �ملتعددة  �ل�سياقات 

�سادت  �لتي  و�ل���روؤى  �ملفاهيم  كل  �نفجار  �سهد  زم��ن 

برهة و�أف�ست �لوقائع و�لتاريخ بها وبغريها �ىل �لعطب 

و�لهالك.

�رشوط  �سمن  و�لب��د�ع  �لتنوير  ممار�سة  �إىل  �أحوجنا  ما 

و�قع مو�سوم د�ئما من قبل �لآخرين وحتى من قبل �أبناء 

وبذخ  نفط  و�قع  باأنه  ظلما،  وهمومنا،  وقيمنا  جلدتنا 

ولي�س و�قع �إبد�ع و�بتكار.

وعلى هذ� �لنحو ترتفع �سحب �لنفط وملعان �رش�بها عند 

بع�س �لكَتبة لتغطي حقائق �لو�قع �لفعلي، وتغطي قامة 

و�قع  �ىل  بتحويله  �لإن�سان  و�إبد�عات  و�خليال  �لتاريخ 

�خلر�فة و�ل�ستيهام ولتجعل منا رهائن مكفنة ومنمطة 

لهذه �ل�رشنقة من �لآر�ء �ملري�سة و�خلر�فية ، مع �أن �لنفط 

ولي�س  عربية  ظاهرة  بعينها،  وقيم  �سلوك  كنمط  �أ�سبح 

�أ�سري منطقة �أو مناطق وحدها..

ومن �سخرية �لقدر �أن بع�س �لذين ي�ستمون زمن �لنفط يف 

وخارجها  مطبوعاتهم  �سمن   ، عربية  وغري  عربية  بالد 

ويجعلون منه مو�سوع نقد وهجاء، هم �أف�سل �مل�ستفيدين 

منه على �لإطالق : �نه �لف�سام �لعربي يف �أق�سى جتلياته 

و�نحطاطه ..

و�لرد �لوحيد كما �أ�رشت لي�س يف �لنقا�سات �لفر�غية و�إمنا 

�لتفكري  و�إطالق طاقة  و�لبد�عية  �لثقافية  �ملمار�سة  فى 

و�خليال و�لتجديد..

فى كل �حلالت تعك�س هذه �ل�سورة و�سعا طبيعيا لردود 

فعل �لآخرين جتاه �أي م�رشوع �أو روؤية ، خا�سة يف حقل 

�لثقافة و�لفنون و�ملعرفة..

وتاأ�سي�سها فمثل هذ�  فر�غ يف �سنع جملة  ننطلق من  ل 

�لعربية  �لثقافة  �إرث  فاأمامنا  �دع���اء،  حم�س  �ل��ف��ر�غ 

ول  ن�ستطيع  ل  لكنا  ومنابرها،  و�سحافتها  مبجالتها 

�خلا�سة  مبعطياته  �لرث  ذل��ك  ن�سخ  بالنا  على  يخطر 

خ�سم  يف  طموحنا  ي��ذوب  مما  ومكانا،  وتاريخا  زمنا 

للمكان  �خلا�سة  و�لوجهة  �ملالمح  وفقد�ن  �لعموميات 

�لعماين وثقافته وعنا�رشه �ملختلفة ..

وتاريخه  و�إن�سانه  وت�ساري�سه  �ملكان  هذ�  يف  فرحلتنا 

، هو هاج�س جوهري نطل من خالله  تر�ثا ومعا�رشة   ،

�لعربية  �لثقافة  رو�فد  �لتفاعل �خلالق بني خمتلف  على 

وجغر�فيتها �ملتعددة �ملتنوعة ..

ويف �سياق طموحنا �إىل �لتعدد �لعربي و�لتما�س مع ثقافة 

هاج�س  �سمن  و�لجتاهات،  بالتيار�ت  �رة 
ّ
�مل��و �لع�رش 

تكون  �أن  �إىل  نطمح  ومالحمها،  و�إبد�عها  �خل�سو�سية 
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�لآر�ء  حيث  من  و�ساملة  متنوعة  جملة  »ن��زوى«  جملة 

�ملو�د  تنويع  حيث  من  �أو  و�لثقافية  �لفنية  و�لتعبري�ت 

وعدم ح�رشها يف �جتاه و�حد، �أي �أن تكون مر�آة �سمول 

تركيب  حماولة  من  ذلك  يعني  مبا  وفكري  وفني  ثقايف 

عنا�رش جملة تلم �ستات مو�سوعات متتد من �لتحقيقات 

و�لكتابات  �لإبد�عات  حتى  و�لتاريخية  �حلية  �ل�سحفية 

و�سول  و�ملو�سيقية  و�ل�سينمائية  و�مل�رشحية  �ل�سعرية 

�إىل �لتنظري �لفكري و�لأدبي، �سمن وحدة �ساملة تتو�سل 

�ملجلة تطويرها وتو�سيعها، عدد� بعد �آخر..

كل م�رشوع ، وكل و�سع يتو�سل �لآتي و�لأف�سل يف �مل�سار 

و�حللم  �لطموح  �ىل  ي�ستند  �ن  بد  ل  و�حلياتي،  �لثقايف 

و�لأمل باملعنى �لعميق لهذه �لكلمات �لتي ��سُتهلكت يف 

خ�سم ��ستعمال عربي ل ينتج دللة حقيقية بل رمبا ينتج 

عك�س ذلك، فحني ننظر يف و�سعنا �لثقايف ل بد �ن تتعدد 

زو�يا �لنظر لهذه �لو�سعية؛ فال ننظر �ىل �سلبها ومر�بعها 

م�سري  خيار�ت  �أح��د  ذلك  كان  و�إن   ، و�خلالية  �ملقفرة 

و�حليوية  للنهو�س  قابل  هو  فيما  ننظر  لكنا  �لكائن، 

�أن  ي�ستحق  ما  �ىل  وننظر  ومعا�رشة  تر�ثا  و�لنبعاث، 

ندفع له تعب يومنا ومعاناة وجودنا وهو ماثل وموجود 

يف  و�أن  وكتابة  وج��ود  كخيار  قيمته  على  وينطوي 

�إرها�ساته وبد�ياته، نتو�سل �لأنبل و�لأبقى خارج �سخب 

�ل�سطع وبريقه �ل�رشيع ..

�أمن��اط  �أ���س��اب  م��ا  �أ�سابها  كبري  جانب  يف  فالثقافة 

�لذي  و�ل�ست�سهال  �ملظاهر  طاعون  من  و�ل�سلوك  �حلياة 

مهيمنة  ب�رشية  و�سور  وجمالت  �أقالم  نتاج  من  يغرف 

�لنف�س  يف  ومتوح�س  مبتذل  هو  ما  كل  تكري�س  حتاول 

�حلياة  ي�ستهدف  �لذي  �لثقايف  �حليز  و�أ�سبح  �لب�رشية. 

�لروحي  �لرث  وي�ستهدف  و�لأرق��ى  �لأنبل  �سورتها  يف 

للمجتمع و�لأ�سالف كهاج�س جتديد و��ستمر�ر ل منا�س 

�أمر�  عليه  �لإقبال  �أ�سبح  �ملتجددة،  باأ�سبابه  �لأخذ  من 

�سعبا وبحاجة �إىل جهود م�سنية جلزء من هذ� �لقبول ، 

مما يلقي �لعبء �لأكرب و�لأكرث �سفافية للتقاط �جلو�نب 

�مل�رشقة من �لرت�ث ونف�س غبار �لأزمنة عنها بتجديدها 

�حلياة  معطيات  يالئم  �إط��ار  يف  �لأجيال  �إىل  وتقدميها 

و�لع�رش وب�سكل �أقرب �إىل بهجة �ملعرفة و�لأدب.

�رش�ع  كان   ، �لب�رشية  تاريخ  يف  �ل�رش�ع  حماور  فاأحد 

�لذ�كرة بني من يريدون حموها وتدمريها ل�سالح معرفة 

�أو بالأحرى، ل�سالح وهم معريف ل ن�سب له ول جذور   ،

وقيم  �سعوب  �إب��ادة  متت  �لأ�سا�س  هذ�  وعلى  ت��ر�ب..  ول 

وتاريخها  ذ�كرتها  خ��ارج  بها  قذف  حيث  وجمتمعات 

و�أروم��ت��ه��ا  �ل��ذ�ك��رة  على  فاحلفاظ  زم��ان��ه��ا.  وخ���ارج 

قو�م  على  حفاظ  هو   ، �لأجيال  عرب  �ملتنا�سل  ون�سبها 

�ل�سريورة �لطبيعية لتاريخ  �لفرد و�ملجتمع وحفاظ على 

�لإن�سان . وما �لرت�ث و�لتحديث �سوى مظهرين ين�سويان 

بال�رشورة يف هذ� �ل�سياق وخارج �أي جدل عقيم، ل�سالح 

�حلفاظ و�لحتماء بالذ�كرة يف �رش�عها �لأبدي..

لي�س هناك من �جتاه بعينه ميلي �رشوطه ومناخه على 

تكون  �أن  �ملمكن  حدود  يف  نحاول  و�إمن��ا  �ملجلة  م�سار 

�أكرث من  �أكرث من مد�ر و�جتاه وعلى  منرب� مفتوحا على 

روؤية ووجهة �أدب وثقافة يف حدود معايري �لقيم �ملعرفية 

�ملتعددة ، ورمبا �ملت�سارعة يف �لإطار نف�سه ، من غري �أن 

ت�سقط يف �لت�سطيح با�سم هذه �لتعددية ..

لي�س هناك من �جتاه بعينه يفر�س �رش�مته على �ملجلة 

�سدور  قبل  �لبالد  يف  �ل�ساعة  ثقافة  لذلك  ت��روج  كما 

�ملجلة �أمال يف �أل ت�سدر وبعد بدء �سدورها، وكما يروج 

وخارج  جديد  �سيء  ب��اأي  ذرع��ا  ي�سيقون  �لذين  �ولئك 

�سياق �لعادة �ملرت�كمة عرب �أزمنة �جلمود و�لتخلف وكما 

�إيجاده  �لباحثون عن دور عجزو� عن  �أي�سا �ولئك  يروج 

ن�سيج  �ىل  فتحولو�  و�حلياة  و�لكتابة  �لإبد�ع  �أر�س  على 

ول  وعاه  ذ�  )ل  طريقة  وعلى  متوهمة  لبد�عات  �سبحي 

�لرثثرة وم�سغ ِخرق  �إل �سقف  �أمامهم  ذ� ح�سل( مل يبق 

�لكالم �لبالية …

لي�ست �ملجلة من ذلك يف �سيء، و�إل ملا كلفنا �أنف�سنا عناء 

م�سوؤولية كهذه يف وقت مل نعد قادرين على تبديده برتك 

�حلبل على �لغارب ، يف وقت نحن بحاجة �إىل كل ذرة منه 

مناخ  عنا�رش  كهذه �سمن  �إ�سد�ر جملة  م�سوؤولية  �أن  �إل 

يقع  مبا  �لثقايف  و�سعنا  �إث��ر�ء  وحماولة  خا�س  عماين 

م�سوؤولية  و�إمنا  للوقت  �سياعا  لي�س  مقدرتنا،  حدود  يف 

�إم�ساك  وحماولة  وتاريخ  ثقافة  لإرث  و�إ�سافة  جوهرية 

بالزمن من نا�سية �حلقيقة ..

لالآر�ء  وملك  لكتابها  ملك  �ملعنى  هذ�  �سمن  �ملجلة  �إن 

�لجتاهات  كافة  من  و�ل�سادقة  �مل�ستنرية  و�لإبد�عات 

و�لأعمار و�جلهات ..
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