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�سلطنة ُعمان ريال واحـد - الإمــارات 10 دراهم - قطــر 15 ريال - البحـرين 1.5 دينــار - الكويت 

3000 لرية -  لبنان  75 لرية -  1.5 دينار - �سوريا  15 ريــال - الأردن  ال�سـعودية  1.5 دينـــار - 
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اال�صرتاكات ال�صن�ية: 

للأفراد: 5 ريالت ُعمانية، للموؤ�س�سات: 10 ريالت عمانية- تراجع ق�سيمة ال�سرتاك. 

وميكن للراغبني يف ال�سرتاك خماطبة اإدارة التوزيـع ملجلــة »نزوى« عــلى العنوان التايل:

موؤ�س�سة ُعمان لل�سحافة والن�سـر والعلن �س.ب: 3002 - الرمز الربيدي 112 روي - �سلطنة ُعمان. 

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:
ل الب�رشي العارم : �سيف الرحبي.

ْ
ي

َ
-ر�سائل اليمام وال�س

12 ملف ال�صاعر عبداللطيف اللعبي:
  
 
- اعداد وتقدمي: حممود عبد الغني

- امل�ساركون: ر�سيد املومني- �رشف الدين ماجدولني- 

عدنان-  يا�سني  بو�رشيف-  �سالح  خملوف-  عي�سى 

عبدالهادي ال�سعيد- خمل�ص ال�سغري.

 48 درا�صــــات:

�سعد  ال�سائغ:  يو�سف  �سعر  يف   
ّ

الرتاجيدي احلْد�ص   -

اإِىل  بارمينيد�ص  ِمن   
ّ

الَن�ص ارحتاالت  كليب-  الدين 

ا�ستدار  الكيالين-  م�سطفى  هيدغر:  اإىل  ِمنُه 
َ
و افالطون 

اليومية  الطويل-  ال�سالم  عبد  ُخلق:  يوم  كهيئة  الزمان 

قارة  حلفيظة  والكوكوت  »النجمة«  يف  ة 
ّ
االإيديولوجي

اأعمال  يف  االنفجارية  البوؤرة  طريطر-  جليلة  بيبان: 

)الغربي عمران( الروائية: زيد الفقيه.

104 ملف : فايكام حممد ب�صري
- اعداد وترجمة: فيالبوراتو عبد الكبري )الهند(.

122 ملف : ل�ران غا�صبار
- اإعداد وتقدمي: خالد النجار

- امل�ساركون : 

- طاهر البكري- اآ�سية ال�سخريي- ح�سونة امل�سباحي.

148 حــــــــ�ارات:
- حو�ر �ل�ساعر عبد�هلل �خلليلي: �حمد �لفالحي

- �مل�رشحي مالك �مل�سلماين: هدى حمد

172 �صينمـــــــــــا:
- املخرج »عبا�ص كيارو�ستامي« ترجمة واإعداد: 

مها لطفي

يف هذا العدد



170 �صـــعــــــــــــر:
- فرا�سة يف امل�ساء االخري: جبار يا�سني- عار )ال�سري 

يرتا�ص  الذي  املكان  قرين-  حممود  فاريل(:  اإدوارد 

اأمريكا  من  �ساعرات  النا�رشي-  ن�سيف  الغرقى:  به 

�ساعرات  العرابي-  حممد  وترجمة:  تقدمي  الالتينية: 

البحر:  اأيها  عبثا  �سهيد-  عبداللطيف  كولومبيا:  من 

مطرقة  مليجي-  اأيوب  ن�سو�ص:  م�رشي-  منذر 

احلديقة: طالب املعمري 

190 ن�صـــ��س:
�سعيد  ترجمة:  �سولبوري- 

َ
ر بهجوانت  لـ  الفاجرة..   -

جارتي  الرمياوي-  حممود  االأ�رشار:   
ّ
�رِش الريامي- 

يو�سف-  فاروق  كاواباتا:  ونائمات  وبغداد  ال�سينية 

خليل  ترجمة:  دوفالتوف  �سريجي  لـ  ال�سائق  قفازات 

الرز- ذاكرة املرايا: �سعد القر�ص- ال�سند: هاين القط- 

علي  ترجمة:  موراكامي-  هاروكي  لـ  الكنغر:  بيان 

ال�سويلع .

218 متابعــات وروؤى:
- مار�سيل برو�ست »البحث عن الزمن املفقود«: نزار 
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ْا: �سامل بن نا�رش اجلديدي - تاأمالت 
ً

َذج
ْ
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ْ
ِدي احْلَ

حول اأبله دو�ستويف�سكي: هرمن ه�سه - ترجمة: نا�رش 

االأقنعة«  »علبة  رواية  يف  ال�رشد  غواية  الكندي- 

عبد   : رَتجما 
ُ
م العامَل  لربيني-  �سالح  رفيق:  ملحمد 

ال�سمد الكبا�ص- قراءة الن�ص بني امل�رشح واملجتمع: 

الوهيبي  الأحمد  الديك«  »رداء   - �سكري  جرج�ص 

الق�سيدة، ت�سالح الكتابة واحلياة: اإبراهيم احلجري

292 حم�ر: وداعا اأجمد نا�صر
- امل�ساركون : 

- فخري �سالح- زاهر ال�ساملي
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ت�سبهني  ة، 
ّ
وع�سي بعيدًة  اأنت  كم  ة، 

ّ
احلري اأيتها 

الواقع  براثن  من  با�ستمرار  الهاربة  احلقيقة 

والتاريخ.

اأيتها الظالل املتمايلة يف تهاومي الفجر واأنا�سيد 

البدو املرتحلة يف ليل املتاهِة واملجهول.

* * *

�إىل جبار يا�سني    

باملطر  مة 
َ
املفع اخلضض�ضضراء  الضضربضضوع  تلك  يف 

والفرا�سات ووجوه الأحبة الغائبني.

ة من 
ّ
اإبداعي دائمًا يا �سديقي ر�سائلك ن�سو�ص 

ة..
ّ
فرط رهافتها اجلمالي

ذلك  يف  حياته  معظم  ق�سى  من  اأن  اأعتقد  ل 

الفردو�ص الأر�سي )لرو�سيل(، 

العابرة  احلياة  هذه  ترهات  يف  وقته  اأ�ساع 

دومًا.

اإىل منازل اخلطوة  اأقدارنا  اأما نحن فقد رمتنا 

الأوىل ، منازل الأ�سالف الراحلني واملرتحلني.... 

عزاءنا  لكن  كثرية،  وجمالت  اأوقاتًا  اأ�سعنا 

الأر�ص  يف  والظالم  اجلهل  جحافل  اأن  الب�سيط 

ت�ستطع  مل  د، 
ُ
ع

ُ
ال�س كافة  على  اجلضضرداء  العربية 

اأجنحة  الأثري  عرب  حتملها  التي  اأحالمنا   
َ
نهب

الكلمات التي ت�سبه فرا�ساتك يف تلك البالد..

وعزاوؤنا اأن نكون مفيدين على نحو ما يف حتفيز 

القراءة والكتابة وتاأمل اجلبال وال�سحراء التي 

�سّط  مهما  ومضضوت(  ولدة  )ميثاق  معها  عقدنا 

جتاه  اأنتم  وكذلك  الأيضضام.  بنا  حت 
ّ
وطو النوى 

العراق، والأ�سدقاء الآخرين جتاه لبنان وال�سام 

اأن  ميكن  امليثاق  هذا  الخ.  واجلزائر...  واليمن 

فهناك  معا�سًا.  واقعًا  منه  اأكضضر  رمزيًا  يكون 

بعيداً  املختلفة  املنايف  اأ�سدقاء كر ق�سوا يف 

عن الأر�ص الأوىل. وهذه الواقعة اأقرب اىل قلبي 

ونزوعي نحو الغياب احلتمي. املوت والتال�سي 

والعائلة،  الوطن  ربوع  يف  ولي�ص  الغرباء  بني 

كي نكمل رحلة بداأناها باكراً يف هذه )العاجلة 

املحبوبة( ح�سب اأبي حيان التوحيدي.

املمطر  )نوفمرب(  على  نطل  ونحن  اليوم  هذا 

واإن  م�ستمراً   
ّ
احلر زال  ما  هناك،  املثلج  ورمبا 

تلطفها  التي  الغلواء  تلك  غلوائه،  حضضّدة  خفت 

ن�سائم دجلة والفرات يف الليل ال�سيفي لبغداد. 

)هل ما زالت؟( و�سط هذه الربهة الكئيبة وغزارة 

الدم امُلراق.

، قد  اأو ما ي�سبهها  ة 
ّ
العربي الأنهار يف اجلزيرة 

اأخاديد الأودية اجلافة  جّفت منذ قرون وبقيت 

ة 
ّ
اجلماعي املدافن  بني  مغربة  مرتبة  ك�سواق 

لالأقوام الآفلة.

فات تنعق ليَل نهار ، وعلى ُذرى ماكيناتها 
ّ
املكي

اأع�سا�سها  والغربان  الطيور  تبني  ة 
ّ

ال�ساج

بني  من  تت�سلل  لضضربودة   
ً
ا�ستجداء كناها، 

ُ
و�س

ال�سقوق واجلدران.

ر�سائل اليمام

ْيل الب�رشي العارم وال�سَّ



يف هذه اللحظة واأنا اأكتب اإليك ، اأملح زوج ميام 

، ي�ستظل وي�رب  ي يحط على نافذة مكتبي 
ّ
بر

احلدث  لهذا  يوميًا  اأُعضضده  الذي  القدح  من  املاء 

بجانب  وحدتي  يوؤن�ص  وهضضو  الفريد،  اجلمايل 

من  اأراقبه  الأ�سدقاء..  بع�ص  ور�سائل  الكتب 

البهيج،  ، يرفرف يف كونه  النافذة  وراء زجاج 

والرباءة؛  بالرقة  حمت�سداً  غرامًا  وُقبال،  اأفراحًا 

الأعمار  ذات  احلضضيضضوات  هضضذه   
ُ
ال�سجر يطال  ل 

حيوات  مضضن  وغضضريهضضا  كالفرا�سات  الق�سرية 

بالغبطة  املفعمة  لكن  )الق�سرية(  الطبيعة 

اأميا  يفتقدها  التي  العواطف  ورهافة  واجلمال 

َفقد ب�ر الأر�ص الُق�ساة.

اإثر قراءة لر�سالة

اأحمد علي الزين

كل �سيء يتداعى، من كهوف الأ�سالف ومنازل 

الآجر، حتى املدينة، التي كانت تقف على عتبة 

احلداثة والتقدم، وما لبث اأن اختطفها الرتييف، 

واأمناط  وقيمًا  �سلطًة  للكلمة،  ال�سلبي  باملعنى 

ال�سطحية  �سلوك، ت�ستعري من التحديث مظاهره 

كي  قدا�سته  والضضرتاث  »املجيد«  املا�سي  ومن 

من  الأرجضضح  على  انبعثت  �سلطة  على  ت�سفيها 

واخلال�ص  بامل�ستقبل  تب�ر  اأحضضضزاب  اأو�ضضسضضاط 

الطبقي،  ال�سلم  يف  ني 
ّ
عادي ب�ر  اأو�ساط  ومن 

القمع  اآليات  بناء  من  متكنت  اأن  بعد  لبثت  ما 

ج�سدها،  على  خلعت  اأن  ة، 
ّ
الوح�سي وال�ستبداد 

املطلقة،  وال�سالحيات  القدا�سة  �سفات  كل 

ه بحداثة 
ّ
تت�سب التي  واملوؤ�س�سات  املجال�ص  وما 

اأمام  لها  اإل فقاعات ل قيمة  ة، 
ّ
الع�ري الدولة 

القائد  الفرد  وروِحها  للطائفة  الفعلية  ال�سيطرة 

الرمز الذي ل يجود الزمان مبثله ل يف املا�سي 

املع�سومة  اخلال�سة  فهو  امل�ستقبل،  يف  ول 

املتعالية على كل دَن�ص وتف�سيل.

*  *  *

كان حتما �سمن الن�سيج الع�سوي لهذا الو�سع 

مى ال�سيا�سي والفكري 
َ
الذي اأحكم ال�ستبداد والع

نحو  �ريعة  بخطى  مي�سي  اأن  عليه،  قب�سته 

تغرق  التي  احلتمية،  الكارثة  نحو  الهاوية، 

م�ستنقعات  ظلمة  يف  وجمتمعًا  �سلطة  الو�سع 

اأفضضواج  جتد  ولضضن   .. والنتحار  والفو�سى  الضضدم 

الياأ�ص والذل  ح بها 
ّ
اأن طو الب�ر وال�سعوب بعد 

والع�سوائي  املمنهج  والنهب،  الأفضضق  وان�سداد 

والنزول  املواجهة  اإل  اأطفالها،  وقوت  لأرزاقها 

اآخر. مل  اأفق  ال�سوارع وال�ساحات، بحثا عن  اىل 

يعد هناك ما يخيف ويفزع، فكوابي�ص حياتها 

يف  للتفكري  جمال  ترتك  مل  نهار،  ليَل  العاتية 

خطر ال�سدام واملوت، الذي خربْت مرارته واأمله 

اأكر فظاعًة  عرب احلروب املتعاقبة، والتي هي 

اأريضضد  )ل  املعهودة.  الأهلية  احلضضروب  منط  من 

العهد(  هذا  يف  ع�سناه  ما  يعي�سوا  اأن  لأولدي 

بني  بالدها  مواجهة  غمرة  يف  امضضراأة  �رخت 

واحدة  �رخًة  املنفجرين  وحمكوميه  احلكم 

بلد  من  اأكر  يف  والد�ساكر،  والقرى  املدن  تعم 

اأحيانًا  عربي خا�سة وغري عربي؛ فقدان الأمل 

يوؤ�س�ص مل�ستقبل اآخر.. الأمل القادم من �سفاف 

العربية  احلياة  مت�سي  هكذا   . واجلحيم  الياأ�ص 

يف الربهة الراهنة التي �ستطول اىل اأمد ونهاية 

خطورة  الأكضضر  والحتمالت  املخاطر  حتّفها 

واحتدامًا..

*  *  *

)اجليولوجيا( وكذلك  فاإذا كان يف وعي علماء 

التي  اخلم�سني،  الألفيات  اأن  الع�سوي  التاريخ 

على  الأوىل  بداياتها  منذ  الب�رية  بها  مضضرت 

يف  ثواين  اإل  عمره  يف  ت�ساوي  ل  الكوكب،  هذا 

اليوم  ي�سكلها  التي  �ساعة  وع�رين  الأربضضضع 
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عهود  فضضان  وال�سنني،  الأيضضضام  منظومة  �سمن 

بغلظتها  الإح�سا�ص  فرط  من  العربية  الظالم 

وانحطاطًا  وظلمًا  ق�سوة  املتنا�سلة  ودميومتها 

الزمن  ذلك  من  جزء  هي  كاأمنا  �ساماًل،  دمويًا 

الب�ري  الزمن  لطبيعة  املفارق  اجليولوجي 

يف املضضكضضان والضضضتضضضاريضضضخ... مضضن فضضضرط فضضداحضضة 

القرن  مطالع  من  التاريخ  وانقالبات  امل�سار 

العربي  امل�ستوى  على  عقوده  مت 
ّ
ت�ر الضضذي 

ل 
ّ
حتو التي  والنعطافات  ال�سيئة  باملفاجاآت 

الربهة  وحتى  وحطام،  رماد  اىل  والوعد  الأمل 

مة بانفجار الأ�سئلة 
َ
التي يعي�سها العربي، املفع

عنف  وانفالت  �سلما  والنتفا�سات  املحظورة 

الال�سعور  كاأمنا  اأو غالبًا.  اأحيانًا  غري حم�سوب 

اجلمعي، ميار�ص انتقامه من ذلك املا�سي وتلك 

الأو�ساع اجلْهمة التي �سادت طوياًل، طوياًل جداً.

*  *  *

التي  اأب(  )الوت�ص  عرب  الأخضضرية  ر�سالتك  قضضراأُت 

تنطلق من حراك انتفا�سة ال�سعب اللبناين بكل 

م�ساربه وطوائفه وم�ستوياته الثقافية. انطالقا 

اللبناين  التاريخ  يف  الفريد  احلضضدث  هضضذا  مضضن 

الديني،  احلزبي  ال�ستقطاب  على  درج  الضضذي 

على  تطبق  )م�سانق(  من  ذلك  وغري  الطائفي 

عنق �سعب وت�ِسمه ب�سمات ال�سعوب واجلماعات 

املتقدم  املدين  الوعي  رغم  املتخلفة،  الب�رية 

لل�سعب اللبناين على �سائر اجلماعات وال�سعوب 

اجلغرافيا  رقعة  معها  يتقا�سم  التي  املحيطة 

الزدواجضضيضضة  هضضذه  امل�سرتك.  والتاريخ  واللغة 

خطابك  و�سمت  ل�سك  اأخضضرى،  بجانب  املريرة 

وخطاب جيلك، الذي هو جيلنا باأكمله باملرارة 

ونربة املاأ�ساة العميقة والياأ�ص، من غري اأن تغلق 

الدائرة على اجلحيم الذي تتجدد جلود �سحاياه 

وعلى  والضضعضضذاب.  التنكيل  لدميومة  كا�ستمرار 

كل  »اخلعوا  اليجيريي(  )دانتي  عبارة  جاري 

ا�ستبدلُتها  اأبواب جهنم« والتي  فاأنتم على  اأمل 

اأبواب الربع  يف بع�ص كتاباتي »... فاأنتم على 

اخلايل«، كبعد رمزي لف�ساء اجلماعات العربية 

هذه  مغاربها،  اىل  وخليجها  جزيرتها  مضضن 

امل�ساحة ال�سا�سعة من الظالم والكفهرار.. 

هذه اجلماعات او ال�سعوب املح�سورة يف عرين 

واملالية،  الطائفية  واملافيات  الديكتاتوريات 

تفتاأ  ل  راقضضضع،  اأي  على  خرقها  ات�سع  والضضتضضي 

ال�سال�سل  تلك  لفك  انتفا�ص  اأو  حضضراك  اأي  ازاء 

الغليظة والأغالل، حت�سد كل خمزونها املرتاكم، 

اأميا  الزمن  جتاوزها  التي  ورموزها  �سعاراتها 

العارية  القوة  اىل  الو�سول  وناأي، حتى  جتاوز 

وقذف  بها،  والتمثيل  احلية  الأج�ساد  �سلخ  يف 

يباب  منه  اأين  ويباب،  وح�سي  بلقع  اىل  البالد 

اإليوت الجنليزي الأمريكي.

مهما  »املجرم  اأن  من  ر�سالتك  يف  عربَت  وكما 

�رخات  �ستك�سفه  والتخفي  الضضهضضروب  حضضاول 

يف  �سديقي،  يا  لكن  التاريخ«  وعدالة  �سحاياه 

ظل برهة ع�رنا الراهن، عدالة التاريخ، حتى يف 

انتفا�سة ورف�ص جماعي ملنظومات احلكم  ظل 

ال�سائدة، ويف ظل تعقد العالقات الدولية والهيمنة 

الدميقراطية  احل�سارية  الأطضضراف  لتلك  املطلقة 

تتواتر  اخل�سو�ص،  وجه  على  الغرب(  )اأمريكا 

واملنكودة  املنكوبة  لل�سعوب  املريرة  التجارب 

التاريخ  اللحظة ملواعيد خمتلفة مع  احلظ حتى 

البالد  فتلك  وجمضضضضازره...  بجراحاته  املتخّر 

ة داخل حدودها، لكن يبدو 
ّ
ة ودميقراطي

ّ
ح�ساري

فيها  اأنظمة  اإقامة  على  ت�سجع  ول  انها ل حتبذ 

ق�سط من العدالة والدميقراطية والن�سانية، حتى 

احللم  بن�سيد  ت�سدح  املاليني  حناجر  كانت  لو 

اأمد عرقلته واإجها�سه بكافة  الذي طال  املعّذب 

و�سائل البط�ص والإبادة..

متتلك  والتي  بعينها  الهيمنة  دول  اىل  اأ�ضضرت 
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الكلمة الف�سل لو اأرادت ذلك بجدية، وهو ما ل 

يلوح يف الأفق عدا َزبد الكالم عن حقوق الن�سان 

الإعالمي  ال�ستهالك   
َ
وهضضَذر امل�سري،  وتقرير 

كال�سني  اأخضضرى  دول  اىل  اأ�ضضر  ومل  املبتذل.. 

ورو�سيا، مثال، لأن فاقد ال�سيء ل يعطيه فهي ل 

تختلف اإل يف احلجم وامل�ساحة والقت�ساد، عن 

و�سع دول العرب ومن على منطها، ورمبا اأكر 

بط�سا واإبادة ملنتقديها ومعار�سيها كما توؤكد 

على ذلك الأحداث اجلارية والوقائع.

*  *  *

الريعي  ما يح�سل يف رو�سيا باقت�سادها �سبه 

عنه،  يقل  اأو  ال�سباين  القت�ساد  ي�ساوي  الذي 

�سعيد  على  خ�سبيتني  برجلني  عمالق  فهي 

القت�ساد وال�سناعة، اإذا ا�ستثنينا ثكنات خردة 

ال�سواريخ ال�سوفييتية التي ل تعمل اإل على دك 

�سعوب ومدن منكوبة باأنظمتها ومعار�ساتها.. 

الأ�سخم،  و�سعوبها  باقت�سادها  وال�سني 

التطرف  من  والإق�ساء،  ال�ستبداد  �سعيد  على 

الأوىل  املو�سوفة،  الدول  بقية  يفوق  والتدمري، 

)رو�سيا( مظاهرة كاملة ُت�ساق اىل ال�سجون على 

)ماو  حلم  حولت  التي  والثانية  املثال،  �سبيل 

بالفردو�ص  التب�سري  يف  ال�سيوعي،  ت�سيتوجن( 

الوح�سية  بالغة  دولة  راأ�سمالية  اىل  الأر�سي، 

احلقيقي،  الد�ستوري  القانوين  البعد  بانتفاء 

املوؤ�س�سني  اإرث  من  يبق  ومل  الأخالقي،  وطبعا 

اإل  والتب�سري،  الإن�سانوية  ال�سعارات  اجلامح 

التي  امل�سخرة  تلك  التاأهيل«  اإعضضادة  »نظرية 

مار�سها )ماو( مع اآخر امرباطور يحكم ال�سني، 

اىل الفالحني والعمال لتنقيتهم من املوروثات 

زوجته  واأكملتها  ضضة.. 
ّ
والضضرجضضعضضي ضضة 

ّ
الضضربجضضوازي

وع�سابة الأربعة املعروفة يف التاريخ ال�سيا�سي 

يف  تفتح  ة 
ّ
اجلماعي ال�سجون  هي  ها  احلديث.. 

من  اأكضضر  اإليها  �ساق 
ُ
لي ال�سا�سعة  ال�سحارى 

ر�سم  �سوء  يف  �سيني  اليجوري  مواطن  مليون 

عثت من جديد، مع اخوانها 
ُ
تلك النظرية التي ب

يف عائلة ال�ستبداد الأق�سى العتيدة..

احل�سارة  وروؤى  فل�سفات  مضضن  يتبق  مل  كما 

ة 
ّ
)الطاوي العميقة  ة 

ّ
الروحي باأبعادها  القدمية 

ة( عدا رماد فلكلور بائ�ص 
ّ
ة البوذي

ّ
الكونف�سيو�سي

وعقيم.

ل تهمني البالد الأخرى يف هذا ال�سياق اإل بقدر 

العربي  الو�سع  انعكا�ص قوتها و�سعودها على 

البالغ الرتباك والبحث عن خال�ص.

*  *  *

املفارقة املاأ�ساوية الأخرى يف بلد مثل لبنان 

القرن  مطلع  منذ  اأنها  اأخضضضرى،  عربية  وبضضالد 

التنوير  ُنخب  �سعلة  كانت  املن�رم،  الع�رين 

والعقل والثقافة احلاملة مب�ستقبل، يكون جزءاً 

وتعدده،  وموؤ�س�ساته  بتقدمه  الع�ر  ن�سيج  من 

واإمنا يف  وحده،  لبنان  لي�ص يف  فاعلة  وكانت 

حميطه من بالد تكرب لبنان يف احلجم وال�سكان 

والأحضضالم  الهواج�ص  م�ساحة  كانت  واملضضضوارد. 

طليعة  لبنان  وكضضان  م�سرتكة  املرحلة،  لتلك 

حراك ومعرفة.. كيف لوى مكر التاريخ عنق تلك 

البلد  ليجد  ب  اخل�سِ والعقل  التنويرية،  الأحالم 

نف�سه كما �سائر البالد الأخرى، بعد »ال�ستقالل« 

مظلمة،  حفر  يف  مقذوفًا  زمنية  اأطضضوار  وعضضرب 

وتتحكم يف  واحلروب.  الطوائف  ملوك  يحكمها 

م�سريه »و�سايات« من بلدان ل تفقه اإل �رعنة 

القتل والظالم والتدمري؟!

*  *  *

اأكر   
ّ
عم الذي  اجلماعي  احلضضراك  هذا  مطلع  يف 

اأطلق مثقفون وكتاب عرب   . بلد عربي  اأي  من 

)اخلريف  َنعت  العربي  بالربيع  ُنعت  ما  على 

جاء  حتى  باركه  وبع�سهم  الأ�ضضسضضود(  العربي 
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الع�سف اجلارف اىل البالد التي يتناغم نظامها 

الإبادي مع هواه الطائفي على الأرجح، فتحول 

يت�سلق  �سنجاب  بخفة  اخلريف  اىل  الربيع  من 

�سجرة حور عمالقة. واأخذ ي�ستدعي تاريخ اأزمنة 

من النحطاط العربي بهيمنة الواحدية الدينية 

باملطلق  والعرب  ال�سالم  وكان  وال�ستبدادية، 

اأحضضداث  مضضن  التن�سل  لهذا  املثالية  ة 
ّ
ال�سحي

الراهن املتفجرة وعوا�سفه التي تطرح على ذلك 

التخلف والنحطاط  انطالقا من راهن  التاريخ 

على  املفتوح  الأفضضق  اأ�سئلة  عده، 
ُ

�س كافة  يف 

ة.
ّ
احتمالت التغيري والعدالة واحلري

الفلكية  التو�سيفات  تلك  عن  النظر  غ�ص  ومع 

احلراكات  فهذه  وخضضريضضف،  وربيع  �سيف  بني 

بع�ص  حتاول  متواترة  موجات  اىل  املتنا�سلة 

ال�سبابيط  بقوة  املفرو�ص  الواقع  الأمر  اأنظمة 

 
ّ

الع�سكرية وال�سالح، وان ُفل هذا ال�سالح وتك�ر

يف اخل�سم اجلارف كما جفت املياه التي كانت 

وال�سعارات  الكاذبة  التب�سريية  الدعاوى  ت�سقي 

على  التغطية  اإل  ال�سنني  طضضوال  تفعل  ل  التي 

هذه  لتكوين  والبنيوي  ال�سلوكي  النقي�ص 

على  ا�ستيالئها  منذ  وجودها  وفحوى  الأنظمة 

ال�سلطة بقوة ال�سالح النقالبي وحتطيم م�روع 

من  ن�سيب  لها  احتمالت  على  امل�رع  الدولة 

ال�سدق والنجاح.

من  ال�رب  ذلك  اىل  �سديقي  يا  اإ�سارتك  اأمضضا 

طغاة التاريخ مثل اجلرنال فرانكو و�ساو�سي�سكو، 

ة 
ّ
ووح�سي دمويتهم  فعلى  الضضخ  وبنيتوت�سيه... 

وقوفهم اأمام جماهري تطالب باحلرية  والعدالة، 

فال اأعتقد اأنهم ارتكبوا من الفظائع واملجازر التي 

جاءوا  الذين  العرب  طغاة  من  اأقرانهم  ارتكبها 

ة، وال�سرتاكية 
ّ
حتت �سعارات ال�ستقالل والقومي

العامل،  يف  واإكراهاتها  المربيالية  مقارعة  يف 

كان  الدكتاتوريني  من  العربي  ال�سنف  فهذا 

�ساحقًا وجذريًا يف ق�سائه على ان�سانية الن�سان 

ة كما كان �ساحقًا يف 
ّ
واأبعاده الأخالقية والروحي

جتفيف منابع الطبيعة والفن واجلمال، بحيث مل 

يوؤ�س�ص اأي بنية حتتية، �سناعية علمية، كما فعل 

اأولئك يف البالد الأخرى، بل حطم ما ورثه من 

اأ�سالفه يف هذا ال�سياق كجزء من تدمري م�روع 

ا�ستيالئه  قبل  قائما  كان  الذي  احلقيقي  الدولة 

مبوؤ�س�ساته  املجتمع  وم�سادرته  ال�سلطة  على 

وتعدده واأحالمه..

و�سما�رة  الكمربادوريني  اىل  اأقرب  �سنف  انه 

انعكا�ص  اىل  البالد  تتحول  ال�ريع حيث  الربح 

ل�سورته و�سورة اأبنائه وعائلته امل�ستجدة على 

احلكم وال�سلطة واملال..

اجلغرافيا  لعنة  ثمن  ُعرف  كما  يدفع  لبنان  اإن 

تعدده  ثمن  ويدفع  التاريخ  ومنقلبات  واجلوار 

يكون  اأن  بضضدل  هضضذا،  احلاملة،  مدنيته  وريضضادة 

م�سدر اثراء واإغناء حتول )اأو حولوه( اىل �سقاق 

وحروب. والأول خوف املحبط من عدوى حلمه 

ة واحلداثة. 
ّ
ة واملدني

ّ
باحلري

)�سوي�را  ال�سياحية  املجالت  لبنان  يريدون 

ال�رق( لكن على مزاجهم، لي�ست �سوي�را التعدد 

واملكان  الزمان  يف  نة 
ّ
املتعي تلك  واحل�سارة 

النعمة  ملحدثي  مرتعًا  لبنان  يريدون  بالطبع، 

وال�ستزلم والطائفية، يريدون لبنان )املاخور( 

اجلمال   
ّ
و�ضضسضضمضضو ضضة 

ّ
واحلضضري الثقافة  لبنان  ل 

البداعي.

*  *  *

اإن ما كان على تخوم الكارثة، اأ�سبح يف القلب 

والأح�ساء منها، كم�سار منطقي وعلى امل�ستوى 

العربي. ل�سريورة التدمري والقمع وال�ستخفاف 

ة وال�ستبداد عرب العقود املتواترة، وما 
ّ
والتبعي

كان حلمًا واأماًل لب�ر هذه املناطق املن�سوية 

يف الف�ساء العربي، اأ�سبح كابو�سًا كا�راً يرب�ص 
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ات والثعابني 
ّ
على �سدور اجلميع. وتخرج احلي

الو�سيع  واحلقد  ة، 
ّ
مي

ُ
ال�س ال�سديدة  والزواحف 

اخلضضارج  من  الأر�ضضضص  هضضذه  اأرجضضضاء  يف  لتنت�ر 

القريب والبعيد، معمقة جراحه وخراب قيامته 

من  املرتب�سني  الأعداء  باآلة  دائما  ترتطم  التي 

كل �سوب، بعد انهيار �سلطة الداخل وقد تك�رت 

�سليل  و�سط  اجلهنمية  رعبها  واآلضضة  ن�سالها 

قيامة الب�ر املقتولني اأحياء واأمواتًا، و�سجيج 

اأ�سواتهم الناقمة الثائرة..

الدكتاتوريات  ل  البداية،  اأو  النهاية  يف  ورمبا 

بدايات  منذ  والدول  املمالك  عليها  انبنت  التي 

احلديثة  الع�سور  م�سارف  حتى  الب�ر  تاريخ 

عقودها  عضضلضضى  انضضبضضنضضت  والضضتضضي  ضضة 
ّ
الضضدميضضقضضراطضضي

ة لهذا الع�ر، اأن 
ّ
ود�ساتريها احل�سارة املركزي

تدخل الب�ر اىل الفردو�ص املوعود والطماأنينة 

ل  بحيث  ة 
ّ
ن�سبي اأي�سا  ال�رور  لكن  املطلقة. 

ميكن املقارنة يف �سوء الراهن بني هذا الو�سع 

الب�ري احل�ساري والآخر..

*  *  *

هذه  يف  اأنطلق  اأن   
ّ
علي كضضان  اأحضضمضضد،  عزيزي 

العجالة من اإجنازك الروائي الذي اأكمل الأربعني 

التي  الأخرية  الروائية  ثالثيتك  وخا�سة  عامًا، 

تتمحور حول �سحراء التيه العربي، اآليات القمع 

ال�سنني، من  امُلراق على مدار  وال�ستبداد والدم 

الأخري.  وحتى  الغروب«  »حافة  الأول  جزئها 

الغروب يف بعده التاريخي الجتماعي الكا�ر، 

اأو بعده امليتافيزيقي، حيث تنعقد دوائر املغيب 

القلم  لكن  واملجهول،  املاوراء  حلرية  كتج�سيد 

مالم�سة  اىل  الكرمية،  ر�سالتك  �سوء  يف  اأخذين 

الإ�سغاء،  اأمكن  ما  والإ�سغاء  مبا�رة  )العام( 

وغضضريه،  بلبنان  اجلريحة  احل�سود  �ضضراخ  اىل 

الغرقى  اأنني  اىل  وامل�ردين،  ال�سحايا  �راخ 

يف الأرجاء واملحيطات.

*  *  *

�إىل عاطف �أبو�سيف   

تزاحم  فرط  من   ، والكاتب  العربي  ال�ساعر  �سار 

ة ، مثل تزاحم الأ�سداد والأجداث 
ّ
الأحداث الدموي

الراعبة.  الوجودية  العالء املعري  اأبي  يف خميلة 

اأكر من  القتل والإبضضادات يف  ومن فرط احت�ساد 

بلد عربي وتنا�سلها من غري بارقة خاطفة توؤ�ر 

الكاتب  ال�ساعر  �سار  واخلال�ص..  النهاية  لأفق 

و�سط  كاأعزل  ميلك  ل  �سيء،  كل  قبل  والن�سان 

الداخل،  يف  املرتاكمة  والكراهيات  ال�سالح  لَبة 
َ

ج

الحتالل  راأ�سها  وعلى  ددة 
ّ
املتع والحضضتضضاللت 

الفل�سطينية،  العربية  لالأر�ص  املديد  ال�سهيوين 

�سفح  اإل  اجلماعي،  العجز  حالة  اأمضضام  ميلك  ل 

الكلمات الدامية اأو ما ي�سبه املراثي والنعي ، نعي 

وهجاء عامل يغور اأكر فاأكر يف طبقات اجلحيم 

والنحطاط القيمي الوجداين وال�سيا�سي الن�ساين.

م�سميات الأماكن تختلف من بلد عربي اىل اآخر،  

واحد،  املجزرة  وفحوى  ال�سحايا  وجضضوه  لكن 

من  املختلفة،  ومعانيها  وجوهها  يف  املجزرة 

املعنى املادي املبا�ر الذي يعني جْزر ، وت�ريد 

الرا�سح  العري  ، يف �سحارى  الآلف واملاليني 

فتحتها  التي  والأخضضاديضضد  اجلماعي،  باملوت 

اىل  املتحولة،  الرمال   
ّ
بخ�سم ة 

ّ
الأزلي الطبيعة 

التي  ة 
ّ
الروحي ة 

ّ
والأخالقي ة، 

ّ
الرمزي املعاين 

يف  الأخري  املثوى  ال�سحايا  دخول  قبل  ُقربْت 

ة.
ّ
ة، والفردي

ّ
مقابرهم اجلماعي

الطريق  له  د 
ّ
ويعب لضضالأول  د 

ّ
ميه الأخضضري  املعنى 

ة 
ّ
ال�ساربة يف ال�ستباحة املادي لإجناز مهامه 

العارية من غري غطاء ول قناع.

العرب  ديار  ا�رائيل كما يف  القتلة يف  يعْد  مل 

ال�سابق، من  ثرثرة كما يف  اىل  نِف�سها، بحاجة 

ادعضضاءات  اأي  اأو  الأيديولوجية  الأقنعة  قبيل 
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امُل�ستهلك وت�سويق  ا�ستهالك  اإل من باب  اأخرى 

تل يف ال�سلوك واخلطاب.
َ
امُلتب

عدا اأولوية »حماربة الإرهاب« التي انخرط فيها 

الإرهضضاب  �سباع  حتى  و�سغاراً  كباراً  اجلميع 

القتل والإجرام والت�سفية. الكل  احلقيقي، عتاة 

ال�سطوري  اإزاء هذا احليوان  الراية  يحمل نف�ص 

اإىل  الأدنى  من  الب�سيطة  على �سدر  يجثم  الذي 

الأق�سى.

ال�سيف  �سم�ص  �سطوع  �سوء  يف  العاري  القتل 

يعد  مل  الضضذي  العامل  �سم�ص  و�سطوع  العربي، 

 ، ممالكه  خارج  ا�ستباحة  اأو  انتهاك  باأي  يعباأ 

القدرة  ميتلك  كان  لو  حتى  وحضضدوده  م�ساحله 

ة على فعل ذلك.
ّ
اجللي

مل   ، والثانية  الأوىل  اخلليج  بحربي  مي 
ُ

�س ما 

خا�سة(  )العربي  ال�رق  لتدمري  فاحتة  يكن 

الأق�سى،  الوح�سي  املدى  تاأخذ  زالت  ما  التي 

وعي  ال�سلبي، يف  باملعنى  اأحدثت حتوًل  واإمنا 

تعاليًا  الالمبالة  حيث  ضضة 
ّ
الأوروبضضي ال�سعوب 

 خراب العامل وا�ستباحته، حتى 
َ
وا�ستخفافًا اإزاء

ة.
ّ
من قبل النخب الثقافية واملعرفي

نحو  ة، 
ّ
العربي الدولة  ذهبت  نف�سه  ال�سياق  ويف 

ة على الأرا�سي 
ّ
ف اأكر يف عربدتها الدموي

ّ
التطر

ة تلك التي حتتلها منذ 1948، اأو الأر�ص 
ّ
العربي

واأي  وتدمريها..  نريانها  قضضدرة  حتت  الواقعة 

الأرا�سي والبلدان لي�ست كذلك؟

 ، القطاع  على  اجلديدة  ة 
ّ
الوح�سي حملتها  يف 

حمالت  ا�ستن�ساخ  �سابقة،  بحمالت  اإل  ُتذكر  ل 

وجمازر.

الدولة  تاريخ  يف  تطرفًا  الأكر  الضضوزراء  رئي�ص 

التهديد  من  ملزيد  بجرنالته  يجتمع  ة، 
ّ
العربي

 
ّ

الرببري الق�سف  ا�ستمرار  ظل  يف  والوعيد، 

على  وتدين  ت�سجب  العربية  الأنظمة  والتهدمي. 

جاري العادة )فاقد ال�سيء ل يعطيه(. وال�سمت 

القطاع  يف  املقاومون  وبتواتر..  م 
ّ
يخي الدويل 

ة 
ّ
القب تعرت�سها  ال�سواريخ  مئات  يطلقون 

فتنطلق  ا�رائيليون،  قتلى  ي�سقط  احلديدية، 

الكلمات مهللة، لينبني اخلطاب الوهمي بالن�ر 

القريب.

هل من تغيري يف تفا�سيل هذا امل�سهد املتنا�سل 

ته؟!
ّ
ته ووح�سي

ّ
يف دموي

الف�سائيات  يف  كما   ، الربنامج  �سوؤال  يبقى 

العامل  يف  وب�ر  اأر�ضضضص  هناك  هضضل  العربية، 

املعا�ر، يف الهوام�ص والأطراف حتديداً، ت�سهد 

مثل هذه ال�ستباحة والتنكيل؟!

اإنه �سوؤال اأزمنة النحطاط الكا�رة.

الب�ر، لن  الكربى يف تاريخ  ات 
ّ
الهوي اأن  يبقى 

والأعضضضداء، ح�سب  الضضداء  رغضضم  وت�سمحل،  متضضوت 

جملة ال�ساعر التون�سي اأبي القا�سم ال�سابي، ورغم 

مة بالهوام و�سواري الأ�سباح.
َ
الظلمة املفع

التي  الكثرية  الرتاجيدية  الأحضضداث  م�سار  على 

هذا  ظضضل  الفل�سطيني،  املجتمع  على  تتواتر 

املجتممع على نحو من حيوية اإبداعية وانتعا�ص 

اأدبي وفكري، يف ال�سفة وغزة وداخل فل�سطني 

انت�سار احلياة حتى يف  الأخ�ر. عالمة  اخلط 

اأحلك �روط الحتالل والنق�سام، انت�سار روح 

الإن�سانية واجلمال.
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ملف

بالعطاء  املحكومة  وامل��راأة  واالع��دام  بالنفي  املحكوم  ال�شاعر 

واحلب كالهما قطرة مطر يف ربيع اخلراب..

رحالة   
َ

دروب ت�شيء  �شعثاء  �شماٍء  كتف  على  املحمولة  النجمة 

يقطعون االآماد بحثًا عن حقيقة الوجود..

�س. الرحبي       

عبداللطيف وجو�شلني اللعبي
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ن�شاأت كتابة مغربية  القرن املا�شي  �شتينيات  منذ 

جديدة، خمتلفة، فيها من املغايرة ما مل يوجد من 

اإىل اليوم باأنفا�س قوية. حدث ذلك  ت 
ّ
قبل، وا�شتمر

والق�شة  والرواية  ال�شعر  االأدب، يف  اأجنا�س  يف كل 

حدث  كما  اخل�شو�س.  على  االأدبي  والنقد  الق�شية 

والفرن�شية.  العربية  املغرب،  يف  الكتابة  لغتي  يف 

اللعبي  اللطيف  عبد  وال��روائ��ي  ال�شاعر  ك��ان  وق��د 

وال��رواي��ة،  ال�شعر  يف  االأدب،  اأجنا�س  تخوم  على 

وعلى تخوم اللغتني، فما اأن يكتب بالفرن�شية حتى 

يعمل على عودة ن�شه اإىل اللغة العربية. وبذلك ظل 

ملتب�شًا، فما اأن يغرتب حتى يعود ب�رسعة، كاأنه يظل 

يفكر يف هذه العودة، ويف مالءمة ن�شه مع �شياقه، 

ال�شابق واحلا�رس والالحق. وقد كان من �شاأن ذلك 

اأن حّقق ال�شيء الكثري لالأ�شتاذ عبد اللطيف، ولالأدب 

املغربي، وللغتي الكتابة.

يف  ب��ل  ال�شعر،  جن�س  يف  ي��وؤل��ف  اللعبي  يكن  مل 

احلياة،  اإىل  متتّد  قد  التي  املعاين،  باأو�شع  ال�شعر، 

واملواجهات التي تطبع هذه احلياة مع قوى الظالم، 

اأ�شكاله،  بكل  اال�شتعمار  مع  القامعة،  االأنظمة  مع 

واأدوني�س، وخري  مع فل�شطني، مع حممود دروي�س، 

الدين. مع الفن الت�شكيلي. ويف امتداد ال�شعر اإىل هذا 

املعاين.  وظالل  املعاين،  رفقة  اللعبي  اأقام  احليز، 

من  واملعلوم.  املجهول  مع  ورهانها،  الكتابة  مع 

خالل فعل الطاقة ال�شعرية ال�شامية هذه، اأ�شبح ا�شم 

عبد اللطيف اللعبي دااًل على �شيء يوجد يف ملكوت 

احلياة والكتابة. ا�شمه قدره، يلعب بلطف بكل �شيء.

ملفًا  العرب  للقراء  تقّدم  وهي  "نزوى"،  جملة  اإن 

عن �شاعر ظل يرى دومًا اأن احلياة والكتابة اأمران 

منّظمان ولي�شا ع�شوائيني )لكنهما من اأفعال اجلنون 

تذهب  بندولية  اأمثولة  تقّدم  تكون  وبقوة(  اأي�شا، 

خا�شة  رّنة  ن�شمع  اأن  دون  والكتابة،  احلياة  بني 

هو  فقط  ن�شمعه  ما  اإن  بالكتابة.  واأخ��رى  باحلياة 

�شوت ي�شبه االأ�شوات احلافلة القادمة من املاوراء، 

من وراء الِقالع، من دهاليز النف�س. كاأن من يكتب 

واالإدراك  اليد  خفيف  حبل،  على  واقف  �شخ�س  هو 

والتخييل.

من حّق قراء عبد اللطيف اللعبي اأن يت�شاءلوا؛ كيف 

كتب اللعبي ما كتبه وهو يف منتهى العقل، ومنتهى 

اجلنون؟ ما الذي يفعله املرء اإزاء كاتب يفعل هكذا؟ 

ال�شاعد،  مبنتهى  وينا�شل  العقل،  مبنتهى  يكتب 

اأنه  مع  املغرب  يف  يظهر  احل��ي��اة؟  بقوة  وي�شعر 

"خمتبئ" يف باري�س؟ �شديق للقوة والنعومة معًا؟ 
االأيام،  طوال  ذلك  كل  يكون  الأن  يخطط  اللعبي  اإن 

 قوته، و�شحره، وتاأثريه يف من �شادقه اأو 
ّ
وهذا �رس

د راآه. 
ّ
قراأه، اأو جمر

ال�شعراء  من  نخبة  فيه  ي�شارك  الذي  امللف  هذا  اإن 

اللعبي،  اللطيف  عبد  نظر يف  زوايا   
ّ
ي�شم والكتاب، 

الكثرية،  املتنوعة،  ع��وامل��ه  يف  وه��و  عليه  تطّل 

العربي  عاملنا  يف  االأي��ام،  مع  ر�شوخًا  تزداد  التي 

رموزه  على  العمل  تر�شيخ  اإىل  اليوم  يحتاج  الذي 

وق�شاياه.

من  اأو  االأوىل  ة 
ّ
)للمر اللعبي  اللطيف  عبد  اق��روؤوا 

اأمام  جديد(، �شت�شاهدون رجاًل يلقي خطابًا قا�شيًا 

الب�رس، واالأر�س، واالأبدية.

 ملف من اعداد وتقدمي: حممود عبد الغني*

ال�شاعر عبد اللطيف اللعبي

جمنون الأمل امُلت�سِلح بالأحالم العنيدة

* �شاعر وكاتب من املغرب 



يكاد يكون كتاب ال�شاعر عبد اللطيف اللعبي " �شاعر 

مير" )دار ورد، ترجمة: روز خماوف، 2010( كتابا 

فا�شت  �شاعرا  ي�شغل  �شيء  كل  وعن  �شيء،  كل  يف 

والرفاق  واالأ�شخا�س  واملدن  التجارب  بكل  ذاكرته 

الكتاب  قارئ  لكن  االأبدية.  اإىل �شفاف  الذين عربوا 

_اليوميات  الكتاب  هذا  بطل  اأن  االأخ��ري  يف  ي��درك 

كان  القرون،  كل  بخالف  الذي  الع�رسون،  القرن  هو 

م�رسحا حيا جلميع معارك التحرر. يبداأ اللعبي كتابة 

يومياته بتاريخ 20 اأكتوبر 2007، املفكر الفرن�شي 

"يوميات  يومياته  كتابة  بداأ  اأي�شا  كيبل"  "جبل 
حرب ال�رسق")غاليمار 2002( يف �شهر اأكتوبر، فهل 

اللعبي  وينتهي  اليوميات؟  كتابة  �شهر  هو  اأكتوبر 

من التاريخ الدقيق ليوميات باليوم وال�شهر يف �شهر 

دي�شمرب، اأي ابتداء من ال�شفحة 35 ليبداأ رحلة اأخرى 

يف �شكب حمتويات الذاكرة. وبذلك ن�شتطيع اأن نقول 

اإنه عندما وقفت اليوميات بداأت ال�شرية الذاتية. ولكل 

بل  قارئ،  تراهن على  فاليوميات ال  �شكله ورهانه. 

ال�شرية  فيما  �شميك،  بحجاب  م�شتورة  حميمية،  هي 

يقت�شمها  اأن  يريد  جت��ارب  جمموعة  ه��ي  الذاتية 

ح�شب  االأيام"،  "ح�شيلة  هي  القارئ،  مع  الكاتب 

غار�شيا  غابرييل  يقل  اأمل  اإلييندي".  "اإيزابيل  تعبري 

ماركيز عن احلياة اإننا "نعي�شها لرنويها"، يف اأ�شهر 

اأمتع فيها  �شرية ذاتية يف القرن احلادي والع�رسون 

يبدو  لكن  ا�شرتجاعي.  �رسد  باأملع  ق��راءه  "غابو" 
تن�رس  اأن  ليومياته  اأراد  للتقليد،  خالفا  اللعبي،  ان 

اللغوي  �شوغها  هو  ذلك  على  والدليل  النا�س،  بني 

والتحليل  بالت�شوير  الفائقة  وعنايتها  الرفيع، 

وفاء  هو  كله  ذلك  من  واالأهم  النتائج.  وا�شتخال�س 

باملقارنات.  اإال  تكتمل  ال  التي  النقد  لروح  اللعبي 

رحلته  وقائع  ي�شجل  مثال  اأكتوبر   25 يومية  ففي 

وجهها  دعوة  خالل  من  اللوك�شمبورج  اإىل  اخلاطفة 

اإليه ال�شاعر "جان بوتانت" ليحل �شيفا على املجلة 

حما�رسة  الإلقاء  اخلمي�س(   ( االأ�شبوعية"لوجودي" 

يطبع  الذي  والتميز  "اأوروبا كمبتغى"،  يف مو�شوع 

اأوروب��ا،  خ��ارج  من  ل�شاعر  وجهت  اأنها  هو  الدعوة 

اأوروب��ا،  ويعرف  الل�شان  فرن�شي  اجلن�شية،  عربي 

الذين  املرموقني  وال�شيا�شيني  اخلرباء  دعوة  عو�س 

يرتدد  ومل  الق�شايا.  هذه  مثل  يف  الكالم  يحتكرون 

بجمهور  جمعه  الذي  اللقاء  على  احلكم  يف  اللعبي 

العقالنية  باحلجج  مدعم  وه��و  يتحدث  اأوروب����ي 

"جمردا من تقلبات املزاج التي تواجهني يف لقاءاتي 
ويف  املتو�شط،  من  االآخ��ر  اجلانب  يف  اجلمهور  مع 

املغرب على االأخ�س") �س.14(. وقد كان ذلك كافيا 

بالن�شبة لل�شاعر اأن ميتدح اأخالقيات احلوار ال�شادق 

التي يفتقدها يف العامل العربي.

الزمن،  �شوؤال  اأمام  يقف  اأن  اليوميات  لكاتب  البد 

يجري  الذي  النهر  هذا  العمر،  �شوؤال  اأمام  وحتديدا 

�رسيعا نحو امل�شب. يكتب يف يومية 29 اأكتوبر: " 

و�شلت اإىل عمر باتت فيه االأ�شئلة التي كنا نطرحها 

ما،  حتد  الإطالق  اأو  للتفكري  درب  ل�شق  ال�شابق  يف 

باتت من االآن و�شاعدا حتتاج ولو اإىل بداية اإجابة" 

الذي  باجل�شد  مبا�رسة  معني  والزمن  �س.16(.   (
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اللعبي »�شاعر ميّر«

كتاب الأمل والأ�سياء املفقودة 

والأماكن املجروحة



العظيم. وهذا اجل�شد  النهر  يتغري وي�شت�شلم جلريان 

يواجهه بتحد حاجيات اأخرى هي خا�شة بالعقل، 

فكيف التوفيق؟ كيف االإجابة عن ال�شوؤال ال�شعب؟ 

التفوق  "معركة  مير":  "الذي  ال�شاعر  ي�شميها 

مل  هكذا  مبرارة:"  وي�شتخل�س  بينهما".  املحتدمة 

مييل  امل�شتقيم،  اخلط  اتباع  من  وبدال  اأتقدم.  اأعد 

املميز،  ال�شكل  لولبية،  حركة  يف  جري  اإىل  فكري 

على ما يبدو، للفكر ال�رسقي. ليكن".

البلد  اإىل  احلنني  يهجم  املرهقة  االأ�شئلة  �شيل  بعد 

اإىل  باحلاجة  اأ�شعر  ب��داأت  اأ�شبوعني،  "منذ  االأم: 

امراأة  رغبات  ي�شبه  ما  لدي  املغرب.  يف  اأكون  اأن 

او  معني،  طعام  طبق  حول  تدور  اأن  ميكن  حبلى، 

 10 ويوميية  مو�شمها")�س.32(.  غري  يف  فاكهة 

عليه  تطرح  بكاتب  طفح  الذي  الكيل  يربز  دي�شمرب 

ع�رسين  منذ  ق��راأوه  قراء  قبل  من  متجاوزة  اأ�شئلة 

�شنة، اأو من قبل �شحفي يف جريدة مل ي�شدر عددها 

العامل  الكاتب يف  اإىل ماأزق  االأول، ليعيدنا جميعا 

العربي. اأما يف فرن�شا اأو اللوك�شمبورج، فان ال�شاعر 

يكون يف �شيافة العقل وال�شدق واحلوار احلر. هنا 

تنتهي اليوميات، ويدخل ال�شاعر، دون �شابق اإنذار، 

لليوميات،  نوعي  �شقيق  مبثابة  هو  اآخر  جن�س  يف 

ومل  ا�شرتجاعي.  �رسد  هي  التي  الذاتية  ال�شرية  هو 

اإال  املتوقع  غري  املنعطف  هذا  اإىل  ال�شاعر  ينتبه 

احلقيبة   " ن�س  عتبة  على   ،51 ال�شفحة  يف  وهو 

احلمراء، يكتب: " توقفت يومياتي فجاأة يف دي�شمرب 

املا�شي، واتخذت منعطفا غري متوقع. اأين كنت يا 

ترى وما الذي حدث؟ �شفر، اأ�شفار. هل وقع عطل يف 

اأم اإ�رساب متعمد عنها؟ هل هو �شك جدي  الكتابة 

ب�رسورتها اأم جمرد تعب يف الروح؟".

املغرب،  ي�شتذكر  اللعبي  يبداأ   38 ال�شفحة  منذ   

يبعث اإليه ر�شالة " بلدي العزيز"، ويبداأ يف ا�شتذكار 

باأ�س من  :" ال  وفا�س  الفرن�شي،  اال�شتعمار  مرحلة 

القول باأن عالقتي معك يا بلدي العزيز قد تدهورت 

يعرف  مرحلة، ملن  اإنها  ال�شيء" )�س.40(،  بع�س 

ال�شمعة  اإطفاء  ومعركة  "اأنفا�س"  جملة  اللعبي، 

التي ت�شيء، مرحلة ال�شجن وال�شعر: "ق�شائد حتت 

الريح  زمن   ." االأم��ل  "جمنون  ورواي��ة  الكمامة"، 

املجنونة واخل�شوفات املتكررة.

مير"  "�شاعر  يف  الذاتي  اال�شرتجاعي  ال�رسد  بقي 

حتى بلغ حلظات الذروة، وهي كثرية. فيبداأ ي�شائل 

حلظات تاريخية م�شت يف ن�س " هو�س االأندل�س". 

فيه  عاد  وال��ذي  العنوان  من  الغفل  الن�س  يف  اأو 

اأنفا�س"  "جملة  االأ���ش��ل��ي:  اجل��رح  على  ال�شاعر 

الر�شا�س"،  �شنوات   " مغرب  ومن  يف  املحظورة 

"اإىل  املحظورة  الي�شارية  املنظمة  اإىل  وانتمائه 

االإمام".تلك املرحلة التي كان يكتب فيها باأ�شماء 

م�شتعارة، اأحدها "االأندل�شي". وهذا يوؤكد مرة اأخرى 

واالأ�شياء  االأمل،  كتاب  هو  مير"  "�شاعر  كتاب  اأن 

االأمكنة  تلك  واأول  املجروحة.  واالأماكن  املفقودة، 

ن�س  يف  والقد�س  ال��راأ���س،  م�شقط  ف��ا���س،  مدينة 

"�شباح اخلري يا قد�س"، وحممود دروي�س واإدري�س 
ال�رسايبي واالآخرون. 
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ال�صري بعيون مغم�صة على �صراط القول

من  �شيكون  منهجي،  التبا�س  الأي  وتالفيا  ب���دءا، 

جتربة  بو�شع  املقاربة،  هذه  ن�شتهل  اأن  ال�رسوري 

هويتها  اإط���ار  يف  اللعبي،  اللطيف  عبد  ال�شاعر 

اخل�شو�شية  على  االأوىل  حتيل  حيث  امل��زدوج��ة، 

من  ط��وال  �شنوات  ال�شاعر   "! "اأذاقت  التي  املغربية 

"االحتفاء"ال�شجني، بهدف اإ�شكات نداءات الكائن فيه، 
وطمعا يف اإخماد جذوة قول ع�شي على لوؤم التدجني، 

امل�شاومة.  فخاخ  من  فخ  اأي  خارج  بتواجده  ومتميز 

الظالمي واملاأ�شاوي من اخل�شو�شية  ال�شق  ولعل هذا 

ال�شاعر لالنتماء  اأهل  املغربية املفرتى عليها، هو ما 

الكونية  اخل�شو�شية  اإىل  املنتمية  الثانية  الهوية  اإىل 

ال�رسائع  لكل  املناه�س  الوا�شع،  التنويري  اأفقها  يف 

يف  ال�شعوب  حق  اإجها�س  �شاأنها  من  التي  الهمجية، 

ممار�شة حياتها الطبيعية، �شمن اأجواء، ي�شودها احلد 

االأدنى من روح العدالة واحلرية.

على  وامل�شتند  املنهجي،  ال��ت��اأط��ري  ه��ذا  �شمن 

و�شعنا  قد  نكون  والفكرية،  اجلمالية  قناعاته 

مفهوم اخل�شو�شية املحلية والكونية يف �شياقهما 

مع  مت��ام��ا  واملن�شجم  امل��ت��ك��ام��ل،  امل��و���ش��وع��ي 

التورط  ال�شاعر، تالفيا الحتمال  خ�شو�شية جتربة 

مفاهيم،  ح��ول  ف�شفا�شة،  خطابات  تن�شيل  يف 

علما  ب�شدده.  نحن  الذي  ال�شياق  مدار  خارج  تقع 

تندرج �شمن م�رسوعنا  �شابقة  درا�شات  باأننا ويف 

الكوين  مفهوم  اأولينا  ق��د  كنا  ال��ع��ام،  التنظريي 

واالإقليمي، ما ي�شتحقانه من اهتمام خا�س، �شمن 

الذي  احل��ايل،  ال�شياق  عن  يختلف  معريف،  �شياق 

ي�شتند ا�شتح�شارنا له على اأ�شا�س اقتناعنا مبركزية 

يف  املتجذر  االإن�شاين،  باالأحرى  اأو  الن�شايل،  البعد 

لها،  الوفاء  ثمن  ال�شاعر  اأدى  التي  التجربة،  هذه 

املغربية،  ال�شجون  اأقبية  يف  الزمن  من  عقد  قرابة 

من  املبيت  التجرد  �شمنيا،  يفيد  جتاوزه  اإن  حيث 

التنكر  يفيد  للعامل.كما  وجمالية  اإن�شانية  روؤية  اأية 

الفعلي، ل�شعرية الكينونة، ونزوعا متواطئا لتبخي�س 

اأهم ما متتلكه، وتتميز به من مقومات. خا�شة واأن 

ظرفية  مبواقف  فقط  يتقيد  مل  البعد،  هذا  ح�شور 

حية  وب�شيغة  مالزم،  هو  ما  بقدر  وموؤقتة،  عابرة 

�شتينيات  منذ  املمتدة  ال�شاعر  مل�شارات  ومتجددة، 

القرن املا�شي اإىل االآن.حيث حتتفظ اجلذوة ذاتها، 

على  منفتحة  كتابة،  �شلب  يف  وتوهجها،  بتاألقها 

الرواية،  يف  ال�شعر،  يف  االإبداعية.�شواء  اأجنا�شها 

داأبت  التي  والتاأملية،  الفكرية  الن�شو�س  يف  اأو 

حلوا  اأينما  ب�رساراتها،  الظالم  �شدنة  مطاردة  على 

وارحتلوا.

ال�شلط،  ليقني  امل�شاد  ال�شعري،  اليقني  من  نوع  اإنه 

حيث يكون بو�شع الذات ال�شاعرة، اأن مت�شي بعيونها 

املغم�شة على �رساط القول، دون اأن يخامر اأجفانها 

بوؤ�س  انعتاقها من  ارتباك، وهي م�شكونة بحمى  اأي 
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املحظور، ومن ظالمية �شلطه املتعددة. 

عبد  كتابة  تطمح  ال��ذي  املركزي  الرهان  هو  ذلك 

م�رسوطة  غدت  وقد  حتقيقه،  اإىل  اللعبي  اللطيف 

اأن  والعقل.باعتبار  الذاكرة،  اجل�شد،  حترير  مببداأ 

ومنتمية  م�شوؤولة،  كتابة  لكل  املو�شوعي  االأف��ق 

امتدادا  يكون  اأن  اإال  ميكن  ال  التاريخ،  حركية  اإىل 

طبيعيا، الأفق القيم املعززة بلهب اأ�شئلتها احلارقة، 

التي تع�شف بتلك الكتابات املطمئنة اإىل ت�شاحلها 

جزئي،  اأو  �شمويل  قمع  كل  تداعيات  مع  االأعمى، 

الكون. ومن هذا  اأنفا�س  يني يحكم قب�شته على  ال 

هي  مبا  الكتابة  اأ�شئلة  ت�شبح  حت��دي��دا،  املنطلق 

الكائنات  بتلك  �شبيهة  وم�شريية،  حتمية  ن��داءات 

ف�شاءات  واأجنحتها،  روؤو�شها  بتنا�شل  ت�شيق  التي 

االأ�شاطري. مبعنى اأنها متتلك من القدرة، ما يوؤهلها 

متظهراته  ومرافقة  الب�رسي،  الفعل  عوامل  لتغطية 

�شواء كانت على هيئة مقامات  الوجود،  مراكز  يف 

وظيفية ت�شت�شيف عبورنا، اأو تخوما ق�شية، يرتدد 

املخيال على حافاتها.

جمالية البحث عن جمرى النهر الكبري

االإبداعي يف  االإيغال  مغامرة  هنا عن  نتحدث  اإننا 

عن  اجلريء،  النظري  النب�س  ويف  املخاطر،  البحث 

املزيد  اإلقاء  املمعنة يف  اخلفية،  االأيدي  تلك  اأ�رسار 

من احلجب الداكنة على اأج�شاد احلياة.

اأي�شا نحن ن�شري يف ال�شياق ذاته، اإىل �شغف البحث 

عن املزيد من املنابع ال�رسية، التي ت�شخ مباهجها 

الكتابة،  نهر  هو  ال��ذي  الكبري،  النهر  جم��رى  يف 

الكون  مفازات  يف  الهادر  ح�شوره  عن  يعلن  كي 

و�شحاريه.

متاهيات على تخوم الالنهائي

وهي اختيارات تندرج �شمن قناعة الذات باالنعتاق 

اإمكانية  لها  يخول  مبا  املتحجرة،  الهوية  اأ�رس  من 

اتخاذ اأكرث من �شكل، واأكرث من �شفة. 

اجلمعي.الذات  امل�شتعادة.الوعي  الطفولة  اإنها   

املنع،  على  امل��ت��م��ردة  وامل��رف��و���ش��ة.  ال��راف�����ش��ة 

و�شيدة  املتلفظة  ال���ذات  اآن.  يف  ل��ه  واملمار�شة 

االإن�شات. بوؤرة في�س االإ�شارات، ويف نف�س الوقت، 

احللوالت  لعبة  لتلقيها.اإنها  املثالية  ال�شا�شة 

حيث  كتابة،  كل  �رسط  تعترب  والتي  الالمتناهية، 

من  ن�شبة  اأكرب  الكلية متار�س ح�شورها عرب  الذات 

الت�شظيات، امل�شاهمة يف تكثري جماالت وم�شتويات 

روؤية، ت�شعنا يف بوثقة العامل، مبا تفيدها لكلمة من 

املن�شجمة  ولالختيارات  لالأحوال،  نهائي  ال  تعدد 

مع ما ينبغي اأن يكون.

االإطار.متمحورة  هذا  يف  ت�شتغل  اللعبي  جتربة  اإن 

حول القيم التي يتحمل الكائن امل�شتقبلي م�شوؤولية 

تعميمها وتكري�شها، �شواء يف حميطه ال�شغري، اأو يف 

مدارات الكوين.معلنة بذلك عن رف�شها االمتثال اإىل 

اإكراه التنحي يف ظلمة الهام�س املن�شي، الذي كثريا 

ما نوهت به اأ�شاليل احلداثة املعطوبة.

 " بجمالية  وال�شعيد  ال���وردي،  الهام�س  ه��ذا  اإن 

اخل�شارات" قد يتحول من وجهة نظر كتابات اللعبي، 

اإليه  ي�شعى  ما  جل  باأن  علما  منفى.  واإىل  قرب،  اإىل 

�شدنة الظالم، هو اإغراء اأوهام االختالف- باملفهوم 

الهام�س،  هذا  بتمجيد   - للكلمة  وال�شاذج  املبتذل 

اإحكام قب�شتها على مراكز  لها، فر�س  تت�شنى  كي 

كتابة  وعي  اإىل  وبالنظر  الوجود.  ومراكز  القول، 

جاذبيته  وببهتان  االختيار،  هذا  بخطورة  اللعبي 

لعبة  ممار�شة  على  حري�شة  تظل  فاإنها  واإ�شعاعه، 

اجلاف،  ال�شجال  م�شيدة  يف  تقع  اأن  دون  الف�شح، 

واملتخ�شب، اخلايل من عمق االإقناع، وطالوته.

العالية،  ب�شعريتها  ت�شتغل  هنا،  الف�شح  لعبة  اإن 

الثاوية يف مفا�شل  ال�شقوق  اإيقاظ  بتقنية  اخلبرية 

تداعي  اإىل  املف�شي  تفككه  ميار�س  كي  ال�رسح، 

الذي  بتكاملها،  الن�شية  االأنا  تنت�شي  حيث  بنياته. 

منه فقط، ت�شتمد قدرتها على ال�شري احلثيث، يف اأثر 

والغ�شب،  االأمل،  اأح��وال  يفجر  اأن  �شاأنه  من  ما  كل 

بحاجات  احلافة  النزوعات  من  وغريها  والغبطة، 

مادية  الكبرية،  الكونية  وباأ�شئلتها  الب�شيطة،  الذات 

كانت، اأو رمزية، ومتمحورة حول هاج�س ا�شت�رساف 

اأجوبتها املوؤجلة واملمكنة.
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�شمن هذا االإطار متار�س االأنا ذاتها لعبة التماهيات 

بتالبيب  املم�شكة  االأ�شلية  املرجعيات  مع  الكربى، 

الكائن، خا�شة منها العقدية وال�شيا�شية، عرب جمموع 

ما يتواجد به من مقامات.

 اإنها الذات، التي نذرت وجودها للبحث امل�شتحيل عن 

الكونية،  الذاكرة  اأحرا�س  امتداد  على  اخلال�س،  نبتة 

بفخاخ  املكتظة  املعي�س،  متاهات  امتداد  على  كما 

القتلة.

توحدها،  على  انكفائها  بواجب  ت�شلم  ال  التي  ال��ذات 

واغرتابها يف مركزيتها املعزولة عن االآخرين، حيث 

اأي  اجلغرافية،  الأ�شفارها على جماهل هذه  يكون  لن 

ذلك،  عك�س  على  خطواتها.بل  اأ�شداء  عدا  دال،  �شدى 

ان�شهارها  بجدوى  املبدئي  اقتناعها  منطلق  ومن 

جندها  /ال�شبيه،  االآخر  م�شائر  يف  والفكري  الرمزي 

حمفوفة اأبدا باأطياف �شداقات، متوزعة على التخوم 

واأزم��ن��ة  الكتابة،  الأزم��ن��ة  وامل��ت��ع��ددة  الالآنهائية، 

املمانعة.حيث ال يقت�رس ميثاق �شداقاتها على ذوات 

معلومة، لكونها، وان�شجاما مع روح �شعرية اجلوهر، 

الطبيعية،  العنا�رس  �شداقات  على  لالنفتاح  منذورة 

الب�رسي،  االإيقاع  فجر  من  القادمة  االإ�شارات  وكافة 

ومن كثافة لياليه، قدر انفتاحها على خمتلف ف�شائل 

املوجودات املادية والرمزية، القابلة الأن تتمظهر يف 

�شيغة قيم اإن�شانية ومعرفية، ت�شيء اأنوارها جغرافية 

املتاهة.وكلما تتالت االأ�شفار واملكابدات، اإال وتنوعت 

خالق،  معريف  بحد�س  املنتقاة  ال�شداقات  اأف���واج 

وجحافل  العداوات،  اأ�رساب  بني  باعتداد  طريقه  ي�شق 

الكراهية العابرة ل�شحارى التاريخ.

باأبعادها  ال�شداقات،  الأن�شجة  املطرد  التنامي  اإن 

الذات  حتر�س  التي  والرمزية،  املعرفية،  االإن�شانية، 

اإغناء  يف  ي�شاهم  �شبكاتها،  تو�شيع  على  ال�شاعرة 

احلوارات،  من  لها  ح�رس  ال  واأن�شاق  باألوان  الكتابة، 

اإىل تاأزمي احلقائق، من خالل  التي قد يهدف بع�شها 

اإخ�شاعها للم�شاءالت احلارقة، كما قد يهدف بع�شها 

�شمن  الهدم،  اأو  البناء  يف  الرغبة  تاأجيج  اإىل  االآخر، 

اجرتاحات، تراوح حركيتها بني لعبة تفكيك املقوالت 

بحثا  القا�شي،  اأو  الهادئ  احلفر  متعة  وبني  الكربى، 

التي تتميز بها عادة  عن احلياة املن�شية واحلميمية، 

دائما  يكون  وذاك،  هذا  و�شمن  التفا�شيل.  �شريورة 

لل�شمت،  للحماقات،  للده�شة،  لل�شخرية،  مت�شع  ثمة 

ومداراتها،  االأنوثة  جمرات  مع  اجل�شدي  وللتوا�شل 

اأق�شى  التي جتد فيها الذات �شالتها املثلى، لتحقيق 

على  الوقت  اأعا�شري  داأبت  ما  مع  التوحد  م�شتويات 

تبديده، وتقطيع اأو�شاله.

كي  اجل�شد  اأنوثة  تتدخل  التوا�شل،  هذا  �شماء  فتحت 

قوانني  الروحية،  ح�شيتها  بقوانني  موؤقتا،  ولو  تبطل 

وجماليا،  حياتيا  بديال  ج�شدها  تعلن  وكي  القبيلة، 

والكراهية  البوؤ�س،  مظاهر  من  الكون  يتخلل  ما  لكل 

والطغيان.

 اإنه البديل الذي تتاأ�ش�س على تخومه عوامل يوتوبية، 

اإىل  واقعيته  يف  املوغل  احل�شي،  بعمقها  م�رسوطة 

باأبعادها  اللذة  قيم  ت�شود  حيث  احللم،  حدود  اأق�شى 

عن  ومبناأى  املنع،  رهبوت  عن  بعيدا  التقا�شمية، 

ظالمية املحظور. اأي�شا، حتت لواء اللذة، تهتدي اأ�شياء 

العامل اإىل جوهر اإيقاعاتها، ويكت�شف اجل�شد العا�شق، 

ت�شتعيد  مغلوب.كما  وال  فيها  غالب  ال  مباحة  قارات 

كي  للم�شميات،  مف�شحةاملجال  خفتها،  املادة  فيها 

تعلن عن جديد اأ�شمائها، نكاية يف م�شارب االلتبا�س، 

و كهوف التكتم.

من  ت�شطريه  بعد  يتم  مل  ملا  البكر،  ال�شفحة  اإنها 

تنظريات، ال قبل للدوائر املتعالية بها، ففي ح�رستها 

ت�شري  كي  عرو�شها،  عن  اال�شتحالة  تتنازل  حتديدا 

عارية القدمني على اأع�شاب الغبطة.

من حياة.  الأكرث  ر�شم خطاطات حمتملة،  اإنها جمال 

االج��رتاح��ات،  م��ن  ل��ه  ح�رس  م��اال  تخ�شيب  وحقل 

املغلقة  والقوامي�س  املعاجم،  �شفو  بتعكري  املتلذذة 

على دالالتها. 

باللذة  واملطوق   ،" "املحرم  االإيروتيكا  طق�س  يف 

البكر، يحتدم اأوار املواجهة بني �شلطة احلظر، و�شهوة 

عري  ظل  حتت  واحلميمية،  املتبادلة  اال�شتباحة 

وثني، ال ميكن اأن يت�رسب الردع اإليه.

وغيه،  غوايته  يف  املتمادي  الع�شق  ي�شبح  هكذا 

منوذجا مو�شوعيا، ومثاليا، الأية ممار�شة اخرتاقية، 
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معززة بروؤيتها التمردية، لكافة ال�شلط التي ت�شتند يف 

مرجعياتها الت�شليلية على فتاوي الظالم.

يتلذذ  حينما  ال�شذوذ،  موجة  ركوب  يف  �شري  ال  ثم، 

االإيرو�س مبفاكهة اأج�شاد الطبيعة، واأج�شاد االأحوال، 

التخوم  يف  ال�شبقية  اأزهارها  تتفتح  التي  واالأفكار، 

مو�شيقى  باإيقاعات  امل�شمخة  والق�شية،  الدانية 

العامل، والكفيلة بتحقيق طق�س االنت�شاب...

يف  املثبت  ال�رسير  �شجني  يظل  ال  هنا،  الوله  الع�شق 

اإىل  يتحول  بل  مغلقة.  حجرة  زواي��ا  من  ما  زاوي��ة 

وم�س جمنح، ال حتده ال�شماوات، وال االأر�س.

يف جتربة اللذة الثنائية هاته، نكت�شف تباعا كل تلك 

بامتالكها،  الق�شيدة  حتلم  التي  امل�شتحيلة،  اللغات 

حيث لل�شمت مدوناته، لل�شوت، كما لالإمياء. 

جرح  من  وحقيقيا  فعليا  انتقاما  اللذة  ت�شبح  هكذا 

الذاكرة،  يف  املحفور  الوجوه،  واملتجدد  العام  االأمل 

والذي يتفنن الطغاة يف تعميم طق�شه وتعميقه. وهكذا 

اأي�شا، تكون اللذة ذاتها، بل�شمه الذي تتفتح فيه زهرة 

االنت�شاء، مبا هي دليل كينونة، وعربون حياة.

ف�شاءات  على  ال�شعرية  ال��ذات  انفتاح  اإن  عموما، 

ال�شداقات، مبا يتخللها من عداوات، ممهورة باأوهام 

الغلبة والهيمنة، هو ما يربر ا�شتناد منهجية التو�شيل 

للتمثل  االآخر  قابلية  فيه  تراعى  بث،  على  االإبداعي 

والتلقي، مبا يحفزه على االإن�شات، و"يغريه"به.وذلك 

من خالل حكي حتاوري، موجه اإىل �شمائر قد تكون 

حا�رسة اأو غائبة، باعتبارها معنية مبا حدث، اأو مبا 

يحتمل حدوثه.ذلك اأن التوريط اخلالق لالآخرين، يف 

بوثقة احلكي ومدارجه، ينزاح بهم من م�شتوى التلقي 

اإىل م�شتوى االندماج الفعلي، وهو  اجلمايل املحايد، 

اإىل  ظلها  يت�رسب  قد  تغريبية،  روؤية  اأي  ي�شتبعد  ما 

تعطيل  �شاأنها،  من  يكون  قد  والتي  الكتابة،  طق�س 

والتاأويل  الفهم  م�شالك  عن  بف�شلها  التلقي،  اآليات 

الن�شي.

جتربة الك�صف عن املحتجب

اللعبي،  اللطيف  عبد  عند  ال�شعرية  الكتابة  جتربة  اإن 

التي  املتما�شكة،  االإرادة  هذه  اأر�شية  على  تتاأ�ش�س 

اإعادة  يف  الكاملة  حريتها  ال��ذات  متار�س  مبوجبها 

العالقات  ا�شتعال  اآلية  اكت�شاف احلقائق، ويف �شبط 

منها  يجعل  مبا  بلورتها،  يف  الفاعلة  واملمار�شات 

اختياراتنا،  اآف��اق  حتديد  يف  عمليا  تتحكم  ثوابت 

الن�شو�س  تبثه  مبا  مبا�رس،  ب�شكل  معنيني  بو�شفنا 

من اإ�شارات ور�شائل. اإعادة االكت�شاف هاته، ت�شاهم 

ل�"احلقائق"،  االإبداعية  البنية  مو�شوعيا يف �شياغة 

يف  ذل��ك  م�شاراتها.يتمثل  توجيه  يف  ت�شاهم  كما 

على  الكتابة  متار�شها  التي  املغاير،  التو�شيف  لعبة 

العنا�رس، واالأ�شياء، وامل�شلكيات، ق�شد اقرتاح مناذج 

االأمر  اأن  لو  للتوا�شل واحل�شور.كما  معرفية م�شادة 

يتعلق مبحاولة اإزاحة ما تراكمه االأزمنة الرمادية من 

حتريفات داللية على احلياة االإن�شانية ككل، بحثا عن 

جوهر حمتمل، ميتلك حده االأدنى من النقاء. وذلك من 

موقع االنت�شار حلق الكائن، يف مواجهة ما يرتب�س 

به تباعا، من قهر، ومن اإق�شاء. 

عبد  لتجربة  امل�شافة  القيمة  تتمثل  حتديدا،  هنا 

اللطيف ال�شعرية، حيث يندرج اجلمايل يف اأفق الروؤية 

الفكرية للعامل، املقتنعة مبركزية الكينونة االإن�شانية 

اأية  عن  احلديث  وبا�شتحالة  الوجود،  رحابات  يف 

متعالية  ك�شلطة  تن�شيبها  ميكن  طوطمية،  مركزية 

ومتحكمة يف م�شائرنا.

اأ�شياء  اأن  اإىل  تنبهنا  توا�شلية،  �شعرية  جتربة  اإنها 

اأج�شادنا  اإىل  احل��دي��ث  ع��ن  اأب���دا  تكف  ال  ال��ع��امل، 

واأرواحنا، بو�شفها اأداةر�شد وبوح، على درجة هائلة 

من احل�شا�شية وال�شفافية. حيث �شيكون علينا، امتالك 

ما يكفي من القدرة واخلربة، لفك �شفرة ما تبثه لغات 

و  الب�شيطة،  احلاالت  اإ�شارات.ففي  من  االأ�شياء  هذه 

االإ�شارات،  وبهذه  اللغة،  بهذه  الوعي  يظل  العادية، 

حبي�س املواقف امل�شكوكة العامة وامل�شاعة، املت�شمة 

يف  واملراوحة  امليت،  التكرار  �شلبيات  بهيمنة  غالبا 

االإن�شات  داأب فيها  التي  الع�شوائية،  امل�شاحات  قلب 

للدواخل،  االأ�شا�شية  االأ�شوات  اإهمال  على  امل�شرتك، 

باإيعاز من �شلطة العرف، وباإيعاز من �شلطة التوجيه 

ن�شيانه  ينبغي  وما  فيه،  التفكري  ينبغي  ملا  الفوقي، 
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�شلبا على  ي��وؤث��ر  م��ا  االه��ت��م��ام ع��ن��ه.وه��و  و���رسف 

اإىل  موؤديا  ال�شعري،  القول  م�شاحة  ات�شاع  اإمكانية 

اختزال مداراته، يف طيمات حمدودة ومكرورة. تنتهي 

بطم�س اأية خ�شو�شية حمتملة للتجربة ال�شعرية. كي 

اإبداعي  رقم  جمرد  اإىل  املطاف،  نهاية  يف  تتحول 

ين�شاف اإىل الن�شق الكمي العام والف�شفا�س، املفتقر 

�شعرية  حتر�س  ما  له.وهو  املوؤطرة  خ�شو�شية  اإىل 

اللعبي على ن�شفه، مبا متتلكه من خربة طويلة بتلقي 

االإ�شارات، وفك �شفراتها.

الطويلة  ال�شجنية  التجربة  تكون  اأن  املحتمل،  ومن   

والقا�شية، التي جترع �شمومها بالتق�شيط، قد �شاهمت 

بح�شة كبرية يف مترين اجل�شد على طقو�س هذه اللعبة 

نف�شها،  ال�شجينة  الذات  وال�شائكة. حيث جتد  ال�شعبة 

العامل  اأ���ش��وات  عن  التام  انف�شالها  ق�شوة  ظل  يف 

و�شوره، التي ت�شج بها الف�شاءات القريبة والبعيدة، 

معنية بالبحث يف دواخلها عن تلك امل�شالك واملمرات 

ال�رسية، التي ت�شتطيع مبوجبها، اأن توؤ�ش�س عالقاتها 

املمكنة مع ذلك اجلوهر الالمرئي، الذي تهتدي به اإىل 

اأن االقتناع بحتمية  اأبواب الوجود، باعتبار  مفاتيح 

احلق يف الروؤية ويف احل�شور، من منطلق احل�شم يف 

تبني قرار املمانعة، ي�شاهم يف تفجري تلك الطاقات 

امل�شترتة، والتي بف�شلها ت�شتطيع الذات اأن ترى، واأن 

ت�شمع ما ال يراه االآخرون.�شدا على �شلط املنع.

الخ��ت��الالت  خ�شوعها  منطلق  م��ن  لي�س  ط��ب��ع��ا، 

ال�شتهاماتها،  عر�شة  فيها  ت�شبح  فيزيولوجية، 

منطلق  من  لكن،  دالالتها.  على  املنغلقة  وتخيالتها 

بت�شليط  ت�شمح  التي  الروؤية،  م�شاحة  وتوهج  ات�شاع 

ال�شوء على جمموع تلك العنا�رس، املغيبة، واملن�شية 

لل�شيء ذاته.كما ت�شمح  الروؤيا امل�شرتكة  خلف حجب 

من ه�شي�س االإيقاعات  املهم" باالقرتاب  هو  هذا  "و 
العنا�رس.حيث  حركية  بها  ت�شدح  التي  اخلافتة، 

الروؤية املجهرية،  ال�شياق، عن  ميكن احلديث يف هذا 

الروؤية  اإنها  ككل.  الكينونة  ملقومات  واملتفح�شة 

الذي  الطي،  مكمن  يحجبه  عما  بالك�شف  املعنية 

خ�شية  واأحوالها.  اأ�رسارها  على  العنا�رس  فيه  تتكتم 

هذا  اأن  للعامل.باعتبار  االآلية  الروؤية  بها  تعبث  اأن 

القائم  االفرتا�شي،  احليز  اإ�شاءة  ي�شاهم يف  الك�شف، 

بني الثنيات، وبني الت�شابكات، والتداخالت الل�شيقة 

على  التعرف  دون  حتول  والتي  العنا�رس،  ببنيات 

الطي/  لقانون  خ�شوعها  نتيجة  احلقيقية،  اأبعادها 

اخلربة  تعوزهم  من  اإدراك  على  ي�شو�س  الذي  الثنية، 

بروؤية ما ال يرى.

الرمزية  امل�شاحات  اأو  امل�شافات،  هذه  اإط��ار  ففي   

امل�شتعادة وامل�شتك�شفة، يغتني جمال ا�شتغال الروؤية 

ال�شعرية، وهي تقرتح علينا مواكبة حركيتها، حيثما 

توظيفها  اآلية  قرب،  عن  نعاين  كي  وارحتلت،  حلت 

تدرج  م�شتويات  به  جت�س  الذي  املجهري،  حلد�شها 

�شلم  هو  الذي  التحول،  �شلم  يف  التفا�شيل،  اإيقاعات 

التنامي، داخل ج�شد الكائن، وداخل ج�شد الكون.

عن  الك�شف  اأي�شا،  �شاأنه  من  التدرج،  مو�شيقى  ج�س 

املقومات الفعلية التي تتميز بها اأ�شياء العامل، والتي 

ويف  غرابتها،  يف  م�شهبة  ال�شكونية،  للقراءة  تبدو 

ما  بكل  املتواطئة،  القراءات  تتلقاها  فيما  التبا�شها، 

يليق بها من احتفاء.

الواعدة  البوؤر  تلك  الدائم على  الرتدد  اإذن، متعة  ثمة 

باأبراج  املطيح  اخلراب  بوؤر  حمتمل.اأي،  هو  ما  بكل 

بوؤر  ذلك،  من  النقي�س  على  اأو  الق�شية،  ال�شماوات 

الينابيع التي تنفتح م�شاراتها على اجلنائن املوؤجلة. 

لتلك  واملكابرة،  العنيدة  املطاردة  تلك  ثمة  اأي�شا 

احلوافر  قبل  من  تباعا  املثارة  الهوجاء،  الدوامات 

الفوالذية لوحو�س الوقت.

التفكيك اجلذري ل�صلطة العائق

املعي�شة  اللحظة  طراوة  ن�شتح�رس  ذاته،  ال�شياق  يف 

مادتها"  اللعبي  �شعرية  منها  الكتابة  ت�شتمد  التي 

ال�����ش��ريورة  م��ع  ح��ت��م��ا،  واالآن"واملتكاملة  ه��ن��ا 

يف  الفاعلني  ومتخيله،  املعي�س،  لذاكرة  التاريخية 

اإثراء خ�شو�شية ذاكرة �شعرية، ت�شتغل مبيكانيزمات 

التاريخية،  ال��ذاك��رة  ميكانيزمات  عن  خمتلفة  جد 

باعتبارها جماع هاته  اأوال،  اأوالذاتية.  واملجتمعية، 

متميزة  ذات،  �شعرية  اإىل  النتمائها  الذاكرات.وثانيا، 
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امتالكها  جانب  اإىل  االإن�شاين،  االندماج  مبوا�شفات 

مع  ان�شجاما  واال�شتقاللية،  االنف�شال  ملوا�شفات 

اأو  املوقف،  هذا  اختيار  يف  الفاعلة  ال�رسوط  طبيعة 

ذاك.

فبقوة هذه الذاكرة اجلمع، ميكن تلم�س �شمات هو�س 

بنية  من  الداكن  اجلزء  عن  الك�شف  اإىل  يتطلع  اآب��ق، 

ال�شطط  ذلك  يف  اأ�شا�شا،  واملج�شد  الكونية،  الذاكرة 

ذات  ال�شلطوية،  املمار�شات  خمتلف  لدى  املتجذر 

التوجه العقدي اأو ال�شيا�شي، والتي تروم ب�شقيها اإحكام 

قب�شتها احلديدية على م�شائر الكائن. واملالحظ، اأن 

مكيدة  تن�شيط  يف  مبا�رس  ب�شكل  املوؤثر  ال�شطط  هذا 

االأحالم  باأطياف  االإطاحة  على  املتكالبة  الرتهيب، 

من  االأدن��ى  احل��د  امتالك  اإىل  املتطلعة  امل�رسوعة، 

اجلرح  ذلك  عن  ال�رسيح،  التعبري  هو  احلياة،  �رسوط 

ع�شي  الكونية.جرح  الذاكرة  يف  الغائر  التاريخي، 

على االندمال، وموؤهل بامتياز، لو�شع خارطة طريق، 

ت�شتاأن�س بها الكتابة يف حتديد موقع ما ميكن ت�شميته 

ب�شلطة " العائق "، بو�شفه الت�شخي�س الرمزي، لكافة 

املفارقة،  االأ�شئلة  تلك  املمار�شة على  اأ�شكال احلجز، 

التي ميكن اأن تغمر باأنوارها احلياة االإن�شانية ككل.و 

العدواين ملختلف  اأي�شا، بو�شفه دليال على احل�شور 

ال�شلط املتعالية، املتخ�ش�شة يف ق�س اأجنحة الهواء، 

جتربة  تبني  فاإن  خموله.وبالتايل،  اإىل  يطمئن  كي 

اللعبي، ل�شعرية تفكيك جربوت العائق، ي�شبح �شوكة 

يف حنجرة مهند�شيه.

�شكل  ياأخذ  وملح،  حتمي،  دائم،  تاريخي  رهان  اإنه 

االنفالت  ق�شد  بامتياز،  وح�شاري  جمتمعي  �رساع 

يف  املمعنة  البدائية،  االأن��ظ��م��ة  وتقاليد  قيم  م��ن 

تعميمطغيانها، وجربوتها.

حمكومة  ال�شعرية  الروؤية  وحيث  الت�شور،  هذا  �شمن 

جمال  ال  اآن،  يف  والرتكيبي  التفكيكي،  مبنطقها 

للتمييز بني املنظومات الكلية، وبني االأن�شاق اجلزئية 

التعالق  جدلية  م��ادام��ت  التفا�شيل.  طي  الكامنة 

امل�شرتك،  ن�شيجهما  ت�شحن  االأط��راف،  بني  املتبادل 

بالذبذبات ذاتها.

 �صرط االنتماء اإىل زمن ال�صعر 

الكون،  لكتاب  الت�شحيحية  املنهجية  هذه  قلب  ففي 

بني  اأو  واجلزئي،  الكلي  بني  للف�شل  جمال  ال  حيث 

يتعلق  حينما  خا�شة  واملتدنية.  العليا  االأن�شاق 

مبحنة  تعا�س  اأن  اأب��دا  تقبل  ال  التي  باحلياة،  االأم��ر 

البرت، وهبات البقايا. لن نكون ب�شدد مقاربة جتربة 

لتحقيق  نرج�شي،  هاج�س  اإر�شاء  بهاج�س  م�شكونة 

رغبة ما يف احل�شور، اأو يف البحث عن �شيغة اأنيقة 

اأن  يحدث  التي  العابرة،  االنفعاالت  تلك  لرتجمة 

تع�شفبالذات.كما اأننا لن نكون ب�شدد التملي يف ذات 

�شغوفة با�شتعرا�س متكنها من اإواليات الكتابة، بقدر 

ما نحن ب�شدد اإ�شاءة �شعرية متميزة بتملكها الفكري 

العامة  الداللية  الف�شاءات  تنتجه  ملا  واجل��م��ايل، 

التي  الالآمتكافئة،  لتناحراتها  امل�شت�شلمة  واخلا�شة، 

�شتتحقق فيها عملية تفعيل هذه االإواليات/القوانني.

بنا  ينتقل  الداللية،  الف�شاءات  جوهر  عن  واحلديث   

على  املهيمنة  الع�شوائية،  التجارب  اإط��ار  من  راأ�شا 

الذي  ال�شعري،  الزمن  عمق  اإىل  ككل،  القول  م�شهد 

نعتربه بحق زمن الرهانات الكربى، التي يتعذر على 

مقوماتها  ا�شتيعاب  امل�شبوهة،  الفرجة  م�شتهلكي 

ومق�شدياتها.

عمق الزمن، هو جمال ترحال �شعرية روح متمردة، ال 

تطمئن اإىل االإقامات الدائمة يف املالذات ذاتها، مهما 

ات�شعت م�شاحة ما يكتنفها من اأمان ومن طماأنينة.

وبخ�شو�شية  بهويته،  واع  اأفق  �شمن  ت�شتغل  اإنها 

ما ي�شت�رسفه من احتماالت.�شعرية ميكن اإىل حد ما، 

هاج�س  يف  الن�شبية،  االإ�شاءة  �شبيل  على  اختزالها 

ت�شحيح كتاب الكون، مبا هو جمموع تعاليم، و�شايا، 

االأمكنة  ظلمة  �رساراتها  تخرتق  وق��رارات،  ن�شو�س، 

واالأزمنة، امل�شكونة باأرواح ال�رس على حد �شواء.

يتحقق ذلك، عرب ت�شميم هند�شي م�شمر، قد حتد�س 

اليقظة بوجوده، حيث ميكن اختزال خطوطه  القراءة 

م�شافة  عرب  ميتد  جم��رى،  ي�شبه  ما  يف  العري�شة، 

تعبريية، ق�شرية اأو طويلة، باجتاه اأفق ما، قد يكون 

من  بغمامة  م�شوبا  يكون  قد  كما  متاما،  وا�شحا 

االلتبا�س. واالإ�شارة اإىل امتداد املجرى، ال يلغي طبعا 
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ح�شور اإيقاعات م�شارات حمايثة، متفرعة عن املجرى 

املركزي بكل تخطيطاتها املحتملة، باعتبار اأن اإيقاع 

م�شايق  بني  رحلة  ذاته،  حد  يف  هو  احلكي،  �شعرية 

القول، وبني منتزهاته. كما بني �شحاريه ومتاهاته.

اأو  وانعطافات،  مراوحات،  تزامن  احتمال  يفيد  ما 

فكرة  باأن  دالالتها.علما  ب�شعرية  م�شمولة  انكفاءات 

لوعي  املوجهة  ال��روؤي��ة  على  حتيلنا  هنا،  املجرى 

القول ال�شعري، مبا يتميز به من م�شارات، معلومة، اأو 

جمهولة. ذلك اأن ما يحد من جموح املتاهة، ويخفف 

من غلوائها، هو توافر الوعي املتاهي، اخلبري باأ�رسار 

اأن العن�رس الفاعل يف التلطيف  وخفايا االأمكنة.كما 

له  قبل  وال  االجت���اه،  اأح���ادي  ام��ت��داد  كل  باأ�س  من 

ال�شمني  التملك  هو  واملنعطفات،  املنحنيات  بغبطة 

لرعونته. ونف�س ال�شيء بالن�شبة حلل مع�شلة انغالق 

الدوائر، باإخ�شاعها لقوانني التك�شري.

اإىل  املف�شي  املجرى  يف  ال�شعرية  الكتابة  حتكم  اإن 

االأفق، ال يلغي بال�رسورة، ، جمالية التعرث بنتوءات 

بنكهة  امل�شفوعة  ال�شدفة،  بنتوءات  اأعني  اللقى. 

ح�شورها،  فر�س  من  يقوى  بالعك�س،  بل  االإدها�س. 

التمثل  على  الكتابة  اإ���رسار  اإن  القول،  ليمكن  حتى 

فر�س  الختالق  فعلي  ت�شوف  هو  للمجرى،  ال�شمني 

اللعب مع ال�شدفة، املحيلة على انبجا�س ما مل يكن 

من قبل متوقعا، اأو مدرجا �شمن اأولويات خطاطته.

كل  ا�شتقاللية  هو  عليه،  التاأكيد  ينبغي  ما  اأن  غري 

ن�س من ن�شو�س عبد اللطيف اللعبي، مبجراه واأفقه 

اإطار  جمرد  الكبري،  املجرى  يظل  حيث  به،  اخلا�س 

منفتح على العابر، كما على املقيم.

بكل  م�شتح�رسا  االآخ��ر  يكون  معا،  احلالتني  ويف 

�رسط  علينا  ميليها  التي  واملحتملة،  املمكنة  ال�شيغ 

اإن زمنا �شعريا بهذه الكثافة،  اال�شتح�شار.وبالتايل، 

وبهذه املوا�شفات، ي�شتدعي ح�شور قراءة متواطئة، 

"كيال  واالآن  مفهوم" الهنا  النظر يف  الإعادة  تدعونا 

يظل �شجني التفاعل الظريف وال�شيق، مع مطلب ما، 

اأن  واأولويته.ذلك  املطلب  هذا  ملحاحية  كانت  مهما 

كثافة  �شوء  على  وهويته،  اأبعاده،  يف  النظر  اإع��ادة 

"بعدا  واالآن  الهنا   " على  ي�شفي  ال�شعري،  الزمن 

واأزمنة،  اأمكنة  اإىل جماع  تركيبيا، يتحول مبقت�شاه 

موؤثثة باأكرث الرموز والعالمات تعبريا عن جدل تلك 

العالقة الدرامية املتحكمة يف حركية الكائن، والتي 

والعدم،  البقاء  ثنائية  يف  اختزالها  فكرة  تتحمل  ال 

ال�شعيدة بحيادها البارد.

اإنها احلياة هنا برمتها يف جتربة عبد اللطيف اللعبي، 

اأو اجلنوب. يف  ال�شمال،  مهددة بجربوت االإذالل، يف 

القدمية،  االأزمنة  يف  حتتها.  وما  ال�شبع،  ال�شماوات 

الكتابة  فنيق  يحط  اأوانه.حيث  بعد  يحن  مامل  يف  اأو 

اإىل  انت�شاره  ومبداأ  لقانون  م�شتجيبا  القلقة،  رحاله 

ما ينبغي اأن يكون.اأي اإىل اإعادة �شياغة كتاب الكون، 

جملة وتف�شيال.
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اللعبي مع زوجته جو�شلني، و�شيف الرحبي يف القاهرة، نوفمرب 2019 



الكتاب  من  كبري  عدد  لدى  االأ�شلوبي  التنويع  ميثل   

للجن�س  الوفاء  يفر�شها  تعبريية  ماآزق  من  خمرجا 

بدرجات  ت�شخي�س مو�شوعات  قد ال يحتمل  الواحد، 

التفا�شيل،  وحجم  وال��دق��ة  احل�شية  م��ن  متفاوتة 

ال�شعر  من  اخلروج  كان  هنا  االنفعايل. من  واجلوهر 

اأكرب  مل�شاحة  �شعيا  عديدة  اأحيان  يف  الرواية  اإىل 

واالأمكنة  املتعددة  واالأ���ش��وات  املحيط  متثيل  يف 

بحثا عن  امل�رسح  اإىل  الرواية  من  والعبور  والوجوه؛ 

على  والرهان  واملواجهة  الدرامية  من  عال  من�شوب 

اللفظي  عتبات  من  العبور  اأن  بيد  اجل�شدي،  احل�شور 

والتجهيز  والنحت  اللوحة  الب�رسي يف  امتدادات  اإىل 

حمدودية  على  مترد  هو  مبا  بعيد  حد  اإىل  ميُثل  قد 

اللغة، اأو على االأقل خروج من اإيحاءاتها بالعجز.

اللطيف  عبد  عمل  يتجلى  حتديدا  ال�شياق  ه��ذا  يف   

مّثل  اأثيل  لتقليد  امتداد  هو  مبا  الت�شكيلي  اللعبي 

والروائي  ال�شاعر  هو  رواده  اأملع  اأحد  هوغو  فيكتور 

عديدة  اأ�شماء  تواترت  تقليد  اأق��ل،  بدرجة  والر�شام 

ومن  �شاباتو،  اأرني�شتو  اإىل  لوران�س  ديفيد  داخله من 

ارهان باوك اإىل هرني ميلر، هذا االأخري الذي برز يف 

الغالب االأعم �شمن تاريخ الرواية املعا�رسة كالجئ 

رغبة  من  لوذ  اأي  يركب  ما  جلوءه  يعتور  للت�شكيل، 

عليه  ينطبق  ال�شطح،  على  والبقاء  العي�س  جمرد  يف 

متاما ما قد ينطبق يف ال�شياق العربي على الروائي 

رواياته  ظلمت  الذي  جربا  اإبراهيم  جربا  الفل�شطيني 

الأكادميية  االنتماء  اختار  الذي  هو  الفنية،  لوحاته 

دائم  حلوار  االإبداعية  حياته  وحول  ببغداد  الفنون 

كاأديب الجئ  لكنه عا�س دوما  والر�شم،  الكتابة  بني 

ويدر�س  اأعمالهم  ويكتب عن  الفنانني  ي�شادق  للفن، 

اخرتاقاتهم اجلمالية، وير�شم اأحيانا. 

بعد  جربا  ابراهيم  وج��ربا  ميلر  هرني  ا�شتح�رست   

عبد  وال�شاعر  بالروائي  �شنوات  قبل  جمعني  ح��وار 

الر�شم،  يف  ب�رسوعه  كا�شفني  حني  اللعبي  اللطيف 

يف اأوقات فراغه، كان يتحدث بخجل من رغبته تلك 

الروائي  ر�شائل  اإح��دى  يف  ورد  مبا  �شبيه  نحو  على 

ال�شهري  ال�شوري  الر�شام  ل�شديقة  منيف  الرحمن  عبد 

�شهور  انه جتراأ بعد  با�شي، حيث قال  مروان ق�شاب 

املا�شي،  القرن  من  الت�شعينيات  مطلع  اخلر�س  من 

بتعهر  اإح�شا�شه  اإث��ر  لونية،  تخطيطات  اإجن��از  على 

، قالها على نحو 
)1(

الكلمات وفقدانها للعمق واجلدوى

ي�شي بلجوء حياتي ينت�شل �شاحبه من الفقد املقرون 

عن  طويل  حديث  فبعد  �شيء،  كل  اإنهاء  يف  بالرغبة 

غريه  دون  ميتلك  جتعله  التي  االإالهية  الر�شام  ملكة 

من املبدعني جبلة اخللق املت�شلة بالطني، يعرتف اأن 

الكالم ينتهي اإىل الفراغ.

 طبعا ثمة دوما جلوء مناق�س من اللون واملادة اإىل 

الكلمة، حملت رغبة يف التخل�س من وطاأة العادة ومن 

لعنة ال�رسورة، بيد اأن احلرية امل�شتهاة حملت مالمح 

املقيم،  العقم  ملواجع  الناقل  املجدي،  غري  التخل�س 

اإىل  اللعبي  اللطيف  التجاء عبد  يبدو  ال�شياق  يف هذا 

الر�شم مبثابة ا�شتكمال عمل اأ�شواط ولع اتخذ له عدة 
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 �صرف الدين ماجدولني*

�شردية الب�شري..

يف اأ�سول ولع فني

ناقد واأكادميي مغربي *



جتليات، بدءا باال�شتغال التاريخي والنقدي والثقايف 

وانتهاء  باملغرب،  الت�شكيلية  الفنون  ت��راث  على 

متحققني،  ر�شامني  مع  م�شرتكة  فنية  كتب  باجناز 

اأعماال  ي�شم  فردي  معر�س  تنظيم  اإىل  االنتقال  قبل 

اأجنزت عرب حمطات متقطعة وممتدة يف الزمن.

عبد اللطيف اللعبي و�صوؤال الفن

 )7-8( امل���زدوج  للعدد  مقدمته  اللعبي  خ�ش�س   

للحديث  اأن��ف��ا���س،  جملة  1967من  �شنة  ال�شادر 

 ،
)2(

اأوروبي« »اخت�شا�س  هو  مبا  املغربي  الفن  عن 

كانت  �شتى  ا�شتعمارية  اأدب��ي��ات  اأنتجتها  ومعرفة 

اأنها  لنقل  الفن،  من  اأكرث  الفنية  بالظواهر  مفتونة 

مت�شلة باحلرف وال�شنائع الرتاثية، ويف هذا املقال 

تناول  ا�شتق�شائية  نقدية  روح  من  يخلو  ال  ال��ذي 

يف  اال�شتعمارية  الدرا�شات  اأه��م  بع�س  بالتحليل 

والفن  اال�شتعمارية  لالإيديولوجيا  حتليله  معر�س 

مبثابة  النقدي  التاريخي-  حتليله  كان  املغربي، 

متهيد ملا �شياأتي يف جممل حماور العدد اخلا�س من 

املجلة، الذي خ�ش�س بكامله للفن املغربي، عرب اأهم 

اأ�شمائه احلا�رسة واملتحققة بن�شب مبتفاوتة: حممد 

وحممد  بلكاهية  وفريد  بناين،  وحممد  اهلل،  عطاء 

واجلاليل  حميدي،  وحممد  ال�رسقاوي،  واأحمد  �شبعة، 

اأدىل  �شفاج.  بن  و�شعد  املليحي  وحممد  لغرباوي، 

تعريفات  قدمت  كما  ب�شهاداتهم،  الفنانني  من  كل 

مقت�شبة مب�شاراتهم الفنية، وذيل العدد مبحاورة بني 

كل من حممد �شبعة، وحممد املليحي، وفريد بلكاهية، 

واجلمعية  باملغرب  املعا�رس  الفن  و�شعية  ح��ول 

اأعمال  الت�شكيلية، ثم �شور عدد من  املغربية للفنون 

الفنانني امل�شاركني يف العدد.

 كان العدد حدثا ثقافيا فارقا يف م�شار النظر النقدي 

وكان  باملغرب،  الفن  ب�شدد  والتاريخي  واجلمايل 

الثقافة  للت�شكيل يف  التاأ�شي�شي  بالدور  واعيا  اللعبي 

اال�شتعمارية،  املرحلة  من  لتوها  اخلارجة  املغربية 

يف  وحداثية  اخرتاقية  رهانات  من  التعبري  لهذا  مبا 

جمتمع غارق يف حمافظته، وازدواجيته الفكرية. 

 وغني عن البيان اأن جتربة اأنفا�س يف جمملها مدينة 

والفكر  والت�شكيل  االأدب  بني  املبدئي،  التالقي  لهذا 

وال�شيا�شة، حيث رافق اللعبي يف التجربة من بدايتها 

ال�شمة  وهي  �شبعة،  وحممد  املليحي  حممد  الفنانني 

التي تعيد اإىل االأذهان جتارب فنية ونقدية وثقافية 

التعددية  على  راه��ن��ت  العربي  ال��ع��امل  يف  ع��دي��دة 

جديد.  وعي  الإنتاج  الثقافية  احللقات  يف  التعبريية 

ذلك على االأقل ما يلم�س يف جتربتي »الفن واحلرية« 

مب�رس، و«جماعة بغداد للفن احلديث« بالعراق، حيث 

بها  يت�شل  وما  االإب��داع  ق�شايا  ب�شدد  التفكري  كان 

واالآخر  والرتاث  والذات  واالأ�شلوب  احلداثة  اأ�شئلة  من 

ت�شييد  يعيد  ب�رسي  لفظي  فلك  يف  ت��دور  واحلرية، 

والنظر  الثقافية  واملمار�شة  االإبداعي  الفعل  حدود 

العقائدي.

�شوؤال  على  اللعبي  اللطيف  لعبد  جواب  معر�س  يف   

ا�شتغاله  يف  الفن  وظيفة  عن  املومني  ر�شيد  لل�شاعر 

االإبداعي قال ما يلي:

تعلم  كما  فيها  تفاعلت  التي  اأنفا�س  جتربة  »منذ   

احل��وار  ذل��ك  يف  اأف��رط  مل  خمتلفة،  اإبداعية  طاقات 

العتقادي  الفنية،  التعبري  اأ�شكال  بني  ما  والتالحم 

الفنون  على  لالنفتاح  احلاجة  اأم�س  يف  فن  كل  باأن 

معرفة  له من  تقدم  اأن  ما ميكن  لي�شتوعب  االأخ��رى، 

�شمن  متقوقعا  بقي  لو  يوفرها  اأن  ميكن  ال  وخربة 

بامل�رسح  مولعا  تراين  لهذا  اخلا�شة.  تعبريه  و�شيلة 

عدة  مع  ا�شتغلت  طبعا.  الن�شكيلي  والفن  وال�شينما 

مو�شيقيني ور�شامني لتحقيق التفاعل املن�شود، ... اأما 

عن الكتب الفنية امل�شرتكة مع ر�شامني، فهي فر�س 

الروحية.  والقرابة  ال�شداقة  بعرى  لالحتفاء  نادرة 

لرمبا اأن اأجمل ما حققته يف هذا امل�شمار هو كتاب 

م�شرتك مع حممد القا�شمي مل ينجز منه اإال ن�شختان 

 .
)3(

)احتفظ بواحدة منها( قبل وفاته«

 مل تكن دائرة اللعبي مغلقة على تلك التجارب، على 

يكن  مل  عربها،  انت�شجت  التي  العالقات  حميمية 

ذلك،  بعد  القا�شمي  ثم  وبلكاهية  و�شبعة  املليحي 

العامل  واآخ��رون من م�رسق  اجلزائر،  وحممد خدة يف 

العربي ومغربه، هم فقط من حاورهم اإبداع اللعبي اأو 

ح�شه النقدي واإنتاجه التحليلي، بل امتد بعد ذلك اإىل 

فقط  ال�شدد  هذا  يف  اأذكر  الحقة،  اأجيال  من  جتارب 

التجربة التي �شتجمعه مع الفنان ح�شن ال�شاعر، بعد 
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اأثمرت  والتي  القا�شمي،  حممد  مع  عمله  من  �شنوات 

يف  والرهافة،  العمق  من  كبري  قدر  على  فنيا  كتابا 

ن�شخة واحدة الزلت يف ملكية الفنان، وحملت عنوان: 

»اأرجوحات معلقة بالنجوم«. 

 ميكن اأن ندرج هذه املحاورات يف اأدبيات ال�شداقة 

االأحا�شي�س  دائ���رة  يتخطى  ال��ذي  الكبري  مبعناها 

والروؤى ال�شخ�شية اإىل جدل جمايل، و�شعي اإىل النفاذ 

الكلمات  التي تقولها  اإىل قرار امل�شرتك، تلك املعاين 

قدر  اإىل  وحتتاج  واالألوان،  واخلطوط  االأ�شكال  مثلما 

من اجلهد والتجريد والتخيل ل�شياغة اجل�رس، وو�شع 

وال�شاعر  الروائي  يتخطى  ت��داويل  �شياق  يف  احل��وار 

وال  باللفظي  هو  ال  م�شاف  ثالث  �شنن  اإىل  والر�شام 

بالب�رسي واإمنا حم�شلة لهما اأو عربهما.

 عبد اللطيف اللعبي وف�صاء اللوحة.

الفني،  باملعجم  ولع  من  اللعبي  كتابات  تخلو  ال   

لي�س بارتباط العبارات الروائية وال�شعرية بالب�رسي 

وطزاجته  وقوته  بحدته  الواقع  نقل  على  ورهانها 

احل�شية فقط، اإمنا بتخيل العمل على نحو �شبيه مب�شغل 

الت�شكيلي، بحيث ترتدد التمثيالت يف مئات املقاطع 

حركة  من  ت�شتبطنه  وما  اللوحات  حميط  من  ناهلة 

ال�شريي  كتابه  من  مقطع  يف  وبالغة،  و�شياء  وكتل 

»�شاعر مير« يقول ما يلي:

ال�شم�س  عادت  الكئيبة،  والرتابة  الربد  موجة  »بعد   

قبل  برهة  خالل  نافذتي  على  اتكاأت  ال�شباح.  هذا 

اجللد  ذات  العارية،  ال�شجر  اأذرع  ملداعبة  مت�شي  اأن 

�شماء تخففت من  قبة  ت�شند  لكي  املمدودة  امل�شدود، 

يد  على  االأزرق  البا�شيل  لون  اإىل  وحتولت  غيومها، 

ر�شام اأبكر �شباحا قبل الع�شافري. ومع ذلك فاإن ثمة 

باأنني  انطباع  االآن  لدي  املنظر...  هذا  ينق�س  �شيء 

اأمام لوحة تفتقد مل�شة اأخرية. لكن اأيكون اأنا هو من 

.
)4(

يعاين من االفتقاد؟«

من  �شيغة  باأنه  احل��ايل  املقطع  ن�شف  اأن  ميكن   

، حيث يعمد 
)5(

الروائي  L’ekphrasis االكفرازي�س  اأ�شلوب 

ال�شارد اإىل متثيل عمل فني )لوحة/ منحوتة/ م�شهد 

م�رسحي/ لقطة �شينمائية(، بيد اأن ما يجعل التمثيل 

ا�شتعارية،  اإىل لوحة  الواقعي  اأنه يحول  هنا جمازيا 

يغيب  ال  اإذ  و�شوانح،  هواج�س  من  بها  يت�شل  ما  مع 

النهاية  نقطة  اأن  بالت�شكيل  م�شتغل  اأي  ذه��ن  عن 

االأخرية  اللم�شة  واأن  مطرد،  ب�شكل  ت�شتبعد  ما  غالبا 

�شعي  ال�شك والرتدد عند كل  با�شتمرار، وينبت  تبتعد 

اإىل االقتناع بجاهزية العمل واكتماله، من هنا تبدو 

الأن  يتوق  الذي  الر�شام  مع  متماهية  ال�شارد  كلمات 

م�شار  عرب  خمتلفة  بتجليات  هواج�شه  وخرب  يكونه، 

الكتابة والعمل الثقايف.

2018 افتتح يف  اأواخر �شهر نوفمرب من �شنة   ويف 

معر�شا  مراك�س،  مبدينة  اآرت«  »ماتي�س  غالريي 

حدثا  ك��ان  اللعبي،  اللطيف  لعبد  الفنية  لالأعمال 

واالإقامات  باملعار�س  تعج  مدينة  يف  الفتا  ثقافيا 

االأدب  وق��راء  الفن،  جمهور  من  كبري  ع��دد  الفنية، 

اللطيف  عبد  كتابات  ومتابعي  املعا�رس،  املغربي 

لوحات  �شم  ال���ذي  امل��ع��ر���س،  ف��اج��اأه��م  اللعبي، 

للمرة  ج�شدت  لكنها  متباينة،  مراحل  يف  اأجن��زت 

تخطى  وقد  وال��روائ��ي  لل�شاعر  الفني  الولع  االأوىل 

الغري،  الأعمال  واحل��وار  وال�شداقة  املتابعة  نطاق 

ملعر�شه  ن�شا  اللعبي  كتب  ال�شخ�شي،  التجريب  اإىل 

الر�شم«، �شمنه رحلته من  ذاك عنونه ب�»ق�شتي مع 

ال�شجن  اإىل جتارب ما بعد  البهية يف فا�س  الطفولة 

فيه  حت��دث  اجلامعية،  بالدرا�شة  م��رورا  واملنفى، 

م�شاغل  عند  وتوقف  واأجانب  مغاربة  ر�شامني  عن 

ولوحات واأ�شماء واأ�شاليب �شكنته، كما عر�س جمددا 

لتجربة اأنفا�س و�رسكائه الت�شكيليني يف خما�شاتها 

اأ�شتاذ  هيل«  دي  »غا�شتون  عن  حتدث  واجنازاتها، 

اجلماليات وتاريخ الفن بكلية االآداب بالرباط، الذي 

قاده للتفكري يف �شوؤون الفن وعرفه للمرة االأوىل على 

واليعقوبي،  والورديغي  االإدري�شي  قبيل:  من  اأ�شماء 

لقائه  عن  واحلنني  اللوعة  من  بكثري  حت��دث  كما 

بالرباط،  ب�شالة  مر�شمه  يف  الغرباوي  باجلياليل 

اإىل  بازين«  »ج��ون  الفرن�شي  الفنان  مع  رحلته  ثم 

تركيب  اللعبي  يعيد  الن�س  هذا  يف  العتيقة.  فا�س 

الزمن  يف  ممتد  �رسي  ل�شغف  العاك�شة  اللوحة  قطع 

ق�شائد  يف  االألفاظ،  اأقنعة  حتت  دوما  متخفيا  كان 

وروايات وم�رسحيات وكتب اأطفال، وحوارات �شتى، 

وقراءات يف اأعمال ت�شكيليني اأ�شدقاء �شكنوا الفوؤاد، 
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قبل اأن يخرتق جدار الب�رسي. 

 ويف مقطع دال من الن�س يقول ما يلي:

ًا ولعدة �شاعات. 
ّ
 » بداأُت اأر�شم كّلما اأمكنني ذلك، يومي

كانت  امل�شبوق،  والعقلي غري  اجل�شدي  البذل  هذا  يف 

االكت�شاف. طاقة   
ُ
وَلع وكذا  املوعد،  دائمًا يف  املتعُة 

منها   
ُ

ِج�س
َ
فتنب دواخلي  يف   

ّ
تند�س كانت  جمهولة 

اأ�شتغني فيه عن  التعبري جديٍد  ّكمة يف نوع من 
َ
تح

ُ
م

�شارت  التي  يدي  اإنها  الكلمات.  اأي  القدمية،  رفقتي 

كقو�س.  املتوتر  اجل�شد  كها 
ّ
يحر االأم��ور،  زمام  تاأخذ 

.
)6(

ل كيمياء اللغة«
َ

هكذا كانت كيمياء االألوان حُتّل حم

الطافحة  الن�س،  ه��ذا  يف  اللعبي،  كلمات  ت�شبه   

واملفردات  االألفاظ  عبء  من  التخل�س  باأحا�شي�س 

فيها  يبوح  التي  الن�شو�س  ع�رسات  وامل��ج��ازات، 

على  املفتوح  التحول،  هذا  بغبطة  عديدون  روائيون 

اأفق جديد، خام، وغري  م�شاعر التحرر واالنطالق اإىل 

اأ�شا�شا  نالحظه  ما  ذلك  اإليهم،  بالن�شبة  م�شتهلك، 

متوجها  يقول  حني  منيف  الرحمن  عبد  كلمات  يف 

بالكالم اإىل �شديقه مروان ق�شاب با�شي: 

اأكتب يتع�رس،  اأعي�شه منذ فرتة لكي   »املخا�س الذي 

يتلوى، يتباطاأ، وبالتايل ال بد من طريقة ما للتعامل 

لي�س  طريقها.  �شتجد  املياه  لك،  ذك��رت  وكما  معه، 

ذلك فقط، ارتكبت حماقة، »ر�شمت«، والكلمة االأخرية 

كبرية ف�شفا�شة اإىل درجة اال�شتفزاز، وكدت يف اليوم 

قلت  لكن  واأ�شتبدلها،  املر�شومة  الورقة  اأنتزع  التايل 

من  االإن�شان  يخجل  ملاذا  معينة:  حلظة  يف  لنف�شي 

عنق  ربطة  الب�شا  يبقى  اأن  على  ي�رس  ملا  حماقاته؟ 

ومبت�شما..«)7(.

 لوحات الناأي: ت�صكيالت الكمون.

وميكن تق�شيم لوحات معر�س عبد اللطيف اللعبي اإىل 

ثالث �شيغ اأ�شلوبية مت�شاندة يف تخييل الق�شد، الذي 

�شواء عرب  »الكمون«،  اإجمايل هو  ال يبتعد عن معنى 

البقع  تفتيت  اأو  اأوىل،  الطبقات، يف جمموعة  ت�شكيل 

ال�شند يف جمموعة  �شبكة جتتاح م�شاحة  اللونية يف 

يف  هة 
ّ
ممو اأج�شادا  ت�شبه  كتل  اإىل  االإملاح  اأو  ثانية، 

جمموعة ثالثة. يف النهاية تتخايل املجموعات كلها 

املو�شوع،  عن  الناأي  يف  الجعة  لرغبة  م�شتبطنة 

وت�شويره مبا هو لغم اأو اإح�شا�س كامن.

متباينة  ب�شيغ  االأ���ش��ب��اغ  طبقات  ت��رتاك��ب  ه��ك��ذا 

ومتقاربة يف اآن يف لوحات املجموعة االأوىل )�شن�شع 

تتخللها   ،
)8(

عناوين( متتلك  ال  اأنها  مبا  اأرقاما  لها 

فجوات توحي بالكامن الذي لي�س �شيئا اآخر اإال ق�رسة 

ت�شتند اإىل ق�رسة �شباغية، �شكلت منعرجات والتواءات 

تبدو فيها الُفر�شات �شديدة احل�شا�شية، حتتفظ بالقدرة 

على اإيهام الناظر اإنها و�شعت لكي ال ُتنقح اأو تراجع. 

جمموعة  يف  واح��دا  لونا  النهاية  يف  اللعبي  اختار 

يتخلله  وما  م�شتوياته،  خالل  من  ونوع  »الطبقات«، 

يف  اللونية  الطبقات  وتتجلى  حريفة.  ظ��الل  م��ن 

اأو  اأو ورق  اأو ق�شا�شات ثوب  زق 
ُ
املح�شلة �شبيهة مب

تراتبات  توحي  كما  الكوالج،  ب�شيغة  ترتاكب  جلد، 

اللون  من  باخلروج  تكون  ما  اأ�شبه  اللونية  اخلفة 

الواحد، متويه بارع ال ي�شي بده�شة االإجناز االأول.

ولعه  مفارقا  اللعبي  يبدو  ال  ثانية  جمموعة  يف 

بالرتاكب حني يقدم �شيغا تفتت البقع اللونية مبهارة 

، تبدو مبا هي جتربة طباقية 
)9(

وثقة وا�شرت�شال اأخاذ

االأفقى  واالنت�شار  الواحدية،  ب��دل  التعدد  ل��الأوىل، 

اإىل م�شاهدها  اللوحة  العمودي،  تتقدم  الرتاكب  بدل 

االألوان  بقع  فيها  تتقاطع  متاهة،  اأو  ب�شبكة  �شبيهة 

على �شطح �شند يربز بيا�شاته بني الفجوات. ويهيمن 

والتوزيعي  اللوين  التكرار  ملمح  ال�شيغة  ه��ذه  يف 

واالأخ�رس.  االأزرق  للونني  ظاهرة  جدلية  مع  للبقع، 

ره��ان  ع��ن  جمملها  يف  املجموعة  ه��ذه  تبتعد  وال 

الكمون والناأي عن املو�شوعات والكتل  اللعبي على 

البارزة، وتخلو من هواج�س احل�شي بقدر ما ت�شتدعي 

الكابو�شي املوؤرق.

اأج�شاد  اأطياف   
)10(

الثالثة املجموعة  يف  ونكت�شف 

خمت�رسة، ومالمح تتطلع الأن تكون ا�شتعارات لوجوه 

االأعمال  يف  جن��ده  مبا  �شبيه  نحو  على  اأط���راف،  اأو 

عا�شم  اإىل  جياكوميتي  من  املعا�رسة،  النحتية 

البا�شا، اأطياف كائنات تغو�س يف تكوينها الهالمي، 

قد  ولهب،  واأحا�شي�س  هواج�س  من  كتل  اإىل  فتتحول 

عمودية  خطوط  جمرد  اأنها  مرة  اأول  للناظر  يتهياأ 

خر�شاء.

للعبي  ق��دمي  ول��ع  اإىل  الثالث  املجموعات  ترجعنا 
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باال�شتغال على االأثر، من »ر�شائل قلعة املنفى« اإىل 

اإال  اآخر  �شيئا  اخلابية«  »قاع  )لي�س  اخلابية«  »قاع 

الروائية  الن�شو�س  بع�رسات  مرورا  الكامن(،  املعنى 

وال�شعرية وامل�رسحية االأخرى، املعجونة برغبة �شقل 

االأ�شول، وما تراكب يف الذاكرة واجل�شد من حلاءات، 

عرب �شنوات العمر وحميط متقلب بني الوطن واملنفى 

وقبلهما قوقعة ال�شجن ال�شلبة. 

يف تلك اللوحات يقول اللعبي ما ال تنطق به الكلمات 

اإال ب�شيغ مبا�رسة اأو متلعثمة، ي�شتغل على ذاكرات ال 

النفوق، وحتافظ  تقيها من  تنبت جلودا  واإمنا  تن�شى 

لونني  اأو  لونا  تكت�شي  لوحات  االأوىل،  البدايات  على 

اإمنا بدرجات تراوح بني ال�شفافية وال�شالبة املعدنية.

على هذا النحو ج�شد عبد اللطيف اللعبي حلمه القدمي، 

ورافق  عنه  وكتب  عاي�شه  فن  ثمار  للجمهور  واأخرج 

عنه  لينزع  خلت،  عقود  منذ  تقلباته  وعا�س  مبدعيه 

رهاب اخلروج من تعابري روائية و�شعرية وم�رسحية 

بجدوى  الكفر  اإىل  ينتهي  ان  دون  ل�شنني  �شاكنها 

املرافق  ن�شه  من  ختامية  فقرة  يف  يقول  كلماتها، 

ملعر�شه الفني:

واأعماق ذلك  العامل،  ِخلُت نف�شي قد طفت  الذي  »اأنا   

ها  الب�رسي،  الكائن  هو  ال��ذي  العجيب«  »املخلوق 

حدودها   
ْ

اأِق�س مل  جديدة  رحلة  لنداء  اأ�شتجيب  اأن��ذا 

تدبري   
ّ

اأي اأجريُت  اأن  يل  �شبق  هل  لكن،  وخَماطرها. 

 لكل ما قمُت به يف حياتي؟ اأال يجب اأن 
ٍّ
ح�شابي قبلي

بعناية  رعيُته  الذي  كي 
ُ
الت�شار احل�س  ذلك  على  اأرّكز 

ّد عّنا ومن حولنا ق�شبان الت�شكك واالنغالق 
ُ

لكي اأ�ش

.
)11

واالنق�شام؟«)

الهوام�ش

اأدب  يف  با�شي،  ق�شاب  وم��روان  منيف  الرحمان  عبد  انظر:   -  1
التنوير،  والن�رس، بريوت، ودار  للدرا�شات  العربية  املوؤ�ش�شة  ال�شداقة، 

بريوت، 2012، �س 18 19-.
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من  االأدبي،  العمل  �شخ�شيات  قبل  من  املتخيلة،  اأو  احلقيقية  الفنية 

مثل و�شف »درع اأخيل« يف اإليادة هومريو�س، اأنظر يف هذا ال�شياق:

 Philippe Hamon,La description littéraire, Macula, Paris,- 
.1991, p.112
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تلمع بني �شتائر الفجر جنمُة ال�شباح، بارقة االأمل. 

فتان اإىل روؤية ال�شوء. هنا 
ّ
توم�س العينان املتله

ريقها الكا�رس. 
َ
تبداأ الق�شيدة ويتوّهج ب

ل 
ّ
تتخي التي  الكتابة  اللعبي  عبداللطيف  يكتب 

داخل  وه��و  حتى  اأ���ش��وار.  وال  �شجون  بال  عاملًا 

لي�س  دائم،  َفر 
َ
�ش يف  يعي�س  ال�شاعر  كان  ال�شجن، 

ات�شاعًا.  االأكرث  احلرية  مدى  يف  بل  اجلفرافيا  يف 

اإىل  يتبعها  التي  الكلمات  الذات ويف  �شفر يف  اإنه 

وتذهب  جناحيها  تفرد  منها  كلمة  كّل  م�شريها. 

وُت�رسع،  تتباطاأ  وتلهث،  تتنّف�س  نف�شها،  من  اأبعد 

وتكتوي  العامل  برد  من  ترجتف  وتع�شف،  تهداأ 

ل �شكَل الواقع ومت�شي معه اإىل ما هو 
ِّ
و بناره، حُتَ

اأبعد منه.

ميزج نتاج اللعبي، النرثي وال�شعري على ال�شواء، 

ب��ني م��ا ه��و ج��م��ايل وم��ا ه��و اإن�����ش��اين. يهج�س 

بالق�شايا العادلة، بال�رساع االجتماعي والتغيري، 

�شاحب  وتطّلعاتها.  معاناتها  يف  وب��ال��ذات، 

االأمل ويدعونا اإىل اأن  اإىل  االأمل" ينحاز  "جمنون 
"نفتح عني القلب"، لكّنه ال ين�شى اأن يقول: "علينا 
يومًا ما/ اأن نعتذر اىل االأر�س/ ونن�شحب/ على 

عن  �شديقي؟  يا  �شنعتذر  ا 
ّ
عم االأ�شابع".  روؤو�س 

عن  بنا؟  تع�شف  التي  والبغ�س  اجلهل  عا�شفة 

عة احل�شارات، وعن َهول ما يجري  ر�شِ
ُ
احلرب، م

با�شم  اأخ��رى،  وت��ارًة  الدين،  با�شم  ت��ارًة  حولنا، 

االإن�شان  عن  نعتذر  اأم  االإن�شان؟  وحقوق  ة 
ّ
ي

ّ
احلر

نف�شه الذي ال حدود لقدرته على اخَللق واالبتكار 

املتمّكن من  الوحيد  وهو  معًا،  الهّدامة  ولطاقاته 

ة باأكملها؟
ّ
اإفناء جن�شه والكائنات احلي

كتاباته  خ��الل  من  اللعبي  اللطيف  عبد  عرفُت 

جمعتنا  ًا. 
ّ
�شخ�شي اإليه  ف 

ّ
اأتعر اأن  قبل  وكلماته 

جديدة،  اآف��اق  اإىل  ال�شاعني  جتمع  التي  البالد 

وحروبها.  االأ�شلية  بلدانهم  �شقاء  من  الهاربني 

مهما  التي  االأنهار  كتلك  دائمًا  اأخاله  كنُت  لكني 

فهو  منابعها.  من  قريبة  تظّل  وابتعدت  ذهبت 

الأنه  ط 
ّ
املتو�ش من  االأخ��رى  ال�شّفة  عن  يبتعد  مل 

ال�شدع  راأب  اإىل  �شاعيًا  والُهناك  الُهنا  ميكث بني 

العلم  بف�شل  يومًا،  ل 
ّ

التو�ش واإىل  ال�شّفتني،  بني 

هذا  تبدَّى  متكافئ.  ح��وار  اإر���ش��اء  اإىل  والتقّدم، 

ه من خالل نزوعه اإىل حتقيق ثقافة مغايرة 
ُّ

التوج

�س مع عدد 
ّ
ة وفنية جديدة، منذ اأن اأ�ش

ّ
ونه�شة اأدبي

من ال�شعراء والكّتاب والفّنانني جملة "اأنفا�س" يف 

ال�شتينيات من القرن املا�شي. هذه التجربة التي 

الثقايف  امل�شهد  على  الوا�شحة  ب�شماتها  تركت 

املغربي اأّكدت على اأهمية االنفتاح على الثقافات 

والتفاعل  ة 
ّ
احلي جتاربها  اإىل  واالإ�شغاء  االأخرى 

بَدور  اللعبي  اآمن  مدى   
ّ

اأي اإىل  ك�شفت  كما  معها، 

الذي  هو  التغيري،  حركة  يف  والفكر  والفّن  الكلمة 

ر الثقايف مواكب للفعل ال�شيا�شي. 
ُّ
اأّن التحر يعترب 

نزوى العدد 101 يناير 2020

28

 عي�صى خملوف*

يف معركة الفعل الأدبي 

باإمكانه اأن يحلم وينده�ش وُيوا�سي

�شاعر وكاتب من لبنان *



 
ّ

باأي يكن،  مل  الفعل  هذا  اأّن  اإىل  االإ�شارة  تقت�شي 

حال من االأحوال، على ح�شاب املعايري اجلمالية 

والقيمة االأدبية والفنية. 

ال�شداقة  على  ع��رثُت  اللعبي  اللطيف  عبد  م��ع 

يف  م�شرتكة  �شعرية  اأم�شية  يف  العميق.  مبعناها 

اها 
ّ
"معهد العامل العربي" يف باري�س، وكان قد �شم

معًا.  ق�شائدنا  وقراأنا  اجتمعنا  ة"، 
ّ
اأخوي "�شمو�س 

اإيف  ماري  "الفيوالن�شيل"  عازفة  ترافقنا  كانت 

لباخ. يف  التي عزفت مقطوعات مو�شيقية  رونفو 

اللغة  اإىل  اللعبي  عبداللطيف  نقل  ال�شياق،  هذا 

ترجم   
ّ
ثم ال�شماء"،  يف  "مدينة  كتابي  ة 

ّ
الفرن�شي

يبقى".  �شوف  "ما  االأخ��رية  ة 
ّ
ال�شعري جمموعتي 

"منطقة  ة 
ّ
ال�شعري جمموعته  ترجمُت  اأي�شًا  اأن��ا 

مع  قا�شية  جتربة  اإثر  كتبها  التي  اال�شطرابات" 

جاء  نف�شي  يف   
َ
حفر ال��ذي  الديوان  هذا  املر�س. 

وامل��وت،  احلياة  بني  الفا�شلة  الربهة  تلك  من 

كاأنها  فريويها  �شريته  اإىل  امل��رء  يلتفت  حلظة 

�شرية �شخ�س اآخر. ي�شوغها �شعراً فت�شبح ال�شرية 

تبطل  عميق  روحي  ��وح 
َ
وب داخلية  رحلة  الذاتية 

معه الفوا�شل بني احلياة والكتابة.

اجل�شد.  كتاب  هو  اال�شطرابات"  "منطقة  كتاب 

املر�س  ج�شد  اأي�شًا  هو  واالإغ���واء  الرغبة  ج�شد 

هذا  دون  من  يحيا  اأن  االإن�شان  ميكن  ال  واملوت. 

اجل�شد  واختزال  �شلفًا.  م�شريه  املعروف  اجل�شد 

للحلم  ح��داً  ي�شع  ال  ق 
ّ
ال�شي ز 

ّ
احلي �شمن  االأ�شري 

م��ا خ��ربه عبد  وه��ذا  االأب��ع��د،  ات 
ّ
امل��ج��ر ولبلوغ 

التي  املعارك  تلك  يخترب  اأن  قبل  اللعبي  اللطيف 

جتري داخل اأج�شادنا وعلى غفلة مّنا.

اجل�شد  هذا  ل 
ّ
يتخي اأن  الديني  العقل  على  ي�شعب 

بالقيامة  يعده  للخال�س،  منافذ  له  يخرتع  ميتًا. 

ة. وفق هذا املنظور، ينتهي 
ّ
وب�شعادة ما فوق اأر�شي

اإذ يتعّذر  اجل�شد على االأر�س ليبداأ يف مكان اآخر، 

ر اأّن وجوده �شينتهي ب�شكل 
ّ
على االإن�شان اأن يت�شو

قاطع. اأّن املوجود لن يعود موجوداً على االإطالق! 

اإىل اجل�شد نظرة مو�شوعية خمتلفة،  العلوم تنظر 

على  واالختبار،  البيولوجيا  درا�شة  على  تعتمد 

االأفعال وردود االأفعال. ولئن كان بع�س العلماء 

اً، فهم ال يتجراأون على اإثارته 
ّ
يوؤمنون باأّن ثمة �رس

الالزمة،  احل�شم  معطيات  ميتلكون  ال  اأنهم  طاملا 

هذا  قلب  يف  �شيء  اإثبات  على  قادرين  غري  وهم 

املجهول.

اللعبي  اللطيف  عبد  كتاب  يف  ال�شعرية  الروؤية 

تنطلق من اللحم والدم والعظام ومن وحدة اجلهاز 

البحث  اجتاه  يف  ذلك،  من  اأبعد  لتذهب  الع�شبي، 

عن موقع االإن�شان يف الكون وعن طبيعة ال�رساع 

االأمل واملوت، ويجعله يف  يعي�شه يوميًا مع  الذي 

معركة م�شتدمية مع نف�شه ومع ما يحيط به. تطرح 

اأحوال  تناولها  وراء  ما  يف  اأي�شًا،  اللعبي  كتابة 

حيال  نف�شها  الكتابة  معنى  عن  ال�شوؤال  اجل�شد، 

الكتابة،  العامل.  ي�شهدها  التي  الكربى  ات 
ّ

التغري

العافية، بل هي  ا�شرتداد  لي�شت فقط معركة  هنا، 

الذي ال يزال باإمكانه  االأدبي  الفعل  اأي�شًا معركة 

اأن ينت�رس  د ويوا�شي، 
ِّ
اأن يوح اأن يحلم وينده�س، 

وذلك  واالبتذال،  الب�شاعة  �شّد  واالإب��داع  للجمال 

ز 
ّ
احلي انح�شار  ورغم  املنت�رس،  املال  بذاءة  رغم 

ل وال�شعر 
ّ
 الذي ت�شوؤل معه اإمكانيات التاأم

ّ
اخلا�س

ة.
ّ
والفل�شفة واالإبداع الفّني ب�شورة عام

الإرهابه  اال�شت�شالم  وع��دم  ال��واق��ع  ز 
ُ
جَت���او ِم��ن 

اليومي، ياأتي عبداللطيف اللعبي، متجّدداً، �َشغوفًا، 

االآتية،  كلماته  يف  اأج��د،  لعّلني  باحلياة.  ناب�شًا 

واالإن�شانية:  االأدب��ي��ة  جتربته  اإىل  مدخل  اأجمل 

الم/ نفتقد اإليك/ تفتقد اإليك 
ّ
ها ال�ش

ّ
"اأفتقد اإليك/ اأي

هذه االإن�شانية ال�شائعة/ وهذا الكوكب املعذَّب/ 

ا 
ّ
ف�شح عم

ُ
ربه/ والذي ال ي

َ
ذِّر �ش َ

وحّتى الكون امُلَتع

يف داخله".
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ُ
ْكُتب بغري اللِّ�شان الذي اأَْكُتب

َ
ُكلَّما قراأُْت �شاعراً ي

هذا  يف  ُكون 
َ
ي اأن  ِكُن 

ْ ُ
مي الذي  ما  ْلُت، 

َ
ت�شاء به، 

 ما 
ْ

َغري ر 
ْ
ع ال�شِّ ِميزاٍت بها يكون هذا  ِمْن  اللِّ�شاِن 

اإَذا ما تعلََّق  ٍر، خ�شو�شًا 
ْ
 بالعربية ِمْن �ِشع

ُ
ْكَتب

ُ
ي

 اللِّ�شان العربي؟
ْ

 يْكُتب بَغري
ّ
رِبي

َ
 ِب�َشاِعر ع

ُ
ر

ْ
االأم

�شعرية  َهِة جتربٍة 
َ

واج
ُ
م نف�شي يف  ْدُت 

َ
ج

َ
و ا 

َ
وُكلَّم

بل  ل، 
ُّ
بتاأم اأقراأُها  عليها،   

ُّ
اأْنَكب ع، 

ْ
و النَّ هذا  من 

الذي   
ّ

ِري
ْ
ع ال�شِّ االإْن�شاِت  من  وبنوع  عاٍن، 

ْ
ِباإم

مو�ِشيَقى  من  النَّ�س  يف  ِري 
ْ
ج

َ
ي مِلاآ  فيه  َتِمع 

ْ
اأ�ش

اأنني  هذا  ِني 
ْ
ع

َ
ي ال  ومعاٍن.  ٍر 

َ
و

ُ
�ش ومن  واإيقاٍع، 

ِني ببناء النَّ�س، مبعماره، اأو 
ْ
 بالبناِء، اأع

ُّ
ال اأْهَتم

امُلو�ِشيَقى واالإيقاع،  ُك 
َّ
التي ِبها تتحر ِريَقة  بالطَّ

 ،
ّ

النَّ�س َثَنايا  يف  واملعاين  ر 
َ
و

ُّ
ال�ش ُع  تتوزَّ وبها 

 
ُ

ِر�س وبني َن�ِشِج ُخيوِطه امُلَت�َشاِبكة. يف الِبناء، حَتْ

من  الّن�س  يف   
ُ
ِخُذه تتَّ ما  ْفَق 

َ
و ل  َتَت�َشكَّ اأن  اللَُّغُة 

ها، 
َ
ار

ْ
اأ�رس دُِّد  َ

ح
ُ
ي ما  هو  امَلجاُز  اُلٍج، 

َ
وتو اٍك 

َ
ا�ْشِتب

َدى 
ْ

يَل عليه من َدالالٍت. هذه، اإِح اأو ما ُتِريُد اأن حُتِ

ًطى، 
ْ
ع

ُ
ر لي�س م

ْ
ع عر مع َقاِرِئه، فال�شِّ �ْشِكالِت ال�شِّ

ُ
م

ِرِه 
َ
و

ُ
�ش يف  وال  اإيقاعاته،  يف  وال  ُلغته،  يف  ال 

ماآِزِقه،  يف  لالْنِخراط  ة 
َ
��و

ْ
َدع هو  بل  وجمازاته، 

من  ه 
ُ
ِتيح

ُ
ي ما  ويف  ع��وامل،  من  ْخُلُقه 

َ
ي ما  يف 

 باالأحرى.
ّ
جمهوالٍت، اأو من الِنهاِئي

ر 
ْ
ع ال�شِّ يف  �شًا، 

ْ
اأي ُث، 

َ
ح

ْ
اأب ال  ِني  اأنَّ هذا  ِني 

ْ
ع

َ
ي ال 

اأُك��وُن  حني  فقط،   ،
ِّ

اخَل��وا���س ه��ذه  عن   
ّ
العربي

 
َ
اْخِتبار اأُحاِول  العربية،  اأمام ن�س مكُتوٍب بغري 

ِدِه 
ْ
ع

ُ
ب عر، يف  ال�شِّ ها 

ُ
ِتيح

ُ
ي ِكَنة التي 

ْ
امُلم العالقات 

ِل�شاٌن  به  ز 
َّ
يتمي ما  اأْل�ِشَنِته، ويف  ُكّل  ، يف  يِنّ ْ

الَكو

وثقاَفة  اٍن 
َ
ِل�ش  

ُ
ر

ْ
�ِشع به  يكون  ما  اأو  اآخ��ر،  عن 

 
ُ
�ِشم تَّ َ

ي  ما 
َ
ْغم

َ
ر ى، 

َ
اأُْخ��ر �شعر ثقافاٍت  ما، هو غري 

جوِد، 
ُ
الو يف  ان 

َ
ب

َ
و الذَّ على  ٍة 

َ
ُق��ْدر من  عر  ال�شِّ به 

ُكّل  على  ٌة 
َ
ع

َ
�رْس

ُ
م  

ُ
نواِفُذه كونيًا،   

ً
ِنداء ِتباره 

ْ
باع

اِت.
َّ
اجِلهات وامَلجر

املغربي  اعر  ال�شَّ جتربة  اأُْت 
َ
َق����ر َنى 

ْ
املع بهذا 

اآَها 
َ
عبداللطيف اللعبي، وهي جتربة ميكن اأن نْقر

مثل  اللعبي،  الأنَّ  املختلفة،  وِرها 
ُ
ب

ُ
ع مراحل  يف 

 ،
َّ
َتج

ْ
ح

َ
ِلي  

َ
َكَتب اإليه،  ينتمي  الذي  اجليل  �ُشعراء 

 ،
َ ِّ
َغري

ُ
ُقول اَل، ولي

َ
ِديَن، ِلي

ُ
َخ، ِلي

ُ ْ
�رس

َ
ِلي

الدين،  خري  حممد  وكذلك  اللعبي،  اللطيف  عبد 

ُ
ج

ُ
وا عارِفني اأنَّ و

ُ
وم�شطفى الني�شابوري، َكَتب

ْت 
َ
اء

َ
ج اللعبي،  اللطيف  لعبد  االأخرية  الدواوين 

ط. وهي كانت مبثابة 
ْ بهذا املعنى، اأو بهذا ال�رسَّ

 
ّ

النَّ�س اأن  رغم  ��اٍء، 
َ
م اإىل  ماٍء  من  االآخر  ور 

ُ
ب

ُ
الع

فيه،  االآخر  يتنازل عن وجود   عنده، مل 
ّ

ِري
ْ
ع ال�شِّ

نف�شها،  ال��ذَّات  �شاِعُف 
ُ
م هو  ال��ذي  االآخ��ر  لكنه 

ِلُتعاِنَق  وَتْنَفِرط،  وتتمزَّق،  ى،  تت�َشظَّ وهي  اُت  الذَّ

املحلي،  الوطني  �شياقها  يف  االآخ��ري��ن،  ِج��راح 

د الذي 
ْ
ع

ُ
ة، هذا الب

َّ
ٍد كويِنّ اإن�شاين هذه املر

ْ
ع

ُ
لكن ِبب

ويف  جود، 
ُ
بالو عالقته  يف  عر  ال�شِّ �ْشرَتَك 

ُ
م هو 
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 �صالح بو�صريف*

 �شعرّية املْعَنى 

ِرَبة عبداللَّطيف يف َتْ

* �شاعر وكاتب من املغرب 



ًة، 
َّ

عر حا�ش ال�شِّ االإ�شاين يف  ط 
ْ ال�رسَّ َنى 

ْ
ع مِلَ له  ثُّ مَتَ

مومًا. فعبد اللطيف اللعبي 
ُ
ويف الكتابة والفن ع

الرواية  اإىل  ذهب  بل  فقط،  عر،  بال�شِّ ْكَتِف 
َ
ي مل 

اأي�شًا، كما اأنه عارف ب�رسورة الفن، يف عالقته 

عر. بال�شِّ

ة، 
َّ
ِري

ْ
ع ال�شِّ اللعبي  جتربة  يف  ي،  امُلَت�َشظِّ  

ُّ
النَّ�س

راأَى  التي  وِرها 
ُ
ِلُك�ش الذَّات،  ي  ِلَت�َشظِّ  

ٌ
اْنِعكا�س هو 

اللعبي، يف اأكرث من ن�س، بل يف اأغلب الن�شو�س 

»االأمل«  ُكّل  ْغم 
َ
ر َد، 

ْ
ع

َ
ب ِمع 

َ
َتْنج مل  اأنها  االأخرية، 

ًة 
َ
ة غيمة ما تزال جاِثي

َّ
ُدو يف االأُُفق، فثم

ْ
ب
َ
الذي ي

َظر بو�شوح، بل بثقة  على الروؤية، متنع عنها النَّ

َناء، وهذا ما جعل االحتمال غالبًا يف 
َ
ع

َ
و�شرب و

و�ِشُك اأن يبدو 
ُ
كتابات اللعبي، وما جعل املمكن ي

ه  َتحياًل، اأو ما ينفرط من بني االأ�شابع، وكاأنَّ
ْ
�ش

ُ
م

، ما اإن نقرتب منه حتَّى يبتعد ويْناأَى.
ٌ

�رساب

َلة 
ْ
م

ُ
ج هي  ه��ذه،  جتربته  يف  ة، 

َّ
ِري

ْ
ع ال�شِّ اجلملة 

ل، 
ُ
اجُلم هذه  مثل  َكْتِني 

َ
ب

ْ
اأر ما  وكثرياً  خاِطَفة، 

االنخطاف  بهذا  اأق��راأه��ا،  واأن���ا  ُك��ْن��ُت،  الأن��ن��ي 

�س 
َّ
ِكن لقارئ مل يتمر

ْ ُ
ل، اأت�شاءل، كيف مي

ُ
والتَّخاي

عر مبا فيه من اخرتاق، اأن يقتنع  على قراءة ال�شِّ

�شياق  يف  تكون،  اأن  ميكن  ل 
َ
اجُلم هذه  مثل  اأنَّ 

الكتابة  جمالية  فيها  ق  تتحقَّ اأو  �شعراً،  الن�س، 

اأو يف ما  َنى جاريًا فيها، 
ْ
امَلع عرية، ويكون  ال�شِّ

ميكن اأن ُت�ِشري اإليه.

اإىل  ِتني  ْن�شِ
ُ
م ُلها، 

َّ
نتاأم حني  ل، 

َ
اجُلم هذه  مثل 

ِله، وحني 
ْ
ُكُت عن َقو

ْ
ِتها، اإىل ما ُتْخِفيه وَت�ش

ْ
م

َ
�ش

فيها  ما  اإىل  اْنِقطاعاِتها،  اإىل  االإْن�شاَت  ِعن  مُنْ

 الكتابة 
ِّ
اإىل �رِس َت�َشظٍّ وانفراط، فهي تاأُخُذنا  من 

يف جتربة اللعبي، اأعني اإىل ذلك املعنى الثَّاِوي 

كاماًل، ال  يقوله  اعر، وهو معًنى ال  ال�شَّ ذات  يف 

�شنوات  يف  قبل  من  يفعل  كان  كما  به،   
ُ
ح

ِّ َ
�رس

ُ
ي

عاٍت، 
ُ
ر

ُ
ْديِل به ِبج

ُ
َهة واالحتجاج، بل هو ي

َ
امُلواج

عرية يف كتابة  ر ال�شِّ
َ
و

ُّ
ر ح�شور ال�ش

ِّ َ
رب

ُ
وهذا ما ي

باالإ�شارة  تكتفي  اإ�شارات،  باعتبارها  اللعبي، 

ها  ة واحدة، الأنَّ
َ
ْلِميح، وال تقول ُكل �شيء ُدْفع والتَّ

وِره ال 
ُ
م َنى، وعلى �شُ

ْ
ِت�ْشفاَف امَلع

ْ
ُتراِهُن على ا�ش

التجارب،  هذه  مثل  يف  فاملعنى،  ظهوره،  َلى 
َ
ع

ان قراءة الن�س ومواجهته. 
َّ
هو انبثاق، يتخلَّق اإب

ُكْنُت  فاأنا  قبل،  من  البناء،  اإىل  ُت 
ْ َ

اأ����رس حني 

َنى اجلملة 
ْ
ع

َ
 م

َ
ح

َ
 هذه اللحظة بالذات، الأ�رْس

ُ
اأْنَتِظر

ر التي تتواىَل وكاأنها بال 
َ
و

ُّ
اخلاِطَفة، ومعنى ال�ش

التجريب  �شعر  الأنَّ  واهية،  روابطها  اأو  رواب��ط، 

ر االخرتاق والرغبة يف امُلغايرة، 
ْ
واحلداثة، بل �ِشع

مهما كانت الق�شية اأو الر�شالة يذهب اإليها، فهو 

عر، من داخل  يذهب اإليها من الن�س ذاته، من ال�شِّ

من  اأي  خارجه،  من  ال  جمالياته،  من  عر،  ال�شِّ

دِّي يف  َ
َهن امُلَتب

َ
داخل البناء، وهذا التال�شي والو

طبيعة اجلملة اأو ال�شورة، هو ما يجعل الق�شية 

والر�شالة، اأو املعنى باالأحرى، ي�شل بالَقْدِر الذي 

ًنى ال يتنازل عن �رسطه 
ْ
ع

َ
ِريُد الن�س اأن يجعله م

ُ
ي

اجلمايل، وال تنتهي الر�شالة مبجرد و�شولها اإىل 

ِنيهم، فالر�شالة، هنا، هي ر�شالة ُتْقراأُ على 
ْ
من َتع

ى اأن يكون  ُدُفعاٍت، الأنَّ ال�شاعر، وهو يكتب، توخَّ

ق التي نقطعها، 
ُ
ر  يف الطُّ

ُ
ه

ُّ
َفر، �رِس

َّ
املعنى مثل ال�ش

بدايًة  يكن  مل  اإذا  الو�شول  الأنَّ  الو�شول،  يف  ال 

ل�شفر اآخر، فهو، حْتمًا، �شيكون نهاية.

الكلمات  بني  اِدي 
َ

التَّ�ش عن  اللعبي  يتناَزُل  ال 

ان�ِشَقاقاٍت  من  ِفيها  ِدُثه 
ْ
ح

ُ
ي ما  رغم  ��ِل، 

َ
واجُل��م

ي�شمن  ما  هو   ،
ّ

ِري
ْ
ع ال�شِّ فاالإيقاع  وت�شدُّعاٍت، 

امُلو�ِشيقى  يف  ُدُث 
ْ
ح

َ
ي مثلما  َط، 

ُ
اب والرتَّ  

َ
م

ُ
التَّالح

َغم  ْزِفها، يف طبيعة النَّ
َ
َتِلَفٌة يف ع بالذَّات. اآالٍت خُمْ

و�ِشيَقى 
ُ
 للم

َ
اِظم َن النَّ

ْ
ْنها، َلِكنَّ اللَّح

َ
 ع

ُ
ُدر

ْ
�ش

َ
الذي ي

ُل 
َ
ع

ْ
ج

َ
 اآَلًة يف اأخرى، وي

ُ
ِذيب

ُ
ِلها، هو ما ي

َ
م

ْ ُ
يف جم

امَل��اء،  مثل  باالأحرى،  االإيقاع،  اأو  امُلو�شيَقى، 

واح��داً،   
ُ
ي�شري ُت 

ْ
و

َّ
وال�ش بع�شًا،   

ُ
ب

َ
ي�رْس بع�شه 

، وتت�شاَدى، 
ُ

ب
ُ
فيما هو يف قرارتِه اأ�شواٌت تتجاو

.
َ
 امَلاء

ُ
 املاء

ُ
ب

َّ
 بع�شها، كما ت�رس

ُ
ب

َّ
وتت�رس

نْي، 
َ
ِري

ْ
ع ال�شِّ  

ْ
��ني الَّ ال��دَّ هذين  ��ود 

ُ
ج

ُ
و دون   

َ
ر

ْ
�ِشع ال 

 
َ
وذَهب هذا،  َك 

َ
اأْدر واللعبي،  واالإيقاع،  ال�شورة 

رية 
ْ
َتَنى �ِشع

ْ
اإليه، بل جعله بني الدَّوال التي بها اب
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هذه  يف  البناء  ِط 
ْ َ

����رس على   
َ

��ِر���س
َ

وح جتربته، 

عر، ما مَل يحر�س على �رسط  التجربة، ِعْلمًا اأنَّ ال�شِّ

ُقه  قِّ َ
ُنح قد  ما  رغم  �شعريته،  َق  تتحقَّ لن  البناء، 

ة واإقحام، اأو 
َّ
�ِشي

ْ
َد َتو

َّ
ر

ُ
فيها من َدوالٍّ قد تكون جم

عر، ومن َدَه�َشِته  َلِعٍب بالَكالم، يخُلو من اأفق ال�شِّ

ه.
ُ
التي هي مدار

��ُدُث 
ْ
��ح

َ
وي ال����دَّواّل،   

ُ
��ج َت��وا���شُ ��ُدُث 

ْ
��ح

َ
ي البناء  يف 

جماليًا،  ًنى 
ْ
ع

َ
م َنى، 

ْ
امَلع وي�شري  اِدي، 

َ
التَّ�ش

ماأ�شاوية،  تعبرياٍت  من  فيه  يجري  قد  ما  رغم 

اإليها  تذهب  ال��ذَّات  اأو���ش��اٍع،  عن  تراجيدية  اأو 

يف  امُل�ْشرَتَكة،  جراحاتنا  من  حًا 
ْ
ر

ُ
ج باعتبارها 

ِبي، هو 
ْ
ما نحن فيه من اإقامة على االأر�س. واللَّع

عر  عر، ومِلا يقت�شيه ال�شِّ ْدِرٌك ملعرفة ال�شِّ
ُ
�شاعر م

املعنى  فتح  ي�شتطيع  حتَّى  لدوالِّه،  تو�شيع  من 

اإىل  ال�شم�س  تدخل  منها  التي  �رُسفاته  على 

عر فيه. ولعل القدميني  ة ال�شِّ
َ
عر، وُت�ْشِعل جْذو ال�شِّ

من العرب، وغريهم يف الثقافة الغربية القدمية 

وا 
ُّ َ
عر، واأَ�رس ُكوا خطر البناء يف ال�شِّ

َ
واحلديثة، اأْدر

عليه، حتَّى ال يبدو الن�س عمارة، َداِخُلها خراب، 

وهذا ما جنده اليوم، يف عدد من الكتابات التي 

عر. مل ُتْدِرك معنى البناء يف ال�شِّ

التَّجارب  اللعبي، بني  اللطيف  تبقى جتربة عبد 

عبورها  مراحل  يف  وا�شلت،  التي  عرية،  ال�شِّ

اأن  دون  اجلمايل،  عري  ال�شِّ ��َدَه��ا 
ْ
ع

َ
و املختلفة، 

بو�شع  لكن،  االحتجاج،  يف  احلق  عن  تتنازل 

املرة،  هذه  اجلمالية،  املواجهة  حمّك  يف  ر 
ْ
ع ال�شِّ

التي هي اإعادة خلق الوجود والكون، ب�رسطهما 

الأنَّ  االأر�س،  عدالة  ق  تتحقَّ فيه  الذي  االإن�شاين، 

ُلُهما 
ْ

ِكن َف�ش
ْ ُ
العدالة وامُل�شاواة، عند اللعبي، ال مي

ِفي  ُت�شْ التي  القيمة  هو  يبقى  الذي  اجلمال  عن 

الب�رسي  ال��وج��ود  معنى  على   
َ
��م

ْ
��ع وال��طَّ ال��ل��ون 

ل�شانه  بغري  يكتب  وهو  فاللعبي،  االأر���س.  على 

املعنى  يف  الل�شان  ه��ذا   
ُ
ِمر �شْ ُ

ي فهو  االأ�شلي، 

املعنى،  اأف��ق  تو�ِشيع  ويف  ه، 
ُ
يكتب مِلا  الثقايف 

ِلها ُلَغة ِبِل�شاَننْي، ظاِهر 
ْ
ع

َ
بتو�شيع اأفق اللغة، وج

ر هو ما علينا الذَّهاب اإليه، 
َ
م ر، وهذا امُل�شْ

َ
م �شْ ُ

وم

واجلمالية،  الثقافية  �شياقاته  على  واال�شتغال 

يف جتربة اللعبي. 
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حتديًدا،  واجلاهلي  القدمي،  العربي  ال�شاعر  يكن  مل 

ا 
ً
ال�شعري عاري جاهر بالعزلة واله�شا�شة وبذهابه 

ُ
ي

نحو الق�شيدة. فو�شعه اخلا�س كل�شان حال القبيلة 

من  والكثري  اجلاأ�س  ورباطة  ك 
ُ

الّتما�ش منه  يتطلب 

االعتداد بالنف�س. فهو جنم القبيلة ال�شاطع ول�شانها 

امُلبني. وعليه اأن يكون على ا�شتعداد دائم للذود عن 

�شحيح  وانت�شاراتها.  باأيامها  والتفاخر  قبيلته 

ه�شا�شته  خفي 
ُ
ي كيف  يعرف  مل  العبد  بن  طرفة  اأن 

ْتُه 
َ
"ظلم ذوي القربى" و"حَتام اأدرَكُه  و�شعفه حني 

لكن  د"، 
ّ
امُلعب البعري  اإف��راد  و"اأُفِرد  كلها"  الع�شريُة 

كما  القاعدة.  لتاأكيد  به  �شت�شهد 
ُ
ي ا�شتثناء  طرفة 

التي  ال�شعف  اأفلح يف جتاوز حالة  اأنه �رسعان ما 

ما  اإىل  املعلقة   / الق�شيدة  نف�س  يف  ليعود  ْته 
َ
�ش

ّ
تلب

الفخر وكيل املدائح  اعتدناه من �شعراء ع�رسه من 

"اأخو  تعرفونه"،  الذي   
ُ

ال�رّسب "الرجل  فهو  للذات. 

ال�شاعر  ل��دى  االأ�شل  هو  وه��ذا  "املنيع".  الثقة"، 

مناعة  من  ومناعته  بال�رسورة.   
ٌ
منيع اجلاهلي، 

عاتق  على  امللقاة  املهام  اأن  ومبا  وقوتها.  قبيلته 

 عن ِحمله اجلبال، 
ُ
�شعراء ذلك الزمان كانت مما تنوء

احتاج ال�شعراء دائما ملن ي�شندهم يف مهامهم. لذلك 

اأزره  به  ي�شدد  �شيطاًنا  لنف�شه  منهم  واحد  كل  اتخذ 

يف  العرب  اعتقد  هكذا  ق�شيدته.  اأمور  يف  وي�رسكه 

الذبياين  فللنابغة  �شيطاًنا،  �شاعر  لكل  اأن  اجلاهلية 

العبد  بن  طرفة  اأما  راغم.  بن  مدرك  ا�شمه  �شيطاٌن 

حول  ال��رواة  اختلف  فيما  اخلطار.  اأب��و  ف�شيطانه 

�شيطان امرئ القي�س: هل كان ا�شمه عقيبة بن نوفل 

اأم الفظ بن الحظ؟

�شعراء  فاخر  قد  الراجز،  العجلي،  جنم  اأب��و  وك��ان 

اجلاهلية بتميز �شيطانه عن �شياطينهم قائال:

اإين وكل �شاعر من الب�رس / �شيطانه اأنثى و�شيطاين 

ذكر

يف  ي��رتدد  فلم  االأن�����ش��اري  ثابت  ب��ن  ان 
ّ
ح�ش اأم��ا 

باِنه - 
ُ
ع

ْ
ِب جزء مهم من �شعره ل�َشي

ْ
جاهليته يف ن�ش

بان مرادف لل�شيطان- قائال: 
ُ
يع وال�شَّ

ا 
ً
ا اأقول وطور

ً
ر

ْ
 من بني ال�شيعبان / فَطو

ٌ
ويل �شاحب

َ
ُهو

�شنعها  التي  ال�شحوة  مع  االأم��وي��ة  احلقبة  ويف 

ال�شعر  �شياطني  غادرت  والنقائ�س  الن�شيب  �شعراء 

الر�شالة واخلالفة  التي عا�شتها زمن  الكمون  حالة 

�شعراء  على  املزايدة  يف  جرير  يرتدد  فلم  الرا�شدة. 

اإبلي�س  �شوى  لي�س  �شيطانه  ب��اأن  ا 
ًّ
قر

ُ
م اجلاهلية 

�شخ�شيا: 

 مكتهٌل / من ال�شياطني اإبلي�س 
َ
 ال�شعر

َّ
لقي علي

ُ
اإين لي

االأبالي�س

قلت  "ما  فيه:  جاء  �شهري  اعرتاف  عزة   
ّ

لُكثري فيما 

اأ�شري  النهار  ن�شف  اأنا  فبينما  لُته، 
ِّ
ُقو حتى  ال�شعر 

على بعري يل بالغميم، اإذ راكب قد دنا اإيّل حتى �شار 

اإىل جنبي، فتاأملته فاإذا هو من �شفر وهو يجر نف�شه 

علي،  واألقاه  ال�شعر،  قل  يل:  فقال  ا، 
ًّ
جر االأر�س  يف 

قلت: من اأنت؟ قال: قرينك من اجلن، فقلُت ال�شعر."
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 يا�صني عدنان*

 ال�شاعر وقرينه

عن القرين يف ق�سيدة عبد اللطيف اللعبي

* �شاعر وكاتب من املغرب 



 اإىل قرين. والقريُن 
ّ

ل ال�شيطان مع كثري
ّ
هكذا اإذن حتو

 
ٌ
لغًة هو امل�شاحب واملالزم. فقرين املرء م�شاحب

له ال يفارقه. لكن الظاهر اأن القرين يف االإ�شالم لي�س 

�ُس عن 
ْ
ا. جاء يف �شورة الزخرف: )ومن يع

ً
بريئا متام

�ْس له �شيطانا فهو له قرين( االآية 
ّ
حمن ُنقي

ّ
ذكر الر

اإذا جاءنا قال يا ليت  38: )حّتى  36. ثم يف االآية 
 القرين(.

َ
عَد امل�رِسَقنْيِ فبئ�س

ُ
بيني وبينك ب

لٌّ  �شِ
ُ
م �شالٌّ  نفعه.  من  اأكرث  ه 

ُّ
�رس  

ٌ
�شاحب هو  اإذن 

حتّل  اإن  ما  اأنه  والغريب  املعا�شي.  لقرينه  ن 
ِّ
زي

ُ
ي

يف  ي�رسع  بل  لقرينه  يتنّكر  حتى  احل�شاب  �شاعة 

يف  جاء  منه.  والنيل  عليه  واالع��رتاف  خُما�شمته 

َلِكن َكاَن يِف 
َ
ُتُه و

ْ
ا اأَْطَغي

َ
َنا م

َّ
ب

َ
�شورة ق: "َقاَل َقِريُنُه ر

ُكم 
ْ
ُت اإَِلي

ْ
م َقْد َقدَّ

َ
 و

َّ
وا َلَدي

ُ
م ِعيد. َقاَل ال َتْخَت�شِ

َ
الٍل ب �شَ

ِبيد".
َ
ا اأََنا ِبَظالٍَّم ِلْلع

َ
م

َ
 و

َّ
ُل َلَدي

ْ
ُل اْلَقو دَّ َ

ب
ُ
ا ي

َ
ِعيد. م

َ
ِباْلو

ر بالب�رس اأجمعني، 
ّ
هذا القرين ظل دائما هناك، يغر

�شاعر.  ب�شحبة  نف�شه  وجد  كلما  اأكرث  يرتاح  لكنه 

الذي  اللعبي  اللطيف  عبد  ال�شاعر  له  �س 
ِّ
ُقي حتى 

اختار اأن يدخل الأول مرة يف مواجهة مفتوحة مع 

اخل�شمني  لهذين  تتيح  املكا�شفة  من  نوع  قرينه. 

العنيدين اأن يتكا�شفا ويتوا�شحا، اأن يختلفا وياألتفا 

ق�شيدة  من  اأكرث  يف  االآخر  اأحدهما  يحاوران  فيما 

الطويلة  اللعبي  ق�شيدة  يف  ا 
ً
اأ�شا�ش ولكن  ودي��وان 

بو�شوح  نتعرف  الق�شيدة  ففي  القرين".  "عزيزي 
اأكرث على هذا القرين الذي:

حتى يف اأحالمي

يح�رُس نف�شه

ُ
وبطالقة يتكلم

لغة �شياطيني

كان  كما  متاما  ال�شعر،  ب�شياطني  اإذن  اعرتاف  هو 

ا 
ً
وطبع ج��ري��ر.  وم��ع  ني 

ّ
اجلاهلي م��ع  احل��ال  عليه 

الب�رس  التي ال ي�شتطيعها  لل�شياطني لغتهم اخلا�شة 

على  اخلارقة  القدرة  تلك  اأي�شا  ولهم  العاديون، 

ا�شتيعاب اأكرث الكالم ا�شتغالقا، مبا يف ذلك حديث 

احلب "بُلَغِته الغريبة". الكل يعرف اللعبي كاأحد اأهم 

ال�شعراء العرب االأحياء اليوم، لكنه �شاعر بالفرن�شية. 

اأكادميية  بجائزة  فاز  الذي  الوحيد  العربي  ال�شاعر 

الفل�شطيني  ال�شعرين  اأهم مرتجمي  واأحد  الغونكور، 

وذاك،  ه��ذا  اإىل  وه��و  موليري.  لغة  اإىل  واملغربي 

�شاحب معرفة باالإ�شبانية وبع�س االجنليزية. لكنه 

 ا�شم هذا القرين 
َّ

جنح رفقة قرينه - حتى واإن تغري

وجن�شه - يف اأن يقيم من هذه اللغات جميعها:

باحة للعب

يف دَغٍل

رة 
ّ
يف منطقة حمر

من اللُّغة

ر ال�شاعر الذات والوجدان من اللغة. 
ّ
اإذن باللغة يحر

ق و�شية اأبي نوا�س: "وداوين بالتي كانت 
ّ
كاأنه يطب

فال�شعر يخلق  والدواء.  الداء  واللغة هنا  الداء".  هي 

بلغة  ال�شعر،  اإن ماهية  بل  وباللغة.  اللغة  اآثاره يف 

هولدرلني، ال ميكنها اأن تتج�شد اإال يف اللغة وعربها. 

ال�شاعر.  ا�شتغال  جمال  وهي  ال�شعر  م��ادة  فاللغة 

اللغة التي  ال�شاعر يف  اأن يرتاب  لذلك من الطبيعي 

فاحتا  عليها  ي�شتغل  بل  املجتمع.  من  يتلقاها 

ن�شبط  هكذا  جديدة.  تعبريية  ممكنات  على  اإياها 

د 
ُّ

�شني ب� "تر�ش
ّ
عبد اللطيف اللعبي رفقة قرينه متلب

�س" بها:
ّ
الكلمات" و"الرتب

ر لها املكائد
ّ
ندب

ندعو منها التي تلتحف عالنيًة 

بالعفة

اأن تخلع ثيابها

ُنق�شي

تلك التي متالأ الفراغ

وُت�شتعمل يف احل�شو والتكرار

ف
ّ
نتعر

على تلك التي تاأتي من الهوام�س

املنبوذة

ُنها
ِّ
ونوؤم

"الغريبات" منها )اأي من الكلمات(
مننحها، بكل فرح

حق اللجوء
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�رسط اأن تقرتن 

بامراأة اأو رجل 

من االأ�شليني

وهذه اأف�شل طريقة لها للتجدُّد

ا مبحورية دور ال�شاعر 
ً
نوين واعيان مع

ِّ
يبدو اأن ال�ش

يف جتديد اللغة، ويف حتري�س الكلمات على اأن تغري 

القرين ال يرتدد يف  بال  لكن ما  جلدها ودالالتها. 

ت�شميم املدار اللغوي ل�شنوه، خ�شو�شا يف اللحظة 

التي بدا فيها حري�شا على تنبيهه:

اإىل اأن لغة االآخر

التي هي اأداة تعبريية

لن تكون اأبدا وطني

اء من بني جلدتي
ّ
اأن القر

ا جتاهل
َّ

يتجاهلونني اأمي

هو  اإحراجه.  د 
ّ
يتعم ال�شاعر  قرين  اأن  وا�شحا  كان 

يعرف اأن اللعبي مل يكن مقتنعا بفكرة كاتب يا�شني 

الذي كان يعترب الفرن�شية "غنيمة حرب"، وال بدعوة 

الذي  الدين  خري  حممد  "اأنفا�س"  جملة  يف  رفيقه 

قر 
ُ
ع يف  ع�شابات"  "حرب  اإىل  للجوء  يدعو  كان 

النهاية  ميمي  األبري  مع  يتوّقع  يكن  مل  التبنِّي.  لغة 

الو�شيكة لالأدب املغربي املكتوب بالفرن�شية، وكان 

خيار  على  ح��ثَّ  حني  ح��داد  مالك  على  معرت�شا 

كان  م�شتعارة.  لغة  داخل  املنفى  من  بدال  ال�شمت 

ا، 
ً
تنّطع واأقل  واقعية  اأكرث  االأمل" موقف  ل�"جمنون 

ا "من حق 
ً
ال يخلو من براجماتية، ينطلق فيه اأ�شا�ش

الكاتب با�شتخدام اللغة التي يتقنها اأكرث". هكذا بكل 

ب�شاطة. وهو يكتب بالفرن�شية فقط الأنها ت�شعفه اأكرث 

ق 
ُّ
من العربية التي نذر �شنوات �شجنه لتعلُّمها والتعم

مل  داخليا  "ان�شجاما  حينها  اأعطاه  ما  اآدابها،  يف 

اأنه ممكن". هكذا حينما انفتحت  ل يف ال�شابق 
ّ
اأتخي

يوم  بالقنيطرة  املركزي  لل�شجن  العمالقة  البوابة 

18 يوليو 1980، خطا اللعبي خارج "قلعة املنفى" 
ا 

ً
اأخري "اأ�شبحُت  فقد  متاما.  واثقة  وجدها  خطوات 

القرين  لكن  اأ�شري".  لكي  االثنتني   
َّ
�شاقي اأ�شتعمُل 

الذي  االن�شجام  هذا  من  النيل  على  حري�س  اللئيم 

لغتني،  بني  اخلاّلقة  اإقامته  يف  ال�شاعر  ي�شت�شعره 

ا من النهل من معينيهما يف 
ً
ويف غبطته بتمّكنه اأخري

ذات االآن. ثم اإن القرين يبدو اأحر�س ما يكون على 

 له باأنه ما زال مل يبلغ 
ُّ
تعكري مزاج ال�شاعر وهو ي�رس

ب 
َّ
املكانة التي ي�شتحقها لدى القارئ املغربي، امُلعر

اللطيف  لعبد  اأن  �شك  دون  يعرف  فالقرين  حتديدا. 

العربية  اإىل  �شعره  برتجمة  ا 
ًّ

خا�ش ان�شغااًل  اللعبي 

ة املنا�شل 
َّ
واإي�شاله للقارئ املغربي، يفعل ذلك بهم

الذي يفعل امل�شتحيل لكي ي�شل �شوته لعموم النا�س 

وتنُفذ فكرته اإىل وجدان �شعبه. والغريب اأنه اكت�شف 

مرة وهو يف فل�شطني، يف لقاء مفتوح مع اجلمهور 

من  به  اأعرف  كانوا  الفل�شطينيني  اأن  حلم،  بيت  يف 

املغاربة. يقول يف "�شاعر مير": "تاأكّدُت مرة اأخرى 

االعتقال  بتجربة  املتعلقة  موؤلفاتي  بع�س  اأن  من 

قد ُقِراأت يف ال�شجون االإ�رسائيلية اأكرث مما ُقراأت يف 

مدار�س املغرب الثانوية وجامعاتها."

ا يف االأمر بع�س املبالغة. الأن للعبي بالتاأكيد 
ً
طبع

ع�شاق  جديده.  ويرتقبون  يتابعونه  بلده  يف  اء 
ّ
ق��ر

�شاحقة.  اأقلية  لكنها  اأقلية،  البالد  كل  يف  ال�شعر 

على  ي�رس  اأن��ه  اإال  �شك،  دون  ذلك  يعرف  والقرين 

اأن ميرر على اللعبي الكثري من مواقفه ويدفعه اإىل 

اإنه  واأ�شئلتها.  بالهوية  عالقة  له  ما  كل  يف  التوتر 

عدو االن�شجام. يبذل ق�شارى جهده لكي ال يطمئن 

اللغوية  لي�س  هويته،  اأبعاد  من  عٍد 
ُ
ب اإىل  اللعبي 

اأي�شا. واللعبي واع بذلك، وهو  الوطنية  وحدها بل 

ما ي�شوُغه بدقة يف هذا املقطع:

هو يزعم اأنه اأرجنتيني

بينما اأجد اأنا �شعوبة

ا
ًّ
يف اأن اأعّد نف�شي فرن�شي

وحني اأَ�شتلذُّ حريتي اجلاحمة

 من اأية جن�شية
ً
عفى

ُ
كم

فمن امُلحال اآنذاك

اأن تعرث على اأكرث مغربية منه.

اأال  لكن  حال.  على  ي�شتقر  ال  اإذن،  متقّلب  قرين  هو 

�شبيل اإىل حما�رسته يف الزاوية ال�شيقة؟ اأال �شبيل 
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يف  اللعبي  يعرتف  اأالعيبه؟  ومن  منه  الفكاك  اإىل 

يف  ال�شعر  )بيت  "البيت"  جملة  مع  اأج��رت��ه  ح��وار 

خيفه 
ُ
ه وقد ي

ِّ
املغرب( باأن هذا "القرين االأليف يحري

اأحياًنا" لكنَّ "�رساحته جتاهي هي التي متدين بتلك 

الطاقة على انتقاد النف�س وتوجيه ال�شخرية لها قبل 

ا اأكرث: "ميكن 
ً

توجيهها لالآخرين"، ثم ي�شيف �شارح

وم�شاك�س.  �شارم  نزيه،  كحَكم  القرين  ل 
ّ
نتخي اأن 

ا اأن نتخيله كناقد ال تنطلي عليه احليلة  ميكننا اأي�شً

وهو يقول: حذار من ال�شهولة والتكرار، من الغمو�س 

اإزاء  اال�شتعالء  من  اجلاهز،  والقامو�س  املجاين 

القارئ اأو مغازلته". قبل اأن يخل�س يف احلوار اإىل 

القول "اإن اكت�شايف لذلك القرين واعرتايف التام به 

�شّكل بدون �شكٍّ اأحد التحوالت االأ�شا�شية يف جتربتي 

اخلا�شة، وهي التي اأمدتني بحرية اأكرث جراأة، بتيقظ 

عني من ال�شخرية ال اأودُّ البتة اأن ين�شب."
َ
دائم ومب

لهذا  وقرينه.  ال�شاعر  بني  اإذن  واعية  �رساكة  هي 

للقرين،  احليوي  املجال  من  ال�شاعر  ع 
ّ
و�ش رمب��ا 

وعّدَده باالأ�شماء وال�شفات منذ ا�شم الطفولة القدمي 

ال�شريية  روايته  يف  عنه  لنا  ك�شف  "نامو�س" الذي 
كان  التي  امل�شتعارة  االأ�شماء  اإىل  اخلابية"،  "قاع 
فهو  ال�رسي:  والعمل  الن�شال  اأيام  لنف�شه  يتخذها 

اأن  دون  اأحياًنا.  "االأندل�شي"  حينا،  "ال�شف�شاوين" 
للعبي  �شبق  الذي  امل�شتعار  غ�شان  علي  ا�شم  نن�شى 

االأوىل  طبعتها  يف  مغربية"  "ق�شة  حتته  ن�رس  اأن 

ال�شخو�س  اأم��ا  ال�شاعر،  اأ�شماء  عن  ه��ذا  بفرن�شا. 

يف  به  االلت�شاق  �شديدي  كانوا  فقد  منه  املقربون 

اأعماله ال�شعرية حتى اإن امل�شافة تكاد تتبّدد بينهم 

وبني قرينه االأليف. فق�شيدة "قريني العزيز" مهداة 

"لغات  يف  ب. 
َّ
امُلقر ال�شقيق  اللعبي  العزيز  عبد  اإىل 

م�شرتكة" تظهر جو�شلني اللعبي، الزوجة والرفيقة، 

ق�شائد  يف  القرين  يتعّدد  وهكذا  القرين.  اإهاب  يف 

اللعبي ويتمّدد ح�شوره على اأكرث من ن�س وديوان، 

و�شعره.  ق�شيدته  يف  جوهريا  نا 
ِّ
مكو �شار  حتى 

ي�شكن حتى اأحالمه يف النوم واليقظة على حدٍّ �شواء. 

راأيت  "اأنني  اللعبي  يحكي  مير"  "�شاعر  كتابه  يف 

نف�شي اأبكي يف احللم. ب�شبب من؟ اأو ماذا؟ ال اأعرف. 

اأن قناة ال�شعوري م�شفرة." اإذن علينا  الوا�شح  من 

�شريين  ابن  يحكي  احللم.   
ّ

ويف�رس الروؤيا   
ُ ِّ
عرب

ُ
ي مبن 

وغريه من مف�رسي االأحالم القدامى اأن القرين يظهر 

االأ�شود.  القط  منها  عديدة  هياآت  على  املنام  يف 

وي�شيف اأن روؤية القطة ال�شوداء يف املنام تدل على 

وجود �شديق خمادع غاِدر يف حياة �شاحب الروؤيا. 

فما قولك اأيها ال�شاعر؟

"عزيزي  ق�شيدته  يف  اللعبي  اللطيف  عبد  يجيب 

القرين":

ال تبحث عن القط االأ�شود

داخل الغرفة ال�شوداء 

ا
ً

خ�شو�ش

اإذا مل يكن ثمة ِقّط. 

لكن من �شي�شّدق اأن ال ِقّط هناك فعال؟ اأال يعني ذلك 

التك 
ّ
تخي اأ�شغاث  من  كان  املزعوم  القرين  هذا  اأن 

ها ال�شاعر؟ قلَت اإن قرينك كان الدليَل باخُللِف على 
ّ
اأي

وجودك؟ فكيف يكتمل وجودك دون وجود الدليل؟ 

اأم اأّن ال�شاعر ال وجود له اأ�شال خارج عبوره؟ 

يف  "متارين  م�رسحية  م��ن  اخلام�س  امل�شهد  يف 

عّلق  ه��دوء.  يف  اخل�شبة   
ٌ
�شاعر اجتاز  الت�شامح" 

"لكن  الثاين:  اأ�شاف   ،"
ّ
ر

ُ
مي  

ٌ
"�شاعر االأول:  املمثل 

ن 
َّ
فاأم موته".  بعد  اإال  قيمة  اأي��ة  يكت�شي  لن  �شعره 

د هو ال�شاعر 
ّ
االأول على كالمه موؤّكًدا: "ال�شاعر اجلي

ت". يف نهاية امل�شهد اجتاز ال�شاعر اخل�شبة يف 
ّ
املي

ال�شمت مطبقا  "ظالم". كان  ثم  املعاك�س.  املنحى 

واخل�شبة فارغة، وفعال مل يكن ثمة ِقّط.

املراجع

- ب�شتاين الروح، �شعر )عبد اللطيف اللعبي(، من�شورات بيت ال�شعر 

يف املغرب، 2015

- �شاعر مير، )عبد اللطيف اللعبي(، دار ورد، دم�شق 2010

املركز  اللعبي(،  اللطيف  )عبد  م�رسحية  الت�شامح،  يف  متارين   -

الثقايف العربي، الدار البي�شاء 2005

- مع طائر الفينيق، حوار اأجراه ر�شيد املومني، جملة البيت، بيت 

ال�شعر يف املغرب، عدد مزدوج، 18-17، �شيف 2010 
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عزيزي عبد اللطيف، 

فت�شطرها  ترهبك،  الكبرية  االأوراق  اأن  يعلم  كلنا 

نا�رستك  هي  ها  ق�شائد.  اأن�شاف  لتكتب  ن�شفني، 

يف  لت�شدرها  ن�شفني،  ال�شعرية  اأعمالك  ت�شطر 

جمّلدين تليق جودتهما واأناقتهما بتاريخك ال�شعري 

ميتان  ال  ال�شنع،  متقنا  متينان،  جملدان  احلافل. 

ب�شلة اإىل ما حّدْثَتنا عنه يف �شجون الدار البي�شاء: 

على  جت��راأ  ال  ولكنك  ا�شمك  حتمل  التي  الكتب  تلك 

مل�شها بيديك، خ�شية اأن ت�شتحيل بينهما اإىل غبار.

ال�شاعر.  اأكرث خطورة، ت�شغل بال  اأخرى،  ثمة ق�شمة 

 لّذة، 
ُ
اإنها ق�شمة الالمتناهي: »�شجرُة ج�شٍد هو، �شليع

يت�شامق نحو القمم، واملهاوي، وي�شطر الالمتناهي 

ن�شفني«.

اأت���اأم���ل ���ش��ع��رك ب��ع��ني عا�شق  اأج����دين  ك��ث��ريا م��ا 

كانتور،  ج��ورج  هنا  اأتذكر  ال  كيف  الريا�شيات. 

اجلمع  ب�شيغة  خمرتعها،  اأو  الالنهاية،  مكت�شف 

ال�شاعر،  كما  متاما  حياته،  طوال  ظل  لقد  واملفرد. 

اإىل  �شبيال،  ذلك  اإىل  ا�شتطاع  ما  الالنهاية،  يرو�س 

منتهى  بها  فبلغ  اخلطرة،  لعبته  فري�شة  وق��ع  اأن 

العقل، الذي هو اجلنون. لقد اأهدى اإىل وعينا تراتبية 

اأن  احلد�س،  على  �شدا  اأمكننا،  بف�شله  الالنهايات. 

عظمة  منها  اأ�شد  اأختها،  من  اأكرب  نهاية  ال  نتخيل 

 ،s’infinir ،واأعز عددا. اإن الفعل الذي اخرتعته اأنت

وحريته  كانتور  اإعجاب  حمط  �شيقع  �شك  بال  كان 

الكت�شاف  لغوية  كاأداة  �شيعينه  �شك  بال  كان  معا. 

تخوم جديدة لالنهاية، اأو للجنون. 

حني تنبهتنا اإىل اأن الالنهاية موجودة يف دواخلنا، 

فاأن  م�شدرها،  نحن  اأننا  اإىل  ذل��ك،  من  اأك��رث  بل 

ت�شطر اإذن الالنهاية ن�شفني، فاأنت اإمنا ت�شيف اإىل 

كتابك كل التمزقات متزقا اإ�شافيا، مل يكن اأبدا يف 

احل�شبان، كونه اأتى من بعد ومن فوق االكتمال.

لربهة  بينهم  فلنمكث  امل��ج��ان��ني،  ب��ني  دمنا  م��ا 

اإ�شافية.

�شجٌن اأي�شا رفقة املجانني، هذا ما �رسح به �شعرك، 

عن �شابق دراية وعميق جتربة.

ال�شجن لي�س مقدراه ع�رس �شنني، وال ثماين ون�شف.

ال�شجني  طبيعة  وتظل  املعتقل  اأ���ش��وار  نغادر  قد 

الثانية ل�شيقَة حركاِتنا اليومية. طلقاء، لكننا نذرع 

غرفة منزلنا اأو رواقه دون توقف.

ونظل  و�شجانينا،  جالدينا  كل  عنا  يتخلى  وق��د 

حبي�شي القرون املظلمة.

اأين  اعتقدت  العقل.  هو  �شجن  املعتقل،  هو  �شجن 

العقل  لكن  �شجوين،  من  اأحت��رر  �شوف  العقل  بقوى 

اأنذا  وها  جدرانه،  دفع  حاولت  وكم  �شجن.  نف�شه 

اأحاول ال اأزال.

واإذ قلنا هذا ال�شيء فلن يفوتنا اأن ن�شري اإىل ال�شيء 

اللعبي العجول  النقي�س متاما، فقد ال يفطن قارئ 

الهرب خارج قلعة املنفى.  ال�شاعر قد توفق يف  اأن 

يف هذه ال�شاحة املو�شدة، حيث حكم علي اأن اأدو�س 

نزوى العدد 101 يناير 2020

37

 عبد الهادي ال�صعيد*

من الفراغ اإىل الالمتناهي.. 

تنويعات على الأعمال الكاملة

* �شاعر وكاتب من املغرب 



االأر�س بقدمي ملدة ع�رس �شنوات، �رسعت يف احلفر، 

بف�شل  داخل عروقي. هكذا  بكاملها،  اأنفاقا  حفرت 

حتويل  على  اخلا�شة  قدرتها  بف�شل  الق�شيدة،  قوة 

االأمل واملهانة اإىل نقي�شيها اخلال�شني، يغدو ال�شاعر 

اأكرث حرية من �شجانيه.

وكما اأتاأمل �شعرك بعني عا�شق الريا�شيات، فاإنني 

اأجد نف�شي اأ�شتك�شف و�شائج خفية بني حرقة اأ�شئلتك 

ال�شعرية ورهانات اأ�شئلة الع�رس العلمية الكربى.

وهذه  الالنهاية،  �شنو  هو  الفراغ  اإن  بالفراغ.  بدءا 

وكذلك  والفيزيائي  الريا�شي  يعلمها  حقيقة 

ال�شاعر، �شواء تراءت الهاوية له يف نهاية خطوه، اأو 

ا�شت�شعرها يف قرارة نف�شه.

باأن  الع�رسين  القرن  يف  الكوانتية  الفيزياء  علمتنا 

الفراغ غري فارغ. للفراغ كما للغياب، طاقة كامنة، 

اه 
ّ
م

ُ
ح فللفراغ  كازميري،  مفعول  وبح�شب  م�شترتة. 

كما  دراية  على  وال�شعراء  املبطن،  اخلفية، هيجانه 

االإبداعية  وف�شائله  بخ�شائ�شه  الفيزيائيون  هم 

اللعبي،  مفعول  اأ�شميه  اأن  اأح��ب  ما  ثمة  اخلالقة. 

املو�شيقى  تلك  التقاط  ال�شاعر  على  يتعني  مبوجبه 

اخلفية التي ت�شبق الكالم، كما تلتقط جزيئة كوانتية 

اإىل  وتخرجها  املادة  ُتوّلد  كي  الفراغ  طاقة  بدئية 

الوجود املعلن.

خمفورة  اأحيانا  ت��اأت��ي  اللعبي  مفعول  ت��اأث��ريات 

باملفارقة، واآنذاك ال يحتاج ال�شعر لكي يكون حتى 

اأن ينقال. اأجمل الق�شائد تلك التي مل تعرب عن ذاتها 

بالكلمات. لهذا ال�شبب يرى ال�شاعر اأن ق�شيدته التي 

مل ت�شاهها اأبدا اأي ق�شيدة اأخرى هي بالتحديد تلك 

التي ا�شتولت يف يوم من االأيام على �شعوره وهو يف 

قلب زنزانته لدرجة توارت معها اإىل االأبد اأي حاجة 

اإىل كتابتها.

من  ما  مكان  يف  كتبته  ما  ه��ذا  مفارقة،  االآل��ه��ة 

اأن  اأجل  من  �شيء  كل  يفعل  اأحيانا  كاأنه  اأعمالك. 

ن�شتغني عنه. هكذا هو ال�شعر، ي�شري ح�شوره بيننا 

جليا لدرجة تنتفي معها احلاجة اإىل قوله بالكلمة 

وبالعبارة.

ُطقو�ش َتْعميد ثعلبية

ال�شاعر وكبرية الكاهنات

)مقتطفات(

عبد اللطيف اللعبي، 1985

ترجمة عبد الهادي ال�شعيد

كوكبكم اآخٌذ يف الّتنائي

اإنه يبتعد

واإين الأراه

كرًة من لهب

ّ
يحملها التيار الفلكي

نحو الثقب االأ�شود الكبري 

للن�شيان

واأنتم ونحن

�شادَفًة
ُ
وقد جنونا م

ها نحن نبحر

على �شفينة م�شتقبل لي�س بالزاهر قّط

معًا

�شوف نعيد

قراءة تاريخ الت�شويهات

نعيد القراءَة

لي�س بالراأ�س

لي�س بالعني

وال باأي باعٍث ماأجور

جلراحة الفكر

بل

طارِحنَي على املائدة اأع�شاءنا

 العارية، الغ�شاريف
َ

االأع�شاب

املزيَد من االأح�شاء

مات احلارق
ّ
 ون�شغ املحر

َ
الدم ال�رسه

 هذه املرة
ً
ا�شتثناء

لن نفكر

بل

�شنح�س، ن�شمع

 الرباعم املل�شاء
ّ

�س جَنُ

الجتثاث الروح

نتو�شاأ
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باملاء الفحل واالأنثوي

املتدفق

يف اهتياج احلوا�س العجيب 

نولد من جديٍد يف البعيد

يف العني الثالثة

للذاكرة الالمتناهية

* * *
حلم ال�شماء االإن�شانية فينا

جمرُة املقد�س

اإْذ نحميها و�شط كفينا

قلع
ُ
 �رساعي ي

ٌ
مركب

وقد تخل�س من ِثقل ِحباله

هاهو امُلحيط ينتفخ

اإىل اأن يالم�س حلية النجوم اليانعة

 حلِم اجلنِة على االأر�س كما يف ال�شماء
َ
اأيا حلم

قربانًا من االإن�شان اإىل االإن�شان

الحمة.  لهريوغليفيات  �شفافة  م��راآة  ج�شدي.  هذا 

فلتفّكوا رموز نذالتكم. ولتقروؤوا يف جروحي ملحمة 

الع�شق،  اإىل  ال�شبيل  اأوه، كيف  اآي!  اآه!  الرهيبة.  الدم 

يف هذه العتمة امللقاة على القلوب.

* * *
اأن تع�شق ع�شقا خال�شا

كما يف حلظة والدة ال�شم�س

داخل اأ�شغر قطرة ندى

ي�شتلذ بها ِفيِنيك ال�شحاري

حني ينت�شب النهدان

نْي لَنَهم ال�شيل اجلارف 
َ
�شت�شِلم

ُ
م

�شا
ّ
ِحنَي ِمن َفرط الر

يناأى اجل�شد كّلية عن مركزه

منهوَك القوى

ذائبا يف زبد التفاح البحري

* * *
خلف  تواريَت  مهما  ال�شائع،   

َ
كوكبي يا  اأراك،  اإين 

مدفوعا  كنَت  اإذا  ما  اأدري  ل�شُت  ال�رسمدية.  ِب 
ُ
احُلج

اأي�شا ال تقرتب.  اإن كنَت ال تبتعد فاأنت  بحركة ما. 

�شدة  م��ن  م��رجّت��ا  مكانك،  ت���راوح  اأن  دون  متخر 

تبدو  فلكم  ���ش��وت،  ل��ك  �شمع 
ُ
ي يعد  مل  االخ��ت��ن��اق. 

متنافرًة نغماُت العامل.

اجلذبَة  تلك  الداخلية،  مو�شيقاَك  االآن  �شيلتقط  من 

الطافحَة موا�شاًة لبني الب�رس؟

اإين اأراك، وكاأين اأرى خطوط راحتي.

النبوءات،  مبعطف  هاتوين  الكالم،  مبخا�س  اأح�س 

دا.
ّ
َدثِّروين، دثروين جي

* * *
من اأنِت لتجرئي على التحدث بل�شان االآخرين؟

قد �رسبُت من النبع.

هل ن�شيِت الراأفة؟

اأفعُل ما بو�شعي ملحاربة الالمباالة.

اإىل اأي مدى �شتقودِك خطاك؟

اِدَث م�شري.
َ

لي�شت االأر�س ح

متطرفة،  مثالية  الة، 
ّ

دج ر�شولة  بغي،  اإال  اأن��ِت  ما 

كاهنة زور، امراأة واّلدة �شاقطة، متعط�شة للق�شيب.

* * *
، من قرير العني اأيا جالدي ال�شغري مَنْ

اأمك ها هنا

هي التي مل تذق حالوة احلب

منذ ع�رسين عاما

من، من مليا

د
َ
اأيا وح�شي ال�شغري االأَْدر

والدك �شوف يعود

حممال بهديتك

اأي بغزالتني كعادته

َخَنقُهما بيديه

ناموا، ناموا ملء جفونكم

اأنتم جميعكم

اأيا اأيتامي ال�شغار

اأيا رهائني التافهني

ناموا

* * *
كان الليل البدائي

ثم الليل الثانوي

فالليل الثالثي
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فالرباعي

مل تكن ال�شم�س قط جزءا من هذا العامل

اآه، يا لوهم الرائني

حني مَتثلوا

تعاقب النهار والليل

الربيع وال�شتاء

حني اأر�شلوا اإىل ال�شماء

كوكبة اليوتوبيات الالمتناهية 

* * *
تلك كانت رق�شة االآلهة

اأتت االأ�شاطري متعاقبة مت�شابهة

َ
 الكوكب

َ
فني

ُ
وال طوفاَن اأمَكَنُه اأن ي

 الليل الكون
َ
الَتَهم

اآه لفكيه حني ال تاأخذهما الرحمة

ب�رساخ ابن املراأة

ولبطنه احلبلى بكل كائنات الرباري

تلك املنذورة للمحرقة

ليل بدائي

كان به من الرعب

ما جعله يفقد ال�شواب

وهو يلد لوثة الكالم

* * *
عندئذ فقدُت الب�رس

َّ
كي اأفتح عيني

على دواخلي

مّذاك مل اأعرف اخلوف

�شًا
َّ
رو

ُ
�شار املوت َفهداً م

ّدداً عند قدمي
ُ

مم

ُت �رسنقة الليل
ْ
َقر

َ
ب

ويف كفي

اأح�ش�شت بزمردة االأبدية وهي حترتق

ثم ارتفع �شوت فخاطبني

خذ الزمردة، قال

�شعها حتت ل�شانك

ثم ُفْه!

امتثلُت له

فاأخذِت العا�شفة

َدَثة
ْ
تهدر يف اأح�شاء املحيطات امُلح

ى
ّ
واملو�شيقى، كما ُت�شم

 من قيثارة االأدغال
ْ
انبعثت

فرّدت عليها

زقزقة الأطفال-ع�شافري-ظباء-حوريات

مان
َ
ر

ْ
 والَكه

ِّ
�شعرُت بربيق �شاخن من امُلر

ي�رسق على وجهي املنطفئ

ا�شتحال الرجاء اإىل �شوء داخلي

ومن اأ�شابعي انبج�شت 

اق من املياه احلية
َ
و

َ
خم�س �ش

واإذا بي اأ�شيح

يف �شحراء القلوب

اإمّنا ال �شدى يرجع 

من نع�س القلوب املو�شد

اللعنة! اللعنة!

لقد قلت كلمتي

اأيا اإخواين املت�شككني

ليكن الطوفان حليفكم!

فلنوا�شل!

* * *
يا حب

يا قاطف حما�شيل ال�شم�س الن�شوانة

يا �شبق النهر اإذ يحن الختالجِة اأعايل البحار 

وبها عط�س االأرحام ال�رسمدي

لعله طوفان االفتداء

َنة
َّ
ومع�شية الكلمة يف كل اأ�شفار التكوين امُلَدو

بِك نحيا اأيتها الرغبة

بك نحيا

عد ون�شكنها
ُ
ت�شكننا احلياة الغارقة يف الب

نحن الوجه االآدمي

االآلهة اله�س

املمرغ يف وحل العقائد

ا�شعدي يا رغبة الرغبات

ُخذي حريتك املباركة

وال يوِقَفنَّ عنَدِك رحلَة التيه
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 غناء جذاب لعرائ�س البحر 
ٌّ
اأي

اإين اأتكلم. اأتكلم.

اأخريا غادر �شوتي �رسنقته. كم هو �شاطع. انت�رسُت 

تلك  �شلوعي  ب��ني  اأح�شها  ال��داخ��ل��ي.  موتي  على 

الفرا�شة التي تزعق ب�رسيعة احلياة.

* * *
هنا  وحيدين،  ل�شنا  ب�رسي.  ا�شتعدُت  لقد  اأرى.  اإين 

َترى من خالل  نُيٌ ال حت�شى  ْ
اأع الكون.  اأو مبقيا�س 

 وجتعلني اأرى.
َّ
عيَني

االأ�شوار العتيقة ترك�س

احليوية تدب يف كل �شيء

وكل �شيء يغني

باليد وبالب�شمات

فيكم جميعا اأرحل

اأنا عا�شق

* * *

روائح االأدغال

جبت طويال عن الذاكرة
ُ

بعد اأن ح

ها اأنا اأ�شتعيدها

ا كان ا�شم هذا االفتتان
ّ
واأي

ها هو يجعلني اأذوب

يف ع�شارة التناغم ال�رسية

* * *
ها اإين بدوري اأ�شمع

هل ي�شلكم �شجيج برج بابل

ن�شيد التعدد

وهو يقرع ناقو�س نهاية املنايف

اآه، اآه، اأنا اأي�شا اأتكلم، اأرى

ة
َ
ع اأح�س واأج�س هذه املو�شيقى املوقَّ

على حبل �رسي ي�شتحيل لبالبا

من اأجل مرحنا املتوثب

نحن �شكان االأر�س

جمانني الغرام 
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مع الروائي حممد �شكري 



عبد اللطيف اللعبي �شاعر مغربي وعربي كوين، هو 

مثلما  �شنوات،  منذ  »اجلونكور«  بجائزة  توج  الذي 

واأث��ارت  اللغات،  من  الكثري  اإىل  اأعماله  ترجمت 

اأفكاره الكثري من ال�شجاالت والنقا�شات. 

جملة  املا�شي  القرن  �شتينيات  منت�شف  يف  اأ�ش�س 

»اأنفا�س« اإىل جانب عدد من الت�شكيليني واملفكرين 

واملنا�شلني املغاربة. وكانت هذه املجلة من �شمن 

وثائق االإدانة التي قادته اإىل جتربة اعتقال �شيا�شي 

خانقة. لكنه ظل يتنف�س االأ�شعار واالأحالم واالأفكار 

املتحررة حتى وهو داخل ال�شجن. وال يزال »جمنون 

كما  العنيدة،  باالأحالم  الت�شلح  اإىل  يدعونا  االأمل«، 

اأحلك اللحظات القامتة التي متر  ي�شميها، حتى يف 

منها �شعوب االإن�شانية اليوم. 

اإىل  فرن�شا، حني جلاأ  اإىل  ال�شجن، غادر  بعد جتربة 

ما ي�شميه »املنفى االختياري«، وهنالك عال �شيته 

يف  كتب  الفل�شطينية.  الق�شية  عن  دفاعا  و�شوته 

ال�شعر، واأقنع يف الفكر،  اأبدع يف  الرواية وامل�رسح، 

فيها  طرح  ثقافية،  ون��داءات  ر�شائل  �شاحب  وهو 

عنيدة.  واأحالم  باأفكار  فيها  وجهر  جديدة،  ق�شايا 

من  االإن�شانية  لكل  وكتب  يزال،  وال  لالأطفال،  كتب 

و�شوء  الفكر  بقوة  م�شلحا  كلها،  االإن�شانية  اأج��ل 

ال�شعر. 
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 حاوره: خمل�ش ال�صغري*

 عبد اللطيف اللعبي:

ال�سعر قادر على الن�سال من اأجل احلرية واجلمال

الأقطار العربية حتولت اإىل جزر معزولة

  

* �شاعر وكاتب من املغرب 



اإىل  موجه  �شعري  األبوم  الأخرية  اإ�شداراتك  من   l

كل  اإىل  موجه  اإن�شاين  ن�شيد  هو  مثلما  الأطفال، 

العامل، وهو بعنوان »J›atteste: Contre La Barbarie«، اأو 

»اأ�شهد: �شد الرببرية«. 

اإىل جانب الهجمات والتفجريات الإرهابية الرببرية، 

ثمة بربرية اأخرى، على م�شتوى الفكر، اأو ما ميكن 

اإىل مواجهة  اإرهابا فكريا. كيف ال�شبيل  اأن ن�شميه 

هذه الرببرية ال�شاملة اأيها ال�شاعر؟

ال  وفكري  ح�شاري  م�رسوع  يف  املنخرطون   nn

ميكن اأن يواجهوا العنف اإال باالأ�شاليب املتح�رسة، 

النقا�س،  على  مواجهتنا  تقوم  هنا،  من  تعلم.  كما 

قوة  على  واالقتناع.  واالإقناع  املعمق،  والتحليل 

اأجل  من  الن�شال  �شبيل  يف  اخليال،  وطاقة  الفكر 

احلرية واجلمال. وهذه هي اأدواتنا ما دمنا ال منتلك 

با�شتثناء قوة  �شلطة رادعة. وما دمنا ال منلك قوة 

الفكر. 

جهة  كل  من  يحا�رسنا  بات  الذي  الدمار  هذا  اإن 

خالل  من  خا�س،  ط��راز  من  تعبئة  علينا  يفر�س 

يقبل  ال  الذي  الفكر،  وانتفا�شة  الوعي،  انتفا�شة 

جميع  يف  اال�شت�شالم  ميكننا  ال  اإذ  اأب��دا.  بالهزمية 

نغادر خندق  اأن  لنا  واالأه��وال، وال ميكن  االأح��وال 

احللم وجبهة االأمل. 

l فاأين هم املثقفون واملفكرون العرب الآن، حتى 

ي�شتخدموا قوة الفكر؟ األ ترى اأن الأغلبية قد خلدت 

اإىل ال�شمت جتاه ما يجري؟

يعربون،  العرب  املثقفني  من  الكثري  اأن  اأظن   nn

اأبعد  امل�شكل  اأن  اأرى  قوة.  بكل  اأفكارهم  اليوم، عن 

وبالنظر  العربي،  املثقف  اأن  هو  امل�شكل  ذلك.  من 

يف  االآن،  معزوال  يبقى  التاريخية،  ال�رسوط  اإىل 

ولي�شت  معزول،  وال�شاخنة.  الراهنة  اللحظة  هذه 

لديه االإمكانيات التي ت�شمح له بالتدخل. فال�شلطة 

يف  هي  بل  مثال،  املثقفني  اأيدي  يف  لي�شت  الرابعة 

ينفذ  ال  ولذلك،  وامل�شالح.  امل��ال  اأ�شحاب  اأي��دي 

عامة  اإىل  ي�شل  وال  العمق،  اإىل  املثقفني  �شوت 

يبحث  ب��اأن  مطالبا  املثقف  يكون  وهنا،  النا�س. 

نكون  اأن  علينا  نظره.  وجهة  لين�رس  اأكرث  ويجتهد 

اأن  اجلديد«  الرببرية  »عهد  نعي�س  ونحن  واع��ني، 

املثقف معزول، ومنزوع ال�شالح. 

قوة  ع��ن  احل��دي��ث  ميكن  الفكر،  ق��وة  جانب  واإىل 

على  وبا�شتمرار،  قادرا،  يظل  والذي  اأي�شا،  ال�شعر، 

هذه  مثل  يف  واجلمال،  احلرية  اأج��ل  من  الن�شال 

�شائر  اإىل  بالن�شبة  نف�شه  واالأم��ر  القامتة.  العهود 

فهنالك  الفنون.  كل  وعرب  االأدبية،  الكتابة  اأ�شكال 

والفنية.  االأدبية  التعبريات  اأفكار ومواقف متر عرب 

وال�شينما مثال �شاطع يف هذا الباب، وهي ت�شطلع 

اأخرى  مرة  نعود  لكننا  املرحلة.  هذه  يف  بدورها 

لن�شري اإىل �شعف الو�شائل واالإمكانيات. فبينما كان 

�شار  ديوانه،  من  ن�شخة  األف   200 يطبع  دروي�س 

ال�شاعر العربي اليوم يطبع 1000 ن�شخة. والكتاب 

يف  �شعوبة  يجد  م��ا  ع��رب��ي  بلد  يف  ين�رس  ال���ذي 

االنتقال اإىل البلدان العربية االأخرى. ما دامت هذه 

معزولة  وجزرا  �شجونا  �شارت  قد  العربية  االأقطار 

هي االأخرى. 

ال�شجون،  هذه  من  اخل��روج  اإىل  ال�شبيل  فكيف   l

وتك�شري هذه احلواجز واإ�شقاط هذه الأ�شوار؟ 

التي  املتينة  احلواجز  هذه  تك�شري  علينا  نعم،   nn

حتولت  حيث  تقريبا،  �شنة  ع�رسين  خ��الل  بنيت 

جزر  معزولة.  وج��زر  �شجون  اإىل  العربية  االأقطار 

هذا  هو  حاليا  �شائد  هو  فما  بع�شها.  عن  منف�شلة 

التفكري  بينما  قطري.  ب�شكل  التفكري  نحو  النزوع 

فمن  لذلك،  تقل�س.  العربي  العامل  م�شتوى  على 

جملة التحديات املطروحة خلق رابط بني املبدعني 

اليوم  نتوفر  اأننا  العلم  مع  هذا  العرب.  واملفكرين 

على كل الو�شائل املتطورة التي ت�شمن التوا�شل يف 

ما بيننا، والتقريب بني وجهاتنا واأ�شئلتنا. واحلال 
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اأننا ا�شتطعنا فعل �شيء من هذا القبيل يف املا�شي، 

من غري اأن نتوفر على هذه االإمكانيات.

لكن  العربي.  الربيع  انطالقة  �شنوات على  l مرت 

تكاد  بينما  ينته،  مل  الدامي  العربي  الربيع  هذا 

تنتهي �شعوب بكاملها واأمم بتاريخها وح�شارتها، 

مثل اليمن و�شوريا حتديدا. 

اأحد.  منها  ي�شلم  مل  احلرب  فهذه  الكارثة.  اإنها   nn

�شحية  وكنت  منها،  اأ�شلم  مل  بدوري،  اأنني،  ت�شور 

اأي�شا.  واأف��ك��اري،  واأ�شعاري  اأن��ا  ال�شورية،  احل��رب 

عربي،  نا�رس  يل  يكن  مل  طويل،  م�شوار  وبعد  الأنه، 

�شاحبها  خالل  من  »ورد«،  دار  اإىل  اهتديت  حتى 

الدار  هذه  وبف�شل  حيدر.  جمد  النا�رس  و�شاحبي 

ا�شتطعت ن�رس نحو ع�رسة اأعمال بالعربية، من �شعر 

وم�رسح واأعمال فكرية اأي�شا. ومع اندالع احلرب يف 

�شوريا توقف ن�شاط الكثري من دور الن�رس يف �شوريا، 

ومن بينها دار »ورد«. فكانت حالتي يف هذا الو�شع 

�شظاياها  ومتتد  اجليو�س  على  تلقى  قنبلة  مثل 

لت�شيب املدنيني. 

هذا هو عهد الرببرية، وهذا هو اجلحيم الذي يب�رس 

املرتدي  والو�شع  �شوريا،  يف  والدمار  احلرب  به. 

لبنان.  يف  دوما،  امل�شطرب،  والو�شع  العراق،  يف 

الثقافة  ن�رس  م�شتوى  على  قوة  ميتلك  ال��ذي  البلد 

�شيا�شيا  �شعبة  م�رس  اأو�شاع  اأما  الكتاب.  وتوزيع 

الثقافة  اأن  هو  واالأكيد  واجتماعيا.  واقت�شاديا 

العربية متر مبحنة يف الظرفية احلالية، بحكم هذه 

االأو�شاع الرتاجيدية. 

ومن قبل، كانت فر�س اللقاء اأوفر، واأكرث زخما، مما 

هو عليه احلال اليوم. واالآن �شاقت االأر�س العربية 

مبن عليها من املثقفني واملبدعني، ومبن عليها من 

االأبرياء وامل�شت�شعفني. 

l ثمة ق�شية اأخرى كانت من الق�شايا التي �شكلت 

وعينا ال�شقي، واألهمت املثقفني واملبدعني العرب. 

الق�شية، ونا�شل من  اللعبي بهذه  ان�شغل  ولطاملا 

اأجلها وَعرََّف بعدالتها يف فرن�شا ب�شكل خا�ص. لكن 

هذه الق�شية تراجعت اإىل دائرة ال�شمت، بعد اجلحيم 

العربي القائم والقامت. : اإنها الق�شية الفل�شطينية ! 

الكوارث  من  اللعبي(.  )يتح�رس  فل�شطني  نعم،   nn

لفل�شطني  احلايل  التغييب  هذا  االأخ��رى  ال�شيا�شية 

العامل  يف  حاليا  يجري  فما  الفل�شطينية.  والق�شية 

الفل�شطينية،  الق�شية  تغييب  مفعوله  كان  العربي 

اليوم.  اأو باآخر. وكاأن ال �شيء يحدث هنالك  ب�شكل 

الو�شع على ما يرام. وهذه هي مفارقاتنا  اأو كاأن 

الراهن  العربي  الوعي  �شار  فبينما  ال�شارخة. 

ال�شعب  يعي�شها  التي  ال�شاعقة  املاآ�شي  يقا�شي 

بات  العراقي،  وال�شعب  اليمني،  وال�شعب  ال�شوري، 

ويرتاجع.  يتقل�س  الفل�شطينية  بالق�شية  الوعي 

ي�شجع  فل�شطني  يف  يجري  ما  جتاه  ال�شمت  وهذا 

اال�شتيطان  ا�شرتاتيجية  يف  امل�شي  على  اإ�رسائيل 

لل�شعب  امل�����رسوع��ة  الوطنية  املطالب  وت�شفية 

اأن  ههنا،  واأظن،  الواقع.  االأمر  وفر�س  الفل�شطيني، 

كل االحتماالت تبقى واردة، بحيث ميكن الإ�رسائيل 

الفل�شطيني  ال�شعب  طرد  قبيل  من  قرارات  تتخذ  اأن 

حد  اإىل  تتجه  اأن  وميكنها  »اإ�رسائيل«،  ي�شمى  مما 

ال�شعب  )ق�شية  نهائي  ب�شكل  الق�شية  هذه  ت�شفية 

الفل�شطيني(.

من  انتفا�شات  �شكل  يف  العربي  الربيع  هب   l

اأجل احلرية. انتفا�شات طالبت باإ�شقاط ال�شتبداد، 

واملجهول.  الظالم  يد  يف  ال��دول  ه��ذه  ف�شقطت 

اإىل  للتحرير  �شاحات  من  الثورة  ميادين  وحتولت 

�شاحات للتكفري. من اأين عم كل هذا ال�شواد. األ ترى 

ومت�شددة  �شارت حمافظة  العربية  اأن جمتمعاتنا 

اأكرث، خالل ال�شنوات الأخرية، بحيث عرفت ما ميكن 

اأن ن�شميه ردة كربى، مبا اأدى اإىل �شعود خطابات 

والعنف  التطرف  اإىل  و�شول  الت�شدد،  ثم  التقليد، 

الدموي وانتهاء بالرببرية التي تتحدث عنها؟ 
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nn املجتمعات العربية يف الفرتة االأخرية اأ�شبحت 

حمافظة اأكرث من ذي قبل، مبا فيها التقاليد الدينية. 

املا�شوية  العقلية  من  التحرر  ح�شاب  على  وذلك 

تعرقل  التي  تلك  ال��ب��ائ��دة،  والتقاليد  وال��ع��ادات 

ال�شريورة التحررية لل�شخ�س واجلماعة. 

املطامح  �شالح  يف  لي�شت  املحافظ  الفكر  وع��ودة 

اأربعة  اأو  ثالثة  اإىل  عقدين  منذ  معلنة  كانت  التي 

عقود. طموحاتنا نحو احلريات الفردية واجلماعية، 

واآمالنا يف ع�رسنة املجتمعات. 

هذا  على  ردة  هنالك  ب��اأن  ن�شعر  وبالفعل،  نعم، 

امل�شتوى، على ح�شاب حرية الفكر. فاأنا، مثال، اأنتمي 

اإىل جيل مل يكن يواجه الدينيني، بل كنا نتحرر من 

وكانت  والتقاليد.  والعادات  املعتقدات  بع�س  قيود 

حرية ال�شخ�س هي املحددة ملمار�شاتنا. 

وثمة مفارقة اأخرى متتد اأمام ب�رسنا كل يوم، يف 

ال�شارع املغرب والعربي. حيث جند ن�شاء يف عمرنا 

اخلام�س  عقدهن  يف  ون�شاء  احلجاب،  يرتدين  ال 

والرابع وال يرتدين احلجاب، بينما ترتدي احلجاب 

واحلجاب املت�شدد فتيات يف عقدهن الثاين والثالث، 

يف ربيع �شبابهن. 

اإىل  موجه  اأدب  كتابة  على  اللعبي  ي�رص  األهذا،   l

باأن  منه  يقينا  اليوم،  واإىل  ف��رات،  منذ  الأطفال، 

الربية على قيم التحرر واجلمال م�شاألة ل بد منها. 

واأن الت�شبع بهذه القيم والوعي بها ينبغي اأن يكون 

وعيا مبكرا؟

ويعيد  طفولته.  عن  يتخلى  ال  الذي  هو  ال�شاعر   nn

االأجماد اإىل طفولته يف نظرته اإىل العامل والكائنات 

فاأنا  وعليه،  املنطلق.  من  تبداأ  الرتبية  حوله.  من 

نظر  وجهة  من  انطالقا  االأطفال  اأدب  يف  اأ�شتغل 

خا�شة يف املو�شوع. فاأغلبية االأعمال التي تنتمي 

اإىل مدونة اأدب الطفل هدفها هو الرتفيه والت�شلية، 

اللغة...  واإث���راء  املخيلة  الإغناء  حكايات  وتقدمي 

ولكن، قليلة هي الكتب التي تنتمي اإىل اأدب االأطفال، 

وتتوجه اإىل الطفل، بحيث ترى اأن يف ا�شتطاعة هذا 

باملجتمع،  تتعلق  التي  الق�شايا  ا�شتيعاب  الطفل 

وبالعنف، وباحلرية. اإذ ميكن اأن تكون هنالك كتب 

تكون  واأن  الطفل،  اإىل  تتوجه  مواطنة  روح  فيها 

اأداة للتفكري يف ق�شايا اأكرث جدية، مبا فيها م�شاألة 

نعي�شها.  التي  الق�شايا  هذه  اأق�شد  واملوت،  العنف 

فال بد من كتب ون�شو�س متكن الطفل ومتده بطاقة 

لفهم العنف القائم حاليا يف املجتمع الب�رسي. ويف 

من  الرببرية«،  �شد  »اأ�شهد:  كتاب  جاء  االإطار،  هذا 

اأجل فهم ما هو االإرهاب، وملاذا؟..

اأننا نعتقد  ثمة م�شاألة اأخرى، يف هذا ال�شدد، وهي 

لكننا  مالك.  واأن��ه  ال��رباءة،  متام  بريء  الطفل  باأن 

اإذا اأمعّنا التاأمل يف �شلوك االأطفال ميكن اأن نلم�س 

اإرها�شات العنف واالأنانية لديهم، والتي توؤدي، مع 

مرور الوقت، اإىل عدم الت�شامح. فالطفل حني يكون 

عليه  تظهر  قد  البداية،  ومنذ  �شلبيا.  يكون  ال  طفال 

اأمارات واإرها�شات العنف واالأنانية التي تنزع به 

جتاه  العنف  وممار�شة  الت�شلط  نحو  امل�شتقبل  يف 

لالأطفال،  الكتابة  على  اأحر�س  هنا،  من  االآخرين. 

وعلى عقد لقاءات مفتوحة معهم، واالإن�شات اإليهم، 

يف اأوروبا كما يف املغرب. 

l اأمام ما يجري من اأحداث ودم عربي منذ خم�ص 

نحو  الأمة  هذه  اأبناء  ونزوح  جلوء  ومع  �شنوات، 

ومبدعون  واأدباء  مثقفون  يلتحق  حتديدا،  اأوروبا، 

عرب بالغرب. وكاأنهم ي�شكلون ويكتبون اليوم اأدب 

املهجريون  هوؤلء  اأن  ترى  األ  جديد.  مهجر  وفكر 

واحد  عربي  �شوت  ا�شتجماع  على  قادرون  اجلدد 

الذي  واأن��ت  الداخل.  اإىل  �شداه  يعود  اخل��ارج،  يف 

ع�شت وملا تزل تعي�ص يف فرن�شا، بينما تردد على 

املغرب، يف ما �شميته مرة »املنفى الختياري«. 

nn كثريا ما اأ�شبت بخيبة يف هذا املو�شوع. كنت 

وب�شبب  واملثقفني،  االأدمغة  هجرة  بعد  اأنه،  اأعتقد 

دينامية  خلق  ميكنهم  املهجر،  يف  ه��وؤالء  تواجد 

اأتوقف  ومل  العربي.  امل�شتوى  على  جديدة  ثقافية 

عند هذا احلد، بل حاولت خلق حركية جماعية من 

هذا القبيل، �شواء تعلق االأمر باتخاذ مواقف عندما 

البحث  حماولة  اأو  �شيا�شية،  اأح��داث  هنالك  تكون 

لكن  اجلماعي.  العمل  واأدوات  واأ�شاليب  �رسوط  عن 
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اأخذ  احلما�س  ه��ذا  اأن  هو  �شخ�شيا،  الحظته،  ما 

يتقل�س �شيئا ف�شيئا، حني يدخل عدد من هوؤالء يف 

ان�شغاالت فردية، اإما بالوقوف يف الهام�س، من اأجل 

الكتابة واالإبداع، اأو لرتتيب اأو�شاع مادية معي�شية 

يف املهجر. واإن كان هذا ال يلغي بع�س ال�شداقات 

التي اأثمرت يف ترجمة االأعمال االإبداعية مثال، ويف 

تبقى يف حدود  م�شرتكة. عالقات  لقاءات جماعية 

ال�شداقة، اأما التحرك اجلماعي فلم يتم بعد. 

موؤ�ش�شة  ميالد  عن  �شنتني،  قبل  الإع��الن  جرى   l

كنت  وقد  للثقافة«.  اللعبي  »موؤ�ش�شة  ا�شم  حتمل 

ناديت ب�شيء من هذا القبيل، يوم طرحت للنقا�ص 

بيانا اأ�شدرته قبل �شبع �شنوات، حتت م�شمى »من 

تاأتي  املوؤ�ش�شة  لكن  للثقافة«.  وطني  ميثاق  اأجل 

بعد  اأي�شا،  رمزية  واأك��رث  راهنية،  اأكرث  �شياق  يف 

الحتفال مبرور خم�شني �شنة على تاأ�شي�شك ملجلة 

»اأنفا�ص« �شنة 1966. 

اإمنا جاءت لتجيب عن  للثقافة  اللعبي  nn موؤ�ش�شة 

الهم الذي �شكنني، والذي عربت عنه اأكرث من مرة، 

خالل ال�شنوات الع�رساالأخرية. واملتمثل يف احلفاظ 

لي�س  وحمايتها،  املعا�رسة  الثقافية  الذاكرة  على 

نقلها  اأج��ل  من  بل  ال��ذاك��رة،  هذه  متحفة  اأج��ل  من 

ما  وهذا  القادمة.  واالأجيال  احلالية  االأجيال  اإىل 

ميثاق  اأج��ل  من  »ن��داء  يف  بالفعل،  عليه،  اأحلحت 

اإن�شاء »معهد  وطني للثقافة«، عندما ت�شمن مطلب 

ا�شتجابة  هنالك  تكن  مل  فلما  املعا�رسة«.  للذاكرة 

حتى اليوم، جاءت فكرة املوؤ�ش�شة، باعتبارها منربا 

الثقافة  اأن  ذلك  التذكري.  واإعادة  والتذكري  لليقظة، 

اإمنا تبنى عرب �شريورة، واحلفاظ على ذاكرتها هو 

ما  اأو  الذاكرة.  هذه  مادة  تكوين  على  ي�شاعدنا  ما 

وهذه  الثقايف«،  التكوين  »حلمة  ي�شميها  اأن  ميكن 

وراء  من  كانت  التي  الفكرة  منطلق  هي  اللحمة 

اإحداث موؤ�ش�شة اللعبي للثقافة. 

كما اأن هنالك هما �شخ�شيا من وراء فكرة املوؤ�ش�شة 

اأترك  اأن  اأري��د  ال  حياتي،  فمدى  اللعبي(.  )يبت�شم 

اأحاول تنظيم حياتي  اإمنا  اتفق،  االأمور جتري كما 

خلدمة جمموعة من الق�شايا والقناعات. وحتى بعد 

املمات، اأريد اأن اأخدم هذه الق�شايا. فعلى االإن�شان 

نف�شه.  هو  تتجاوزه  املدى،  بعيدة  روؤية  ميتلك  اأن 

ويتجاوز  �شخ�شي،  يتجاوز  اأجله  من  نا�شلت  وما 

امل�شافة احلياتية لعمري نحو النا�س الذين �شياأتون 

لنقل  اإطارا  املوؤ�ش�شة  �شت�شبح  هنا،  من  بعدي.  من 

التجربة اإىل االأجيال ال�شاعدة. 

اإنها موؤ�ش�شة للتفكري واملبادرة، اأ�شا�شا، وهي لي�شت 

خزانة.  اأو  مكتبة  غ��رار  على  تكون  ول��ن  مهيكلة، 

فمقر املوؤ�ش�شة هو منزيل يف الهرهورة، يف الرباط، 

ولي�شت لها هياكل اأو اإمكانيات. ومهمتها هي طرح 

من  ع��دد  على  واالإحل���اح  امل��ب��ادرات  من  جمموعة 

واملطالبة  التذكري  وظيفة  لها  موؤ�ش�شة  الق�شايا. 

بالتذكري وفتح النقا�س. وهي ت�شطلع اأي�شا مبهمة 

الق�شايا  حول  وااللتفاف  املوؤ�ش�س،  ذاكرة  حماية 

املوؤ�ش�شة  لكن  اأجلها.  من  ونا�شل  طرحها  التي 

مهمة  اأن�شطة،  بتنظيم  تقوم  ثقافية،  جمعية  لي�شت 

حدث(،  )جمع  ثقافية  اأح��داث  اإجناز  هي  املوؤ�ش�شة 

على اأن تكون اأحداثا نوعية، بحيث ميكن للحدث اأن 

يقدم جديدا يرثي وي�شتثري ال�شاحة الثقافية، ويجعل 

اخلطوط تتحرك. 

متكامال  ب��رن��اجم��ا  حت��م��ل  ال  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اإن  ث��م 

وجاهزا، بل هي تطرح الق�شايا بح�شب امل�شتجدات 

والتحديات والرهانات. فاأنا ال اأقدم وعودا �شابقة، 

ولذلك �شوف ت�شتغل املوؤ�ش�شة على الثقافة م�رسوعا 

مب�رسوع.

»اأنفا�ص  اإىل  حاجة  يف  ثقافتنا  اأن  ت��رى  األ   l

جديدة«؟ 

nn العودة اإىل جملة »اأنفا�س«، ون�رسها من جديد، 

ن�شف  عمره  ثقايف  حدث  على  نوعي  »ا�شتغال  هو 

يذكرنا  اأنفا�س  والدة  على  �شنة   50 مرور  اإن  قرن. 

وال�شيا�شية  الفكرية  ال�شاحة  عرفته  منري  بحدث 

املغرب  ت��اري��خ  م��ن  معينة  حلظة  يف  والثقافية 

 1966 املعا�رس. وقد ظهرت املجلة و�شدرت �شنة 

مدينة  عرفتها  التي  االأليمة  البي�شاء  جمزرة  بعد 

الدار البي�شاء يف 23 مار�س 1966. وبعد اختطاف 
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اأكتوبر  يف  بنربكة  املهدي  الثوري  القائد  واغتيال 

املغرب،  اال�شتثناء يف  واالإعالن عن حالة   ،1965
يف يوينو 1965. 

�شيا�شيا قا�شيا، ومع ذلك، وبرغم هذه  كان مناخا 

وا�شتطاعت  املجلة  خلقت  خ�شمها  ففي  الظروف، 

اأن ت�شكل قطبا للمقاومة الثقافية والفكرية. وهو ما 

يوؤكد اأن يف تاريخنا حمطات منرية، ولي�شت هنالك 

ال�شوداوية والدمار والقمع فقط. فثمة اأ�شياء اأخرى. 

وعندما نعود اإىل الوراء، علينا اأن نبحث عن جتربة 

نت�شلح  اأن  بد  فال  الظروف.  اأحلك  يف  باالأمل  متدنا 

م�شاألة  وهذه  واجل�شارة،  واحللم  وباجلراأة  باالأمل، 

تعي�س  التي  احلالية،  االأجيال  اإىل  بالن�شبة  مهمة 

�شبابا  كنا  ونحن  للثوابت...  وفقدانا  وحرية  متزقا 

عندما اأ�ش�شنا جتربة اأنفا�س، رغم ق�شوة تلك املرحلة. 

واالأجيال اجلديدة ميكن اأن تقوم مببادرات مماثلة، 

فع�شى  التاريخية.  م�شوؤوليتها  تتحمل  اأن  ولها 

االنطالقات  على  حافزا  »اأنفا�س«  جملة  تكون  اأن 

اجلديدة«. 

خم�ص  قبل  اأغ��ادي��ر،  مبدينة  جمعنا  لقاء  يف   l

العربي،  �شنوات، كنت تبدو متحم�شا كثريا للربيع 

. فماذا  به،  اأم�شية �شعرية وتغنيت  اأن�شدت له يف 

عن هذا الربيع وماآلته اليوم؟ 

nn الربيع العربي اأجه�س، وحتالفت �شده العديد من 

القوى املعادية للطموح الذي ت�شكل لدى ال�شباب يف 

اجتاه جمتمع عادل ومتحرر ودميقراطي دميقراطية 

تلك  ع�شت  وقد  للت�شلط.  نهاية  و�شع  مع  حقيقية، 

ال�شباب ب�شعور خمل�س )يبت�شم( �شعور  املرحلة مع 

م�شطنعا.  �شعورا  يكن  ومل  واإخ��ال���س،  �شدق  فيه 

�شوف  العربي  التاريخ  ب��اأن  اإح�شا�س  عندنا  كان 

احلال،  املا�شي. وبطبيعة  ي�شهد طفرة وقطيعة مع 

وب�رسوط  املعادية،  بالقوى  وعي  هنالك  يكن  مل 

اللحظة التاريخية. فاالإن�شان عندما ينه�س من اأجل 

حترره ال يقوم بتحليل �شامل لالأو�شاع، لكي يرى 

ما اإذا كان عليه اأن يتحرك اأم ال. فهنالك ما هو غري 

باأن مظاهرات قامت  متوقع دائما. فمن كان يظن 

يف فرن�شا �شنة 1789 �شوف توؤدي اإىل قيام الثورة 

الفرن�شية!

مع ذلك، ورغم ما تعر�شت له الثورات العربية من 

باالأمل،  الت�شلح  من  بد  فال  وم�شادرة،  اإجها�س 

والت�شبث بذلك احللم العنيد الذي خلق مع الب�رسية، 

احلفاظ  الواجب  من  اإذ  بنف�شه،  االإن�شان  وعى  منذ 

على نافذة �شغرية م�رسعة على االأمل. 

اأما عن ماآالت هذا الربيع العربي، ونتائجه، فيمكن 

تطرح  التي  الهزمية  وهي  هزمية،  احل�شيلة  اعتبار 

حتديا على الفكر، و�شوؤاال عري�شا حول كيفية جتديد 

التعبري  يف  اأ�شاليبنا  جتديد  عرب  العربي،  الفكر  هذا 

جديدة  ق�شايا  وخو�س  لغتنا،  وتثوير  وجتديد 

وارتياد مغامرات فكرية مغايرة، اإذ ال ميكن لنا اأن 

نقبل بهزمية الفكر على االإطالق.

l كنت �شباقا اإىل الن�شغال على �شوؤال البيئة من 

اأ�شبح امل�شكل البيئي  خالل ال�شعر والأدب، بعدما 

على  اأو�شك  ال��ذي  العامل  بالزوال.  العامل  يتهدد 

والتقلبات  احلرارية  الحتبا�شات  ب�شبب  نهايته، 

املناخية، ومب�شاعدة احلروب والإبادات اجلماعية. 

هل نعي�ص نهاية الإن�شان وقيامة العامل؟

nn هذه م�شاألة م�شريية مل تكن وا�شحة ومل ننتبه 

وهي  االإن�شاين.  تاريخنا  عرب  طويال،  زمنا  اإليها، 

مطروحا  يكن  مل  ال��ذي  البيئي،  التحدي  م�شاألة 

حتد  هو  بينما  العربي،  الفكر  يف  للنقا�س  اأ�شال 

يف  التحدي  ه��ذا  على  ا�شتغلت  م��رة،  والأول  كبري. 

املفكرين  اأن  اإىل  انتبهت  حيث  مير«،  »�شاعر  كتاب 

واملبدعني كانوا ينظرون اإىل التجربة الب�رسية على 

اأنها جتربة متوا�شلة بال نهاية، وتعي�س يف نوع من 

اال�شتمرارية. واالآن، بات من املمكن اأن تتوقف هذه 

الوحيدة  التجربة  وهي  االأر�س.  هذه  على  التجربة 

تبقى يف  االأر�س  احلياة على هذه  اأن  ذلك  للحياة. 

نظري معجزة، وهي �شيء خارق، و�شيء فريد ننتمي 

اإليه. لكن هنالك موؤ�رسات تدل على اأن هذه املعجزة 

عن  م�شوؤولة  �شتكون  والب�رسية  تتوقف،  اأن  ميكن 

تدمريها الذاتي.
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عقده  منت�صف  يف  وهو  ال�صائغ،  يو�صف  �صهد 

 يف العراق، 
ّ
الثاين، املحاولت الأوىل لل�صعر احلر

ال�صياب،  �صاكر  وب��در  املالئكة  ن��ازك  يد  على 

كالبياتي  اد 
ّ
ال����رو ال�����ص��ع��راء  م��ن  وزم��الئ��ه��م��ا 

الأدب��ي��ة  امل�����ص��اج��الت  �صهد  كما  واحل���ي���دري، 

و���رورات��ه  التجديد  ح��ول  ة 
ّ
احل���ار والنقدية 

وهو  عامة.  والجتماعية  والثقافية  ال�صعرية 

الأدب���ي  تكوينه  يف  لح��ق��ًا  ي�صهم  ���ص��وف  م��ا 

والنقدي، ليكون واحداً من �صعراء احلداثة، ومن 

�صعرية  جمموعة  اأ�صدر  فقد  الأوائ��ل.  دار�صيها 

دافع   1974 �صنة  ويف   ،1957 �صنة  م�صرتكة، 

"ال�صعر  اأطروحته يف املاج�صتري، وعنوانها:  عن 

التاريخني  هذين  بني  وم��ا  العراق".  يف   
ّ
احل��ر

"اللعبة" وعّدة جمموعات  رواية  ال�صائغ  اأ�صدر 

ال�صعر  بني  الأدبية  اإ�صداراته  توالت  ثم  �صعرية؛ 

يكن  فلم  الذاتية.  وال�صرية  وامل�رحية  والرواية 

ال�صعر وحده هو الذي يحوز على اهتمام يو�صف 

ال�صائغ كتابة ودرا�صة؛ واإمنا تنوعت اهتماماته 

عًا �صديداً، فهو بالإ�صافة اإىل 
ّ
الأدبية والفنية تنو

ما ذكرناه اآنفًا فّنان ت�صكيلي وخمرج م�رحي.  

الأجنا�س  مزاولته  يف  ع 
ّ
التنو لذلك  كان  وقد 

ال�صعري   
ّ

الن�س بناء  امللمو�س يف  اأثره  والفنون 

اأّن التنويع بني  لغويًا واأ�صلوبيًا وجماليًا؛ وذلك 

التعّدد يف طرائق  الأجنا�س والفنون يحيل على 

الأدبي  اجلن�س  فلي�س  والتعبري.  والتفكري  الروؤية 

د �صكل فني فح�صب، واإمنا هو منظور روؤيوي 
ّ
جمر

ل  بالق�صيدة  روؤيته  ميكن  فما  اأي�صًا،  وجمايل 

ميكن روؤيته يف الرواية اأو امل�رحية اأو اللوحة، 

 
ّ
يتم ل  باللوحة  جماليًا  ا�صتيعابه   

ّ
يتم وم��ا 

اأو  اأو امل�رحية  الق�صيدة  ا�صتيعابه كما هو يف 

تتبادل  اأن  يحدث  قد  ولكن  املو�صيقية؛  القطعة 

 اجلمالية للمجتمع، 
ّ

الآداب والفنون، وهي احلوا�س

بينها،  فيما  والتعبري  والتفكري  الروؤية  طرائق 

اأو  املنظورات  من  بع�صًا  مثاًل  الق�صيدة  فتحمل 

اأخرى،  وفنون  اأجنا�س  يف  املعتمدة  التقنيات 

الذاتي،  تتخّفف من خطابها  اأن  دون  ولكن من 

ال�صعرية-  طبيعتها  يف  ج��وه��ري��ًا   
ّ

ي��غ��ري مب��ا 

اجلمايل  الرتا�صل  يف  يدخل  ما  وهو  الغنائية. 

بني الأجنا�س والفنون. وقد اعتمد ال�صائغ ذلك 

الرتا�صل يف جممل م�صريته ال�صعرية تقريبًا، �صواء 

اأم يف  لة 
ّ
ال�صعرية املطو اأكان ذلك يف ن�صو�صه 

اخلاطفة.  ال�صعرية  ولقطاته  الق�صرية  ن�صو�صه 

ول يرتبط الأمر اأوًل بالنزعة الفنية اإىل التجديد 

اأو التجريب، من خالل الرتا�صل، واإمنا يرتبط اأوًل 

اأجنا�س  ع��ّدة  يف  العملية  الإبداعية-  باخلربة 

وفنون.

 جمالية- 
ّ

 فقد امتلك يو�صف ال�صائغ عّدة حوا�س

بناءه  ويعيد  حوله،  من  الواقع  بها  �س 
ّ
يتلم فنية 

 �سعد الدين كليب*

احلْد�س الرتاجيدي 

يف �صعر يو�صف ال�صائغ

* �صاعر وكاتب من   �صورية



ما  بح�صب  احلوا�س  تلك  من  بال�صتفادة  �صعريًا 

الر�صم  يت�صّدر  فقد  ال�صعوري،  املوقف  يقت�صيه 

ال�رد مو�صوعيًا  اأو  الدرامي  احلوار  اأو  بالكلمات 

 
ّ

الن�س هذا  يف  ال�صينمائي،  املونتاج  اأو  وذاتيًا 

مبا  اأحيانًا،  كّلها  جتتمع  وقد  ذاك،  اأو  ال�صعري 

ولعّل  الأع��ل��ى.  حّدها  اإىل  الرتا�صل  وت��رية  يرفع 

ال�صائغ تكمن يف هذا  ال�صعري عند   
ّ

الن�س حداثة 

اجلانب حتديداً، اأي الرتا�صل، بانعكا�صاته املختلفة 

وانتهاء  باللغة  بدءاً  كّلها،   
ّ

الن�س م�صتويات  على 

بالبنية الفنية. وقد يكون ال�صائغ من اأوائل �صعراء 

بني  اجلمايل  الرتا�صل  اإىل  مالوا  الذين  احلداثة 

من خربته  م�صتفيداً  املختلفة،  والفنون  الأجنا�س 

بًا اإياها يف �صياغة 
ّ
الإبداعية العملية فيها، وجمر

 وخمتلف. وقد تبدى ذلك على 
ّ

 �صعري خا�س
ّ

ن�س

خا�صة،  الق�صرية  ن�صو�صه  يف  للنظر  لفت  نحٍو 

اأو  باملنمنمات  اأ�صبه  معظمها،  يف  هي،  والتي 

وقد  ال�صينمائية.  اللقطات  اأو  اجلدارية  اللوحات 

توقف عند ذلك اأو اأملح اإليه، عدد من النقاد الذين 

كان لهم وقفات نقدية عند �صعر ال�صائغ، من مثل 

حممد املبارك وحامت ال�صكر وعلي جعفر العالق 

وعبد الإله ال�صائغ...، موؤكدين نزوعه اإىل الإفادة 

وفّن  الذاتية  وال�صرية  وامل�رحية  ال��رواي��ة  من 

د، 
ّ
الر�صم. بل اإّن املبارك يذهب اإىل اأّن ال�صائغ يتفر

بخا�صية  العراق،  �صعراء  من  جمايليه  بني  من 

�صيد  بينهم  "ليكون  الق�صيدة،  يف  الأ�صوات  تعّدد 

العراقي  ال�صعر  يف  الدرامية  الروائية-  الق�صيدة 

.
احلديث.")1(

من  واح��داً  كان  التجريب  هاج�س  اأّن  نعتقد  ل 

الهواج�س املهيمنة على ال�صائغ، كما هو احلال 

ال�صاعر  اأو  طلب،  ح�صن  امل�ري  ال�صاعر  لدى 

من  بالرغم  مثاًل،  اجل���رادي  اإبراهيم  ال�صوري 

اأّن  وذل��ك  لديه.  املتكررة  التجريب  حم��اولت 

حماولته تلك ترتبط بالروؤية اجلمالية اأكرث مما 

حمكومة  حماولت  فهي  الفني.  بال�صكل  ترتبط 

جهة،  م��ن  ال��واق��ع  بها  ي��رى  ال��ت��ي  بالكيفية 

عرب  �صعريًا  اإنتاجه  بها  يعيد  التي  وبالكيفية 

الرتا�صل من جهة اأخرى. فيو�صف ال�صائغ ل يبهر 

ال�صكالنية  بابتكاراته  انتباهه  ي�صّد  اأو  املتلقي 

اللغوية،  توليداته  اأو  الأ�صلوبية  تنويعاته  اأو 

ويف  قلياًل،  اإل  ال�صائغ  به  عنى 
ُ
ي ل  مما  فهذه 

ال�صعورية  اللحظة  بر�صم   
ّ
اإنه معني الأدنى.  احلّد 

باأب�صط ما ميكن من التعبري، واأعمق ما ميكن من 

ا�صتطاع  الوقت نف�صه. وهي معادلة  الإيحاء يف 

�صعره،  عها يف جممل 
ّ
اأو يطو اأن يحّلها  ال�صائغ 

اخل�صو�س؛  وجه  على  الق�صرية  ن�صو�صه  ويف 

وقد كان للرتا�صل اأثره الوا�صح يف ذلك التطويع، 

كما �صوف نالحظ لحقًا.

التجربة واحلد�س الرتاجيدّي:

يرى الناقد علي جعفر العالق، يف درا�صته النقدية 

�صعر  يف  ق��راءة  اخل��وف.  "�صعرية  ب�  املعنونة 

 باخلوف 
ً
يو�صف ال�صائغ" اأّن "اأكرث �صعره احتفاء

جمموعتيه  يف  �صعره  هو  والالمعنى  واله�صا�صة 

ق�صائد  و)من   1976 الأربع(  التفاحات  )�صيدة 

له �صدمة  �صعره  1980 حتديداً،  الأ�صود(  البلبل 

نوؤكد  اإذ  ونحن   .
الفجيعة.")2( وحرقة  الكابو�س، 

منذ  ال�صائغ  �صعر  جممل  يف  اخل��وف  ح�صور 

نف�صه  الوقت  يف  نوؤكد  ال�صعرية،  م�صريته  مطلع 

حتى  ي�صتوعب  ل  اخل��وف  �صعرية  ا�صطالح  اأّن 

اأهمية  من  وبالرغم  املذكورتني.  املجموعتني 

للن�صو�س  الناقد  اأج��راه  الذي  النقدي  التحليل 

اأمام  حذرين  اأنف�صنا  جند  فاإننا  تناولها،  التي 

لديه  اخل��وف  �صعرية  اأّن  �صيما  ول  ا�صطالحه، 

الدوافع  على  رّكز  اإذ  �رف؛  نف�صية  اأبعاد  ذات 

اإ�صارة   
ّ

اأي دون  من  للخوف،  الداخلية  النف�صية 

اإىل م�صادره اخلارجية التي تن�صح بها ن�صو�س 

وما  الناقد،  له  �س 
ّ
تعر ما  منها  �صواء  ال�صائغ، 

اخلوف،  "�صعرية  اأّن  يوؤّكد  فهو  له.  �س 
ّ
يتعر مل 

هذا  فائ�س  هي  ال�صائغ،  يو�صف  ق�صائد  يف 

؛ وكاأّن 
الذعر الداخلي عندما يفتك بن�صو�صه.")3(
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اخلوف ي�صم طبيعة ال�صاعر النف�صية فح�صب، ول 

يف  ويعانيه  يعاينه  اأو  به  يحد�س  مبا  له  �صلة 

الواقع املعي�س، ول �صلة له اأي�صًا مبنظومة القيم 

الأخالقية واجلمالية لديه ! 

ح�صوراً   الأك��رث  هو   
)4(

الرتاجيدي احلد�س  اإّن   

ال�صائغ،  ل��دى  اجلمالية  التجربة  يف  وهيمنًة 

"وظّل  يقول:  كما  اأو  كّلها،  ال�صعرية  م�صريته  عرب 

بع�س  تتقاطع  حد�س  وهو   .
حْد�صي")5( يالحقني 

اأو�صع  اأنه  غري  اخلوف،  اأو  �س 
ّ

التوج مع  مظاهره 

ذاتي  ا�صت�صعار  فهو  اإ�صكالية.  واأعمق  منه  مدى 

مبّكر بالفجيعة املحتملة على ال�صعيد الجتماعي 

؛ اإنه ا�صت�صعار 
ّ

العام اأو على ال�صعيد الذاتي اخلا�س

األيم بالنهيار، من دون امتالك القدرة على الفعل 

مو�صوعيًا اأو ذاتيًا. ومبا اأّن احلد�س الرتاجيدي ذو 

عامة،  والفّن  ال�صعر  يف  انفعالية  جمالية  طبيعة 

د حد�س 
ّ
فاإنه يبدو اأكرث فجائعية، مما لو كان جمر

ذلك  معطيات  فاإّن  وكذلك  بحت؛  عقلي  اأو  ي 
ّ
ح�ص

التخييلية  �صمته  ب�صبب  الفّن  يف  تظهر،  احلد�س 

�صاأنها  ملمو�صة،  معطيات  بو�صفها  الت�صويرية، 

�صاأن الظواهر والأ�صياء. فال يظهر احلد�س يف الفّن 

على اأنه حد�س مبا �صوف يقع اأو يكون احتماًل اأو 

 وملمو�س، وذلك 
ّ
افرتا�صًا، واإمنا على اأنه واقع حي

عرب التعبري والت�صوير، اللذين يزيدان من فداحة 

احلد�س الرتاجيدي يف الفّن، لمتالئه بالهواج�س 

اإىل  اإ�صافة  احل���اّدة،  والن��ف��ع��الت  وامل��خ��اوف 

امل�صهدية الفجائعية، التي هي نف�صها حد�س الفّن 

باملاآلت املاأ�صاوية اأو العذابية. 

عرب  يًا 
ّ

ن�ص ال��رتاج��ي��دي  احل��د���س  ينعك�س  ق��د   

اأو عرب جمالية  اأو اللغة ال�صعرية  ال�صورة الفنية 

الثقايف، بدرجات متفاوتة،  اأو اخلطاب  املكان، 

حمّددة  جمالية  قيمًة  يتبلور  اأن  دون  من  ولكن 

 
ّ
الأه��م انعكا�صه  اأّن  غري  املالمح؛  متكاملة  اأو 

نحو  على  اإم��ا  حت��دي��داً،  التبلور  ذل��ك  يف  يكمن 

عذابي �رف  نحو  على  واإما  تراجيدي �رف، 

اأي�صًا، واإما ب�صكل خمتلط من الثنني معًا؛ وذلك 

هو  وهل  احلد�س،  يف  املهيمن  املنحى  بح�صب 

 اأو خمتلط. ففي حني يرتبط 
ّ

منحى عام اأو خا�س

الرتاجيدي بالعام اأوًل، يرتبط العذابي باخلا�س 

اأوًل، من دون اأن ينفي ذلك اإحالة الواحد منهما 

ذاتية  الرتاجيدي حمولة  الآخر؛ فقد يحمل  على 

اجتماعية  حمولة  العذابي  يحمل  وقد  ملمو�صة، 

هذا  بني   
ّ

الن�س ي��رتاوح  وق��د  كذلك،  ملمو�صة 

التي  ال�صائغ  جتربة  يف  نلحظه  ما  وهو  وذاك. 

جداً؛  كثيف  ب�صكل  القيمتني  تينك  على  ا�صتملت 

الن�صو�س  يف  الرتاجيدي  قيمة  تت�صّدر  حيث 

بن  مالك  اعرتافات  مثل:  من  خا�صة،  الطويلة 

الريب، ورياح بني مازن، و�صفر الروؤيا، واملعّلم؛ 

الق�صرية  الن�صو�س  يف  العذابي  قيمة  وتت�صّدر 

خا�صة، من جمموعتيه، �صيدة التفاحات الأربع، 

هاتني  ن��رى  واإذ  الأ���ص��ود.  البلبل  ق�صائد  وم��ن 

اإل  نلمح  نكاد  ل  ال�صدارة،  تتبادلن  القيمتني 

ول  فيها،  للجالل  اأو  للجمال  باهتة  مظاهر 

نكاد اأي�صًا من�صك بال�صاعر وهو ي�صوغ مفهومه 

القبح، كما هو مفرت�س يف جتربة  اجلمايل عن 

يرتفع فيها احلد�س الرتاجيدي اإىل اأق�صاه. 

 فمن املعلوم اأّن ثمة عالقة طردية بني القبح من 

جهة، وبني الرتاجيدي والعذابي من جهة اأخرى؛ 

فكّلما ا�صتفحّل القبح ات�صعت الرتاجيديا باأ�صكالها 

ال�صائغ  لكن  املختلفة.  العذابية  وم�صتوياتها 

كثرياً ما يكتفي بر�صد الآثار اجلمالية والنفعالية 

ع 
ّ
يتو�ص اأن  دون  من  القبح،  ملفاعيل  والنف�صية 

احلد�س  وك��اأّن  واأ�صكاله.  القبح  مظاهر  ر�صم  يف 

كّله  اجلمايل  احلد�س  لديه  ا�صتنفد  قد  الرتاجيدي 

يف عالقته بالواقع من حوله؛ فال يكاد يرى فيه 

�صعريًا اإل الرتاجيديا العامة والعذابات اخلا�صة. 

م�صهد  اأو  ملمح   
ّ

اأي وجود  ننفي  ل  اأننا   
ّ
وبدهي

اأو للجالل يف جتربة �صعرية ممتّدة على  للجمال 

ن�صف قرن تقريبًا؛ ولكننا نوؤّكد ا�صتعالء احلد�س 

الرتاجيدي على جممل التجربة.

الأح��الم  مرحلة  مع  الرتاجيدي  قيمة  تتزامن   
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منت�صف  حتى  ال�صاعر  ل��دى  الكربى  الثورية 

الع�رين؛ وتتزامن قيمة  القرن  ال�صبعينيات من 

مرحلة  وهي  التالية،  املرحلة  مع  لديه  العذابي 

وهو  ؛ 
)6(

ال�صخ�صي والفقد  ال��ث��وري  النك�صار 

الذي  اخلطري  اأو   
ّ
املهم ل 

ّ
التحو على  يدّلل  ما 

ال�صائغ  م�صرية  يف  القيم،  منظومة  على  ط��راأ 

اأولوياته  ترتيب  يعيد  جعله  وال��ذي  احلياتية، 

اإىل  لديه-  فرتاجع  عامة؛  والروؤيوية  اجلمالية 

الرتاجيدي  البطويل  النموذج  التال�صي-  ح��ّد 

 عن املثل الثوري الأعلى، لتحّل حمّله 
ّ

الذي يعرب

الأجواء العذابية والنماذج الإن�صانية املقهورة اأو 

املذعورة، مبا فيها منوذج اجلميل- الرتاجيدي. 

ومل يكن لبع�س الن�صو�س ذات اخلطاب ال�صيا�صي 

للحرب  ال�صاعر  فيها  �س 
ّ
يتعر والتي  املبا�ر، 

"النت�صار  منظور  من  الإي��ران��ي��ة  العراقية- 

الأ�صبق  العراقي  الرئي�س  اأو ميتدح بها  العظيم"، 

الأجواء  تلك  اأن تخّفف من وطاأة  �صدام ح�صني، 

على التجربة. بل لعّلها تزيدها ن�صاعة وفداحة، 

 اأو اخلطري.  
ّ
ل املهم

ّ
وتوؤّكد ذلك التحو

 فبعد اأن كان احلد�س الرتاجيدي ذا منحى عام، 

ومرتبطًا باخلطاب الجتماعي الثوري، عرب فرتة 

ل باأ�س بها يف املرحلة الأوىل؛ اأ�صبح ذا منحى 

 ومرتبطًا باخلطاب الذاتي/ الفردي غالبًا 
ّ

خا�س

الأوىل  يف  �صاغ  اأن  وبعد  الثانية؛  املرحلة  يف 

ال�صتالب  على  وناقمة  ومتمردة  ثورية  مناذج 

الرتاجيدي،  �صقوطها  من  بالرغم  وال�صتبداد 

راح ي�صوغ يف الثانية مناذج مذعورة ومرتّددة 

احلد�س  اأّن  ومع  والغ��رتاب.  بالعزلة  ومطحونة 

الرتاجيدي بقي هو هو يف املرحلتني، من حيث 

هو  فيه  اختلف  ال��ذي  ف��اإّن  بالفجيعة،  احلد�س 

وجتلياته  جهة،  من  والثقايف  اجلمايل  خطابه 

ان�رف  اإذ  اأخرى.  جهة  من  والأ�صلوبية  الفنية 

الطويلة،  الرتاجيدية  الن�صو�س  عن  ال�صاعر 

ان�رف  كما  الق�صرية؛  العذابية  الن�صو�س  اإىل 

مع  واملختلفة  الظاهرة   
ّ

التنا�س اأ�صكال  عن 

 
ّ

التنا�س يبدو  ن�صو�س  اإىل  ال�صعري،  ال��رتاث 

اأو �صبه معدوم؛ وان�رف كذلك عن  فيها باهتًا 

الأبنية  اإىل  املعّقدة،  اأو  املرّكبة  ال�صعرية  البنى 

ال�صهلة الب�صيطة... اإلخ؛ وكذلك يف اللغة ال�صعرية 

وال�صورة الفنية، ويف وظيفة ال�صعر الجتماعية، 

املواجهة  من  انتقل  ال��ذي  الثقايف  واخل��ط��اب 

دام اإىل الن�صحاب والنكفاء.
ِّ

وال�ص

لي�س  العذابي  اإىل  الرتاجيدي  من  ل 
ّ
التحو اإّن   

ظّن، فهو داّل على اإعادة 
ُ
بالأمر الهنّي، كما قد ي

النظر يف املنظومة القيمية اجلمالية والأخالقية 

مع  نتوقف،  لذلك  وتو�صيحًا  اأي�صًا.  وال�صيا�صية 

 الفوراق بني الرتاجيدي 
ّ
اجلدول التايل، عند اأهم

والعذابي يف جتربة ال�صائغ خا�صة، والتجارب 

اأّن  اإىل  الإ���ص��ارة  مع  عامة؛  اجلمالية  ال�صعرية 

لهذه  الفني  ال�صكل  بتجليات  عنى 
ُ
ي ل  اجل��دول 

 
ّ

ن�س بكّل  خا�صة  اأنها  وذل��ك  تلك،  اأو  القيمة 

وجتربة على حدة:

قيمة الرتاجيدي  

قيمة العذابي  

ذات خطاب جماعي اأو اجتماعي اأوًل  

ذات خطاب فردي اأو ذاتي اأوًل  

عد �صدامي مع الواقع
ُ
ذات ب  

عد ان�صحابي من الواقع
ُ
ذات ب  

ذات طبيعة درامية معّقدة  

ذات طبيعة غنائية ب�صيطة غالبًا  

ذات مثل اأعلى وا�صح ومعلن  

لي�س فيها مثل اأعلى وا�صح اأو ملمو�س  

تنتج معرفة جمالية بال�راع الجتماعي اأوًل

تنتج معرفة جمالية بال�راع النف�صي اأوًل

تعّزز ال�صعور بالنتماء عرب الفجيعة العامة 

تعّزز ال�صعور بالغرتاب عرب العزلة اأو الوحدة

ترتاوح بني ال�صعور بالقوة وال�صعور بال�صعف

تندرج حتت ال�صعور بال�صعف عامة  

اأّن ثمة اختالفًا وا�صحًا   نلحظ من تلك الفوراق 

بني الرتاجيدي والعذابي، بالرغم من اندراجهما 
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حتت احلد�س الرتاجيدي. ولكن ل بّد من الحرتاز 

اأو  اللتبا�س  من  متنع  ل  ال��ف��وارق  تلك  اأّن  من 

حتى  وتلك،  القيمة  هذه  بني  اأحيانًا،  التداخل 

الواحد؛ فمن املمكن  الأدبي   
ّ

الن�س على م�صتوى 

الآخر،  منهما يف  الواحد  �صمات  بع�س  تظهر  اأن 

كاأن يت�صف العذابي بالدرامي، واأن يكون ذا مثل 

اأعلى وا�صح، اأو اأن يرّكز الرتاجيدي على الطبيعة 

وكثرياً  الغنائية،  النربة  فيه  ترتفع  اأو  النف�صية 

القيمتني.  بني  الخ��ت��الط  عرب  ذل��ك  يح�صل  ما 

ت�صمح  ناظمة،  قواعد  اأو  قوانني  هنالك  فلي�س 

بالطمئنان اإليها ب�صكل قطعي يف الأدب والفّن، 

واجلمالية؛  الفنية  القيم  م�صتوى  على  �صيما  ول 

فقد يلتب�س اجلميل بال�صامي، واجلليل باملخيف، 

والقبيح بالتافه والهْزيل، وقد يلتب�س الرتاجيدي 

بالعذابي، ويختلطان، كما جند لدى بع�س �صعراء 

احلداثة؛ ولعّل بلند احليدري وخليل حاوي ونزيه 

اأبو عف�س من اأكرث ال�صعراء متثياًل لذلك اللتبا�س 

اأو الختالط. وهو ما ل جنده لدى يو�صف ال�صائغ 

اجل��دول  ف��اإّن  ولذلك  ال�صعرية.  بداياته  يف  اإل 

الأطر  اأولية ل�صتقراء  اإل حماولة  ما هو  ال�صابق 

العامة التي تنظم تينك القيمتني املتقاربتني يف 

النعكا�س ال�صعوري واملوقف اجلمايل.

بني الرتاجيدي والعذابي:

يف  والعذابي،  الرتاجيدي  على  الكالم  وقبل   

املذكورتني  املرحلتني  يف  ال�صائغ،  جتربة 

اآنفًا، من املفيد اأن نتوّقف عند بداياته ال�صعرية 

ق�صيدة  ففي  الرتاجيدي.  باحلد�س  وعالقتها 

"ال�صاعة التي تدّق دقات كثرية" التي تعود اإىل 
عام 1957، يقول ال�صائغ:

كنُت يف داري ويف اأهلي ولكن

دون اأهٍل دون داِر

جائعًا اأبتاع اأرزاقي بعاري

كنُت دلواً فاغر اللهفة يف البئر الكبريه

كنُت �صيئًا تافهًا، يا ليُل: اأ�صماًل حقريه/ 443. 

ويقول يف ق�صيدة "اخلوف.." التي تعود اإىل عام 

:1960
ْ
 الدار

َ
فقد مللُت طعم

ّْ
اه فوق مقلتي

ّ
 مقلتيِك يا اأم

َ
ووقع

ّْ
، خوَفها علي

ُ
مللُت ،يا اأحباب

 عينيها احلزينتنْي
َ

�صحوب

 اأيْن ؟
َّ
تنا�صدانني، اإذا خرجُت: اأين يا بني

اخلوف عند بابنا ويف ثيابنا/ 447.

الرتاجيدي  احلد�س  اأّن  التوكيد  ن�صتطيع  رمبا   

قد رافق ال�صاعر، منذ بداياته الأوىل؛ فلي�س بني 

جمموعته  يف  اعتمده  ال��ذي  �صعره  من  اأيدينا 

ال�صعرية الكاملة اإل ما ين�صح بذلك احلد�س "وظّل 

والتفاهة  وؤ 
ّ
بالت�صي فال�صعور  حْد�صي".  يرافقني 

والن�صحاق واخلوف هو املهيمن على ن�صو�صه 

الأوىل التي يختلط فيها الرتاجيدي بالعذابي اأو 

يتبادلن املوقع؛ ففي ق�صيدة "ال�صاعة التي تدّق 

دقات كثرية" املوؤلفة من ع�رة مقاطع، ت�صوير 

نف�صها  يف  ترى  ل  التي  اخلائفة  املعّذبة  للذات 

اإل �صيئًا تافهًا، وت�صويرا لواقع ال�صتالب العام 

وكذلك  والل�صو�صية،  والعهر  بالف�صاد  متمّثاًل 

وال�صتالب  بال�صتبداد  لة 
ّ
املكب للبالد  ت�صويرا 

ل يف خمتلف مناحي 
ّ
واملجاعة. فالق�صيدة تتجو

الواقع  يف  الفجيعة  لر�صد  واملجتمع  ال���ذات 

املعي�س؛ وهو ما تفعله اأي�صًا ق�صيدة "اخلوف.." 

اأن  مبجرد  الأمهات  يف  املقيم  اخلوف  فرت�صد 

تر�صد  مثلما  ال��ب��اب،  عتبة  اأولده���ّن  يتخّطى 

اخلوف الذي ا�صتوطن يف اأولدهّن مما يقبع وراء 

اأو  الباب؛ فما من اأحد اإل وهو مو�صوم باخلوف 

 والعام على ال�صواء.
ّ

العذاب اخلا�س

 ل ي�صعب على املتلقي اأن يتبنّي اأبعاد الفجيعة 

بالدموع  اللتني ل تبخالن عليه  الق�صيدتني  يف 

اأ�صبه باملرثية  التدقيق  الرومانتيكية، فهما عند 

ولأنهما  معًا؛  وللمجتمع  للذات  الرومانتيكية 

كذلك يختلط فيهما الذاتي باملو�صوعي، وتختلط 

نربة الإدانة الفردية للمجتمع بنربة ال�صفقة عليه 
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عليه  وم�صَفق  مدان  فاملجتمع  معه.  والتعاطف 

ومنتَهك  عاجز  فيه  الفرد  لأّن  م��دان  فهو  معًا. 

ومغرتب حتى يف داره وبني اأهله "فقد مللُت طعم 

الدار"؛ وهو م�صَفق عليه لأنه منتَهك هو الآخر، ول 

اأفراده من اخلوف والنتهاك  اأن يحمي  ي�صتطيع 

�صّدوا مقلتيها بجذوع  ال�صمراء،  �صيعتنا  تنم  "مل 
اجل�ر، كم ج�راً اأقاموه عليها"/ 444. ويف هذا 

حتديداً يكمن الختالط بني العذابي والرتاجيدي، 

وتكمن اأي�صًا الروحية الرومانتيكية التي تنه�س 

الفردية  النزعة  بني  احلاّد  التعار�س  من  اأ�صا�صًا 

واملجتمع. فمع اأّن الذات الفردية يف الق�صيدتني 

نف�صها  ز 
ّ
متي فاإنها  املجتمع،  حمنة  جيداً  تعي 

بو�صفه  بالتهام  املجتمع  وت��رم��ي  باملحنة 

�صيء  د 
ّ
جمر ويجعلها  ي�صتبيحها  الذي  "الآخر" 

د اأ�صماٍل حقرية !
ّ
تافه اأو جمر

مرحلة  يف  الرومانتيكية،  الروحية  تتال�صى   

اخلطاب الرتاجيدي، وتتال�صى اأي�صًا نربة الإدانة 

الثورية  الإدان���ة  لتت�صّدر  للمجتمع،  الفردية 

مرثية  عرب  ولكن  خا�صة،  ال�صيا�صي  لال�صتبداد 

ذلك  تبّدى  وقد  عمومًا.  العربي  للواقع  جماعية 

"اعرتافات  ب�  املعنونة  ال�صعرية  املجموعة  يف 

مالك بن الريب" التي ي�صي عنوانها باملرثية عرب 

ال�صهرية،  الريب  بن  مالك  ق�صيدة  مع   
ّ

التنا�س

والتي رثى بها نف�صه قبل موته. مع الإ�صارة اإىل 

الن�صو�س   
ّ
اأهم من  واحدة  الريب  ابن  مرثية  اأّن 

الرتاجيدية يف تراثنا ال�صعري.

الرتاجيدي  لقيمة  الجتماعية  امل��ادة  تكمن   

هي  التي  الثورية  ال�صخ�صية  يف  ال�صائغ،  لدى 

اأّن  اأي  اأي�صًا؛  البطويل  لقيمة  الجتماعية  املادة 

معًا.  والرتاجيدي  البطويل  متّثل  ال�صخ�صية  تلك 

املُثل  اإجناز  اأجل  من  �راعها  يف  بطولية  فهي 

العليا الثورية على اأر�س الواقع؛ وهي تراجيدية 

ال�صتبداد  قوى  مع  املتكافئ  غري  �راعها  يف 

عًا 
ّ
وال�صتالب، وهو ما يجعلها ت�صقط �صقوطًا مرو

ال�صيا�صيني.  العتقال  اأو  الغتيال  عجلة  حتت 

�صيا�صي  م�صمون  ذات  الرتاجيدي  قيمة  اأّن  ومع 

حمولة  ذو  الثقايف  خطابها  فاإّن  جهري،  ي�صاري 

اجتماعية عامة. وذلك اأّن ال�صاعر يحاول تعميم 

الرتاجيديا على املجتمع كّله، متخّل�صًا يف ذلك 

ال�رف.  والأيديولوجية  ال�صيا�صوية  النزعة  من 

ولول ذلك ملا اأنتج اإل خطابًا �صيا�صويًا ودعويًا، 

وهو ما مل يحدث اإل قلياًل يف بع�س الن�صو�س اأو 

بع�س املقاطع منها، كق�صيدة "�صفر الروؤيا" التي 

العراقي  للي�صار  و�صيا�صية  جاءت مرثية جمالية 

والي�صار ال�صوداين خا�صة، يف مطلع ال�صبعينيات 

عند  الق�صيدة  تتوقف  حيث  الع�رين،  القرن  من 

مقتل عّدة �صخ�صيات ي�صارية عراقية و�صودانية، 

مثل هناء ال�صيباين وقي�س حممد �صالح الأعظمي، 

وعبد اخلالق حمجوب واأحمد ال�صفيع.

ال�صيا�صي،  الرتاجيدي بالي�صار  واإذ ترتبط قيمة   

ترتبط اأي�صًا بالقد�س والق�صية الفل�صطينية عامة، 

"اعرتافات  النك�صة. فمعظم ن�صو�س  من منظور 

حزيران  نك�صة  بعد  ج��اءت  الريب"  ب��ن  مالك 

الغربية  لل�صفة  الإ�رائيلي  والحتالل   ،1967
النك�صة  لتلك  اأّن  املعلوم  ومن  القد�س؛  فيها  مبا 

العام،  العربي  الوجدان  يف  احلاّدة  منعك�صاتها 

 الكالم 
ّ
ويف الأدب وال�صعر خا�صة؛ حتى اأنه ي�صح

بخ�صائ�صه  احلزيراين"  "الأدب  ظاهرة  على 

والعذابي  الرتاجيدي  اجلمايل-  وخطابه  الفنية 

ن�صو�س  يف  وا�صحًا  �صداه  جند  ما  وهو  اأي�صًا. 

"اعرتافات مالك بن الريب" التي جاء الرتاجيدي 
قومي  بعد  وذا  ي�صاري،  اجتماعي  بعد  ذا  فيها 

عربي. وهما بعدان متداخالن عمومًا يف جتربة 

ال�صائغ الرتاجيدية. حيث يتقاطع فيها النك�صار 

القومي والنك�صار الي�صاري، لنح�صل على مرثية 

جماعية متتّد على م�صاحة الوطن كّله:

* اأَبِرْق لالأردِن.. اأَبِرْق للمغرِب.. اأَبِرْق لل�صوداْن

* اأَبِرْق ثانيًة ملطاراِت حزيراْن

والردة  الثورة  بني  يتعّذب  وطٍن  �صوى  �صيء  ل 

والن�صيان/ -127 128.
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* اأيها احلاملون عذاباتكم

اإنني وطن املتعبني الذين

ون وح�صة هذا الزمان/ 70.
ّ
يح�ص

ال��رتاج��ي��دي��ا  ه��ي  ال���زم���ان  ه���ذا  وح�����ص��ة  اإّن   

يف  فجيعًة  انعك�صت  وقد  نف�صها،  الجتماعية 

يبدو  فجيعًة  العليا،  واملثل  والعالقات  الأنف�س 

معها حتى الزمان وكاأنه بذاته موح�س ومفجع، 

اإذاً  غرابة  فال  الأليم؛  بطابعه  �صيء  كّل  ويطبع 

اأو�صح �صحاياه، ل  اأن يكون الثوري- البطويل 

من خالل ال�صقوط الرتاجيدي فح�صب، واإمنا من 

ي�صعى  مما  الياأ�س  يف  ذلك،  قبل  وقوعه،  خالل 

اإليه، ويف الت�صكيك مبا لديه من قدرات واأحالم. 

اأو كما   ،63 الفوار�س جدُّ مريب"/  ياأ�س  "اإّن  اإذ 

يقول مالك بن الريب يف اعرتافاته:

اأَقيما على "مالٍك" ليلًة

 فر�صي، راأيُت دمًا
ْ
ي

َ
فاإين راأيُت غرابًا على منكب

 ا�صطربُت وفزَّ القطا يف دمائي ؟
َ
فعالم

اأبعَد الذي كان، يوح�س كالذئِب وجهي

واأُفرُد مغرتبًا بني اأهلي ؟

،
ّ
�صالمًا اإذن اأيها الفار�س العربي

واحتفروا  روح��َك،  ِقرابِة  يف  كًا 
َ
�ص

َ
ح اأنبتوا  لقد 

مو�صعًا لل�صكوِك،

 غراٍب حدوُدك يا بلدي/ 55.
ْ
ي

َ
فبني جناح

ع��ّدة  اجل��م��ايل،  تعميمه  يف  ال�صائغ،  يلتقط   

ومن  ال��ع��رب��ي،  ال�صعري  ال���رتاث  م��ن  ن�صو�س 

خطابه  عليها  ليبني  ال��ق��دمي،  العهد  ن�صو�س 

ع اأفق الرتاجيديا 
ّ
ال�صعري- الرتاجيدي، مما يو�ص

عرب  به  يجول  اإذ  املتلقي؛  وج��دان  يف  قه 
ّ
ويعم

يغطيهما  اللتني  والزمانية  املكانية  امل�صاحتني 

لبيان  القدمي،   
ّ

والن�س احلديث   
ّ

الن�س من  كلٌّ 

وكاأّن  ال�صعورية.  مبنعك�صاتها  العامة  الفجيعة 

مبا   
ّ

الن�س اإم���داد  يف  تكمن   
ّ

التنا�س وظيفة 

تراجيدية  بطولية-  وم�صاعر  مواّد  من  يحتاجه 

 مع 
ّ

ذات عمق تاريخي واإن�صاين. فقد قام التنا�س

بلورة  ة يف 
ّ
بوظيفة مهم الريب  بن  مالك  مرثية 

مفهوم الفار�س اأو البطويل يف ال�صخ�صية الثورية، 

ة اأي�صًا يف بلورة ال�صقوط 
ّ
مثلما قام بوظيفة مهم

الرتاجيدي وتعميق الإح�صا�س بالفجيعة، وكذلك 

 يف ق�صيدة "رياح بني مازن"، 
ّ

فقد قام التنا�س

مع ق�صيدة ُقريط بن اأُنيف التميمي: "لو كنُت من 

مازن" بالوظيفتني معًا. فقد مّتت بلورة اخلطيئة 

يف  وال�صتبداد،  بال�صتالب  متمّثلة  الرتاجيدية 

نك�صة  اإىل  اأدى  الذي  العربي  ال�صيا�صي  النظام 

الرتاجيدية  الأجواء  بلورة  اأي�صًا  ومّتت  حزيران؛ 

احلديد  حيث  البطويل،  بالثوري-  حتيط  التي 

يف  اخليبة،  اأو  ال�صقوط  اإىل  به  فتدفع  والنار، 

الوقت الذي يندحر فيه �صاحب احلديد والنار يف 

اأول مواجهة مع الأعداء:  

اه لو كنَت من مازِن
ّ
فاأو

َك بالواهِن
ُ
وما كان عْظم

وما كنَت فّظًا غليظ احللوم على الأقربني

خفيفًا على الغادر اخلائِن/ 79.

ق�صيدة  يف  الأن�صاد،  ن�صيد  مع   
ّ

التنا�س وياأتي   

"انتظريني عند تخوم البحر"، من خالل البحث 
اأّن  ليوؤّكد  قتاًل،  اأو  �صجنًا  املفقود  احلبيب  عن 

اإل  الإن�صان  حقوق  من  حقًا  يرتك  مل  ال�صتبداد 

اجلوع  اأو  القتل  اأو  ال�صجن  اأو  باخلطف  وانتهكه 

العا�صقة  ت�صتعر�س  اأّن  من  فبدًل  الغت�صاب.  اأو 

�صويحباتها  تخاطب  وه��ي  احلبيب،  جمالت 

"بنات اأور�صليم" يف ن�صيد الأن�صاد؛ جند العا�صقة 
وهي  احلبيب،  عذابات  ت�صتعر�س  الق�صيدة  يف 

واأهل  الب�رة  بنات  عنه،  بحثها  يف  تخاطب 

اف 
ّ
والعر واجلند  ا�صها 

ّ
وحر اديها 

ّ
و�صي الب�رة 

والنجوم فيها جميعًا:

 الب�رِة
َ
اأ�صتحلفكّن ن�صاء

َن خروجي الليلَة عاريًة
ْ
ل حتقر

اأ�صابعِه،  بني  الدمعة  تاأتيه  يبكي،  حبيبي  اإّن 

ويجيء املوْت

 
َ
... تاأتيه ال�صاعُة بني اأ�صابعه باردًة، فيدّق جدار

النع�س/ -98 99.
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ال�س�ئغ 

يبداأ الن�ّس 

ب�للحظة 

الرتاجيدية 

وينتهي به�



 اأّن العا�صقة 
ّ

 اإّن ما يزيد يف تراجيدية هذا الن�س

اجلند  وجوه  يف  حتى  حبيبها  وجه  عن  تبحث 

بني  ولو  ت��راه  اأن  وتتمنى  يغت�صبونها،  الذين 

اأثر له، واحلبيبة  اأّن احلبيب ل  مغت�صبيها ! غري 

مغت�صبة ! وبهذا ترتفع امل�صاعر الرتاجيدية اإىل 

، حيث الأمل واخلوف وال�صفقة 
ّ

اأق�صاها يف الن�س

ذلك  اأك��ان  �صواء  ذروتها،  يف  والكاآبة  واحل��زن 

كان  اأم  القاهرة  بعذاباته  املفقود  احلبيب  نحو 

بدءاً  املختلفة،  باآنائها  املغت�صبة  احلبيبة  نحو 

عارية،  واخلروج  باجلنون  مروراً  الفقد،  بلوعة 

احلبيب  اأّن  افرت�صنا  واإذا  بالغت�صاب.  وانتهاء 

ميّثل الثوري- البطويل، والعا�صعة اجلميلة متّثل 

الذات الجتماعية، فنحن اأمام تراجيديا البطويل 

اأمام  اأي  نف�صه،  الوقت  يف  اجلميل  وتراجيديا 

الرتاجيديا بكّل اأبعادها الجتماعية وال�صيا�صية. 

�صحيحًا  الف��رتا���س  ذل��ك  يكن  مل  ل��و  وح��ت��ى 

فاإّن  حتديداً،  العا�صقة  اإىل  بالن�صبة  ممكنًا  اأو 

الكيانية  الفجيعة  على  حتيل   
ّ

الن�س تراجيدية 

ال�صاعر  عنه   
ّ

يعرب ما  اأو  معًا،  واخلا�صة  العامة 

 اآخر:
ّ

بقوله يف ن�س

بي الن�صَل، لو تعلمني
ّ
جر

جتيء الدموع من القدمني/ 168.

تلك  عن  تعبري  القدمني  من  الدموع  جميء  اإّن   

�صعري  تعبري  اأي�صًا  ولكنه  الكيانية،  الفجيعة 

والتعذيب  بالعتقال  �صخ�صية  خربة  من  ناجم 

اللذين عاناهما ال�صاعر نف�صه. 

تتمّدد  اأنها  الفجيعة  تلك  ق�صوة  يف  يزيد  ومما   

يكاد  فال  كله،   
ّ

ال�صعري  
ّ

الن�س م�صاحة  على 

املطلع  فمن  يتنّف�س خارجها،  اأو  ك 
ّ
يتحر  

ّ
الن�س

معها  تتك�ّصف  تراجيدية  متواليات  اخلامتة  اإىل 

ومع  امل�صتويات.  خمتلف  على  الفجيعة  اأبعاد 

البطولية  الطبيعة  ذو  الرتاجيدي  النموذج  اأّن 

القوة  ت�صتظهر  حما�صية  عاطفية  اآناء  يفرت�س 

فيه،  اجل��الل  اأو  واجلمال  والنبالة  وال�صجاعة 

التي يعتنقها ويدافع عنها،  العليا  للمثل  تعزيزاً 

املاأ�صاة  خ��ارج  يتنّف�س   
ّ

الن�س يجعل  ما  وهو 

اأّن  اإل  ال�صتظهار؛  ذلك  خالل  من  الفجيعة  اأو 

 باللحظة الرتاجيدية وينتهي 
ّ

ال�صائغ يبداأ الن�س

تراجيدية  مبتوالية  بل  انقطاع.  دون  من  بها 

ق يف اإيالمها اإىل حّد جميء الدموع 
ّ
تت�صع وتتعم

اأّن  فهو  ذلك  يف   
ّ
الفني ال�صبب  اأما  القدمني.  من 

عليه  حّلت  وقد  اإل   
ّ

الن�س يف  ��رى 
ُ
ي ل  البطويل 

اخلطف،  اأو  القتل  اأو  بال�صجن  العقوبة  اأو  اللعنة 

فلي�س هنالك �صمات بطولية حا�رة مبعزل عن 

الفجيعة، وكاأنها حت�ر كي يحتمل الرتاجيدي 

بها عذاباته املتوالية. هذا ما تقوله ن�صو�س ابن 

الريب ورياح بني مازن و�صفر الروؤيا وانتظريني 

عند تخوم البحر... اإلخ.

ظّن 
ُ
ي قد  كما  الرتاجيدي،  بتجربة  �صرتط 

ُ
ي ل   

للوهلة الأوىل، اأن ت�صتمل بال�رورة على م�صاهد 

للفجيعة؛ فقد  ا�صتعرا�صها  اأو مفزعة، يف  موؤملة 

اأو مفزع،   م�صهد موؤمل 
ّ

اأي تخلو تلك التجربة من 

ومع ذلك ميكن اأن تثري امل�صاعر الرتاجيدية على 

نحو عال جداً. ف�صقوط البطويل اأو �صقاء اجلميل 

احلاجة  دون  من  وخميف،  م��وؤمل  ذات��ه  يف  هو 

الفانتازية  اأو  الواقعية  بامل�صاهد  تعزيزه  اإىل 

تلك  اإىل  ميله  يف  ال�صائغ  اأّن  غ��ري  املفزعة؛ 

يريد  يالحقه،  الذي  حد�صه  عن  تعبرياً  امل�صاهد، 

�صياغة  يف  كافة،  الأمل  موجبات  ي�صتح�ر  اأن 

مناذجه و�صوره الرتاجيدية:  

* ج�صٌد عاٍر، مقطوع الراأ�ِس 

ثة ببقايا �َصعر اأ�صوَد
ّ
اأ�صابعه مت�صب

ّ
يوم�س فيه خامُت عر�ٍس ذهبي

لٍة
ّ
ٍل متعج

َ
وعلى العنق املقطوع بقايا ُقب

�س/ 400. 
ّ
تو�صك اأن تتيب

* وتخّطينا جثثًا تعرفني

كانت اإذ اأعرب جتذب اأذيايل، ت�صتوقفني

ْ
م يل اأحيانًا فاأ�صيح وياأكلني الذعر

ّ
تتب�ص

حتى اأوفى الروح اإىل اأر�ٍس نا�زشٍة كال�صدر،

ْ
: احفر

ُّ
واأعطاين رف�صًا، قال الرب
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اأّن��ات  فاأ�صمع  الأر���س،  �صدر  ح 
ّ
يجر الرف�س   ...

املوتى،

قًا/ -120 121
َ
عالقًة بالرف�س تنّقعه عر

ال�صور  اأكرث  من  املفزعة  اأو  املوؤملة  ال�صور  اإّن   

الرتاجيدي  مبنحييها  التجربة،  هذه  يف  دورانًا، 

والعذابي؛ ولعّلها بدرجاتها املختلفة تكون �صمة 

الت�صوير الفني عامة لدى ال�صائغ.  فهي اإما اأن 

كامل�صهدين  الكّلية،  امل�صاهد  عرب  بقوة  حت�ر 

ب�صور  عر�صيًا  حت�ر  اأن  واإما  مثاًل،  ال�صابقني 

دالة  الأحوال  قة. ولكنها يف جممل 
ّ
جزئية متفر

فداحة  وعلى  ال��رتاج��ي��دي،  احلد�س  عمق  على 

اأعدنا  ما  واإذا  نف�صه.  الآن  يف  املعي�س  الواقع 

للرتاجيدي  الجتماعية  امل��ادة  ب��اأّن  التذكري 

ما  غالبًا  التي  الثورية  ال�صخ�صية  يف  تكمن 

ال�صيا�صيني،  الغتيال  اأو  لالعتقال  �س 
ّ
تتعر

املوؤملة  ودللتها  باأجوائها  ال�صور  تلك  ف��اإّن 

غة �صياقيًا وجماليًا. فمالك بن الريب 
ّ
تغدو م�صو

يف  ال�صعرية،  ال��ذات  وتنتهي  باملوت،  ينتهي 

العا�صقة  وتنتهي  بال�صجن،  م��ازن،  بني  ري��اح 

وحبيبها بالغت�صاب والقتل على التوايل، ويف 

�صفر الروؤيا تنتهي اأربع �صخ�صيات ثورية بالقتل 

فيها  ال�صعرية  الذات  اأما  ال�صيا�صي،  الغتيال  اأو 

فتنتهي مبا ي�صبه الهلو�صة، ويف ق�صيدة "ما بني 

جلدي وقلبي" جند ال�صجن والقتل معًا، وكذا هي 

جبل  حتى  "ي�صاراً  يف  اأما  "املعّلم"،  يف  احلال 

الزيتون" فنجد جمازر تّل الزعرت بكّل وح�صيتها 

وم�صاهدها املفزعة.

 ولكن بالرغم من تلك ال�صور وامل�صاهد، فاإننا ل 

الفنية  املتعة  نق�صد  ول  اجلمالية،  املتعة  نعدم 

الناجمة من الت�صكيل الأ�صلوبي والبناء ال�صعري 

فح�صب، واإمنا نق�صد اأي�صًا متعة الك�صف والف�صول 

بالإ�صافة  النف�صي،  التفاعل  ومتعة  املعريف، 

واإيجابي  نبيل  هو  ما  مع  "التعاطف  متعة  اإىل 

ويف   .
العذاب.")7( يكابد  من  �صقاء  يف  وجوهري 

يف  الأخ��الق��ي  البعد  ي��ربز  خا�صة  املتعة  ه��ذه 

الرتاجيديا. حيث نتعاطف حتى مع من نختلف 

ب�رط  املاأ�صاوي،  عذابهم  اأو  �صقائهم  معهم يف 

اأن ل يكونوا من احلقراء والأوغاد، فلي�س لهوؤلء 

اأن يوحوا لنا بال�صفقة اأو التعاطف، بتعبري هيغل. 

بامل�صاعر  اأ�صا�صًا  يرتبط  الرتاجيدي  اأّن   �صحيح 

جانبًا  فيه  اأّن  اأي�صًا  �صحيح  ولكن  امل��وؤمل��ة، 

م�صتوى  وعلى  امل�صاعر  م�صتوى  على  اإيجابيًا 

جريوم  يذهب  اأن  اإذاً  غرابة  فال  اأي�صًا؛  املتعة 

�صتولنيتز اإىل "اأّن التجربة الرتاجيدية تبعث الأمل 

. اإنها اإذ تفعل ذلك ل توؤّكد ال�صقاء 
واللذة معًا.")8(

فيمن يقع عليهم ال�صقاء فقط، واإمنا توؤّكده اأي�صًا 

اأّن �صقاء هوؤلء  فيمن يتعاطف معهم فنيًا، غري 

الفن  �صقاء  اإنه  اجلمالية.  باملتعة  مغّلف  �صقاء 

املمتع والنبيل !

ال�صائغ،  لدى  الرتاجيدي،  قيمة  اأّن  اإىل  ن�صل   

�راعها  يف  ال��ث��وري��ة  ال�صخ�صية  على  تقوم 

ارتباطًا  وترتبط  الأليم؛  وانك�صارها  البطويل 

اخلطيئة  بو�صفه  ال�صيا�صي  بال�صتبداد  وثيقًا 

بالق�صية  اأي�صًا  وترتبط  الكربى؛  الرتاجيدية 

الفل�صطينية من منظور الفجيعة واخليبة، اإ�صافة 

املختلفة  ال�صقاء  باأ�صكال  الوثيق  ارتباطها  اإىل 

كاحلرب واملجاعة. 

اإذاً ذات طبيعة �صيا�صية واأخالقية   فهذه القيمة 

 
ّ

اأي اإىل  الأول، ولي�س هنالك ما ي�صري  يف املقام 

ديني  اأو  فل�صفي  اأو  ح�صاري  اأو  وج��ودي  عٍد 
ُ
ب

فقد  الن�صو�س.  يف  تبّدت  ما  كرثة  على  فيها، 

الجتماعي-  خطابه  مب�صمون  ال�صاعر  التزم 

اإ�صافية،  اأبعاداً  يعطيه  اأن  دون  الرتاجيدي، من 

الوجود  م�صتوى  اإىل  بالرتاجيديا  يرتفع  ك��اأن 

اأن  اأو  تراجيديا،  بذاته  الوجود  اأّن  فريى  مثاًل، 

اأو  املوروثة،  والتقاليد  العادات  يربطها بطبيعة 

"دار  الرتاجيدي خال�صًا من  املوت  اأن يرى يف 

اأّن املوت عن�ر  ال�صقاء" باملعنى الديني، فمع 

مل  فاإنه  لديه،  الرتاجيدية  الكينونة  يف  اأ�صا�صي 

ينظر اإليه على اأنه م�صكلة يف ذاته، واإمنا على اأنه 
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املوت يف 

جتربة 

الرتاجيدي 

اأكثـر فج�ئعية 

منه يف جتربة 

العذابي



م�صكلة يف �صياق ال�راع غري املتكافئ؛ فاملوت 

ل  �صيا�صي  اجتماعي  م�صمون  ذو  املعنى  بهذا 

م�صمون وجودي اأو ديني. ولذلك فاإنه كثرياً ما 

ياأخذ �صكل القتل اأو الغتيال اأو التنكيل اأو اخلطف 

 
ّ
اأو العتقال، اإنه ياأخذ ال�صكل ال�صيا�صي- الأمني

الرتاجيدية  اخلطيئة  بالد  ففي  وحتديداً.  ح�راً 

ون ل ميلكون دلياًل 
ّ
الكربى يبدو "اأّن الذين يحب

�صجنوا اأو ميوتوا" !/ 170.
ُ
هم غري اأن ي

ّ
على حب

مكانني  على  مت���ّدد  ق��د  ال��رتاج��ي��دي  ك��ان  اإذا   

ف��اإّن  وال�صجن،  القرب  وهما  اثنني،  اأ�صا�صيني 

واحد،  اأ�صا�صي  مكان  على  يتمّدد  �صوف  العذابي 

بني  اجلامع  هو  املوت  اأّن  يعني  ما  القرب.  وهو 

الرتاجيدي والعذابي، غري اأّن موت الرتاجيدي هو 

دام، اأما موت العذابي فهو ابن 
ِّ

ابن ال�راع وال�ص

الن�صحاب والنكفاء. فموت الأول اختيار، لكونه 

موت  اأّن  حني  يف  والإرادة؛  الوعي  على  قائمًا 

الذاتي  بالعجز  لرتباطه  وقهري،  ق�ري  الثاين 

غالبًا، فقرب العذابي يف ذاته، واإن تكن حجارته 

م�صمون  ف��اإّن  هذا  مع  ولكن  الواقع.  اأر���س  من 

املوت العذابي مل يخرج عن اخلطاب الجتماعي، 

اإىل  الأمني  ال�صيا�صي-  من  منحاه   
ّ

تغري واإمن��ا 

التي  الأ�صكال  بح�صب  وذلك  العام،  الجتماعي 

اتخذها العذابي، وهو ما نتوقف عنده تاليًا.

جتربة  يف  امل����وت،  ي��ك��ون  اأن   
ّ
ال��ب��ده��ي م��ن   

الرتاجيدي، اأكرث اإيالمًا وفجائعية، منه يف جتربة 

الجتماعي  الأعلى  باملثل  لرتباطه  العذابي، 

له يف  مثياًل  ما ل جند  الدموي؛ وهو  وال�راع 

وموؤ�صفًا،  حمزنًا  يبدو  الذي  العذابي  الفرد  موت 

اأو تعي�صه  �س لل�صقاء 
ّ
اإن�صانية تتعر بو�صفه ذاتًا 

اجتماعيًا اأو نف�صيًا. وكما يوؤّكد هيغل فاإّن مراأى 

ولكنه  متزيقًا،  اأفئدتنا  مي��ّزق  اأن  بّد  ل  ال�صقاء 

على  وقع  اإذا  اإل  الرتاجيدي  النوع  من  يكون  ل 

الأفراد الفاعلني ذوي الأعمال امل�روعة بذاتها، 

اأو  املنازعات  ب�صبب  نف�صه  الوقت  يف  والآثمة 

. وباملخت�ر 
)9(

ال�راعات التي تثريها اأعمالهم

فاإّن املوت الذي ل يكون نتيجة ال�راع املبا�ر 

اجتماعية  بقيمة  يّت�صل  ول  املتكافئ،  وغ��ري 

اإيجابية عامة، ل ميكن اعتباره موتًا تراجيديًا.

 اأ�رنا اآنفًا اإىل اأّن قرب العذابي يف ذاته، واإن تكن 

العذابي  اأّن هذا  الواقع، وكنا نق�صد  حجارته من 

يعي�س هاج�س املوت بو�صفه هاج�صًا حيويًا ميالأ 

عليه وجوده ال�صخ�صي كّله؛ فال يكاد يرى العامل 

وهو  اإل  معنى  اأو  �صيء  من  فما  خالله،  من  اإل 

�س باملوت عاجاًل اأو اآجاًل، وعلى نحو مبا�ر 
ّ
مغم

اأ�صكال  العذابي عّدة  اأّن لهذا  اأو غري مبا�ر. ومع 

اأو تبديات، فاإنها جميعًا ت�صرتك يف روؤية العامل 

الأمكنة  متالأ  رائحة  ل  وك��اأن  املنظور.  هذا  من 

معانيه  مبختلف  امل��وت  رائ��ح��ة  اإل  والأ���ص��ي��اء 

ومدلولته احل�صية والنف�صية والروحية كافة.

هذه  يف  العذابي،  اتخذها  اأ�صكال  ثالثة  هنالك   

الغرتابي  وال�صكل  النف�صي  ال�صكل  التجربة، وهي 

وال�صكل القهري. اأما الأول فاأ�صا�صه ال�صطراعات 

خا�صة،  احلبيب  موت  باملوت،  املتعّلقة  النف�صية 

ومنعك�صاتها ال�صلوكية اأو احلركية؛ يف حني يكمن 

والغ��رتاب  والقطيعة  العزلة  يف  الثاين  اأ�صا�س 

مبنعك�صاتها ال�صعورية التي تتمحور حول الكاآبة 

الإح�صا�س  يف  القهري  ال�صكل  ويكمن  خا�صة؛ 

مبا  العامة،  الفجيعة  اأمام  الذاتي  بالعجز  احلاّد 

اأّن  يف  �صّك  ول  وروح��ي��ًا.  نف�صيًا  قهراً  ينعك�س 

وارد  اأمر  الأ�صكال،  تلك  بني  التداخل  اأو  التقاطع 

جداً، ول ميكن الزعم اأّن لكّل �صكل منها كينونته 

فنحن  ���ص��واه،  ع��ن  مت��ام��ًا  وامل�صتقّلة  اخلا�صة 

يف  ومن�صجم  كّلي  جمايل  من��وذج  عن  نتحّدث 

تت�صدر  اأن  ينفي  ل  هذا  لكّن  العامة،  خ�صائ�صه 

الآن��اء  بح�صب  تلك،  ترتاجع  اأو  اخل�صي�صة  هذه 

ال�صكل  العذابي. فقد يربز  التي يعانيها  املختلفة 

يتمحور   
ّ

ن�س يف  ال�صدارة،  اإىل  مثاًل  القهري 

بع�س  تغيب  اأن  دون  الفظاعة، من  م�صاهد  حول 

خ�صائ�س ال�صكلني الآخرين كال�صطراع النف�صي 

اأو ال�صعور بالغرتاب؛ فالأ�صكال الثالثة ذات �صلة 
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وثيقة بالطبيعة النف�صية للفرد العذابي. 

 يت�صّدر ال�صكل العذابي- النف�صي يف الن�صو�س 

ذات ال�صلة باملراأة "الغائبة" اأو "النائمة"، نق�صد 

املراأة التي اختطفها املوت، وما تخّلفه يف الذات 

على  واليقظة  احللم  يف  نف�صية  ا�صطراعات  من 

تعرتف  ول  معًا،  وغائبة  حا�رة  فهي  ال�صواء؛ 

الذات العذابية نف�صيًا بغيابها اأو موتها، بالرغم 

من اعرتافها به عقليًا. اإنها يف مناجاة وخطاب 

حا�رة،  بو�صفها  الغائبة  املراأة  مع  ين 
ّ
م�صتمر

نعرف  الذي  القهري  الو�صوا�س  ي�صبه  مبا  وذلك 

نفلح  ل  ولكننا  وعوار�صه،  واأ�صبابه  م�صادره 

اأفكارنا  على  فيهيمن  نف�صيًا،  منه  بالتخّل�س 

؛ 
)10(

له بالأ�رى  اأ�صبه  فنكون  اليومي،  و�صلوكنا 

اإ�صكالية  اإ�صكالية هذا ال�صكل العذابي هي  اأّن  اأي 

لي�س  ولكن  امل��وت،  مبو�صوعة  ترتبط  نف�صية 

حتديداً،  احلبيبة  موت  واإمن��ا  باإطالقه،  امل��وت 

الفردية  الذات  بني  العالقة  اإ�صكالية  ترتاجع  اإذ 

هواج�صه  مع  الفرد  اإ�صكالية  لتح�ر  واملجتمع، 

النف�صية، فالعذابي، يف هذا ال�صكل، هو الأنا وهو 

الآخر يف الوقت نف�صه:

، جمعة الأمواِت، �صوف يخرج النا�س اإىل 
َ
* اليوم

ْ
القبور

ُقومي معي... نبكي على قربك يا حبيبتي

،
ُ
نا البكاء

ُ
تعب

ُ
وحينما ي

نرتك عند القرب اإكلياًل من الزهور/ 186.

ْ
* الليلَة.. يف الأحالم

 على وجهي �صوُت تنّف�صها فاأفقُت..
ّ
مر

راأيُت اجلّثَة فوق �ريري نائمًة

، ففّتحِت اجلّثُة عينيها
َ
قمُت.. واأ�صعلُت ال�صوء

لِه، قلُت: اأجْل..
ّ
�صاألتني اإن كان الليل على اأو

 ؟!/ 210.
ْ
قالت: ما تاأتي لتنام

احل���اّدة  للم�صاعر  اأث���ر  ل  اأن���ه  م��ن  ب��ال��رغ��م   

ني، على 
ّ

وال�صطراعات النف�صية، يف ذينك الن�ص

م�صتوى اللغة ال�صعرية وال�صور اجلزئية والكلية، 

فاإّن تلك امل�صاعر وال�صطراعات حا�رة بقوة، 

ان عنها. اإن معاي�صة 
ّ

يف احلالة النف�صية التي يعرب

الذات للمراأة الغائبة على هذا النحو من العتياد 

اليومي يدّلل على عمق ال�صعور بفجيعة الفقد التي 

تاأبى الذات اأن تعرتف بها نف�صيًا. وهو ما يطرح 

والذات  غائبة  امل��راأة  هل  التايل:  ال�صوؤال  علينا 

حا�رة حقًا، اأو اأّن كلتيهما غائبة وحا�رة يف 

الوقت نف�صه ؟  نعتقد اأّن املراأة الغائبة هي الأكرث 

وم�صاحة   
ّ

الن�س م�صاحة  يف  وفاعلية  ح�صوراً 

الذات على ال�صواء؛ فهي تن�صح باحلياة بخالف 

حيث  من  والغائبة  باملوت،  املهجو�صة  ال��ذات 

املو�صو�س  اإىل  بالن�صبة  طبيعي  وهذا  الفاعلية. 

و�صوا�صه  مو�صوع  ويح�ر  هو  يغيب  اإذ  قهريًا، 

يف م�صاحة ال�صعور والتفكري وال�صلوك. 

نتحّدث عن  اأننا ل  الحرتاز من  بّد من  ل  لكن   

ية 
ّ

الن�ص ال���ذات  ع��ن  واإمن���ا  ال�صاعر،  �صخ�صية 

العذابية ح�راً؛ وهي ذات خمتلفة، عن �صخ�صية 

ال�صاعر بدرجة ت�صمح لنا بالتمييز بينهما، حتى 

يف ال�صعر الغنائي ال�رف؛ لي�س من باب موت 

ية لي�صت 
ّ

املوؤّلف، بل من منظور اأّن الذوات الن�ص

متثياًل حرفيًا للذات الإبداعية التي ل يظهر منها 

اإل ما يثريه مو�صوعها اجلمايل بح�صب املوقف 

يظهر  ل  وكذلك  هنا/والآن،  املتعنّي  النفعايل 

منها اإل ما يعيد توليَفه ت�صكيُلها الفني باأ�صلوبه 

 واملخاتل غالبًا؛ ومع ذلك فهي تتقاطع 
ّ

اخلا�س

معه، لكنها ل تتطابق بال�رورة. هذا من جهة، 

الطبيعة  عن  حديثنا  ف��اإّن  اأخ���رى،  جهة  وم��ن 

النف�صية املاأزومة يف هذا ال�صكل العذابي، يهدف 

خالل  من  فيه،  اجلمالية  احل�صا�صية  بيان  اإىل 

النف�صية  الأزمة  بيان  اإىل  ل  الرتاجيدي،  احلد�س 

مري�س  د 
ّ
جمر لي�س  النف�صي  فالعذابي-  لديه. 

يحتاج عالجًا نف�صيًا، واإن كنا ل ننفي عوار�س 

اإلينا  بالن�صبة  هو  واإمن��ا  عنه،  النف�صية  الأزم��ة 

على الأقّل منوذج جمايل عذابي، ي�صّكل احلد�س 

الرتاجيدي اأ�صا�س ال�صعور بالفقد لديه، فريى كّل 

�صيء مرهونًا به:
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يقّدم اإدانة 

جم�لية 

وثق�فية 

لرموز 

القب�حة



ومن بعد موتي، نظرُت اإىل ج�صدي وبكيُت..

اأرى جّثة امراأٍة رافقتني ثالثني عامًا

اأرى منزًل ع�صُت فيه ميوُت،

وما زال مني به دميٌة للطفولة،

 مراهقٍة، قّطٌة، وردٌة يف كتاٍب
ُ

ثوب

اأٌة
ّ
 خمب

ّ
ر�صائُل حب

بعد موتي تطّلعُت يف جّثتي وحزنُت

..
ّ
راأيُت على �صفتي كْلمًة مل تتم

انحنيُت، مددُت يدي، 

وم�صحُت على �صفتي وم�صيُت/ -215 216.

وغياب  الغائبة  امل��راأة  ح�صور  حول  قلناه  ما   

 ،
ّ

الن�س ه��ذا  يف  جليًا  يظهر  احل��ا���رة  ال��ذات 

التي  امل��وت  ترنيمة  خ��الل  م��ن  يظهر  ولكنه 

ت�صمل ل املراأة والأ�صياء كلها فقط، واإمنا الذات 

حتى  باملوت  ال�صعور  ارتفع  فقد  اأوًل.  العذابية 

اإنه يعي�س موته ويحياه  بات هو الوجود نف�صه. 

 اإذاً اأن يكون انعدام الفاعلية �صمة 
ّ
! فمن البدهي

امل�صتويات  خمتلف  على  العذابي،  يف  �صاغطة 

انعدام  اأّن  اإىل  الإ�صارة  مع  والعامة،  اخلا�صة 

ل  باإطالق،  العذابي  �صمات  اأو�صح  من  الفاعلية 

العذابي- النف�صي فقط، اإذ اإّن ان�صحابه من الواقع 

فيه.  فاعليته  بانعدام  الع��رتاف  من  ن��وع  هو 

مقرونًا  النف�صي  ال�صكل  يف  الن�صحاب  كان  واإذا 

ال�صكل  يف  فاإنه  وال�صطراعات،  بالهواج�س 

والقطيعة،  بالعزلة  بال�صعور  مقرون  الغرتابي 

وبالإدانة اأي�صًا:

كنُت م�صتلقيًا يف �ريري، 

واإىل جانبي امراأٌة عاريْه

.. جاء رجاٌل ثالثْه
ُ

فجاأًة.. ُفتح الباب

اأخذوا امراأتي، وخّلوا اإىل جانبي امراأًة ثانيْه

 /!! يدي  يف  اأ�صابعها   
ْ
تبّقت اأخ��ذوه��ا..  عندما 

.373
 اإّن انعدام الفاعلية يف هذا ال�صكل العذابي اأو�صح 

 اأمام رموز 
ّ
من اأن ي�صار اإليه، فثمة ان�صحاق تام

الفاعلية  عدمي  يجعله  ل  مبا  القباحة،  اأو  اجلور 

 
ّ

يح�س يجعله  بل  وح�صب.  الغ��رتاب  ذروة  ويف 

ل  �صيء  د 
ّ
جم��ر فهو  وؤ؛ 

ّ
والت�صي بالعدمية  اأي�صًا 

اأو  وج��وده  ينتهك  اأن  كان   
ّ

لأي ميكن  له،  قيمة 

الإح�صا�س  بذلك  ولكنه  ال�صخ�صية.  خ�صو�صيته 

يقّدم اإدانة جمالية وثقافية لرموز القباحة تلك، 

ويف  فيه  وال��ع��ذاب  الغ��رتاب  اأ�صل  هي  والتي 

ال�صكل  الوظيفة اجلمالية لهذا  الواقع معًا. ولعّل 

فهو  حتديداً.  الإدان��ة  تلك  من  تنه�س  العذابي 

�صهادة �صّد ال�صتالب الجتماعي اأوًل.

ْ
 عند الباب

ٌّ
 من�صي

ٌّ
 خ�صبي

ٌّ
كر�صي

 الكّفنْي
ُ
مفتوح

ْ
يتطّلع للعامل با�صتغراب

ت �صنتاْن
ّ
مر

ْ
 لدى الباب

ّ
 اخل�صبي

ُّ
والكر�صي

م�صلول الكّفنْي

مك�صور القدمنْي

ْ
َل اأم�س

ّ
اأو

 وماْت/ 382 
ُّ
اأغم�س عينيه الكر�صي

النتظار  لقراأنا  فقط،   
ّ

الن�س ظاهر  يف  بقينا  لو 

يف   
ّ
الكر�صي عا�صها  التي  والإحباط،  وال�صتغراب 

دومنا  لالآخرين  يديه  ميّد  وهو  القاتلة،  وحدته 

 
ّ
ثم ف�صيئًا،  �صيئًا  اأطرافه  الزمن  اأكل  حتى  جدوى، 

 عن ذلك، فالفرد 
ّ

مات. ولن تبتعد تاأويالت الن�س

 
ّ

لأي انتفاء  مع  الغ��رتاب،  يطحنه  الذي  العذابي 

مع  التفاعل  اأو  الألفة  اأو   
ّ
احلب اأ�صكال  من  �صكل 

وحيداً؛  عا�س  مثلما  وحيداً  ميوت  �صوف  الآخرين 

 اأو الأب الذي ينتظر اأبناءه عند الباب، 
ّ
وكذلك فالأم

لعّلهم يعودون �صاملني من احلرب اأو الهجرة، ولكن 

دومنا جدوى، �صوف ياأكله الزمن حتى ميوت. فهل 

 اأن ل ينتظر، وهل كان باإمكانه 
ّ
كان على الكر�صي

اأن يفعل، وقد خ�ر اأحبابه جميعًا ؟! 
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 1 - َبْدًءا: اإْمَك�ن ُمَغ�َلَبة ُدوغم� الِقَراَءة 

ة يَّ ّ َوالَفْهم ِب�ملَُق�َرَبة الَتَن��سِ

الإحالة   
ْ

َغري ِمن  امُلطلقة   
ّ

الن�س ة 
ّ
ِبواحدي ل 

ْ
الَقو

م 
ْ
د داخل بنيته ينتهي اإىل الدوغما ِبَفه اإىل الَتعدُّ

اإىل  ينُفذ  ول  ال�َصْكل  ِبظاهر  ُلوذ 
َ
ي ا  �صً ْ

اأي  
ّ

واحدي

الِدرا�صات  يف  كال�صائد  عاِنيه، 
َ
م ا�صتغال  ِميق 

َ
ع

اّل 
َ
ادًة بالَدو

َ
ة ع

َ
ة امُلكتِفي

َّ
ِفي

ْ
�ص

َ
ة الو

َّ
ة الأََدِبي

َّ
النقِدي

يف  ه، 
ْ
اإلي ًدا 

ْ
��و

َ
وع ْطَلًقا 

ُ
م  

ّ
الَن�س فرد 

ُ
م ِمن   

ً
ِتداء

ْ
اب

ف�صاء ُن�صو�س 
ْ
ي

َ
َدٌد يف واحد، ُف�ص

َ
 ع

ّ
ِحني اأّن الن�س

َدة 
َ
فر

ُ
م عميقة  ِبَنواٍة  تتعالق  كة 

ّ
تحر

ُ
م غرى 

ُ
�ص

نْي خُمتلف اأجزائه يف ُكٍلّ واحٍد له َدوالُّه 
َ
ل  ب َت�صِ

�صا 
ْ
اأي ل 

ْ
الَقو ة.وَكَذا 

ّ
اخلا�ص وِتْدللُته  وَدللُته 

اإْن   ،
ّ

واح��دي واحد  مفهوم  يف   
ّ

الَن�س  
َ

خَت�ر
ُ
مِب

وؤدِّي 
ُ
ف اّلِذي ي

ُ
ة اإىل الَتَفل�ص

َّ
ْلَنا الَنَظر ِمن الأَدِبي

َّ
و

َ
ح

املاثل يف  َدد 
َ
الع ِبَتْغييب  الُدوغما  اإىل  الآخر  ُهو 

ُقولة 
َ
م اإىل  مله 

ْ ُ
جم ويل  وحَتْ الواحد   

ّ
الَن�س ة 

َ
ِبْني

َهة اأحيانا بال�صتخدام 
ّ
�صو

ُ
ْل م

َ
ة �صاكنة، ب

َ َ
بَت�ر

ُ
م

اَدًة.
َ
 ع

ّ
م العِتباِطي

َّ
م

َ
ال�صتدليِلّ امُلع

ْنَهٍج،  مِلَ �صطلح 
ُ
م ُهو   )intertextualité(  

ّ
َفالَتنا�س

 ،
ّ

َن�����س  
ّ

اأَي  ،
ّ

ال��َن�����س ��ف��رد 
ُ
م جُت����اِوز  ��ق��ارب��ة  مِلُ

له 
ْ

)اأَ�ص اللُته 
ُ

�ص َلُه  اإْذ  واحد،  دًِّدا يف  َ
َتع

ُ
م وتعتربه 

ِميق ِبنائه ِمن 
َ
نُه يف ع

ّ
ت�صم

َ
ا ي

َ
( مِب

ّ
اجِلينيالوِجي

ا 
َ
مِب اآفاقه  ْل 

َ
ب اأُُفُقه،  له 

َ
و وِق��راءات،  جتارب  اآثار 

ٍة للِقراءة/الِقراءات. كاناٍت ِعدَّ
ْ
ه ِمن اإِم

ْ
َلي

َ
ي�صتمل ع

ة 
ّ

ة اخلا�ص
َّ
اّدته"، َدوالُّه الّل�صاِني

َ
واإىل ذلك َفَلُه "م

"اأجزاء"  واح��د،  يف  ��َدًدا 
َ
ع ت�صّكُل 

َ
ي بها  اّلِتي  ِبه 

اإىل  ثابتة  ِم��ن  ت�صتحيل  ى 
َ
��غ��ر

ُ
���ص ُن�صو�س 

 ،
ً
ِتداء

ْ
اب الداّلة  ته 

ّ
ِدي

ْ
ِبَق�ص الِقراءة  عند  كة 

ّ
تحر

ُ
م

ة الِقراءة 
َّ
ِدي

ْ
ة وَق�ص

َّ
ِدي

ْ
نْي هذه الَق�ص

َ
وبال�صرِتاك ب

ا يف واقع التحّقق. �صً ْ
تعّددًة ِهي اأي

ُ
واحدًة م

ف 
ْ
وَكي اٍه؟  اجِتّ يف   

ّ
الأَدِب��ي  

ُّ
الَن�س ي�صَتغل  ف 

ْ
َفَكي

ف 
ْ
َكي اآخ��ر؟  ��اٍه  اجتِّ يف   

ّ
ِفي

َ
الَفْل�ص  

ُّ
الَن�س ي�صتغل 

ف َتتعالُق 
ْ
ا؟ َكي

ًّ
فاِهيِمي

َ
 م

ّ
 الفل�صِفي

ُّ
رتّكب الَن�س

َ
ي

دته 
ْ

ِوح ِب�ِصياق  داخله  الأج���زاء  الُن�صو�س- 

ِليًدا ِلأفكار حادثة 
ْ
َتو

َ
ختلف �صابقه و

ُ
احلادثة ومِب

الُن�صو�س  وَتَت�صاَدى  َتتناَدى  ف 
ْ
َكي

َ
و جديدة؟ 

ف 
ْ
وَكي بال�صابق؟  حق  الالَّ ل 

ْ
�ص

َ
و ِعْند  ��ة 

َّ
الأَدِب��ي

يف  ا 
ًّ
ِلي

ُ
َتوا�ص حِتاًل 

ْ
ار  

ّ
والأَدِب��ي  

ّ
الفل�صفي تعالق 

َ
ي

امَل��ج��ال  يف  د ِمن ذلك 
ْ

هل الَق�ص
َ
اَهنْي؟ و الجتِّ

ا�ِصي  وحَتَ املعنى  دائ��رة  �ِصيع 
ْ
َتو ُهو   

ّ
ِفي

َ
الَفل�ص

�س الكثري ِمن الدوغما با�صتخدام ال�صِتعارة 
ْ
ع

َ
الب

 
ّ
الأََدِب��ي املجال  ويف  ًة؟ 

َّ
عام ة 

َّ
والأََدِبي ة 

َّ
ِري

ْ
ال�ِصع

تى 
َ
م

َ
ل بالفكرة؟ و

ُّ
�ص

َ
َنى عند الَتو

ْ
اأُُفق امَلع �ِصيع 

ْ
َتو

؟
ّ
 والأَدِبي

ّ
نْي الفل�صِفي

َ
ل ب

ْ
 الَف�ص

ّ
تع�ر

َ
ي

 م�سطفى الكيالين*

 ارحتاَلت الَن�ّس من بارمينيد�س 

اإىل افالطون ومنه اإىل هيدغر

* كاتب وناقد من تون�س   



�صع من اأن 
ْ
 مفهوم اأَو

ّ
َنا اإىل اأنَّ الَتنا�س

ْ
ح ا اأَمْلَ

َ
وَكم

�س ِمن الباحثني 
ْ
ع

َ
الب ز 

ّ
جو

ُ
َكاأْن ي ة، 

َّ
ّد بالأََدِبي

َ
ح

ُ
ي

ل 
َ
م

َ
ُزوفة اأو الع

ْ
حة اأَو امَلع

ْ
اد تطبيقه على اللَّو والُنقَّ

د 
ْ َ
ال�ر حِت��ال 

ْ
ار �َصاأن   ،

ّ
ال�صِينمائي اأو   

ّ
ِحي

َ ْ
امَل�ر

 
ّ
ِحي

َ ْ
ل امَل�ر

َ
م

َ
ُزوفة والع

ْ
حة وامَلع

ْ
 اإىل اللَّو

ّ
الأََدِبي

وامُلو�ِصيَقى  م 
ْ
�ص

َ
الر اآث��ار  حِت��ال 

ْ
وار  

ّ
وال�ِصنمائي

 
ّ
الِروائي د 

ْ َ
وال�ر ر 

ْ
ال�ِصع اإىل  وال�ِصنما  ح 

ْ
وامَل�ر

��اآلت 
َ
م اإىل  �ِصري 

ُ
ي َق��ْد  ��ا 

َ
مِب م 

ْ
و

َ
الي  

ّ
ي و�صِ

ُ
والأُق�ص

ينحب�س  ل  الُفنون،  هذه  مِلُختلف  قادمة  جديدة 

ِنِه تكرارا 
ْ
ه، ِلَكو

ْ
لي

َ
ْفرد دالٍّ ع

ُ
طلق م

ُ
 يف م

ّ
ِفي

َ
الَفْل�ص

ود، 
ُ

ج
ْ
وامَلو جود 

ُ
الو ِلق�صايا  الأزمنة   

ْ
رب

َ
ع ا 

ّ
تغري

ُ
م

ة 
َ
ْفرد الإجاب

ُ
ن�ُصُد م

َ
وؤال اّلِذي ل ي

ُ
تجّدًدا لل�ص

ُ
ا م وَفنًّ

ة امُلكتفية 
َ
اأنينة املعرفة امُلْنَتِهي

َ
ِويه ُطم

ْ
َته

ْ
ول َت�ص

َلة 
َ
امُل�صاء �ِصياقات  خُمتلف  يف  امَلْدُفوعة  ِبذاتها 

والَت�صاوؤل اإىل اإدراك "احَلِقيَقة" اّلِتي ِهي م�روٌع 

َفَقَد  اإْدراك��ه��ا  امُلت�صائل   
َ
َتوّهم اإْن  ِللفهم،  دائ��م 

ر بالفل�صفة وانتَهى به ال�صتف�صار اإىل  َفَة امُلَفكِّ �صِ

ِقيَقة(.
َ

طَلًقا ول ح
ُ
ْهم احلقيقة م

َ
الدوغما )و

ِديًدا. َمْدلول الَتَن��ّس َتْ  -  2

ة 
َ
تِحيل ِمن ِبني

ْ
�ص

َ
 على قارئه ي

ّ
 الَن�س

ُ
نفتح

َ
حلظَة ي

ِمن  وحتديدا    ،)Structuration( ْننُي 
َ
َتب اإىل   )Structure(

 اإىل 
ّ

 اخلا�س
ّ
ها ال�ِصيميائي

ُ
ة لها ِنظام

ّ
ِبنية ِل�صاِني

.)Sémanalyse( "ة
َّ
"�ِصيمياء دلِلي

الظاهرة  يف  الباِحثني  �صطلحاُت 
ُ
م دَّدْت  َ

َتع واإْن 

حلظَة  حوث 
ُ
الب اأجمعت  َفَقد  واختلفت  ة 

َّ
ي

ِّ
الَن�ص

énon�( ملُفوًظا  
َّ
ِمي

ُ
�ص ما  على  وحتليله   تفكيكه 

امُلتعّدد  ُهو  واإَذا   .)énonciation(  
ً
اأَداء وَتاأويله   )cé

َدالًّ  نه 
ْ
وِلَكو  

ّ
الرباديغمي له  َت�صكُّ ل 

ْ
ِبِفع واحد  يف 

 ،
)1(

�صحه رولن بارط 
ْ
اأَو وَدللًة وِتْدلًل، كاّلِذي 

نجب، 
ُ
م  

ّ
و"َن�س  )phéno�Texte( ظاهرة"   -

ّ
و"َن�س

 ،
)2(

كري�صتيفا  وليا 
ُ

ج  
َ
ب

َ
�ص

َ
ح  ،)Géno�Texte( ِميق" 

َ
ع

ن 
َ
ع امُلختِلف  احل��ادث  بالرباديغم  ة" 

َّ
"اإنتاِجي

اإْذ   ،
)3(

الأُخرى  الُن�صو�س  براديغمات  ِمن  ه 
ْ

َغري

ّت�صع جمال 
َ
ا ي �صً ْ

ة اأَي
َّ
 الأَدِبي

ْ
ة وَغري

َّ
ة الأََدِبي

َ
بالِكتاب

ْدُلول 
َ
م ِمن  ذلك  يف  ة 

َّ
ِوي

ْ
الَنح امَلُقولت  ِويل  حَتْ

وفرويد،  مارك�س  ِم��ن  ُك��ّل  ل��دى  ة" 
َّ
"الإنتاِجي

ِلْلواقع، وِبهو�رل  اإنتاج  واإعاَدَة  اإنتاجا  َكاحُللم 

باختني  ومِبيخائيل  ا، 
ًّ
فينيمونولوِجي وهيدغر 

 يف تعريف 
ّ

وات"، وللَن�س
ْ

يف مفهوم "تعّدد الأَ�ص

ة: 
َّ
�ِصيمانطيِقي ثالثة  تويات 

ْ
�ص

ُ
م �صولري�س  فيليب 

طة" 
ِّ
�ص

َ
تو

ُ
ة م

َ
ة، و"ِبْني

َّ
ة" �ِصيميولوِجي

َّ
طِحي

َ
"ِبنية �ص

د  دُّ َ
َتع وهو   ،

)4(
ة 

َّ
ِتْدلِلي ِميقة" 

َ
ع ة 

َ
و"ِبْني ة، 

َّ
َدلِلي

ْنُظور 
َ
مِب ة"، 

َّ
ِحواِري ة 

َ
"ِبْني  ،)Polyphonie( وات 

ْ
اأَ�ص

ة 
َّ
ِدي

ْ َ
ثه يف الظاهرة ال�ر

ْ
ح

َ
ِميخائيل باختني اآَن ب

ت 
ْ
و

َ
د الَنربات" داخل ال�ص دُّ َ

نًة ِب�"َتع
َ
قار

ُ
ة م

َّ
الِرواِئي

.
)5(

ة 
َّ
ِري

ْ
 الظاهرة ال�ِصع

ّ
ُخ�س

َ
الواحد يف ما ي

الواحدة،  ته 
َ
ِبني داخل  دُّد  َ

الَتع  ،
ّ

الَن�س ة 
َّ
اإنتاِجي

اأُخرى،  ة 
َّ
ِكتاِبي وجتارب  ُن�صو�س  على  انِفتاحه 

ِلتجربة   
ً

��ْق��ال
َ

ح باعتباره  امُل��ح��اِي��ث  اقه 
َ
�ِصي

كاِتبه،  ة 
ّ
ِدي

ْ
َق�ص  )Fixation( تثِبيت  عند  ة 

َ
و�ص

ُ
خَم�ص

خربات 
َ
جهات َنظر و

ُ
ع و

َ
تفاِعلة م

ُ
هة َنظر" م

ْ
"وج

ِمن  ِفري 
َ
و َدد 

َ
ع نْي 

َ
ب وَت�صاٍد  َتناٍد  جمال  اأُخ��رى، 

الفهم  ِميم 
َ

�ص يف  ِه��ي  اخل���ربات  الُن�صو�س- 

ظائفها 
َ
و ِلخِتالف  ا 

ً
تبع للُن�صو�س   

ّ
ي

ّ
الَتنا�صِ

قا�صدها وَغاياتها.
َ
وم

ة" )Productivité( َتْدِليال على ا�صِتغال 
َّ
َلفُظ "الإنتاِجي

َ
و

ا 
ًّ
مفُهوِمي ل 

َ
امُل��ت��داو ُهو  تعّدًدا 

ُ
م واح��دا   

ّ
الَن�س

جوليا  حاث 
ْ
ِلأَب الاّلحق   

ّ
الَنْقِدي ال�صتقبال  يف 

�س تيفان �صامبولت 
ْ
، َكَخو

ّ
كري�صتيفا يف الَتنا�س

 )
ّ

يف "ذاكرة الأََدب" )ِجينيالوجيا الَن�س حتديدا 

 .
)6(

الَتْدليل على  " اإىل 
ّ

"َن�س ة يف 
َّ
ِبي

َ
ر

َ
الع واإْن َذهبت 

يني 
ْ
والَتع ك��ة 

َ
واحَل��ر والرَتِْكيب  الظهور  معايِن 

والنِت�صاب  نَّة  ُ
ال�ص ِم��ن  والثابت  ِق��ي��ف 

ْ
وال��َت��و
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 Texte نْي 
َ
ب ة 

َّ
الفرن�ِصي ربطت  َفقد   

)7(
ة...

َ
ِتقام

ْ
وال�ص

اأو  دى 
َ
)ال�ص  Texture ة( و 

َّ
العرِبي " يف 

ّ
"َن�س قابل 

ُ
)م

ْدء يف 
َ
ولن بارط عند الب

ُ
ج(، َكامُلتمثَّل لدى ر

ْ
الَن�ص

نْي الألفاظ 
َ
�صًة ب

َ
قاب

ُ
اّدته" م

َ
 ِمن "م

ّ
تعريف الَن�س

ك اخُليوط يف 
ُ
ر الأَلفاظ )َت�صاب

ُ
واخُليوط، وِبَتجاو

 ،
ّ

الَن�س ن 
َّ
َتكو

َ
ي ل 

َ
وباجُلم ل، 

َ
اجُلم ل  َتت�صكَّ َدى( 

َ
ال�ص

ِمن  خفي  ا 
َ
)م ِت��ْدللت 

َ
و َدللت  نه 

َّ
ت�صم

ُ
م يِف 

َ
و

ى الَك�ْصف(.
َ
َتْدع

ْ
الَدللت وا�ص

، اإْذ ُهو لحق 
ّ

، اإذن، ذاكرُته، ُتراُثه اخلا�س
ّ

َفِللَن�س

.
)8(

ب ناتايل بييغاي غرو 
َ
�ص

َ
ِل�صابق، ح

ِليَله  حَتْ ي  ق�صِ
َ
ي ُف�صاءه، 

ْ
ي

َ
ُف�ص  ،

ّ
الَن�س ِكيب 

ْ
َتر اإنَّ 

ُن�صو�صه  رفة 
ْ
ع مِلَ عنا�ره  خُمتلف  نْي 

َ
ب ل 

ْ
الَف�ص

تحّقق 
َ
ي َتْفِكيٍك  د 

ْ
ع

َ
ب الرَتِْكيب  ِباإعادة 

َ
و غرى، 

ُ
ال�ص

ا )فهمه(...
َّ
 م

ٌ
م

ْ
َفه

تنّقالت  ُهو  ال�صابق،  على   
ً
ِبناء  ،

ُّ
الَتنا�س َك��َذا 

 واحد ِمن 
ّ

الُن�صو�س، ارحتالتها ِمن...اإىل... وِلأي

اًل داخل 
ُ
هذه الُن�صو�س- الأجزاء امُلتعالقة َتفاع

ل 
ْ

يل يف الأَ�ص ة حُتِ
َّ
 الواحد ِبْنية �صْذِري

ّ
ذات الن�س

 
ّ

الَن�س َزمن  عن  �صابق  َزمن  اإىل   
ّ
اجِلينيالوِجي

قرتن 
ُ
م وال��ِت��ْدليِلّ  ال��َدليِلّ  وا�صِتغاُلها  اجلامع، 

ل 
ْ
ته، َكَقو

ّ
 اجلامع وِتْدلِلي

ّ
ة الَن�س

َّ
با�صِتغال دلِلي

:"ُهو 
ّ

الَن�س تعريف  يف  غرو  بييَغاي-  ناتايل 

ُتِعيد  �صذرات  نْي 
َ
ب الدائم  التباُدل  كان 

َ
م  ،

ٌ
ِكيب

ْ
َتر

)حادث(  ِديد 
َ

ج  
ّ

َن�س باإن�صاء  توزيعها  الِكتابُة 

ة، 
َّ
ْنِفي

َ
م َهّدمة، 

ُ
م ة، 

ّ
داخلي ُن�صو�س  ِمن  انِطالقا 

.
َتعادة" )9(

ْ
�ص

ُ
م

ة" على �صاكلة 
َّ
ة ِديناِميِكي

َّ
 "اإنتاِجي

ّ
واإَذا الَتنا�س

َفُكلَّما  كة. 
ّ
تحر

ُ
م ة" 

ّ
"تطري�صاِتي اأو  ة" 

َّ
�صي

ْ
"ِطر

هذه  لنا  َك�َصَفت  الواحدة  ة 
َ
الِبْني ��زاء 

ْ
اأَج نا 

ْ
ب

َ
َقار

كة.
ّ
تحر

ُ
الأجزاء عن اأجزاء اأُخرى م

ع 
ُّ
ة البالغة الَتَفر

ّ
�س اأَدّل على هذه الِديناِميكي

ْ
َلي

َ
و

ه جريار جينات 
ْ
اإلي ا ذهب 

ّ
مِم والدّقة  والنِق�صام 

َكَفتح   ،
ّ
فاهيمي

َ
 وم

ّ
 ا�صِطالِحي

ّ
�صْذِري َتْفِريع  ِمن 

مفاهيم  ِعدَّة  على  ا، 
ًّ
مركِزي ا 

ً
ْفُهوم

َ
م  ،"

ّ
"الَتنا�س

ة" 
َّ
ي

ِّ
الَن�ص ة 

ّ
"العبوري مثل  ْنه، 

َ
عة ع

ّ
تفر

ُ
م

 )architextualité(  "
ّ

الَن�س ة 
ّ
و"جامعي  )Transtextualité(

و"امِليَتا-   )ParaTextualité( ة" 
َّ
ي

ّ
الَن�صِ و"امُلجاورة 

ى 
َ
غر

ُ
ال�ص و"الُن�صو�س   )métatextualité( ة" 

َّ
ي

ّ
َن�صِ

غرى 
ُ

ال�ص و"الُن�صو�س   )Hypotextualité( ال�صابقة" 

...)Hypertextualité( "حقة الالَّ

ًة اإىل 
َ
ب

ْ
ة، ِن�ص

َّ
فته الأََثِري ، �صِ

ّ
 َن�س

ّ
اأَي  ،

ّ
ا للَن�س

َ
وَكم

ذاكرته   ،)10( يدا 
ّ
در جاك  نُظور 

َ
مِب  ،)Trace( الأََثر 

َفَلُه  ة، 
ّ

ته" اخلا�ص
َ
ْكَتب

َ
"م ته، 

ّ
اإنتاِجي ا، تاريخ  �صً ْ

اأي

ل ِمن املا�صي 
ّ
ة عند الَتحو

َّ
َفته ال�صِتباِقي ا �صِ �صً ْ

اأَي

تقبل ِباأُفق/اآفاق ِقراءته. 
ْ
اإىل امُل�ص

يَدة ب�رمينيد�س: الِبْنَية املُْزَدوَجة  َق�سِ  -  3
ْعِرّي َوالَفْل�َسِفّي. ا�سرِتاًك� َبنْي ال�سِ

ة اآثار ِلِبَدايات   ِعدَّ
ّ
 البارمينيد�ِصي

ّ
ِميق الَن�س

َ
يف ع

واأناك�صيماندر  )طالي�س  بالِفيزي�س  التفكري 

 ِبيتاغور...(.
ّ
واأناك�صيمان، ُثم

�صمن   
ّ

ري
ْ
�ِصع ت 

ْ
ي
َ
ب ومائة  ون 

ُ
�ص

ْ
وَخم اإث��ن��اِن 

ِهي  بارمينيد�س  يدة  َق�صِ ِمن  �َصْذرة  �رة 
َ
ع ت�صع 

دد 
َ
ِبع الأَط��ول  ِهي  الثامنة  وال�َصْذرة  ة.  

َ
ّقي

َ
امُلتب

با�َرًة ِمن 
ُ
اتها الواحد وال�صتِّني. وقد ُترجمت م

َ
ي
ْ
اأَب

ة 
ّ
ة القدمية اإىل خُمتلف اللُّغات الأُوروِبي

َّ
وناِني

ُ
الي

والثامنة  الرابعة  ُهما  �صذرتان  ��َدا 
َ
ع احَلِديثة، 

ْل عن 
َ
ب ل، 

ْ
الأَ�ص َتنْي عن 

َ
رَتجم

ُ
 م

ْ
ا َغري

َ
َفُهم �رة 

َ
ع

اّلِتي  خة 
ْ
الُن�ص ة، 

َّ
الفرن�ِصي اإىل  وِمنها  ة، 

َّ
ِتيِني الالَّ

اإىل  مات 
َ

الرَتْج الِقراءة. وِمن  اعَتمْدناها يف هذه 

 Jean Beaufret(( بوفري  جان  ل 
َ
م

َ
ع َنْذكر  ة 

ّ
الفرن�صي

 )Jean Paul Dumond( )1988( وجان بول دميون ،))1955

.)Jean Bollack( )2006( وجان بوّلك

ْدء التفكري اأُفقه 
َ
َفِللرحَلة، �َصاأَن الَطِريق، اأُفُقها، وِلب

َفهو  ِبَداية،   
ّ

َك��اأي بارمينيد�س،   
ّ

َن�س يف  ا  �صً ْ
اأَي

نْي �صابق ولحق، 
َ
ل ب ة َت�صِ

َّ
حَلَظٌة فارقٌة ا�صتثناِئي

ول  متاما  ة 
َّ
ِري

ْ
�صع ِهي  ل  لتب�صة، 

ُ
م حال  ظة  وحَلْ

لة  رتّددة وا�صِ
ُ
ا ِهي م �صا، واإمّنَ

ْ
ة متاما اأي

َّ
هي ِفْكِري

.
ّ

 والِفكِري
ّ

ِري
ْ
نْي ال�ِصع

َ
ب
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للن�س 

ذاكرته، 

تراثه 

اخل��س، 

فهو الحق 

ل�س�بق



اأو  ر  اُل ال�صاعر امُلفكِّ
َ

َلة، الطريق، ح
ْ

َكَذا ِهي الِرح

غامرة التفكري 
ُ
ْدء م

َ
نذ الب

ُ
ُخو�س م

َ
ر ال�صاعر ي امُلفكِّ

وباحلقيقة،  احَلِقيَقة  يف  ا 
ً
ع

َ
م  

ّ
والِبداِئي  

ّ
ْدِئي

َ
الب

ا يف الآلهة. 
ًّ
ِدي

ْ َ
ا �ر

ً
�صور

ُ
ثَّل ح َ

َكامُلتم

التفكري  ��ْدء 
َ
ب اأو  والتفكري  رة، 

َ
غام

ُ
م ِهي  لُة 

ْ
الِرح

�َصِبيهة  ِه��ي  َلة 
ْ

الِرح كما  ا،  �صً ْ
اأي رة 

َ
غام

ُ
م ُه��و 

لة، اإْذ يركب 
ْ

باحُللم، واحُللم ُهو الآخر �َصِبيه ِبِرح

ى، 
َ
َذار

َ
"ع ُقودها 

َ
ي اّلِتي  ة 

َ
ب

َ
ر

َ
الع بارمينيد�س 

اطن الظلمة، 
َ
و

َ
راءهّن م

َ
َفَتيات ال�صم�س تاِركاٍت و

��َن 
ْ

اأََزح َق��ْد 
َ
و احَلِقيقة(،  )ُنور  الُنور  اإىل  ّتجهات 

ُ
م

ها 
ُ
ير ِ

َ
�ر جالِت 

َ
ِلْلع

َ
و جباههّن،  ن 

َ
ع جبة 

ْ
الأَح

تّد )ال�َصْذرة الأُوىَل(.
ْ
امُل�صتدُّ امُلح

ل 
ّ
تدئ بها امَل�ْصهد يف اأَو

ْ
ب
َ
عة ي

ْ ُ
َكٌة فائقة ال�ر

َ
ر

َ
ح

دَّ  َ
ة على طريق الآلهة )احلقيقة( ح

َ
انِطالق امُلغامر

والَنهار" ِباإطاره  ل 
ْ
اللَّي ل 

ُ
ب

ُ
�ص اب 

َ
"ب اإىل  ول 

ُ
�ص

ُ
الو

نْي   ِري�صَ
َ
ه الع

ْ
ي

َ
اع

ْ
�ر د مِبِ

َ
ة، امُلو�ص

َّ
ِري

َ
تبته احَلج

َ
وع

عه 
َ
وم واِق��ٌف   

ُ
ال��زاج��ر ��ْدل 

َ
ال��ع ث 

ْ
ي

َ
ح الأَِث���ري  على 

َفاِتيح ال�صرت.
َ
م

لة  لة والوا�صِ ة الفا�صِ
َّ
ي فته احَلِدّ اب، ُهنا، �صِ

َ
اإنَّ للب

َدث الُدخول، 
َ

 ح
َ
�ْصهد واآخر لحق ينك�صف اإْثر

َ
نْي م

َ
ب

�س..." 
ْ
ال�َصم ات 

َ
َفَتي ى، 

َ
َذار

َ
"الع ه 

ْ
لي

َ
ع �صاعدت  وَقْد 

َلُهّن   
َ

ا�صَتجاب اّل��ِذي  الزاجر  ْدل 
َ
ِللع الٍت 

ِّ
�ص

َ
َتو

ُ
م

نْي 
َ
ب ا 

ً
��ْدء

َ
ب ل 

ُ
التقاب َفكاَن  الباب  فتح  يف  ل  

ّ
ج

َ
وع

قبه 
َ
ع  ،)être( جود 

ُ
الو  

ْ
��ني

َ
ب

َ
و  )l’apparaître( الُظهور 

ُنوَنة 
ْ
َكي الالَّ- 

َ
و  )existence( ُنوَنة 

ْ
الَكي نْي 

َ
ب ل 

ُ
التقاب

على  بارمينيد�س  الإلهة  ِفيز 
ْ
ِبَتح  )non�existence(

جود )ال�َصْذرة 
ُ
- و َدًل عن الالَّ

َ
جود ب

ُ
التفكري  يف الو

ة(.
َ
الثاِني

ِل�صان  على  ال��وارد  ِقينها 
َ
ي اأو  احَلِقيَقة  فاد 

َ
م اإنَّ 

  )L’être est( "ود
ُ

ج
ْ
و

َ
م جود 

ُ
"الو اأنَّ  احَلِقيَقة  الإلهة- 

هذه  ن 
َ
ع وامُلتولِّد  ود. 

ُ
ج

ْ
و

َ
م  

ْ
َغري ��ود 

ُ
ج

ُ
و  -

َّ
وال��ال

َلة  ة ما له �صِ
ّ
ْدئي

َ
ة الب

َّ
ِقيِني

َ
احَلقيقة الي

 
ْ

ري
َ
ا ِمن ال�ص

ً
ِذير ود" حَتْ

ُ
ج

ْ
 امَلو

ْ
ود َغري

ُ
ج

ُ
- و ِب"الالَّ

رفة 
ْ
ع

َ
م َكان 

ْ
بالإم �س 

ْ
َلي اإْذ  الثالثة(،  )ال�صذرة  ِفيه 

ْنه.
َ
كان فهمه والتعبري ع

ْ
وجد ِباإم

ُ
ما ل ي

الأَ�صا�س  �س 
ْ
الَدر ْل 

َ
ب ل، 

ّ
الأَو �س 

ْ
الَدر واإَذا خُمت�ر 

فيه  ر  امُلَفكَّ نَّ 
"اأَ  

ّ
الَن�س مل 

ُ
جم يف   

ّ
املرجعي

.
ء واحد" )11(

ْ
جود �َصي

ُ
والو

يدة  رَتْجِمي َق�صِ ُ
د م

َ
 جان بول دميون، اأَح

َ
َلَقد اعترب

َترب 
ْ
ع

ُ
نَّ بارمينيد�س ي

ة، اأَ
َّ
بارمينيد�س اإىل الفرن�ِصي

له 
ْ

�ص
َ
ِلو ِديكارت  ل 

ْ
َقب  )Cogito( الكوجيتو  �س 

ّ
وؤ�ص

ُ
م

اأَتى 
َ
م ما  َلِكْن، 

َ
و  .

)12(
جود 

ُ
والو ِفيه  ر  امُلَفكَّ نْي 

َ
ب

جود ذاته؟
ُ
ا الو

َ
م

َ
جود؟ و

ُ
الو

ا 
ً
ح

ّ
رج

ُ
م  

ّ
الكو�صمولوِجي اإىل  بارمينيد�س  ذهب 

َ
َفي

ة  ِع��دَّ اأو  واح��د  ن�ر 
ُ
ع ِم��ن   

ً
��ِت��َداء

ْ
اب العامل  َن�صاأة 

على  َكالوارد  جود، 
ُ
الو ة 

َّ
اِهي

َ
م اأنَّ  اإلَّ  نا�ر. 

َ
ع

ِلَذلك  بالُغمو�س،  ومًة 
ُ

�ص
ْ
و

َ
م َتظلُّ  الآلهة،  ِل�صان 

يف  اْن��ِدف��اع  د 
ْ
ع

َ
ب ع 

ُ
ِللرتاج بارمينيد�س   

ّ
�صَطر

ُ
ي

بل 
ُ
ال�ص ه 

ْ
َلي

َ
ع تختلط  اإْذ  احَلِقيَقة،  رفة 

ْ
ع

َ
م ِبيل 

َ
�ص

عاَد  َه  َ واجتَّ  
َ
�صار َنما 

ْ
اأَي اأَّنه  ِقيُنه 

َ
وي اهات،  والجتِّ

الرابعة(  )ال�صْذرة  ْدء 
َ
الب ُنقطة  ث 

ْ
ي

َ
ح اإىل  القهقرى 

.
)13(

قائمٌة  ِقني 
َ
ي د 

ْ
ع

َ
ب ِقني 

َ
ي  - الالَّ الَدْه�َصة،  ُة، 

ْ
فاحَلري

ال�صاد�صة  ال�صذرتان  َتِليها  اخلاِم�صة  ال�صْذرة  يف 

نا�صئ  ِقني 
َ
ي ه 

ْ
�ِصب الأثناء  ت�صّكَل يف 

َ
ِلي َفال�صابعة، 

الإلهة  ِفيز 
ْ
وِبَتح ود"، 

ُ
ج

ْ
امَلو جود 

ُ
"الو  

ُ
ه

َ َ
خُمَت�ر

ِمن  ها 
ْ
اإَلي ِتماع 

ْ
ال�ص ا�صلة 

َ
و

ُ
م َلى 

َ
ع بارمينيد�س 

ُهو  اّل��ِذي  �َر 
َ
الب عامل  مع  ِله 

ُ
َتوا�ص اإنهاء   

ْ
َغ��ري

ذلك  الآلهة يف  ُة 
َّ
ج

ُ
ح

َ
و جود، 

ُ
الو ِميم 

َ
�ص قائم يف 

وؤَدِّي اإىل احَلِقيقة،  ُ
ِبيٌل ل ي

َ
ود" �ص

ُ
ج

ْ
و

َ
- م "الالَّ اأنَّ 

هم ِفيه 
ُ ْ
ري

َ
�ص

َ
ًئا ِمنه و

ْ
ون �َصي

ُ
علم

َ
ِلأنَّ املائتني ل ي

ونها، 
ُ

ربح
َ
ي ل  ذاتها  الُنقطة  يف  قائهم 

َ
ِلب �صابٌه 

ُ
م

ول  َد  دُّ مَتَ َفاَل  ها، 
ْ
اإلي وُدوا 

ُ
ع

َ
ِلي ِمنها  ينطلقوا  َكاأن 

اه ول اأُُفق. انِب�صاط ول اجتِّ

 
ٌ
ِتكرار اإلَّ  ال�صاد�صة  ال�صْذرة  الوارد يف  َنى 

ْ
ع

َ
ا م

َ
م

َ
و

تدُّ 
ْ َ
مي بيل 

َ
ال�ص الأُوىَل:  ال�صْذرة  يف  ذاته  َنى 

ْ
ع

َ
ِلْلم

اإىل  وي�صتحيل  جود، 
ُ
بالو َفّكرَنا  اإْن  ّت�صح 

َ
ي

َ
و

 يف 
ْ

ري
َ
َدم، كما ل اإمكاَن لل�ص

َ
َنا بالع

ْ
ر تاَهة اإْن َفكَّ

َ
م

ِدهما اّلِذي 
َ

ّد ِمن اخِتيار اأَح
ُ
ْل ل ب

َ
ا،  ب

ً
ع

َ
ِبيَلنْي م

َ
ال�ص

ِديًدا. جود حَتْ
ُ
ِبيل الو

َ
ُهو �ص
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ُهو  ا 
َ
مِب التفكري  اإىل  احًة 

َ
�ر و 

ُ
َتْدع الآلهة  َك��َذا 

ل 
ْ

ن التفكري يف اأَ�ص
َ
ف الَنظر ع

ْ َ
جود و�ر

ْ
و

َ
كائن م

يعجز  ما  ُكّل  ويف  ت، 
ْ
امَل��و ويف  اآِله، 

َ
وم جود 

ُ
الو

املوا�صيع  هذه  ِلتِّ�صاف  به  الإمل��ام  عن  ْقل 
َ
الع

ب.
ْ
تمة الَغي

َ
ة واإغراقها يف ع

َّ
بالإطالِقي

و الإلهة بارمينيد�س 
ُ
ِبيل اّلِذي َتْدع

َ
 ال�ص

ُ
وخُمت�ر

ال�صتدلل  التفكري،  قل، 
َ
الع ُهو  ِفيه   

ْ
ري

َ
ال�ص اإىل 

لوغ احلقيقة.
ُ
ِلب

َدم 
َ
الع ل  جود، 

ُ
بالو ٌد  ��دَّ

َ ُ
حم ُهنا  التفكري  ��اُل 

َ
وجم

جود(.
ُ
- و )الالَّ

احَلقيقة  لوغ 
ُ
ِلب جود 

ُ
بالو التفكري  َداأ 

ْ
ب

َ
م َل  ثَّ َ

م َلَقد 

ياًل يف ال�صْذرة  ة �صهدت َتف�صِ
ّ
ة مرجعي

َّ
ًة اأ�صا�ِصي

َ
ِفكر

اء 
َ
ي

ْ
والأَح احَلياة  يف  الَنظر  على  تاأكيدا  الثامنة 

ا  �صً
َ
ِعو لوم 

ْ
امَلع ويف  ��وات، 

ْ
والأَم ت 

ْ
امَلو عن  َدًل 

َ
ب

بعيًدا  ومكانا  زمنا  اق 
َ
ال�ِصي ويف  املجُهول،  ن 

َ
ع

ب.
ْ
عن امُلطلق الَغي

الإلهة  بها  ّلمت 
َ
�ص اّلِتي  احَلِقيقة  هذه   

ُ
جع

ْ
ر

َ
وم

ها "ولدها" )بارمينيد�س( ماِثلٌة يف 
ْ
لي

َ
ّفزت ع

َ
وح

نْي الُظلمة والُنور. ولال�صتدلل 
َ
ا�صل والَفا�صل ب

َ
الو

ة )ُظلمة- ُنور( اأحالت الإلهة اإىل 
َّ
على هذه الُثناِئي

تلئ يف الآن ذاته بالُنور 
ْ
ن )Univers(، َذاك "امُلم

ْ
الَكو

ا"، َكالوارد يف ال�صذرة التا�صعة.
ً
والُظلمة َت�صاِوي

تفتح  ا 
ًّ
بارمينيد�ِصي جود 

ُ
الو ِريف 

ْ
َتع عوبة 

ُ
�ص اإنَّ 

جود واحد، ويف 
ُ
ِقني ِباأنَّ هذا الو

َ
�صبه الي

ُ
على ما ي

ِباأنَّ  ل 
ْ
َكالَقو ا،  خِفي ُغمو�صً

ُ
ي  

ٌ
 ظاِهر

ٌ
�صوح

ُ
ذلك و

ته 
ّ
رف ِبواحدي

َّ
ع

ُ
ود" )L’être est(، َكما ي

ُ
ج

ْ
و

َ
جود م

ُ
"الو

ال�صائع  امُلعتقد  مع  اخِتالًفا   ،)Unicité de l’être(

َدد ِمن امُلفّكرين بالفل�صفة يف َزمن 
َ
)Doxa( َلَدى ع

يل  َتْف�صِ ظَة  حَلْ اأّنه  اإلَّ  َزمنه،  ل 
ْ
وَقب بارمينيد�س 

ا ُهو 
َ
حدث ا�صِطدام مِب

َ
جود ي

ُ
ة الو

َّ
ل يف ماِهي

ْ
الَقو

 لدى بارمينيد�س 
ّ
لتب�س. والثابُت الَتقِريِبي

ُ
تم م

ْ
ع

ُ
م

ما�ٍس  له  �س 
ْ
َلي اإْذ  �ٌس"، 

ْ َ
حم ٌد 

َّ
ر

ُ
جم جود 

ُ
"الو اأنَّ 

َدة 
ْ

ِوح قابل 
ُ
وم ود". 

ُ
ج

ْ
و

َ
م "ُهو  َفَقط  تقبل، 

ْ
�ص

ُ
م ول 

ِمثل  الَكرثة،  امُلتعّدد،  ته يعر�س 
ّ
جود وواحدي

ُ
الو

نْي اخَلِفيف اللَِّطيف 
َ
نْي الُظلمة والُنور، ب

َ
الَت�صاّد ب

والَثِقيل الوازن...

ِبُكّل  تلئة 
ْ ُ
وُظلمٌة فالأ�صياء مم  

ٌ
ُنور ى 

َّ
م

َ
امُل�ص وِلأنَّ 

خِفي، 
ُ
وي ظِهر 

ُ
ي جود 

ُ
الو �َصان  ا، 

ً
َت�صاِوي ِمنهما 

حتجب. 
َ
نك�صف وي

َ
ي

يف   
ّ
البارمينيد�ِصي التفكري  اأُُف��ق   

َ
تعّتم ُكلَّما 

َ
و

يِن، 
ْ
بالَكو بارمينيد�س  لَذ  ��ود 

ُ
ج

ْ
وامَل��و جود 

ُ
الو

ال�صماء  د  دُّ ومَتَ ر 
َ
والَقم والُنور  وال�صم�س  َكالأَِثري 

ِمن  �صابقيه   
ْ

��ني
َ
ب ذل��ك   يف 

ً
��ال وا���صِ وال��َك��واك��ب، 

نْي 
َ
ب

َ
ني )ioniens( الأَوائل و

ّ
فال�صفة الِفيزي�س الإيوني

ة..
َ
اِدي يف ال�صْذرة العا�ِر

َ
حادث اأفكاره، َكالب

عوبة 
ُ

�ص ِم��ن  بالِفرار  �َصِبيهة  ��اٌل 
َ

ح اإذْن،  ِه��ي، 

جود 
ُ
الو تعريف  اإىل  جود 

ُ
بالو جود 

ُ
الو تعريف 

ًة، َكاأْن يحر�س 
َّ
ن والعامل، وبالِفيزي�س عام

ْ
بالَكو

 
ّ
ْقِلي

َ
ع  

ّ
ِعْلِمي تف�صري  �س 

ْ
ر

َ
ع على  بارمينيد�س 

هزيود  وؤال 
ُ

�ص على  ذلك  يف  ا 
ً
يب ِ

ُ
جم العامل  ِلَن�صاأة 

�رة 
َ
ع احلادية  َتنْي 

َ
ال�صذر ِخ��الل   

ّ
ولوِجي

ُ
الِتي

 
ّ
 ُثم

ً
ِتداء

ْ
يِنّ اب ْ

ف الظاهر الَكو
ْ

�ص
َ
�رة ِبو

َ
ة ع

َ
والَثاِني

ء، 
ْ
خالطها �َصي

ُ
ا بالنار اّلِتي ل ي

ً
بامُلختِفي تف�ِصري

و�س 
ُ
وَت�ص الأ�صياء  ُكّل  ود 

ُ
َت�ص اآلهة  �صطها 

َ
و ويف 

لها  يخ�صع  قاهرة  ة 
َّ
ِب��ُق��و ة 

َّ
اجِلْن�ِصي العالقات 

ار يف الآن ذاته )14(.
َ
ة حياة وَدم

َّ
اجلميع، ِهي ُقو

ُكون 
ْ
�ص

َ
م بارمينيد�س،  َتمثَّل 

ُ
م يف  ن، 

ْ
الَكو واإَذا 

طه 
َ
�ص

َ
ا، ويف و

ً
اًل َنهار

ْ
َكة َلي

َ
بالنار والُنور، وباحَلر

كنة وُتبارك 
ْ
ود جميع الأم

ُ
 الُكّل وَت�ص

ّ
ة ُت�صري

َّ
األوِهي

وَتْدفع  امَلخا�س  اآلم  على  هر 
ْ
وَت�ص الِزيجات  ُكّل 

الَذَكر اإىل الأُنثى والأُنَثى اإىل الَذَكر.  

 
َّ

َف�ر
ُ
ي ل  ال�صابق،  على   

ً
ِبناء ج��ود، 

ُ
ال��و اأَْتى 

َ
َفم

اة الَكواكب، 
َ
ي

َ
ن وح

ْ
ب، َن�صاأة الَكو

ْ
�ص

َ
بالِفيزي�س َفح

ة، َكالوارد يف ال�صْذرات 
َّ
ب

َ
بل ِبعاِمل اآخر ُهو امَلح

�رة، اإْذ 
َ
�رة واخلام�س ع

َ
�رة والرابع ع

َ
الثالث ع

 
ُ
ع

َ
لم

َ
وي  

ّ
العام  

ّ
جوِدي

ُ
والو يِنّ  ْ

الَكو امَل�صهد  َتت�صّدر 

ِجيب.
َ
�س ِباألقها الع

ْ
اًل وتغمر الأَر

ْ
�صورها َلي

ُ
ح

�صاء 
ْ
ب"اأَع الإن�صان  َخْلق  َنتمّثُل  ف 

ْ
�ص

َ
الو وِبَهذا 

ال�صاد�صة  ال�صْذرة  يف  َكاملاثل  تائهة"،  �صتات 

ج املاثل 
َ
وح بامُلزَدو

ُ
عها وت�صكنها الر

ّ
�رة، جُتم

َ
ع
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الوجود

 ُمرد حم�س 

لي�س له 

م��س 

وال م�ستقبل



ِمني 
َ
الي اإىل  �رة:" 

َ
ع ال�صابع  ال�صْذرة  يف  َدلل��ًة 

ل 
ُ

َتوا�ص وِعْند  َفتيات"،  ار 
َ
�ص

َ
الي واإىل  ان، 

َ
فْتي

فينو�س  ��ذور 
ُ
ب ا 

ً
ع

َ
م ا 

َ
ِبِهم َتُكون  اأة 

ْ
وامَل��ر ل 

ُ
ج

َ
الر

.)Vénus( )15(

امُلَتاأّتي  الواحد  د 
َ
باجَل�ص َلة 

َ
كَتم

ُ
م  

ٌ
اأج�صام ُن 

ّ
َفَتتكو

الثامنة  ال�صْذرة  يف  ه 
ُ
ِذكر َكالوارد  الثَننْي،  عن 

بال�صْذرة  ال����ِولَدة  ذل��ك   
َ
اإْث���ر وحت�صل  �����رة، 

َ
ع

�ِصيخ 
َ
وي كرب 

َ
وي ِليد 

َ
الو تغذَّى 

َ
ي  

ّ
ُثم �رة، 

َ
ع التا�صعة 

لك اأخريا...
ْ
ه

َ
وي

د 
ْ َ
ال�ر اأَ�صاِليب  بارمينيد�س   

ّ
َن�س يف  تعالُق 

َ
َفي

دى 
َ
د َفهو الإطار وال�ص

ْ َ
ا ال�ر

َّ
ر والتفكري. اأَم

ْ
وال�ِصع

تكّلمة واحدة 
ُ
ال �صادرة عن ذاٍت م

َ
ِلأحداث واأَقو

ة ل ُتفارق 
َّ
ْلِمي

ُ
ر َفهو حال ح

ْ
ا ال�ِصع

َّ
ِهي الآلهة. اأَم

اء 
َ
ر

َ
و وامَل��ا-   

ّ
احِل�س نْي 

َ
ب ال، 

َ
واخَلي الواقع  نْي 

َ
ب

التفكري  ا 
َّ
واأم ِجيب. 

ْ
الَتع اإىل  يذهب   

ّ
خا�س ْزٍج 

َ
مِب

اأُُف��ق  وهو  ا، 
ً
ع

َ
م ر 

ْ
وال�ِصع د 

ْ َ
بال�ر ى  امُل���وؤَدَّ َفهو 

.
ّ
َتَقر

ْ
ِللتفكري اأكرَث ِمنه تفكري بامُل�ص

الوا�صل  الرَتِْكيب  ِبهذا   
ّ

الَن�س ة 
َ
ِبْني َتناظمت  واإْن 

حال  وِب��َن��واة  والتفكري،  ر 
ْ
وال�ِصع د 

ْ َ
ال�����ر  

ْ
��ني

َ
ب

الأَ�صاِليب  ختلف 
ُ
مِب امُلتعّدد  َفهو  ذاته  التفكري 

ن 
َ
امَلْذُكورة وِبَن�ِصيج وا�صع ِمن الأفكار ال�صابقة ع

ه 
ْ
َلَدي الِكتابة  ثقافة  َنْتها 

ّ
َت�صم وَقْد  بارمينيد�س، 

ِليدها 
ْ
َتو اإىل  ى 

َ
ع

َ
�ص اّلِتي  النا�صئة  الأفكار  وِمن 

ِب�ِصياق الِكتابة احَلادث.

رادًفا 
ُ
م ا 

ً
ْنَهج

َ
م الأََداء  ة 

ّ
َتداولي ْدَنا 

َ
اعَتم َف��اإَذا 

�صور اأَطياف ِمن 
ُ

َ َلَنا ح نيَّ
َ
ة َتب

َّ
ي

ّ
قاربتنا الَتنا�صِ مِلُ

وهريوديت  وهريقليط�س  هزيود  ِمن  ِلُكّل  عاٍن 
َ
م

وَلْفُظ   ...
ْ

احَل�ر ل  امِلثال  ِبيل 
َ
�ص على  وهومري، 

الأُوىَل  ال��َدلل��ة  العالمة-  ُه��و   )être( جود" 
ُ
"و

اإْذ  لها،  امُلحايَثُة  ِتلك  ِهي  واحَلقيقُة  ة، 
َّ
جعي

ْ
امَلر

ذلك  َدا 
َ
وع جود، 

ُ
بالو اإّل  ُهنا،  ِقيقة، 

َ
للح َنى 

ْ
ع

َ
م ل 

تاهة ول اأُُفق.
َ
ِتيم وم

ْ
ٌة وَتع

َ
ْتم

َ
ع

ا 
ًّ
مه بارمينيد�ِصي

ْ
�س بالإمكان َفه

ْ
جود َلي

ُ
اإلَّ اأنَّ الو

بارمينيد�س   
َ
ا���ص��ط��دم ِل��َذل��ك  ذات���ه،  ج��ود 

ُ
ب��ال��و

له 
ُّ
�ص

َ
َتو ا�صتدعت  ة 

َّ
ْفُهوِمي

َ
وم ة 

َّ
ْنَهِجي

َ
م ِتحالة 

ْ
با�ص

القائمان  ا 
َ
وُهم  ، يِنّ ْ

الَكو والَت�ْصِميل  بالكو�صمو�س 

 للِفكر بالفل�صفة، ِلأنَّ 
ّ
د الَتاأ�ِصي�ِصي

ْ
ِميم اجُله

َ
يف �ص

 اأنَّ الكو�صمو�س 
َ ْ
ِتزاء. َغري

ْ
هذا الَتْفِكري ل يقبل الج

َفة 
َ
َفل�ص عن  ة 

َّ
املاِهي يف  خُمتِلٌف   

ّ
البارمينيد�ِصي

َدا بارمينيد�س 
َ
الأفكار لدى اأفالطون لِحًقا. ِلَذا ب

الِفيزي�س  فال�ِصفة  ِمن  �صاِبقيه  ِلَتاأِثري  ا 
ً
ع خا�صِ

َتَقد 
ْ
امُلع ناَق�صة 

ُ
مِب ا 

ً
ْدُفوع

َ
م ني، 

ّ
وني

ُ
الإي الأَوائ��ل 

دة، 
ْ

 ال�صائع )Doxa( القائل بامُلَتعدِّد، ل الِوح
ّ
العام

ِلهريقليط�س،  ��ا، 
َ َّ
مب

ُ
ر ة، 

َّ
ِني

ْ
م �صِ َفٍة  ِب�صِ ��اِدًل 

ُ
جم

ة 
َّ
ِبواحدي القائل  النا�صئ  ِلدياليكتيكه  ا 

ً
نَت�رِ

ُ
م

قاِبَل ِدياليكتيك 
ُ
دة م

ْ
جود وامُلَتعدِّد داخل الِوح

ُ
الو

...
ّ
َدد وامُلتناق�صات الِهريقليط�ِصي

َ
الع

اآفاقه  ��ْل 
َ
ب اأُُف��َق��ه،   

ّ
البارمينيد�ِصي  

ّ
للَن�س اأنَّ  اإلَّ 

َته 
َّ
َدِبي اأَ

َ
و ة، 

َّ
ِفي

َ
الَفْل�ص الأزمنة  قادم  على  الوا�ِصعة 

الِبَداية/الِبَدايات  ظِة  حَلْ ج  هُّ َ
َتو ع 

َ
م ا، 

ً
ر

ْ
و�ِصع ًدا 

ْ َ
�ر

 
ْ

رب
َ
قائه ع

َ
ا �صاعدت على انِت�صاره وا�صتمرار ب

ً
َتْفِكري

م.
ْ
و

َ
الأزمنة ِبَكرْثة الِقراءات واخِتالفها اإىل الي

َق�ِرًئ� ِلَب�رمينيد�س. اأَفالُطون   -  4

َله 
َ
و لفَنا، 

ْ
اأَ�ص ا 

َ
َكم ُتُه، 

َ
ذاكر  

ّ
البارمينيد�ِصي  

ّ
ِللَن�س

ِقراءته/ِقراءاته.  ة 
ّ
ِبقابلي اأُُفقه/اآفاقه  ا  �صً ْ

اأي

 
ّ

الَن�س هذا  يف  واح��د  ٍف 
َ
َط��ر ِمن  احِل��وار  اأنَّ  اإلَّ 

ارمينيد�س 
َ
وِبب ا�صرت�صال  ة 

َ
امُلتكلِّم بالإلهة 

ِكتاب  يف  ا�صَتحاَل  لها 
ْ
َقو على  ال�صاهد  َتِمع 

ْ
امُل�ص

احِلوار  �صبه 
ُ
ي ما  اإىل  ِلأفالطون  "بارمينيد�س" 

 )Céphale( نْي ُكّل ِمن بارمينيد�س و�صيفال
َ
الدائر ب

واأنتيبون   )Glaucon( )Adimande( وغلوكون  واأدمياند 

 )Socrate( قراط 
ُ

و�ص  )Pythodore( وبيتودور   )Antippon(

 . )Aristote(  )16(
زينون )Zénon( واأر�صطو 

َ
و

رة 
َ
���او

ُ
حم على  ��م��اء 

ْ
الأَ���ص ه��ذه  ��ت 

َ
ب

َ
َت��ن��او واإِْن 

بارمينيد�س  ُهو  ل 
ّ
الأَو َفامُلتحّدث  بارمينيد�س 

ّلم 
َ
ع

ُ
ه اإىل م

ّ
تمع لالآلهة يف َن�ص

ْ
�ص

ُ
ل ِمن م

َّ
اّلِذي حَتو

ب 
ْ
ِب�َر واإْن  اأفالطون،   

ّ
َن�س يف   

ِّ
َف�ر

ُ
م �صارح 

َكَتبُه  ما  مل 
ْ ُ
ا يف جم

ً
لوب

ْ
اأُ�ص ع 

َ
ب َكامُلتَّ احِلوار،  ِمن 
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نقلة  �َصهد  اّل��ِذي  الأُ�صلوب  وهو   ،
)17(

اأفالطون 

ِمن ثقافة امُل�صافهة اإىل َثقافة  ة 
َّ
ة تاِريِخي

ّ
معرفي

يها  ما�صِ مع  اتِّ�صال  على  َظّلت  اّلِتي  الَتْدِوين 

ا.
ًّ
 ِحواِري

ً
ْظهر اأََداء

َ
ا ي

َ
 مِب

ّ
ال�َصَفِوي

اء 
َ
م

ْ
نْي الأَ�ص

َ
لة ب

َ
ر�س اأفالطون على امُلجاي

َ
َلَقد ح

َفاأبَدى بارمينيد�س  الَزمن،  غم فارق 
َ
ر ة 

َ
امَلْذُكور

َنًة، وزينون 
َ
�صتِّني �ص

َ
�صا و

ْ
ر َخم

ُ
م

ُ
َلَغ ِمن الع

َ
ًخا ب

ْ
�َصي

ِغري...
َ

قراط َفهو َفًتى �ص
ُ

ا �ص
َّ
ِعني، اأم

َ
ب

ْ
 الأَر

َ
قارب

ْدء 
َ
الب ِفكرة  ِه��ي  واحد"  اإىل  ود 

ُ
ع

َ
ي ء 

ْ
�َصي "ُكّل 

 
َ
دِّد اأُِثري َ

وؤال الواحد وامُلتع
ُ

ِمن �ص
َ
ْنَطلق احِلوار. و

ُ
وم

ء واحد 
ْ
�َصي ُكّل  اإْذ  ه، 

ُ
َت�صاب  - ه والالَّ

ُ
الت�صاب وؤال 

ُ
�ص

ّت�صُف ِبالواحد.
َ
ّدٌد ي

َ
تع

ُ
تعّدد، وِلأّنه م

ُ
وم

 
ْ
َلو

َ
ء واحد، و

ْ
ر الأ�صياء دالٌّ على اأنَّ ال�َصي

ُ
اإنَّ َتغاي

.
)18(

ر 
ُ
نى للَتغاي

ْ
ع

َ
 م

ّ
ته ملا كاَن ُهناك اأَي

ّ
ل واحدي

اإىل  ِلبارمينيد�س  امُلحاِور  قراط 
ُ

�ص  
َ
َذَه��ب واإْن 

 َفَقد اكَتَفى 
َ

َغر والِكرب َتْن�ِصيب الواحد وال�َصكل وال�صِ

فارق به 
ُ
ا ي

ًّ
بارمينيد�س بالواحد مفهوما مرجعي

جود. 
ُ
- و جود والالَّ

ُ
نْي الو

َ
ب

ذاته.  يف  ء 
ْ
بال�َصي بارمينيد�س  ُقول 

َ
ي ذلك  واإىل 

وانطالقا ِمن معرفة ال�صيء يف ذاته يختلف عن 

جود 
ُ
ِلأّنه ل و �س بال�َصْكل يف ذاته، 

ْ
َلي ء اآخر، 

ْ
�َصي

 .
)19(

ة 
ّ
ي

ِّ
ء ظاهرٌة ِح�ص

ْ
ا ال�َصي ِلل�َصكل يف ذاته، واإمنَّ

الأ�صياء،  على  املفاهيم  ا�س 
َ
ِقي اخلطاأ  فمن  ِل��َذا 

 ،
ّ
 وال�َر

ْ
ًئا يف ذاته، وَكاخَلري

ْ
ِني �َصي

ْ
ع

َ
َكاجَلمال ل ي

َكام.
ْ

ها اأَح
ُ
ِميع

َ
اإْذ ِهي ج

ب 
ْ اإىل �رَ لبارمينيد�س  اأفالطون  ِقراءة   

ُ
َفتذهب

التفكري  ِبيل 
َ
�ص ينتهج  امُلحاِيث  ال��َت��اأوي��ل  ِم��ن 

كالتفكري  ء، 
ْ
ال�َصي هذا  رفة 

ْ
ع مِلَ وَنِقي�صه  ء 

ْ
بال�َصي

َد الَتْدِليل على 
ْ

ْنُه َق�ص
َ
َدد اآخر خُمتلف ع

َ
َدد وِبع

َ
بالع

جع.
ْ
ل وامَلر

ْ
اأنَّ الواحد  ُهو الأَ�ص

اأفالطون  اءة 
َ
ِق��ر يف  الواحد  َنتمّثُل  ��َزاء 

ْ
وب��الأج

ْزء ِمن ُكّل 
ُ

ِلبارمينيد�س القائل:"اجُلْزء )...( ُهو ج

اأّنه ي�صتمل على ُكّل   الداّل على 
َ

�س
ْ
اأََلي )...( والُكّل، 

.
الأجزاء؟ " )20(

ا على ال�صابق َفالأََنا واحد َكِثري 
ًّ
ْفُهومي

َ
ا م

ً
وِقيا�ص

بالأجزاء  اإْذ   ،)multiple( تعدًِّدا 
ُ
م �س 

ْ
وَلي  )plusieurs(

 
ً
��ِت��َداء

ْ
اب ب��الأج��زاء  ُك��لٌّ  ُهو  والُكّل  الُكّل،   

ُ
رتّكب

َ
ي

.
ً
وانِتهاء

ِل�صان  ع��ل��ى  ك���ال���وارد  اأج�����زاءه،  ِل��ل��واح��د  اإنَّ 

امُلتوّلد  الأف��الط��ويِنّ   
ّ

الَن�س يف  بارمينيد�س 

، ولُه نواته اّلِتي 
ّ
 البارمينيد�صي

ّ
ًة عن الَن�س

َ
ِقراء

ُه 
ُ
ِنظام ا  �صً ْ

اأي وله  ة، 
ّ

اخلا�ص ُته 
ّ
ئي

ْ
�َصي تتحّدد  بها 

�ِصيًدا  ة الُكّل جَتْ
َ
 ِبتناُظم الأجزاء داخل ِبْني

ّ
ِكي

َ
احَلر

.)L’un identique( 
ّ

ِوي
َ
للواحد الُهو

نه واحًدا 
ْ
ِريف الواحد، ِلَكو

ْ
اَثلَة، اإذْن، يف َتع

َ ُ
َفاَل مم

ِني 
ْ
اَثلة قد َتع

َ
اِثل واحدا اآخر. ِلَذا فامُلم

ُ
ْفرًدا ل مي

ُ
م

ِل، 
َّ

�ص
َ
دِّد يف الواحد، ذلك اأنَّ الواحد، يف امُلح َ

امُلَتع

.
)21(

 واحد اآخر 
ّ

ْن اأَي
َ
ُهو امُلختِلف ع

وامُلختِلف   
ّ

ِوي
َ
بالُهو الواحد  ج��ود 

ُ
و يقرتن  َك��َذا 

ا كاَن 
َ
دث، مِب

ْ
ا، بالأَقدم والأَح �صً ْ

ا، وِبالَزمن اأَي
ً
ع

َ
م

ُكون.
َ
ُكون اأو َقْد ي

َ
ي

َ
ُكون و�ص

َ
وي

ِهي  بارمينيد�س   
ّ

ِلَن�س اأفالطون  ة 
َ
اء

َ
ف��ِق��ر واإذا 

على  حتر�س  َكاأن  ا، 
ً
ع

َ
م لة 

ّ
تاأو

ُ
وم ة 

َ ِّ
َف�ر

ُ
م ِقراءة 

ِبَنقله  َتكتِفي   ول 
ّ
البارمينيد�ِصي َنى 

ْ
امَلع قاربة 

ُ
م

 
ْ

ِبَغري امَل�ْصَغُل  َن  اإن اقرَتَ ا ُهو، ل�صِتحالة ذلك، 
َ
َكم

جود" ذاِته اّلِذي ُهو 
ُ
ّدد، ك�"الو

َ
 امُلح

ْ
ُلوم وَغري

ْ
امَلع

ود 
ُ

ج
ْ
امَلو جود، كما 

ُ
الو ف به 

َّ
ر

َ
ع

ُ
ي اأُُفق، وكالواِحد 

ف ُهو الآخر بالواحد.
َّ
ر

َ
ع

َ
ي

واحد"،  جود 
ُ
و"الو  ،)L’être est( ود" 

ُ
ج

ْ
و

َ
م جود 

ُ
"الو

وبالأجزاء   ،)l’identique(  
ّ

ِوي
َ
الُهو ُكون 

َ
ي وبالواحد 

اخِتالَف  ول  بالأجزاء،  اإّل  ُكّل  ول  الُكّل،  ُكون 
َ
ي

ا  تكرّثً
ُ
م واِحدا  ِنِه 

ْ
ِلَكو اإلَّ  ى 

َ
اأُْخر اآحاٍد  مع  للواحد 

 
ْ
ثَّلت َ

م الأفكار  هذه  ��َدت��ه...، 
ْ

ِوح مل 
ْ
ج

ُ
مِب ذاته  يف 

، وقد اأَعاَد اأفالطون 
ّ
�س التفكري البارمينيد�صي

ُ
اأُ�ص

امُلحاِيث  الَتاأِويل  منهج  يعتمد  ِبَتف�صري  ِكتابتها 

ياًنا.
ْ

 اأَح
ّ
د التعليمي

َّ
بالِتكرار امُلتعم

ُف 
ّ
ر

َ
ع

ُ
ٌة ي

َّ
ِني

َ
َفٌة َزم وجد" )est(: �صِ

ُ
جود" اأو "ي

ْ
و

َ
"م

ا 
ًّ
جود. اإلَّ اأنَّ الَزمن، َكاملاثل بارمينيد�ِصي

ُ
بها الو

حق، ُهو  نْي ال�صابق والاَلّ
َ
اًل ب

ْ
�ص

َ
و

َ
ا، و

ًّ
 اأفالطوِني

ّ
ُثم

�صل 
َ
جود يف ذاته، اإْن مل َنتو

ُ
، َكالو

ٌ
لتِب�س

ُ
 م

ٌ
ْفُهوم

َ
م
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ُكّل �َسْيء واحد 

وُمتعّدد، 

واِلأّنه ُمتَعّدٌد 

َيّت�سُف 

ِب�لواحد



انِطالق  "ُنقطة  ِهي  اّلِتي  ه 
ْ
َلي

َ
ع الَداّلة  ظة 

ْ
باللَّح

َكة 
َ
احَلر نْي 

َ
"ب �صورها  اَهني" حِلُ الجتِّ  يف 

ُّ
للَتَغري

ذلك  كان  واء 
َ
�ص  

َ ُّ
الَتغري ي  ْق�صِ

َ
ي ا 

َ
مِب ِتكانة" 

ْ
وال�ص

اإىل  ال�صِتكاَنة  ِمن  اأو  ال�صِتكانة  اإىل  َكة 
َ
احَلر ِمن 

.
)22(

َكة 
َ
احَلر

ٍع  �صْ
َ
َكة انِتقال ِمن و

َ
ر

َ
ن، ُهو ح

َ
جوُد بالَزم

ُ
َكَذا الو

واِحٌد  ذلك  اإىل  وهو   ،
ُّ

والَتَغري بالِتكرار  اآخر،  اإىل 

.
)23(

جود 
ُ
- و ة، َنِقي�س الالَّ

َ
م

ْ
قابل ِللِق�ص

- م�رتن ِهيدغر َق�ِرًئ� ِلَب�رمينيد�س   5
َواأفالطون. 

ِمن  دى 
َ
م �صع 

ْ
اأَو ُهو   

ّ
البارمينيد�صي  

ّ
الَن�س اأُُف��ق 

ة 
َّ
ِدي

ْ َ
ال�ر َفُة  ال�صِ ثَّلت  َ

م اإْذ  واحد،  ل 
ُّ
ِبَتقب ّد 

َ
ح

ُ
ي اأن 

ذاته   
ّ

الَن�س ة 
َ
ِبْني داخل  ًزا  فِّ َ ُ

حم جود 
ُ
للو امُللغزة 

عد ِمن الَدللت الظاهرة. 
ْ
اأَب على التفكري مِبا ُهو 

يف  بارمينيد�س  وعلى   
ّ

الَن�س يف   
َ
َخ��ِف��ي وم��ا 

عاٍن 
َ
م ِمن  النا�صئ   

ّ
الأُنطلوِجي تفكريه  ظة  حَلْ

ِميق 
َ
ع داخل  الَنفاذ  اإىل  الِقراءة/الِقراءات  ا 

َ
َدع

تِجب امُللَغز. 
ْ
امُلح

اإىل  ات، 
َ
الِبداي َفل�صفة  اإىل  َلَقد عاَد مارتن هيدغر 

 القائم 
ّ
ِفي

َ
وعه الفل�ص

ُ
�ْر

َ
ن م

ْ
م  بارمينيد�س �صِ

ّ
َن�س

جود والَزمن 
ُ
ُنوَنة بالتفكري يف الو

ْ
ان الَكي

َ
ي

ْ
على ِن�ص

ز تاأِثري 
ُ
�س على جَتاو

ْ
ت والَقلق، وِباحِلر

ْ
وامَلو

 بارمينيد�س ُهو َدر�صه اّلِذي 
ُ

امِليتاِفيزيقا. وِكتاب

ة �ِصتاء )1942م- 1943م( 
َّ
دا�ِصي

ُ
اأَْلقاه ِخالل �ص

 
َ
ر

َّ
َقر اأن  د 

ْ
ع

َ
ب  )Fribourg�en�Brisqau( فريبورغ  ِبجامعة 

را  فكِّ
ُ
ة م

َّ
يدة بارمينيد�س اإىل الأَمْلاِني ترجمة َق�صِ

.
)24(

يف الإغريق وبالإغريق 

دة 
ْ
و

َ
 الع

َ
َتلَزم

ْ
ا�ص ْدء 

َ
ِبالب اأو التفكري  ْدء التفكري 

َ
اإنَّ ب

ِكتابة  يف  بارمينيد�س  ثقافة  ��راج��ع 
َ
م اإىل 

و�صوفوكل  وهزيود  هومري  اإىل  ِديًدا  وحَتْ ه، 
ّ

َن�ص

واأفالطون...

جود 
ُ
الو َلة  ِب�صِ َد  ��دَّ حَتَ ُهنا،  التفكري،  �صوع 

ْ
و

َ
م

َ
و

دَّ  َ
ح ل  ُه  اأنَّ يان 

َ
ِلب جود 

ُ
بالو والإن�صان  بالإن�صان، 

 "
ّ
احَلِقيِقي ِقيقة 

َ
ح و"مِلَعرفة  بالتفكري  للتفكري 

.)Savoir la vérité du vrai(

ِثريه ِمن َق�صايا 
ُ
ا ي

َ
 مِب

ّ
 البارمينيد�صي

ّ
واإَذا الَن�س

 
ّ
امُل�صتقبلي وعه 

ُ
�ْر

َ
وم الَتْفِكري  ْدء 

َ
ِبب ة 

َّ
اأُنطلوِجي

نذ َن�صاأتها الأُوىل، 
ُ
اأنَّ الفل�صفة، م َل َدِلياًل على  ثَّ َ

م

ة 
َّ
تاِريِخي َفة   �صِ

ّ
الَن�س لهذا  َكما  ٌة، 

َّ
ِبي

ْ
َغر ٌة 

َّ
اإغِريِقي

وع 
ُ
�ر مِلَ ِولَدًة  ْدء، 

َ
الب �ْصبه 

ُ
ي ما  اأو  ا  

ً
بْدء َل  ثَّ َ

م اإْذ 

ِمن  اأكرث  يتوا�صل 
َ
�ص اّلذي   

ّ
ِفي

َ
الَفْل�ص التفكري  يف 

ق.م-   540 ِمن   
ً
ِتداء

ْ
)اب ام 

َ
ع  

ْ
واأَْلَفي خم�صمائة 

ي، َزمن  ن املا�صِ
ْ
ِعينات الَقر

َ
ب

ْ
اأَر اإىل  ق.م(،   560

ِقراءة هيدغر ِلبارمينيد�س.

الأَلفاظ  ا�رته 
ُ

حم يف  هيدغر   
َ
انِتباه َلفَت  وما 

يدة  ة الأُوىل ِمن ال�صْذرة ال�صاد�صة يف َق�صِ
َ
الَثماِني

ِلَهذا  ا  �صً ْ
اأَي ِنيت�صه  ِقراءة  ِبَتاأثري 

َ
و بارمينيد�س، 

  .
ّ
 الَتاأ�ِصي�ِصي

ّ
الَن�س

، اإىل 
ّ

جوع اإىل الَن�س
ُ
 ِمن الر

ّ
د الهيدغري

ْ
اإنَّ الَق�ص

 ذاته 
ّ
 ُهو مَتثُّل ال�ِصياق الإغريِقي

ّ
له الإغريقي

ْ
اأَ�ص

اإىل  ة 
َّ
الإغريقي ِمن  الرَتْجمة  ِبيل 

َ
�ص انِتهاج  ِعند 

م 
ْ
ة وحتقيق فه

َّ
ة، وذلك للتفكري بالإغريقي

َّ
الأَمْلاِني

.
ّ
ِلي

ْ
 الأَ�ص

ّ
ايث للَن�س

ُ
حم

ة، وهي 
ّ
البارمينيد�صي ظة 

ْ
اللَّح هيدغر يف  َث 

َ
ح

َ
َفب

ة يف تاريخ الِفكر الإن�صايِنّ 
ّ
حلظة فارقة ا�صتثنائي

ن �ِصياق ثقايِفّ 
ْ
م اّلِذي �صهد بها َن�صاأة الَفل�صفة �صِ

.
)25(

 
ّ
معريّف اإغريقي

ِبَهذه   ،)Le matin de la pensée( الَتْفِكري"  ح 
ْ
ب

ُ
"�ص

 
ّ
وع التفكري الأُنطلوِجي

ُ
�ْر

َ
ة مَتّثل هيدغر م

ّ
ِمي

ْ
الَت�ص

 
ّ
ِفي

َ
الَفل�ص التفكري  حلة 

ْ
ر

َ
م ِديًدا  وحَتْ جود، 

ُ
الو يف 

�س 
ْ
ل الُنور، وال�َصم

ّ
، اأَو

ّ
قراِطي

ُ
ل ال�ص

ْ
ا- َقب

َ
م

ِميق ِلنِفتاح 
َ
ر الع

ْ
ظة الَفج �صك اأن َتبزغ، حَلْ

َ
على و

�صة 
ْ
ع

َ
د امَلْفُهوم )concept(،  ر لُّ

َ
ل َتو

ْ
َفًة، َقب

َ
جود َفْل�ص

ُ
الو

 
َ
ع

َ
م له 

ُ
وَتوا�ص انِف�صاله  الأُوىل،   )Etant( ود 

ُ
ج

ْ
امَلو

ِمن  الُنور  انِبثاق  ظة  حَلْ ذاته،  الآن  يف  جود 
ُ
الو

ن وَن�صاأة 
ْ
َدث ِلْلَكو

َ
ا ح

َ
�ْصبه م

ُ
ا ي

َ
الُظلمة، تقريبا، مِب

ِبانِبالج  َدث، 
َ

ح اآخر  ِبانفجار  ا، 
ًّ
ِفيزيائي العامل 

عادة 
َ
ظة �ص جود، حَلْ

ُ
ي اإن�صايِنّ نا�صئ للو

ْ
ع

َ
ح و

ْ
ب

ُ
�ص
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وهريقليط�س  اٍه  اجتِّ يف  ِببارمينيد�س  ة 
َّ
باِحي

َ
�ص

 
ّ
ِديَدًة ِبِنيت�صه ُثم

َ
ثَّل ِقراءًة ج َ

اٍه اآخر، َكامُلتم يف اجتِّ

هيدغر...

 
ّ

ال��َن�����س يف  َك��امل��اث��ل  ل، 
ّ
الأَو التفكري  واإَذا 

د 
ْ
ع

َ
ب  

ّ
الهيدغري وبال�صتقبال   ،

ّ
البارمينيد�صي

تمة 
َ
الع داخ��ل  ك 

ّ
يتحر  ،

ّ
الِنيت�صهي ال�صتقبال 

امُلْلَغزة.

�صار": 
َ
الي اإىل  والَفَتيات  ِمني، 

َ
الي اإىل  "الفتيان 

ل 
ّ
َك��اأو  ،

ّ
الِبدائي الُغمو�س  ذلك  َتخت�ر  �َصْذرٌة 

على  امُلنَفِتح  الأُُف��ق  ل 
ّ
ِب��اأو ِديد 

َ
ج م 

ْ
و

َ
ي يف  ر 

ْ
الَفج

د ُقرون.
ْ
ع

َ
 على كانط، ب

ّ
اأر�صطو ُثم

بالغة  ة 
ّ
البارمينيد�صي َظة 

ْ
اللَّح هيدغر   

َ
َفاعترب

ِعْند  وؤُه��ا  ْ
��و ���صَ

َ
و ة، 

َّ
ِري

ْ
َفج ظة  حَلْ نها 

ْ
ِلَكو ال��ِدّق��ة 

اه ِمن... اإىل... َذلك بالجتِّ
َ
ا، و

ًّ
ِلي

ْ
دوثها َظلَّ َلي

ُ
ح

 ،
ّ

ل الهيدغري
ُّ
ة، يف الَتَقب

َّ
ظة البارمينيد�صي

ْ
واإَذا اللَّح

ُكون، اإْذ ِهي 
َ
ي

َ
�ص

َ
ُكون و

َ
ًنا ي

َ
ًنا كان وَزم

َ
َتخت�ر َزم

ِلَتِميل  التفكري،  ْدء 
َ
ب واإمّن��ا  َتْفِكري،  ظة  حَلْ �صت 

ْ
َلي

َدث.
َ

د اّلِذي ح
ْ
ع

َ
دث ب

ْ
ح

َ
ي

َ
الَكّفة اإىل ما �ص

التفكري  اأَي  ة امل�روع، 
َ
ور

ُ
َتت�صّكل �ص ْدء 

َ
الب وِعنَد 

التفكري  يف  التفكري  ��ْدء 
َ
ب اأَو  النا�صئ   

ّ
الَفل�صِفي

اًل 
ُ

وَتوا�ص ا 
َ
بالأُنطلوِجي ا�صتمرارا  ِبامِليتاِفيزيقا 

ا.
ًّ
ا ِبداِئي

ًّ
ِطْفِلي

ورة 
ُ
بال�َر ��اأت��اه( 

َ
)م التفكري  وؤال 

ُ
�ص ِحيل 

ُ
ي َك��َذا 

ِمن  �س 
ْ
ع

َ
الب ة 

َ
ِحكاي رفة 

ْ
ع مِلَ ل 

ّ
الأَو ْدء 

َ
الب هذا  اإىل 

ة 
َ
ر ة امُلَفكِّ

َّ
ل، ِمن ِجينيالوجيا الذات الإن�صاِني

ْ
الأَ�ص

ل  �صِ
َ
ي ��ا 

َ
م ِبا�صتقراء  ج��ود، 

ُ
ال��و ويف  جود 

ُ
بالو

 
ّ
ِفي

َ
الَفْل�ص التفكري  يف  واللَُّغة  الِفكر  نْي 

َ
ب فارق 

ُ
وي

نُهما 
ْ
ي
َ
فارق ب

ُ
ل ول ي �صِ

َ
ا ي

َ
 الَقِدمي وم

ّ
امِليتاِفيزيقي

ء 
ْ
و �صَ ود يف 

ُ
ع

َ
ي اّلِذي   

ّ
الهيدغري التفكري  اأُُفق  يف 

يئة اإىل  ه امُل�صِ
ْ
ْتمته �ِصب

َ
 اأو ع

ّ
 البارمينيد�صي

ّ
الَن�س

 
ّ

ِوي
َ
الُهو اإىل  زائه، 

ْ
اأَج تعّدد 

ُ
مِب الُكّل  الواحد،  ل 

ْ
اأَ�ص

وًدا 
ُ

ج
ُ
و الواِحد  هذا  ِميم 

َ
�ص يف  املاثل   )L’identique(

على   
ً
ِب��ن��اء الخ��ِت��الف  واإىل  وًدا، 

ُ
ج

ْ
و

َ
والواحد م

ن 
ْ
م �صِ َدد( 

َ
)الع زاء 

ْ
وبالأَج الُكّل  اِحد 

َ
بالو ل 

ْ
الَقو

ة الواحد.
َ
ِبْني

ة: ِمن َقِبيل اخل�ِتَ  -  6

 يف امُلوؤَتِلف َوامُلخَتِلف َبينْ ِجينياُلوِجَيا 

ُن�صو�ص  وِجينيالوِجَيا  االأَّول  الَن�ّص 

ِقراءته. 

 
ّ

ال��َن�����س  
ْ

����ني
َ
ب ق��ائ��م  َك 

َ
�����ص��رت

ُ
م اإذْن،  ُه���ن���اك، 

ة ُكّل ِمن اأفالطون وهيدغر 
َ
 وِقراء

ّ
البارمينيد�صي

 
ّ

الَن�س ة 
َ
ِبْني ل 

ّ
الأَو امُل�صرتك  ه��ذا  ��ف��اُد 

َ
م

َ
و ل��ه. 

ده  دُّ َ
َتر عن  الناجت  ِتباكه 

ْ
ار ذاته،   

ّ
البارمينيد�صي

ال�صالف  امِليتاِفيزيقا  ل 
ْ
َلي يف  ال�صتمرار   

ْ
��ني

َ
ب

�ِصيك القادم.
َ
وَنهار الفل�صفة الو

ِب��َذاِت  َها 
َ
�ص

ُّ
َتلب  

ّ
بالَن�س ٌة 

َ
�ص

ِّ
تلب

ُ
م ة 

ْ
احَل��ري وه��ذه 

امِليتاِفيزيقا  اأََث��ر  ِمن  ِخلو  ُهو   
َ

َف��ال �صاحبها، 

و�صوفوكل  وه��زي��ود  هومري  ِم��ن  ُك��ّل  وَت��اأِث��ري 

وبيتاغور  واأناك�صيمان  واأناك�صيماندر  وطالي�س 

تفكريا،  ��ْن��ه 
َ
ع وامُل��خ��ت��ل��ف  ��ني 

ّ
وال��ِب��ي��ت��اغ��وري

ُهو  ول   ،)Doxa( ال�صائد  وامُلعتَقد  َكهريقليط�س 

ه 
ُ
تجاذب

َ
ا ِلَهذه الآثار والَتاأِثريات، اإْذ ي

ً
ذعن مَتام

ُ
م

ا، 
ً
ِعيه ِفْكر

َ
ِعيه وما ل ي

َ
د، ما ي

ْ
- َق�ص ُد والالَّ

ْ
الَق�ص

د 
ْ َ
ال�ر ِجيب 

َ
ع  

ْ
��ني

َ
ب ا  �صً ْ

اأَي ة 
َّ
ُلوِبي

ْ
الأُ�ص ته 

ْ
ري

َ
كح

 النا�صئ.
ّ
ِفي

َ
�صة التفكري الَفل�ص

ْ
ع

َ
ر ور

ْ
ة ال�ِصع

ّ
ْلِمي

ُ
وح

بارمينيد�س   
َّ
اُ�صُطر لتِب�س 

ُ
م الواِحد  مفُهوم  ِلأنَّ 

َ
و

ة. 
َّ
ِري

ْ
ة وال�ِصع

َّ
ِدي

ْ َ
َتنْي ال�ر

َ
اإىل ال�صِتعانة بال�صِتعار

اأفالطون  بعُه  اَتّ اّلِذي  بالَنهج  �َصِبيٌه  ج 
ْ
الَنه وهذا 

ِنيت�صه  ِفيه   
َ
و�صار  ،

ّ
احِل��واِري د 

ْ َ
ال�ر اعِتماده  اآَن 

ر يف 
ْ
د وال�ِصع

ْ َ
نْي ال�ر

َ
ا ب

ً
ْزج

َ
د ُقرون، َكاملاثل م

ْ
ع

َ
ب

َتعاَن 
ْ
 هيدغر اّلِذي ا�ص

ّ
دََّث زراد�صت" ُثم "َكَذلك حَتَ

)هولدرلني  ة 
َّ
ِري

ْ
ال�ِصع ِتعارة 

ْ
بال�ص الآخ��ر  ُه��و 

ونوفالي�س...(،  �صتيفان  وجورج  تراكل  وجورج 

ِعْند   
ّ
الفل�صِفي اأُُفقه  �ِصيع 

ْ
ِلَتو  

ّ
التاِوي َتَقد 

ْ
امُلع مع 

اء 
َ
والأَ�ْصي والعامل  ن 

َ
والَزم جود 

ُ
الو يف  �صه 

ْ
َخو

ت...
ْ
ود والَقلق وامَلو

ُ
ج

ْ
وامَلو

 ،)être est( ود" 
ُ

ج
ْ
و

َ
م جود 

ُ
"الو  ،)IL y a( وجد" 

ُ
"ي

اأو  الخ��ِت��الف  ����َدة 
ْ

ِوح  ،)L’identique(  
ّ

ِوي
َ
ال���ُه���و

نزوى العدد 101 يناير 2020

69

التن��س 

العميق ي�سعب 

احل�سم يف 

القول ب�لبدء 

االأول



جود 
ُ
- و قابل الالَّ

ُ
جود م

ُ
َدة، الو

ْ
الخِتالف بالِوح

لدى  نا�صئة  ة 
َّ
ِفي

َ
َفْل�ص فاِهيم 

َ
م طلحاٌت- 

ْ
�ص

ُ
م ِهي 

ِزيد 
َ
م على  اأفالطون  ر�س 

َ
ح وقد  بارمينيد�س، 

"بارمينيد�س"   
ّ

اِري
َ
احِل��و ِكتابه  يف  يحها  �صِ

ْ
َتو

ا 
ً
تح�ر

ْ
�ص

ُ
م ِفيها  الأقوال  ل 

َ
ب ل، 

ْ
الَقو يل  َتْف�صِ ِعْند 

 الَقِدمي.
ّ
اء بارمينيد�س ِمن الَزمن الإغِريقي

َّ
ُقر

ة 
َ
ِقراء ِمن  َتِفيد 

ْ
امُل�ص  

ّ
الهيدغري ال�صتقباُل  َكَذا 

َ
و

ن.
َ
حق ِمن الَزم ى ونيت�صه يف الاَلّ

َ
الُقَدام

اإىل  ُن�صو�س  حِت����الت 
ْ
ار ��ل، 

ّ
�����ص

َ
امُل��ح يف  ِه��ي، 

ِباأُُفِقِه   
ّ
البارمينيد�صي  

ّ
الَن�س ْدوؤُها 

َ
وب ُن�صو�س، 

 النا�صئ يفتح على اآفاق ِلِقراءات قادمة.
ّ

ِري
ْ
الَفج

���نْي ه��ذه ال���ِق���راءات م��اِث��ل يف 
َ
َك ب

َ
��رت اإنَّ امُل�����صْ

 
ّ

َها الَتاأِويل الهيدغري
ُ
الَتاأِويالت امُلحاِيَثة، واآِخر

 بالتفكري يف التفكري 
ّ

وؤال اخلا�س
ُ
فاده ال�ص

َ
اّلِذي م

ب، 
ْ
بالَغر ا 

ً
ي�ص َتْخ�صِ فة 

َ
الَفْل�ص َن�صاأة  وؤال 

ُ
ِب�ص ذاته 

ان 
َ
ي
َ
ى يف ب

َ
، وبالإغريق الُقَدام

ّ
ب الأُوروِبي

ْ
والَغر

اأنَّ  مفادها  اّلِتي  ِقيَقة 
َ
ِللح اإثباًتا  ْدء 

َ
الب ظة  حَلْ

ت.
َ
ة امَلْنب

ّ
ة اإغريِقي

َّ
ة اأُوروِبي

َّ
ِبي

ْ
الفل�صفة َغر

ذهب يف 
َ
جود ي

ُ
َفًة بالو

َ
َفْل�ص وؤال الإن�صان 

ُ
اأنَّ �ص اإلَّ 

وؤال: َهل 
ُ
ٌه اآخر لل�ص

ْ
ج

َ
ْظهر و

َ
َة اإىل الَت�ْصِميل، ِلي

َّ
امَلاِهي

 
ّ
الإغريقي ارمينيد�س 

َ
ِبب  

ٌ
ِتداء

ْ
اب  

ّ
ِفي

َ
الَفْل�ص للتفكري 

ل 
ْ
َقب ا- 

َ
م على  تفتح  َقْد  ى 

َ
اأُخ��ر ِتداءات 

ْ
اب َلُه  اأَم 

ني 
ّ
والإيوني الإغريق  ِمن  ي  امَلا�صِ يف  ًنا 

َ
َزم عد 

ْ
اأَب

ني 
ّ
ي ِ

ْ
�س وامِل�ر

ْ
د اإىل الُفر

ْ
و

َ
)Les ioniens(، وذلك بالع

 
َ

�س
ْ
اأََلي ني..؟ 

ّ
يِني ني والُهنود وال�صِ

ّ
ابلي

َ
ى والب

َ
الُقَدام

ا 
َّ
�ٌس َقِليل مِم

ْ
ع

َ
نْي الَفل�صَفة والأََدب ب

َ
ِل ب

ْ
�ص

َ
يف الو

 
ّ

 بالَتنا�س
ّ
ِفي

َ
 الَفْل�ص

ّ
ة الَن�س

َ
ث يف ذاِكر

ْ
ح

َ
يدفع الب

م يف 
ْ
احَل�ص َتِحيل 

ْ
�ص

َ
ي  وَقد 

َّ
�ر

َ
َتع

َ
ي اّلِذي به  ِميق 

َ
الع

ل؟
ّ
ْدء الأَو

َ
ل بالب

ْ
الَقو
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لل�َصْذرة   )Jean Paul Dumond( دميون  جمة 

ْ
َتر اأنَّ  ظ 

َ
وامُلالح  -  12

 )Jean Paul Beaufret( بوفري  ِمن  ُكّل  مة 
َ

ج
ْ
َتر عن  خُمتلفٌة  الثالثة 

.)Jean Bollack( وبولك

Peu n’importe d’où je commencerai, en effet là"   - 13
 même je viendrai à nouveau…"
Le Poème de Parménide )Fragment 5(.
لوكرا�س  واإىل  ح��ق، 

َّ
ال��ال يف  اأر�صطو  اإىل  امَل��ع��ايِن  ه��ذه  انتقلت   -  14

 .
ْ

ل احَل�ر ِبيل امِلثال 
َ
)Lucrèce(، على �ص

اإَلهة  ة، 
َّ
وماِني

ُ
الر اِطري 

َ
الأَ�ص يف  الإلهات  ��ِم  هَّ

اأَ ِمن  ِهي  فينو�س،   -  15
اة، 

َ
قة يف احَلي ة اخَلالَّ

َّ
مز اإىل الُقو

ْ
حق َتر  واجَلمال، واأَ�صبحت يف الاَلّ

ّ
احُلب

ة ذاتها.
َّ
ِزي

ْ
م

َ
 بالَدلَلة الر

ّ
ل اإغريقي

ّ
ُلَها الأَو

ْ
واأَ�ص

,"Platon, "Parménide, ou sur les idées, genre logique     - 16
 Traduction Emile chambry, édition électronique, artyuiop.
�س 

ّ
وؤ�ص

ُ
. وهو م

َ
ا َكتب

َ
مل م

ْ ُ
ده اأفالطون يف جم

َ
 اعَتم

ّ
ِليمي

ْ
لوب َتع

ْ
اأُ�ص  -  17

د 
ْ
ع

َ
ب جوُدها 

ُ
 و

َّ
ر

َ
ا�صَتم اّلتي  387 ق.م  ام 

َ
ة( ع

َّ
ِليِمي

ْ
َتع �صة 

ّ
وؤَ�ص ُ

)م ة 
َّ
الأَكاِدمِيي

ها اأفالطون واأر�صطو.
ُ
�ص

ّ
وؤ�ص

ُ
 بها م

َ
لَّم َ

فاته اإىل 86 ق.م. ع
َ
و

.Platon, "Parménide", p14  - 18
.Ibid, p23  - 19
.Ibid, p35 - 20
.Ibid, p44 - 21

.Ibid, p107  - 22
واأر�صطو.  بارمينيد�س  نْي 

َ
ب  

ٌ
دائر وع  �صُ

ْ
امَلو هذا  يف  ار 

َ
احِل��و ّل 

ُ
ج  -  23

ا اأر�صطو َفهو امُلن�صت.
َّ
وبارمينيد�س ُهو امُلتكّلم غالبا، اأَم

,"Martin Heïdegger, "Parménide", in "Œuvres Complètes - 24
 Gallimard, 1982.

 Martin Heïdegger, "Qu’appelle�T�on penser ? ", Traduit  -  25
de l’Allemand par Aloys Becker et Gérard Grauel, presses Uni�

versitaires de France, 1973. )Epyméthée, collection fondée
 par Jean Hyppolite(, p5.
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 1 
اأحيانا، حتت اأ�صوار مدينة اأوروك البي�صاء 

ل ينتهي الوقت، 

الرابط  الوحيد  ال�صارع  و�صط  اأعالمه  َنّك�صا 
ُ
م يظل 

بني ما�صي املدينة وحا�رها 

ا�ر
ُ

مثل جي�س حم

وتظل الأحداث على و�صك اأن حتدث والفر�س على 

اأن تقع وتعفي  اأن ت�صنح واحلياة على و�صك  و�صك 

الزمن من تكراره. 

  2
اأن  اأوروك  مدينة  اأ�صوار  بناء  يف  يفكر  ملن  يلزم 

ويف   ، اأخ���رى  جهة  وم��ن   ، كبرية  بقوة  يحظى 

�صافر  فقد    ، الفكرة  نف�س  حتقيق  اإىل  التطلع  اأفق 

اأنكيدو ملالقاة اأوتنابي�صتم الذي جنا من الفي�صان 

فقد  نف�صه  جلجام�س  يخ�س  فيما  واأما  باأعجوبة. 

ذهب لكي يبحث عن اخللود ثم  يعود حلكم اأوروك 

اأطول مدة ل ميكن اأن تكون ممكنة اإل بالن�صبة لإله 

، لأنها مدة �صا�صعة وتريد "اقتنا�س الزمن كله "..

3
ومع ذلك فكم هو موح�ٌس 

عامٌل يخلو من ال�صاعات، 

ويكتظُّ بالأيام .

 4  
للذكريات،  خ��زان  اإن��ه   ، الزمن  الال�صعور  يجهل 

يتذكر ما ح�صل حرفيا ، قد تكون الأحداث اأحيانا 

غري ذات اأهمية ، جمرد ذكريات ، غري اأنها خلفت 

يف  اأن��ه  الأح���داث  لنا  تقول   ، نف�صية  ج��روح��ات 

حلظة ما من حياتنا حدث ما حدث ، قد ل تكون 

. توجد  ت�صققا  اأنف�صنا  اأنه حفر يف  ،غري  اأهمية  له 

عدة اأزمنة جامدة وهي تطالب باأن يتم العرتاف 

بها واأن ت�صمى لكي ينتهي التكرار ويجري الزمن 

على نحو طبيعي فياأخذ املا�صي مكانه امل�روع 

ويعمل  �صيعود  فاإنه  واإل  ثم  من  حا�را  وي�صري 

كان   . لل�صخ�س  العاطفية  احلياة  ت�صميم  على 

اأنه  غري   ، جماعي  ل�صعور  بوجود  يوؤمن  فرويد 

النف�صي ل�صخ�س ما  اأن يكون اجلهاز  كان يرف�س 

الع�صرية  اأو  ال�صاللة  بتاريخ  ال��ولدة  منذ  متاأثرا 

واأنه   – يوجن  يقول  مثلما   – اإليها   ينتمي  التي 

رغبات   ، املا�صي  �راعات  عن  ف�صال   ، حتددنا 

 ، ال��ولدة  حتى  وقبل  نا 
ْ
والَدي واأح��الم  ومعتقدات 

واأنَّ ذاكرتنا حتمل �صور الوقائع التي وقعت قبل 

قلق  اأ�رى   ، تاأثريها  نعي�س حتت  واأننا   ، جميئنا 

وميتاٍت  ومعارك  ح��روٍب   
َ
روا�صب ونعي�س   ، دائم 

لأنهم   اطالعنا عليها   
ّ
يتم نع�صها وغالبا ما مل  مل 

قدمية  بق�ص�س  اإزعاجنا  وع��دم  اإعفاءنا  اأرادوا 

عبد ال�سالم الطويل*

قيام ال�ساعة

ا�صتدار الزمان كهيئة يوم ُخلق

* كاتب وناقد من املغرب   



ورثة وموؤملة ، غري اأن ال�صمت هو اأكرب بكثري من 

واأبقى  ، فقد �صجل ل �صعورنا كل �صيء،   الكلمات 

غفلة  يف  �صيء  كل  مت  ولقد  �صليما  �صيء  كل  على 

 ، بالزمن  النف�صي  اجلهاز  يرتبط  الوعي.  عن  تامة 

"اأوديب  �صوفوكلي�س  م�رحية  عنه  تعرب  ما  وهو 

النف�صي ولكي ينبني  " ، فلكي يعمل اجلهاز  ملكا 

 : احرتامه  يجب  لالأجيال  لنظام  حاجة  يف  هو 

]على غرار  والدته  يتزوج من  اأن  فالإبن ل ي�صح 

الأخرية  روايته  يف  باطاي  جورج  ذلك  تخيل  ما 

"الأم"[. حينما تزوج اأوديب جوكا�صطا ، اأمه ، فاإن 
مر�صا غريبا �رب املدينة وانقلبت دورة احلياة 

، وتلفت املحا�صيل واأبيدت الغالل واْنتنت ونفقت 

َف اأوديب جمرى 
َّ
املوا�صي وماتت الدواب . لقد حر

تثاأر  للطبيعة وهي  ابن  الزمن هو  اأن  فيما  الزمن 

ْن ينتهكها : فاملر�س النف�صي ين�صاأ ب�صبب عجز 
َّ
مم

يف  كبح  يقع  اأمه.  ج�صد  عن  النف�صال  عن  الطفل 

تعاقب الأجيال ، فال�صخ�س يف�صل يف اأن يتخذ له 

موقعا يف ح�صن الأ�رة ويف الغالب هو ل يتو�صل 

اإىل ال�صتخدام ال�صحيح ملختلف الأزمنة النحوية 

ويظل يف متاهة الال�صعور : اإنه يهذي اإن هو تكلم . 

للما�صي،   بالعودة  عليه  املري�س  يتعافى  ولكي 

لي�س من اأجل تكراره اأو حتى اإحيائه ، بل من اأجل 

التحرر منه ، هكذا ين�صح املحلل النف�صي ، يتعلق 

الأمر بزحزحة اأو بدحرجة الكتل الزمنية املتكل�صة 

، اإن مل ن�صتطع تغيري املا�صي باأن نقراأه على نحو 

تكون  ما   ، النف�صي  التحليل  بح�صب   ، وغالبا  اآخر 

هذه القراءة لوحدها هي ما ي�صمح بتغيري حياتنا . 

93. �س.  اأبريل   ." "ب�صيكولوجي  اآن لوريا ، جملة 

. 3 )بت�رف ( 
بخالف الال�صعور الفردي ، فاإن الال�صعور اجلمعي 

بالن�صبة   ، النا�س  خمتلف  عند  لذاته  مطابق  هو 

الفردي  �صعورنا  ل  يت�صمن  فال   ، يونغ  غ.  لكارل 

اأما  حم��دود،  لذلك  فهو   ، اخلا�صة  جتربتنا  �صوى 

تكن  مل  ذكريات  يت�صمن  فهو  اجلمعي  الال�صعور 

قد اختزنت يف حياتنا اليومية ثم  اإنه بالحدود . 

يذهب يونغ اأبعد بقوله اأنه من ال�روري، من اأجل 

بذاكرتنا  ات�صال  على  نكون  اأن  اليومي  توازننا 

اجلماعية الالواعية ، ومما يدعو للمفارقة اأن هذا 

اجلزء الذي يتجاوز احلياة الفردية ، ي�صمح لنا اأن 

ندخل يف عالقة مع اأ�ص�س جهازنا النف�صي .)ياأ�صف 

فهو  للزمن،  الالج�صدية  اخلا�صية  على  الرواقيون 

اأبدا  يتحول  ول  لالإم�صاك  قابل  غري  الفراغ  مثل 

اإدراك��ه  وي�صتحيل  يهرب  يني  ل  فهو  حا�ر  اإىل 

للم�صتقبل  منتميا  ال�صابقة  اللحظة  يف  كان  فما   ،

للرواقية  ..بالن�صبة  ما�صية  حلظة  اإىل   يتحول 

مرة اأخرى فاإن الزمن ير�صم دائرة وتعيد الوقائع 

لتحدث من جديد وطبق الأ�صل : اأي اأنها تعود عودا 

اأبديا نف�س الأ�صياء. وكل �صيء يعيد ترميم نف�صه . 

فاإننا  كثرية  ب�صنني  موتنا  بعد  اأنه  التنا�صخ  يوؤكد 

�صنعود لنف�س اجل�صد . لقد كان الرواقيون متاأكدين 

الزمن  اأن  وي��رون  �صلفا  مقررة  اأق��دارا  للنا�س  اأن 

�صفحة للكتابة قابلة للقراءة. لبناء اأخالق للحكم 

يخ�س  فيما  الرواقيني  فكرة  تناول  نيت�صة  اأع��اد 

الفل�صفة  من  انطلقنا  نحن  اإن  ...اإننا  الأبدي  العود 

اليونانية ف�صوف جند ن�صقني كبريين للزمن : الأول 

حتكمه الروؤية الدورية ..، واأما اإن نحن احتكمنا اإىل 

لوريا.�س.  اآن  روؤية خطية.  روؤيتنا ف�صوف جندها 

36)نف�صه(.
يحكي الكاتب الإجنليزي )كاتب ولي�س عاملا ( اأنه 

من  كل  وكان  اإليها  –دعي  نف�صه يف حجرة  وجد 

يف  تعرث  قرمزية.  حمراء  اأثوابا  يرتدي  معه  دعي 

ملحا�رة  اإلقائه  وبعد   . لها  فاعتذر  ام��راأة  رداء 

ال�صابة  هذه   : وخاطبه  اأ�صدقائه  اأحد  عليه  اأقبل 

ديديي  اآن�صة  يا  كذلك  اأفلي�س   ، روؤيتك  يف  ترغب 

راآه  فقد  عنه  غريبا  ا�صما  يكن  مل  ؟"و"ديديي" 

املقال:  �صاحب  يقول   . حلمه  يف  فقط   بالأم�س 

فكل  مبدئيا   . التحذيرية  الأح��الم  عن  مثال  هذا 

ي�صتغرق  فهو   ، اآخ��ر  اإىل  مكان  من  يتحرك  �صيء 

وقتا . هذا القانون الفيزيائي الذي يعرفه اجلميع 

املقايي�س  من  العديد  له  ت�صتجيب  الذي  والبديهي 
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�صيء ميكن  ال�صوء( ول  وامل�صافة و�رعة  )الكتلة 

غري   ]...[. ينطلق  اأن  قبل  ي�صل  ك��اأن  يخالفه  اأن 

، فكارل  العك�س  توؤكد  امُلحرية  الأحداث  اأن بع�س 

اأحالما حتث  الذي حلم هو نف�صه  غو�صطاف يوجن 

على اأخذ احليطة ، كان يقول : "اآخذ بعني العتبار 

اأن هنالك اأحداثا تنفلت من �صوابط الزمن واملكان 

للوعي  ]بالن�صبة  لي�س هناك �صيء  وال�صببية، لكن 

�صيء  ول   ، العامل  اأركان  يهز  اأن  ميكنه  املطمئن[ 

قامت   ،  )1905( قبل  من  �صنة  ثالثون   . غريب 

الفيزياء  ثورة علمية حطمت ما كان يعرفه رجل 

]اأما[  م��وج��ود،  احل��ا���ر  "وحده  الكال�صيكية.. 

املا�صي ،]فهو[ غري موجود وامل�صتقبل غري كائن 

بعد " ، الزمن واملكان ن�صبيان مبعنى اأنهما يقبالن 

اخل�صوع لبع�س  التعديالت غري املنطقية . الزمن 

املعرتف به اليوم ، بالن�صبة للفيزياء �صار ي�صكل 

حتديا علميا . بالن�صبة للفيزيائي اأوليفيي كو�صطا 

دوبوغارت ل يوجد املا�صي ول امل�صتقل بل �صكل 

يف  الب�رية  النف�س  تتحرك  حيث  ال�صتمراية  من 

كل الجتاهات ، جريان الزمن وفقا ملا ندركه فيه 

لي�صت له اأية قيمة منطقية ، اإنه ن�صبي . باإمكاننا 

يقراأ  اأن  لذهننا  ميكن  كبري  بكتاب  الزمن  مقارنة 

للفيزياء  بالن�صبة  لكن   ، واح��د  اجت��اه  يف  فيه 

الكوانطية ، فلي�س من امل�صتحيل اأن ن�صع نقطة يف 

 : تقريبا   ، اأر�صطو  ا�صت�صعره  ما  وهو  اجتاٍه   ] ]كل 
بح�صبه ، فاإن وجود الزمن من غري جهاز نف�صي هو 

اأمر م�صتحيل. اإن امتالء الكون هو ماكان قد اأح�صه 

 عن 
ّ

كاتب ولي�س عاملا هو جون كوكتو الذي عرب

ذلك تعبريا اأدبيا : اإن زمن النا�س هو اأبدية منتهية . 

لالأ�صف اأنه لي�س لعلماء الفيزياء �صعراء ول مغنون 

امل�صادفة  ابتكار  من  هو  امل�صتقبل  اإن  يغنون، 

عن  الفيزيائيون  يتحدث   . �صك�صبري  ذلك  قال  كما 

 ، والدميومات  امل�صافات  وعن  وال�صكون  احلركة 

ل  ما  يقي�صون  اإنهم   . والثواين  ال�صنتيمرتات  وعن 

يقبل مل�صا ثم ي�صوغون ا�صتنتاجاتهم يف معادلت 

اأنهم ،  ، لذلك يكون خطابهم �صعب الإدراك ، غري 

خلفها  التي  امل��ع��ادلت  يبدعون  ال�صعراء  مثل 

تعلو على  التي  القاهرة  امل�صاعر   . اخليال  يختبئ 

 ، احلياة  اإىل  النفاذ   . اجلوهر  وتك�صف عن  املنطق 

الألفة بحيث نعتربهما  الزمان واملكان هما  من 

يف غري ما حاجة ، يف الغالب ، اإىل حتليل .

األن غال�س )نف�صه (. 

يقول عامل الفيزياء النظرية كارلو روفيللي:"اأعتقد 

اأن الزمن ] هو [ ظاهرة �صديدة التعقيد ، اإنه لي�س 

الطبقات  متعدد  مفهوم   ] هو   [ بل   ، واحدا  �صيئا 

وي�صتحيل فهمه اإل من خالل النظر اإليه من زوايا 

خمتلفة ". 

ولقد اقت�صاه هذا "النظر اإليه من زواياه املختلفة 

اأن  غري  من  عليه  عاكفا  كله  عمره  ي�رف  اأن   "
ي�صتنفده .

5
راأينا  اأن  �صبق  مثلما  اليوجني،  النف�س  علم  ي�صلم 

ال�صحيقة  الأزمنة  وم�صاعر  م�صاهدات  كل  ب��اأن   ،

خمزونة يف اأعماقنا ، ي�صميها املحللون النف�صيون 

"العقل  اأو   بالال�صعور  واليوجنيون   الفرويديون 

يف  والرغبة  باحليوية  مفعمة  وه��ي    ،" الباطن 

الإفالت من اأ�ر العقل املنطقي لتظهر يف الأحالم 

على نحو حر ، اأو هي  تظهر يف اجلنون على نحو 

مر�صي ، اأوهي  تظهر يف الآداب والفنون على نحو 

جمايل،  وهذا ل يتعار�س مع العلم.

6
عاملا  )لي�س  بورخي�س  لوي�س  خ��ورخ��ي  ي��ق��ول 

"لي�س  اأن��ه  نف�صه  عن  يقول  ومثلما  ولفيل�صوفا 

العربية  ال�صيغة  بح�صب  هو،  بل   ،.. حتى   اأديبا"، 

مع  واأدي���ب  الأدب����اء  م��ع  "فيل�صوف    : القدمية 

يكن  مل   "  : الزمن   عن  حما�رة  يف   ) الفال�صفة 

اأن يتم و�صع غوته و�صيلر يف نف�س  يروق لنيت�صه 

امل�صتوى ] وعلى غرار ذلك، ميكننا اأن  نقول باأنه 

اأنه  ، ذلك  الزمن باملكان  اأن نقرن  الوقاحة  [ من 

اأن نتمكن  باإمكاننا جتريد املكان ذهنيا من غري 

نزوى العدد 101 يناير 2020

73

من اأجل

توازنن� اليومي 

علين� االت�س�ل 

بذاكرتن� 

اجلم�عية 

الالواعية



من ذلك بالن�صبة للزمن .

لنفرت�س باأننا ل منلك �صوى حا�صة واحدة ، بدل من 

خم�س ، واأن هذه احلا�صة هي حا�صة ال�صمع ، حينئذ 

�صيختفي العامل املرئي ] من اأمامنا [ ، مبعنى اأنَّ 

] كما [ �صتختفي معها  ماوية �صتختفي، 
ّ
ة ال�ص

ّ
الُقب

النجوم ... واإن َفقد اأحد ما حا�صة اللم�س ف�صتختفي 

اإلخ.  ] �صفات[ اخل�صن  والغليظ  والأمل�س،  حينئذ 

يف  تكمن  التي  الإح�صا�صات  لهذه  نفتقد  كنا  واإن 

الأنف والأذن ] ول�صت اأدري فيما اإن كان ممكنا اأن 

ن�صتغني عن املكان واأين ميكن [ لعامل الأفراد اأن 

يتوا�صلوا فيما بينهم ، وميكن اأن يكونوا بالآلف 

بوا�صطة  بينهم  فيما  يتوا�صلوا  واأن  باملاليني  اأو 

اللغة . ] واأعتقد اأنه ل�صيء مينعنا من اأن نت�صور 

اأ�صد  اأو  لغتنا  تركيب  م�صتوى  يف  لغة   ] اأي�صا   [
]..كاملو�صيقى مثال[ . ميكن اأن ] نت�صور عاملا [ لن 
يكون فيه اأي �صيء اآخر فيما عدا املو�صيقى، وميكن 

اأن نعرت�س على القول باأن املو�صيقى ] تكون يف 

اإن  اأننا  بيد   .] اآلة   واإىل  ال�صمع  حا�صة  اإىل  حاجة 

نحن فكرنا يف هذه التوليفة  املو�صيقية  اأو تلك ، 

. �صنح�صل  اآلة لكي نت�صورها  اأية  اإىل  فلن نحتاج 

على عامل هو يف تعقيد عاملنا ، عامٌل ينه�س على 

 ] منف�صل  ]وهوعامل  باملو�صيقى  الأف��راد  �صعور 

"اإنها  ، وكما يقول �صوبنهاور  العامل  اإىل  ين�صاف 

عامل يف حد ذاته" ." �صن�صري اإذن اإزاء عاملني،اإنها 

ل  عامل  مع  ن�صري  اأن  اإىل  متحوه  اأو  الزمن  تكثف 

زمن فيه ، يف حني اأن معنى الزمن هو التعاقب . 

يقول : 

نف�صه يف  اإن تخيل كل منكم   ، نف�صي  تخيلت  "اإن 
عن   [  

ُّ
احل�صي العامل  ف�صيتوارى   ، مظلمة  حجرة 

جمالنا الب�ري ، حتى نفقد الإح�صا�س باأج�صادنا، 

فكم نفقد الإح�صا�س بها  ، فمثال اإين ل اأح�س هنا 

املرئي ، كما ل اأح�صني  نف�صي م�صتقال عن  العامل 

مو�صول به، اإل اإِن احتككُت بالطاولة ]اأو [ حينما  

اأمل�صها بيدي ، ] حينئذ[ يح�صل �صيء ما، ما هو ؟ 

رمبا اإدراكات ح�صية ،  رمبا اأحا�صي�س ، اأو اإن الأمر 

الٍت، ب�صيء ما يحدث على 
ُّ
يتعلق بذكريات اأو تخي

اأتذكر بيتا �صعريا لتيني�صون ، وهو من   . اأية حال 

َذ  اإْن  اإْز فلوينغ  "تامي   : التي كتبها  الأبيات  اأوائل 

ميدل اأوف ذ نايت "] "يجري الوقت يف منت�صف 

: حينما  �صعرية جدا  فكرة  تلك  تكون  قد   . الليل"[ 

 الّثابَت للّزمن يجري يف 
َ
ينام اجلميع ، فاإن الّنهر

 ، الف�صاء  يف   ، الأر�صية  الأنفاق  حتت   ، احلقول 

 . ال�صتعارة(  تفادي  ميكن  )ل  النجوم  بني  يجري 

 ، اأق�صد اأنه ل ميكن 
ٌّ
الزمن اإذن هو م�صكٌل جوهري

اأن نغ�س الطرف عنه. ينتقل �صعورنا با�صتمرار من 

حالة لأخرى . وهذا هو الزمن ، اإنه التعاقب. اأعتقد 

اأن بريغ�صون] هو من قال [ باأن الزمن هو امل�صكلة 

اإذا  حله  �صيجد  �صيء  كل   : للميتافزيقا  الرئي�صية 

 حلُّ هذه امل�صكلة ، لي�س هناك من خطر اإن 
َّ
ما مت 

باإمكاننا  اآخر]...[  مبعنى   . امل�صكلة  هذه  حل  مت 

القول دائما ، على غرار ما قال القدي�س اأغو�صطني 

: "]ترى[ ما الزمن ؟ اإن مل ي�صاألني عنه اأحٌد ، فاإين 

عنه  ي�صاألني  اأن  ما   ] اأعرفه  لن  لكني   [ اأعرفه،  

اأحد". ل اأعرف فيما اإن كنا بعدع�رين اأو ثالثني 

الزمن  م�صكلة  حلِّ  من  متكنا  قد  التاأمل  من  قرنا 

هذه".  

7
] تتمثل  " اأعتقد اأن عرثة زماننا   : يقول روفيللي 

يف [ الف�صل الفادح بني التخ�ص�صات ، لذلك ففي 

بني  حوارا  نحتاج  نحن   كالزمن،  معقدة  م�صاألة 

علماء الأع�صاب والفال�صفة والفيزيائيني والأدباء 

برو�صت  ]مار�صيل[  عن  كتابي   يف  .اأحتدث  اأي�صا 

على  يتم  بالزمن  الإح�صا�س  اأن  هي  اأخرى  .نقطة 

م�صحون  مفهوم  فهو  لذلك   ، ]انفعايل[  م�صتوى 

ما  فاإن  لنا  .بالن�صبة  كبرية  بدرجة  بالإنفعالت 

الإ�صارة  غري  من   ] ناق�صا   [ عنه  احلديث  يجعل 

 ،  
ُّ
مير الزمن  اأن  حقيقة  وهي  الزمن  عاطفة  اإىل 

اأنه حتى  اأظن   . فناء  اإىل    ] ] ي�صري  واأنَّ م�صرينا 

بالن�صبة لفيزيائي ، لو ن�صينا هنا اجلانب العاطفي 
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ف�صت�صيبنا احلرية لأننا نتوقع اأن جند يف الفيزياء 

اإح�صا�صا مبرور الزمن ل ميت اإليه ب�صلة ، بل يرجع 

النفعالية.  حياتنا    ] و]اإىل  الع�صبية  بنيتنا  اإىل 

اأعتقد اأن جريان الزمن هنا  ]اإمنا هو [ من تاأثري 

]...[،رمبا  الفيزياء  يف  له  وج��ود  ل  اإذ   ، دماغنا 

ت�صتطيع  الفل�صفة اأن تلقي عليه �صوءا جديدا ]...[ 

هانز  ا�صمه  لفيل�صوف  كتاب  عن  نتحدث  لذلك 

راي�صنباخ" ،]الذي يعتربه[ من "اأف�صل الكتب التي 

فل�صفية  كتابات  عدة  فيه  نقراأ  ]...["اإننا   كتبها 

هي  مبثابة "رد فعل على خوفنا من الزمن " وهي 

 ، واأب��دي  ثابت  هو  "ما  �صعيد  على  الزمن  تتاأمل 

عليه  اأطلق  ما   -" وفاٍن  زائل  هو  "ما  مقابل  يف 

." "عدم تباٍث  ]اليونانيون [  

8
الذي،   ، الزمن  بورخي�س يف حما�رته عن  يقول 

كما لو اأنه  مل يعد يفاجئ اأحدا، فهو قد �صار من 

ما  يقول  ل�صيوران  قولة  اأتذكر   ... والبداهة  الألفة 

اأن  اأن يختفي فال حمالة  اأحد منا  اأنه على  مفاده 

هذه املواجهة �صتوؤدي اإىل اخلراب . يقول بورخي�س 

لزلنا  باأننا   " الزمن  عن  نف�صها  حما�رته  يف 

اأح�صها  التي  تلك  القدمية  احلرية  بهذه  بعد  نح�س 

الذي  املثال  هذا  يف  قاتل  نحو  على  هرياقليط�س 

النهر  ]نف�س[  يف  ي�صبح  اأحد  ل   : دائما  اإليه  اأعود 

لأن  اأول  مرتني؟  ]فيه[  ن�صبح  ل  مل��اذا  مرتني. 

وهو   ، وثانيا   . اجلريان  عن  لتتوقف  النهر  مياه 

ما  فينا  ويثري  ميتافزيقي  نحو  على  مي�صنا  اأم��ر 

 [ ، لأننا نحن بدورنا  الرعب املقد�س  ي�صبه بداية 

 . با�صتمرار  بدورنا  واأننا جنري   ، اأْنُهٍر   ] جمموعة 

هاهنا تكمن م�صكلة الزمن ، اإنها م�صكلة العر�صي 

اجلميلة  الأبيات  هذه  . الزمن يعرب. اأتذكر 

ْل ، فالوقت ين�صحب وي�صحبنا معه ، 
ّ
لبوالو :"لُنَعج

اللحظة التي ]كنت[ اأحتدث فيها ابتعدت عني ".اإن 

حا�ري ،اأو ما كان حا�ري/ قد �صار ما�صيا ، 

 بالكامل ، ذلك اأن 
ّ
ر

ُ
، مْل مي

ّ
ر

َ
غري اأن هذا الزمن الذي م

ة قد حدثت لنا  يف جمرى هذا الأ�صبوع، 
ّ
اأمورا جم

ومع ذلك ، فما زلنا نحن هم اأنف�صنا واأنني حاولت 

اأنكم  واأكيد   ، اأمامكم  امل�صاكل  بع�س  يف  اأفكر  اأن 

الأ�صبوع   خ��الل  هنا  معي  كنتم  باأنكم  تذكرون 

ال�صابق ، فذكرى الزمن تبقى عالقة بالذاكرة ]...[ 

على اأية حال ، فنحن جمبولون يف جزء كبري منا 

من ذاكرة ] كما اأننا جمبولون [ يف جزء ] اآخر [ 

من ن�صيان . 

هناك اإذن م�صكلة الزمن، ورمبا كانت متعذرة على 

احللِّ ،ولكن مع ذلك، فلنتفح�س احللول املطروحة 

حل  لدينا  ثم   ، اأفالطون  اإىل  يعود  الأق��دم  احلل   ،

اأفلوطني ، واأخريا ] لدينا [ حل القدي�س اأغو�صطني 

ذلك   ، الإن�صان  مكت�صفات  اأجمل  يحكي  حل  اإنه   ،

لأين اأزعم اأن الأمر يتعلق باكت�صاٍف اإن�صاينٍّ ، وهذا 

اإنها  ؟  الأبدية  ما   . الأبدية  هو  اجلميل  الكت�صاف 

اأما�صينا  كل  اإنها  بل[   [، اأما�صينا  جمموع  لي�صت 

املا�صي  ك��ل  ال��واع��ي��ة،  الكائنات  اأما�صي  ك��ل   ،

اأين  ثم   ] ] واأين م�صى  ابتداأ  متى  نعرف  ل  الذي 

العوامل  وكل  املدن  كل  ي�صمل  الذي  احلا�ر  كان 

واأخ��ريا  الكواكب.  بني   ] ]القائم  الف�صاء  كل   ،

امل�صتقبل الذي مل يتحقق بعد ، واإن كان يوجد مع 

ذلك")املحا�رات ( .

ما الأبدية ؟ يت�صاءل ...يف نف�س ال�صياق: "يفرت�س 

الالهوتيون اأن الأبدية هي ، على نحو من الأنحاء ، 

] جمرد[ حلظة ] ولكن[ جتتمع عندها هذه الأزمنة 
ن�صتعيد  اأن  ميكن   . ْعِجٍز 

ُ
م نحو  على   ] الثالثة   [

الآخ��ر[  ]هو  بعمٍق   
َّ

اأح�س ال��ذي  اأفلوطني  كلمات 

ثالثة  هناك   "  : اأفلوطني  يقول   . الزمن  مب�صكلة 

اأزمنة وهذه الأزمنة الثالثة هي باأجمعها احلا�ر 

اأتكلم  التي  اللحظة   ، الراهن  احلا�ر  هو  اأولها   ،

اأ�صبحت  لأنها  فيها  تكلمت  التي  اللحظة  اأو  فيها 

وهو   ، اآخ��ر  حا�ر  لدينا  ثم   ، للما�صي  منتمية 

حا�ر املا�صي، والذي ن�صميه الذاكرة ، ثم حا�ر 

 ، فيه  ناأمل  الذي  امل�صتقبل وهو  ثالث هو حا�ر 

على نحو ما ، ونتوج�صه" . 
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9
الع�ر  منذ  الزمن  تاريخ  بورخي�س  ي�صتعر�س 

اليوناين ومن خالله نعرف اأن اأفالطون قد 

اأنه ال�صورة  عنه  وقال  الزمن  عن  فكرة  لنا  "قدم 
بكائن  بالأبدية،  بداأ  فالزمن  لالأبدية،  املتحركة 

يف  ينعك�س  اأن  يريد  الأب��دي  الكائن  وهذا   ، اأب��دي 

كائنات اأخرى ، غري اأنه ل ميكن اأن يفعل هذا يف 

اأبديته ، بل يتعني عليه اأن يفعل هذا يف التعاقب  ، 

اإن الزمن هو ال�صورة املتحركة لالأبدية على نحو 

ما . يقول لنا املت�صوف الإجنليزي الكبري ويليام 

ة، فاإن نحن اأعطينا كلية 
َّ
ُة الأبدي

َ
باليك "الزمن ِهب

يف  ونفنى،  ُق 
َ
ح

ْ
ُن�ص ف�صوف   ، واحدة  مرة  الكينونة 

حني اأن الزمن هو ِهبُة من ٍهباِت الأبدية . تتيح لنا 

الأبدية هذه اخلربات بالتعاقب ، فلنا الأيام والليايل 

والإح�صا�س  والذاكرة  والدقائق  ال�صاعات  ولنا   ،

كيف  جنهل  الذي  امل�صتقبل  لدينا  ثم   ، باحلا�ر 

�صيكون حتى اإن كنا نهج�صه ونتوج�صه" .

10
لدينا كل ما�صبق ، متعاقبا، لأننا لن نطيَق الثقَل 

ِل لكينونِة الكون 
ُّ
 املتعّذر على التحم

َ
ْطم

َّ
الباهَظ ، الر

كله. �صيكون الزمن ِهبٌة من الهبات التي ت�صمح لنا 

بالعي�س يف التعاقب . 

يقول �صوبنهاور باأنه من ح�صن احلظ بالن�صبة لنا 

اأن ينق�صم وجودنا اإىل اأيام وليايَل ، واأن يقطع ذلك 

بالنوم ، ن�صتيقظ �صباحا ، نقيم النهار ثم ننام ] 

ليال[، فاإن مل يكن هناك نوم ف�صيكون العي�ُس اأمرا 

 يف متعنا ، لن يكون باإمكاننا 
َ
ل يطاق ، لن نتحّكم

اإطاقة كلية الكينونة . فلقد منحنا كل �صيء ، لكن 

بالتدريج . 

يتجاوب التنا�صخ مع فكرة قريبة من هذه ، فقد نكون 

النباتات  وكل  املعادن  كل  احللوليون،  يقول  كما 

واإن كنا ل نعرف هذا حل�صن   ] ] حتى  واحليوانات 

احلظ ، وحل�صن احلظ ]اأي�صا[ اأننا ن�صدق بالفردانية 

واإل ف�صوف نرزُح ونْهلُك حتت هذه العرامة . 

 11 
- نعود مرة اأخرى اإىل "القدي�س اأغو�صطني ". يقول 

 مب�صكلة 
َّ

بورخي�س : ل اأحد – فيما اأت�صور - اأح�س

حول  الت�صاوؤل   ] هذا  نف�صه  على  ] وطرح   ، الزمن 

الزمن ، على نحو اأ�صد احتداما منه . يقول القدي�س 

اأغو�صطني باأن روحه حترتق من معرفة ما الزمن ، 

وهو يتمنى من اهلل اأن يك�صف له عن ماهية الزمن 

من  يتمكن   ] لن   [ لأن��ه  بل  عبثي،  بدافع  لي�س   ،

 ، ال�صوؤال الأ�صا�صي  اإنه   ، اأن يعرفه  العي�س من غري 

اأو كما �صيقول بريغ�صون ]فيما بعد [: اإنه "امل�صكل 

اأغو�صطني  القدي�س  يعرب   . للميتافزيقا"   
ُّ

اجلوهري

عن كل هذا بحرارة . 

12 
"العقالنية'  الرثثرة  هذه  من  الآن  دعنا   

ال�صاعة  "اقرتبت   : الكرمي  ال��ق��راآن  يقول  اململة. 

وان�صق القمر "

13
اأنه ل يتعاقب واإن كان  اأي   ، الزمن  هنا ل يتوىل 

يفعل  اإذ  فهو   ، الوقت  طوال  اخللف،  اإىل  ين�صحب 

نعي�س يف عامل  اأننا  لو  وكما   ،   " معه  "ي�صحبنا 
فارغ من جهة اأخرى  وبالزمن ،  اإذ ل انتقال فيه 

اإن كان هناك  الزمن احلقيقي، وحتى  �صاأن  �صاأنه 

زمن �صبيه  فهو من غري ما�س ول م�صتقبل  ، زمن 

حت�س   ، اآخر  زمن  اإىل  م�صاجينه  وليحمل  مير  ل 

نف�صك فيه حبي�صا لزمنية حديدية ، ل تنفك تعود، 

وتبقى اأمامك، حتدق فيك مبنتهى الوقاحة ، نف�س 

الأعياد والأ�صاطري والفولكلور ... ول تاريخ اأي�صا 

لالأطفال  الأج��داد  يحكيه  الذي  ذلك  لالأ�رة  حتى 

وي�صهد على كون اأن ثمة انتقال ما قد ح�صل ولو 

حت�س  يجعلك   للذاكرة،  انتقال  اأو  بيولوجيا  كان 

ن�صيان  يف  ما  رغبة  واأن  بالفعل  مير  الوقت  باأن 

املا�صي ، اأو يف "ت�صغيله " ع�صاه اأن يتغري ، لأنه 

يزعج حينما يعود ثم يبقى ول يرحل .
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14
باملنا�صبة ، فلي�س الال�صعوروحده هو الذي  يجهل 

اأفلتت  التي  العربية  الأنظمة  حتى  بل   ، الزمن 

تذكرنا  اإنها   ، العربي  للربيع  الأوىل  املوجة  من 

كانت  اأنها   حني  يف   ، مهمة  اأنها  تعتقد  باأحداث 

حتمل  تكررت  اإن  وه��ي   ، زمنها  يف  مهمة  رمب��ا 

م�صرينا  اجتاه  على  واأبقت  وجودنا  من  جمودات 

ونفو�صنا  وبلدنا  ج�صدنا  على  وانعك�صت  هو  حيث 

�صور  وانك�صارات.  و�صقوقا  تكل�صات  فاأك�صبتها 

تقول  نف�صية  و�صدمات  �رية  جروحات  حتيي 

حدثا  فاإن  حياتنا  من  معينة  حلظة  يف  باأنه  لنا 

)ل اأهمية له يف غالب الأحيان( ، قد حدث ، واأننا 

التقينا بامل�صتقبل ، لكنه مل ي�صفنا ، بل حفر فينا 

�صدوعا و"اأغلق " علينا اأزمنة مندثرة ، ل م�صتقبل 

فيها ،  بل هي  ُكتٌل  من الزمان متوّقفة تطالب باأن 

يتم حتليلها لكي يتوقف التكرار ويجري الزمن من 

مكانه  املا�صي  فياأخذ  طبيعي  نحو  وعلى  جديد 

اإىل  حتتكم  اإنها  وامل�صتقبل.  احلا�ر  ثم  الطبيعي 

الأنبياء  حتى  يع�صها  مل  زمنية  واأنظمة  حتقيبات 

للما�صي  العودة  على  املري�س  يحث  فرويد  .كان 

 ) النف�صية  )اأو حياته  النف�صي  لكي ل يبقى جهازه 

متاأثرا منذ امليالد بتاريخ ال�صاللة وتاريخ الع�صرية 

ال�راعات  حت��دده  اأن  اأو   ، املا�صي   " و"تاريخ 

ورغبات والديه وحكامه قبل حتى الولدة . 

  15
الراهنة ؟ هي اللحظة التي تنطوي  ماهي اللحظة 

الكثري  وعلى  الراهنة  اللحظة  م��ن  القليل  على 

�صيء  من  ول  احلا�ر  والقليل من  املا�صي  من  

امل�صتقبل  .

16
تناول الفال�صفة القدامى بالدرا�صة العنا�ر التالية 

واحلركة  وامل��ك��ان  وال��زم��ان  وال�صورة  امل��ادة   :

الزمن عندهم  املتناهي..  املتناهي وغري  واخلالء 

الألو�صي  ح�صام  لنا  )يقول  وحم�صو�س  م�صخ�س 

والفل�صفي..  الديني  الفكر  يف  :"الزمان  كتابه  يف 

حول  فل�صفية   م�صاكل  عدة  "..ون�صجوا    )2005
الالهوتيني  ق���راءات  يف  لحقا  �صتظهر   ، الزمن 

والفال�صفة اليهود وامل�صيحيني والإ�صالميني" . 

يف  ا 
ّ
ِح�صي الزمن  جند  فاإننا  الكتاب  وبح�صب   

وله  املو�صوعية  �صفة  له   ، امليثولوجي  التفكري 

فهو  نهائيا  ل  كان  اإن  وحتى   ، احلقيقي  وج��وده 

مظهر من مظاهر الوجود الب�ري . ثم مع اأفالطون 

"امل�صاكل  تن�صاأ  ومعها  واملدار�س  املذاهب  تبداأ 

الفل�صفية" مثل الفرق بني الأزلية التي هي دميومة 

وثبات اأو مدة وجود "الثابت الالزماين ، مثل اهلل 

مقيا�س  هو  ال��ذي  الزمان  وب��ني  الأوىل  وامل��ادة 

يقا�س  كيف  م�صكالت  كذلك  التغري،  اأو  احلركة 

 مت�صل اأم هو 
ٌّ
الزمن وما هي مكوناته  وهل هو كم

كم مت�صل؟ وما عالقته  باملادة ومظاهره الأخرى 

اأم  كاحلركة واملكان ثم هل للزمن وجود حقيقي 

هو جمرد ت�صور ذهني اأم هو مدرك ذاتي ؟  اإلخ

جديدة  م�صكالت   وظهرت   املذاهب  "تعددت  ثم 

وحلول جديدة للم�صاكل القدمية وهكذا حتى و�صل 

الأمر يف اآخر فرتة الن�صج للفكر الفل�صفي الإ�صالمي 

من  ]...[ حدا كبريا  املو�صوعي  الفكر  اأ�صحاب  مع 

على  بال�صتناد  الباحث   تو�صل    ...   " التعقيد 

متفرقة  اإ�صارات  على  وبالعثور  الفل�صفة  موؤرخي 

للمذاهب  وم�صنفني  ناقلني  بعدة  و"بال�صتعانة 

اأو  اأو الديني  – �صواء مبعناه اللغوي  حول الزمان 

الفل�صفي اإىل اأن ي�صع الت�صنيف التايل :

اأفالطون واأتباعه  1.مذهب 
اأر�صطو واأتباعه 2.مذهب 

اأفلوطني واأتباعه    3 . مذهب 
4. مذهب املتكلمني يف الأديان ال�صماوية الثالثة.

يف�صل  اأن  حاول  القراءة  لتي�صري  منه  وحماولة 

يجعل  ذل��ك  وك��ل  مقارنات  يقيم  واأن  اأحيانا 

مرجع  اأنه  غري   ، )بالتاأكيد  "مرجعا"  كتابه  من 

عوي�س ، ..( . 
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هناك �صيغة جوهرية تكاد اأن تكون حا�رة يف 

للحركة  اأكان مقدارا  �صواء  ، فالزمن،  كل املذاهب 

اأوكان مقيا�صا لوجود ال�صي ء" اأو كان هو احلركة 

ذريا  اأك��ان  و�صواء  "اأوليا"  اأك��ان  و�صواء  نف�صها. 

هذه  جميع  ف��اإن    ، مت�صال  اأو  منف�صال  كما  اأو 

ول  املو�صوعية  ]بامل�صادفة؟[  "تعرُف  املذاهب 

فيما  اأما  ذاتيا.  الزمان  ت�صور   مدر�صة  فيها  جند 

وهل  لتناهيه  اأو  تناهيه  عن  باملجادلت  يتعلق 

ل�صيءغري   ، بالفعل  كامال  وجودا  حتقق  اأن  ميكن 

اأق�صى درجات  متناه فاإنها تبلغ يف الفكر القدمي 

ومقارنتها   ]...[ والحتمالت  وال�صتنفاذ  التعمق 

" ] كانْط[ ، مثال ، ومعاجلته  "كانت  مع نقائ�س 

لأدلة وجود اهلل فاإنه �صيجد هذه النقائ�س ، ماهي 

كتابه  يف  ذك��ره  ما  واأن   ، في�س  من  غي�س  اإل 

وحجج فريقي  الزمان  "عن  اخلال�س  العقل  "نقد 
اإذا  تب�صيط  اإل  ، ما هو  اأو بحدوثه  القائلني بقدمه 

قورن مبعاجلة الأقدمني. 

ت�صاءل الفال�صفة اليهود  وامل�صيحيون وامل�صلمون : 

1َ. ملاذا اختار] اهلل[ زمنا بعينه اأوجد فيه العامل ؟ 

العامل  بداية  مع  ابتداأ  )الذي  الزمن  قبل وجود   .2
اأيام   6 اأوجده اهلل  يف  اأين كان وملاذا   ) وحركته 

؟وهل للعامل ولزمانه نهاية اأم هو ل نهاية له على 

غرار اهلل؟ 

هل اهلل خلق العامل يف زمن حمدد اأم اأنه )العامل ( 

كائن ل زماين ي�صارك اهلل يف ل زمنيته ؟ 

مل جتب الكتب املقد�صة عن هذه الأ�صئلة اأو اإنها مل 

اأن  غري   ، عنها  فل�صفية  اإجابات  تقدمي  على  تعمل 

] الكتب [، وجدوا  اأن املوؤمنني بهذه  ما حدث هو 

عن  البحث  اإىل  ثم  طرحها  اإىل  م�صطرين  اأنف�صهم 

اإجابتهم ، يف مقدور الباحث  اإجابة عنها ، وهي، 

هي  جمرد اجتهادات وتاأويالت تعك�س وجهة نظر 

ومقاربات . 

ف�صفر التكوين يتحدث عن اإيجاد العامل يف 6 اأيام 

)ولكننا ل ميكن اأن نعرف ملاذا 6 اأيام (. 

يح�صم املوؤلف :  "تتكون ] تتكلم [ الكتب املقد�صة 

عن اأ�صل العامل وعن الزمان وعالقته باهلل ب�صكل 

الإجتهاد  للمذاهب  املجال  يرتك  مما  حمدد  غري 

فيما بعد .

واأما يف  القراآن واحلديث

فالباحث ي�صرياإىل �صيئني : هناك ن�صو�س تتحدث 

اأم من  اأوجده اهلل من مادة   اأ�صل العامل وهل  عن 

عدم ؟ ون�صو�س اأخرى تتعلق بفكرة التوقيت وهل 

اهلل ين�صحب عليه الزمان اأم ل ؟ 

اأيام  �صتة  يف  والأر�س  ال�صماوات  خلق  الذي  وهو 

وفقا ملا قالته الأديان ال�صابقة  فما قاله املوؤلف 

اليهودية  يف   " اأي��ام  "�صتة  الزمنية  الفرتة  عن 

وقد  اأي�صا.  الإ�صالم  يف  جنده  ما  هو  وامل�صيحية 

ولكن   ، فقط  اأي��ام  �صتة  ملاذا  الالهوتيون  ت�صاءل 

ي�صرتح يف  اهلل مل  فاإن   ، التكوين  �صفر  على عك�س 

اليوم ال�صابع ، بل ا�صتوى على العر�س ، اليوم هنا 

ي�صاوي األف �صنة من توقيتنا وجند عند املف�رين 

اختالفات حول من بداأ يخلق يف اليوم الذي ا�صرتاح 

فيه ثم هل ا�صرتاح يوم ال�صبت اأم يوم الأحد ؟...

17
اأن  اأنرتبولوجية  نظرية  اأف���ادت  فقد  علينا  م��ا 

 ، الأوىل  اللحظة  ، بدل احلديث عن  الأول  الإن�صان 

، مثلما تر�صخ يف  ؟ (- مل يكن  الذي -)من خلقه 

بقدر   ، ، ولحتى مقاتال  ، �صيادا  الأذه��ان لحقا 

ما كان طريدة ، لقد كان جمرد طريدة ،  فالنظرية 

ن�صاأت  التي  التقليدية  القناعة  تنفي  اجل��دي��دة 

الإن�صان  اإىل  تنظر  م�صيحية   / يهودية  عقيدة  عن 

البداية  منذ  ون�صاأ   ، �ريرا  كان  باعتباره  الأول 

منطويا على نزعة عدوانية مبيتة ، جمرما وقاتال 

القناعة غري  اأن هذه  تاأكد لحقا  ولقد   . بال�صليقة 

�صحيحة ، ل�صبب خا�س وهو اأن الإن�صانية تطورت 

بع�س  يرى  وهكذا   ، القتل  عرب  ل   ، التعاون  عرب 

من  ك��ان  الأول  الإن�صان  اأن  الأنرتوبولوجيني 

اأحجام  تقتن�صها �صباٌع من  التي  الطرائد  ف�صيلة 
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الّدببة والقطط الوح�صية وغريها من اآكالِت الّلحوِم 

 .

18
 ،" "مقدمات يف تاريخ الزمن  األقى هايدغر در�س 

�صنة 1925 ، وهي ال�صنة التي اأعقبت انتهاءه من 

حترير كتابه الأطروحة "كينونة وزمن")1924(. 

مل  �صاحبه  اأن  هو  الدر�س  هذا  اأ�صالة  ي�صكل  ما 

اأو هو مل  ي�رع يف اخلو�س يف م�صاألة الكينونة ، 

م�صاألة  يف  التفكري  خالل  من  اإل  اأ�صال،  يطرحها 

 
َ
ّثُل جوهر

ُ
الزمن )الذي قال عنه بريغ�صون باأنه مي

امليتافزيقا وملاذا هو- هيدغر -  يوؤ�ص�س للكينونة 

الوجود  �صوؤال  يجعل  اأومل��اذا  العدم  من  انطالقا 

عند  ولكن   ) ؟  امليتافزيقا  م��ن  انطالقا  يطرح 

العودة  اإىل  م�صطرا  كان  الق�صية  هذه  يف  تفكريه 

حول  الدر�س  اأن  اأي   ، هو�رل  فينوميولوجيا  اإىل 

الزمن ، كان يت�صمن اإجابة عن ال�صوؤال : وملاذا هو 

يعود اإىل الفينومينولوجيا حتديدا ؟ اأنه يعود اإليها 

اأغفلت طرح �صوؤال الكينونة،   لكي ي�صري اإىل كونها 

فيما هي ت�صع اأر�صية طرحه . 

19
 من 

َّ
فاإنه ل مفر للزمن هنا،  ولكن مبنا�صبه ذكره 

ذكره ثم اإغفال اإثارة ق�صية ال�صاعات باعتبار اأنها  

كانت –ولتزال – ت�صكل �صناعة )�صابقة اأم لحقة 

اأجل  قيا�س الزمن  اإل من  ؟ للزمن( ،فهي مل تربز 

على  يعمالن  وجتربة  – كنظر  الزمن  اأن  مبعنى   .

تقدم املعرفة ، كان اأمرا �صابقا وكانت ال�صاعة اأمرا 

لحقا ، ثم اإننا كلما فكرنا يف مثل هذه ال�صناعة 

وا�صتح�رنا  اإل  مثال،  الإ�صالمي  الرتاث  اإطار  يف 

باعتبارها  غريها  وكثري  املائية  ال�صاعات  تلك 

 ، الهند�صة  علم  هو  خا�س  لعلم  تطبيقية  ظواهر 

)"ذاتية  الأوتوماتيكية  الآليات  كل  ي�صمل  الذي 

احلركة "(والتي تت�صمن اأي�صا كل التقنيات الدقيقة 

يف  واآلت  حاذقة  واأدوات  بارعة   " "مواعني  من 

عليه  ا�صطلح  ما  كل  واخت�صارا   ،... الدقة  منتهى 

احليل  ب�"علم  الإ�صالمية  القرو�صطية  الهند�صة  يف 

كان له تاأثري كبري وغري مبا�ر على قيام  "الذي 
الثورة ال�صناعية يف اأوروبا )هذا وقد اأدخل العلماء 

امل�صلمون تقنيات اأخرى ، اإن كانت اأ�صد تعقيدا من 

للتطبيق"  "قابلة  كانت  فاإنها   ، النظرية  الناحية 

" هو معيار تقدم املعرفة  "التطبيق  فلقد كان   –
اأ ل "النظر " .. ولقد كانت ال�صاعات �صناعة فعلية 

 " نظريني  لعلماء  ورقية  "اإن�صاءات  جمرد  ولي�صت 

فقط ، فقد كان التطبق / اأي النفع هو املعول عليه 

عند العرب ولي�س "النظر " – الذي يغني العلم ( . 

اأننا كلما ذكرنا هذا  اإليه هنا  ومما جتدر الإ�صارة 

ُثل اأمامنا خمطوط 
َ
العلم يف مثل هذا ال�صياق، اإل وم

الثالثة اأبناء مو�صى بن  " لالإخوان  احليل  "كتاب 
�صاكر باعتباره يت�صمن تعريفا وافيا بهذا العلم ، 

وعدنا ، بناء على ذلك ، اإىل القرن التا�صع امليالدي 

، غري اأن الأمر املفاجئ حقا ، اأن ابن خلدون ، وهو 

يبدو مت�صككا وغري   ، اأنه  اإل  من يذكر كل هذا  - 

�صلٍم، من باب الت�صليم حتى - باأن يعود املخطوط  
ُ
م

بالفعل اإىل الإخوان الثالثة اأو حتى اإىل اأبيهم، فهو 

الغريبة  ال�صناعات  من  "يت�صمن  باأنه  عنه  يقول 

واحليل امل�صتطرفة، كل عجيبة ورمبا ا�صتغلق على 

الفهوم ب�صعوبة براهينه الهند�صية )...( وهو باأيدي 

النا�س )الذين (ين�صبونه اإىل اأبي �صاكر )ولكن ( اهلل 

تعاىل اأعلم " ، لذلك دعنا من اأبي �صاكر هذا ودعنا 

الفلكي  العامل  هو  ها  عنهم  ف�صال  اإذ   ، اأبنائه  من 

 " "تاغ  " و�صاعتيه القائمتني على نهر  "الزرقايل 
الأو�صاف  تهمنا  ثم  بطليطلة منذ العام 1080م، 

اجلزري"  ال����رزاز  "ابن  ك��ت��ب  ت�صمنتها  ال��ت��ي 

ال�صاعات  ي�صفان  حيث   ،  " ال�صاعاتي  و"ر�صوان 

املائية باأنها �صاعات �صخمة ، تتكون يف منوذجها 

الأ�صلي من �صا�صة برونزية )اأو خ�صبية ( ، يف اجلهة 

م�صنوعة  وهي  الأبراج  دائرة  تقوم  منها  العلوية 

معا  ل  يبدو  �صار  حتى  تطريقه  مت  نحا�س  من 

وم�صقول . تنق�صم الدائرة املذكورة اإىل اثنتي ع�ر 

ق�صما. داخل هذه الأبراج توجد دائرتان من زجاج 
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متثالن ال�صم�س والقمر ، بالإمكان تدويرهما يوميا 

طفَّ 
ْ

يف موقعهما ال�صحيح . حتت دائرة الأبراج ا�ص

واملزدوجة  الأحادية  الورقية  الأب��واب  من  لٌق 
ْ
في

من  قام هالٌل   ، املزدوجة   ، الأوىل  الورقة  اأمام   .

فتحيطها   ، الأحادية   ، الثانية  الورقة  اأما   . ٍة  ف�صّ

 ، يكمن 
ٌ
قر

َ
ِن�صُف دائرٍة ، وينه�س على جانبها �ص

 .
ٌ
ْنج علٌق عليها �صِ

ُ
ة م

ّ
داخل ِم�صكاٍة ، وحتته مْزهري

ُة ال�صاعاِت فيقُف خم�صُة مو�صيقيني : 
َّ

اأما على ِمن�ص

 . 
ٌ
ّناج

َ
الني ونافخني على البوق و�ص

ّ
طب

ثم  الفجر،  عند  دوران��ه��ا  الأب���راج  دائ��رة  تبداأ 

الأب��راج  اأحد  يغيب  اأن  اإىل   ، ذلك  بعد   ، تتواىل 

وحترك  اإل  اآخر   
ٌ
ج

ْ
ر

ُ
ب اأ���ْرَق  ،وكلما  الأفق  وراء 

بعد  الأب��واب.  اأمام  من   
َّ
مر ثم  بانتظام  الهالل 

تكون  مثال  الأول��ني  البابني  اأم��ام  من  م��روره 

الباب  ، وبعدئذ تنفتح ورقتا  اكتملت �صاعة  قد 

الباب  يدور  فيما   ، لوي 
ُ
الع ف 

ْ
النِّ�ص ، يف  الأول 

تنحني  فيما   ، مغاير  بلون  يظهر  الذي  الأ�صفل 

ال�صقور ثم تفرد اأجنحتها ثم تن�رها وقبل اأن 

بكرة  منقاره  من  منها  واحد  كل  يرمي  حتلق 

 دائرة الأبراج التي 
ُ
ْنٍج . وفجاأة ت�صاء

ِّ
على ال�ص

تكون قد دارت 180 درجة يف اليوم ثم انفتحت 

كل الأبواب العليا وحتركت كل الأبواب ال�صفلى 

عزفت  ثم  الدائرتان  واأ�صيئت  ��اوره��ا 
َ

حم يف 

اجلوقة املو�صيقية ثالث مرات )مرة يف ال�صاعة 

التا�صعة  ال�صاعة  على  ومرة  �صباحا  ال�صاد�صة 

ومرة يف منت�صف الليل (. 

تاريخ  يف  زئبقية  اأخ��رى  �صاعات  اأي�صا  وثمة 

، وتوجد  الإ�صالمي  العامل  ال�صاعات يف  �صناعة 

اأ�صال  كتب  الذي   " الفلكية  "املعرفة  كتاب  يف 

من  وتوجيه  باإيعاز  1227م،  �صنة  بالإ�صبانية 

األفون�صو الق�صتايل العا�ر )  وجدنا تعليقات عن 

الكتاب باللغة العربية ( والكتاب ي�صمل اأو�صافا 

لثالث �صاعات ، منها ، مثال ، هذه ال�صاعة التي 

 ، وهي   ، خ�صب  من  كبرية  اأ�صطوانة  هياأة  تاأخذ 

مثلما جرى تركيب اأجزائها باإحكام، جرى اأي�صا 

اجلزء  وينق�صم  ه��ذا   . الإح��ك��ام  بنف�س  اإغالقها 

حجرة  ع�ر  اإثنتي  من  ال�صاعة  لهذه  الداخلي 

تركيب  مت  وقد   ، عربها  الزئبق  يجري  �صغرية 

كبري  دولب  اإىل  العائد  املحور  على  الأ�صطوانة 

ال�صاعة طاقتها على احلركة ويوجد  ت�صتمد منه 

اأ�صنان  على املحور نف�صه تر�س يتكون من �صتة 

مع�صقة ، مع 36 �صنا اآخر من خ�صب ال�صنديان .  

دورة كاملة كل  الّزئبِق  واأ�صطوانُة   
ُ

الرّت�س ينهي 

املائية  ال�صاعات  تت�صمن   . �صاعات  اأرب��ع   
ّ
متم

خزانات مياه وعوامات واأحوا�س وقنوات اأخرى 

واأنابيب ، وهي ت�صتمل على تنظيم دقيق حلركة 

�صكل  ذات  �صفيحة  ميالأ  الذي  و�ريانه  املياه 

اإط��الٍق  بوا�صطة  املو�صيقيون  ويعزف   ، دائ��ري 

اأخريا   و�ريع . ومما يجدر ذكره 
ٍّ
للمياِه فجائي

اأن مثل هذه ال�صاعات ظهرت يف العامل الإ�صالمي 

مبقايي�صها   ، امليالدي  ع�ر  احلادي  القرن  منذ 

 – الزئبقية  اأو  املائية  ال�صاعات  من  الأ�صغر 

التي  بتلك  قورنت  ما  اإذا  ودقتها  بجودتها  لكن 

)ميكن   " الفلكية  "املعرفة  كتاب  يت�صمنها 

الف�صول  خا�صة   ، اجل��زري  كتاب  اإىل  العودة 

الأربعة الأوىل  ( . 

20
اهلل  خلق  ي��وم  كهيئته  ا�صتدار  قد  ال��زم��ان  "اإن 
النعت  ويف  �ريف(.  ")حديث  والأر�س  ال�صماوات 

"ا�صتدارة " اإ�صارة �صمنية اإىل �صكل الكون ، وبدوره 
املكان امل�صتدير على غرار باقي الأجرام ال�صماوية 

، وثبات ذلك عرب تاريخ الكون اإىل قيام ال�صاعة.         

نزوى العدد 101 يناير 2020

80



نزوى العدد 101 يناير 2020

81

الأنا،  كتابات  يف  يدرج   
ّ

ن�س ة 
ّ

اخلا�ص ة 
ّ
اليومي

Bé� ة بياتري�س ديدياي
ّ
 وتعتربه الّناقدة الفرن�صي

 وليد القرن الّتا�صع ع�ر بامتياز، 
)atrice Didier  )1

ة انطالقا 
ّ
الّتاريخي ته 

ّ
خت لن�صوئي

ّ
اأر علما واأّنها 

ة ارتبطت ارتباطا 
ّ
نة اأوروبي

ّ
من ا�صتقرائها ملدو

املخ�صو�صة،  ��ة 
ّ
الأوروب��ي ب�صياقاتها  ع�صويا 

اعتنت  ة. ولئن 
ّ
الّثقافي اأو  ة منها 

ّ
الّتاريخي �صواء 

 Intime احلميم   /  
ّ

اخل��ا���س مفهوم  مبناق�صة 

نظرها  يف  البّتة  ي�صمح  ل  ف�صفا�صا  باعتباره 

Dia� ة
ّ
اليومي لكاتب  الفكرية  احلياة   با�صتبعاد 

riste ف�صال عن اإق�صاء الآخر مبا هو واقع نظريا 

قد  فهي  ة، 
ّ

اخلا�ص ة 
ّ
الفردي ال��ّذات  جمال  خارج 

ة وفق خ�صي�صتني 
ّ
اليومي  

)2(
اأحّلت على جتني�س

ما  اأ�صبه  كتابتها  اعتبار  اأولهما  تني : 
ّ
اأ�صا�صي

يوما  الكتابة   ( متوا�صل   
ّ
يومي بتمرين  تكون 

بيوم( رغم ما قد يعرتيه فعليا من انقطاعات قد 

م لنا 
ّ
اأو تق�ر، وثانيتهما هو كونها تقد تطول 

جتربة  الأخرى  الّذات  كتابات  من  �صواها  دون 

ة يقرتب فيها زمن احلكاية/ الأحداث 
ّ
معي�صة حي

ة من زمن اخلطاب/ مقام الّتلّقظ، بحيث 
ّ
املروي

من  اأك��رث  بينهما   
ّ
الّزمني الفا�صل  يتجاوز  ل 

مثال  ة 
ّ
الّذاتي رية 

ّ
لل�ص خالفا  معدودات،  �صاعات 

ال�صرتجاع على املدى  ة 
ّ
اّلتي تكون فيها عملي

حمكي  رواي���ة  م�صتوى  يف  ة 
ّ

خا�ص ال��ط��وي��ل، 

فيها.  البداية  مرتكز  عادة  ميّثل  اّلذي  الّطفولة 

�صابقتني  مقاربتني  اإىل  ديدياي  اأ�صارت  وقد 

Mi� لولو مي�صيل  ل�  اإحداهما  املذكور،   لّن�صها 

�س طباع الكّتاب 
ّ
chèle Leuleu اعتنت فيها بتفح

ل�  وهي  الثانية،  عنيت  حني  يف  اتهم، 
ّ
يومي يف 

مفهوم  ة 
ّ
تاريخي بتتبع   Alain Girard جريار  اآلن 

ال�ّصخ�س. ولكّن ديدياي حادت عن هذا املنحى 

ة 
ّ
وال�صريي ة 

ّ
الوثائقي القيمة  يوؤكد  باعتباره 

باعتبارها  ة 
ّ
اليومي مقاربة  لت  وف�صّ ة، 

ّ
لليومي

ما كان مالئما  ا مكتوبا، وهو 
ّ

ن�ص واأخريا  ل 
ّ
اأو

عليه  هيمنت  اّل��ذي   
ّ
الفرن�صي  

ّ
الّنقدي ل�صياقها 

نحو  على  ة 
ّ
البنيوي هات 

ّ
التوج الوقت  ذلك  يف 

خم�صو�س.

ة 
ّ
الّنظري رات 

ّ
املقر هذه  اأّن  اإىل  البدء  يف  ن�صري 

لأّنها  ة، 
ّ
ن�صبي تها 

ّ
اأهمي على  تبقى  لديدياي، 

 
ّ
والّتاريخي الّثقايّف  باإطارها  بداية  مو�صولة 

ياقات 
ّ
ال�ص ع��ن  ن�صبيا  املختلف   

ّ
الأوروب����ي

ة، ف�صال عن كونها خا�صعة حّتى داخل 
ّ
العربي

تباين  اإىل  املخ�صو�صة  ��ة 
ّ
الأوروب��ي اأط��ره��ا 

بكتابات  لحقا  ة 
ّ
املهتم  

)3(
ة

ّ
الّنقدي هات 

ّ
التوج

ة 
ّ
ع�صي الّن�صو�س  هذه  اأّن  اإىل  اإ�صافة  ال��ّذات، 

احل��الت  ك��ّل  يف  ت�صتجيب  ل  الّتنميط  على 

 جليلة طريطر*

اليومية الإيديولوجية

يف »النجمة« والكوكوت حلفيظة قارة بيبان

* كاتبة واأكادميية من تون�س



بل  ة، 
ّ
واملعنوي ة 

ّ
املنهجي هات 

ّ
التوج هذه  ملثل 

وتتجاوزها يف عديد احلالت. 

ياق بالّذات نت�صاءل من موقع مغاير 
ّ
ويف هذا ال�ص

ة، 
ّ

اخلا�ص ة 
ّ
اليومي كتابة  ممار�صة  عن  ثقافيا، 

حفيظة  ة 
ّ
الّتون�صي الكاتبة  لدى  لنا  جتّلت  مثلما 

الّنجمة  ب�  املو�صوم  ها 
ّ

ن�ص يف   
)4(

بيبان ق��ارة 

جتربتها  ة 
ّ
خ�صو�صي مدى  وعن   ،

)5(
والكوكوت

 
ّ
ة هذه يف ارتباطها ع�صويا بحدث تاريخي

ّ
الكتابي

اليا�صمني«  »ث��ورة  ب�  عرف  �صياقها  يف  ز 
ّ
متمي

ثورات  منطلق   2010 يناير   14 مّثلت يف  التي 

«، ف�صال عن كونها جتربة تنخرط 
ّ
بيع العربي

ّ
»الر

ة 
ّ
يف كتابات املراأة لذاتها، مبا هي كاتبة تون�صي

ديدياي  بياتري�س  كانت  فاإذا  معا�رة.  ة 
ّ
عربي

ات 
ّ
ليومي امل�صمويّن  ت�صنيفها  يف  ت�صتعر�س  مل 

مثل  الأمناط  اأكرث من عدد حمدود من  نتها 
ّ
مدو

فر على 
ّ
جن، واملخّدرات، واملر�س، وال�ص

ّ
ة ال�ص

ّ
يومي

منطا  اإليها  ن�صيف  اأن  ميكن  فهل  املثال،  �صبيل 

ب�  عليه  ا�صطلحنا  ما  وهو  ذك��رت،  ما  غري  اآخر 

«؟ وهي �صنف ا�صتقراأناه 
)6(

ة
ّ
ة الإيديولوجي

ّ
اليومي

 املذكور. فبماذا ميكن حتديد 
ّ

فعليا �صلب الن�س

ات 
ّ
ة لهذه اليومي

ّ
اخلالفي

)7(
ة 

ّ
مات الأجنا�صي

ّ
املقو

ات 
ّ
يومي يف  ة 

ّ
بالإيديولوجي عندنا  املو�صومة 

هذا  يتعار�س  اأن  األ ميكن  بيبان؟  قارة  حفيظة 

ة 
ّ
 مع ما عرفت به اليومي

ّ
التو�صيف الإيديولوجي

الّذات، وانغالق  اإىل حماورة  ة من جنوح 
ّ

اخلا�ص

ما  غالبا   ،
ّ

وال��ف��ردي احلميم  على   
ّ
مر�صي �صبه 

»امللجاأ  ب�  ديدياي  ت�صميه  ما  اإىل  اأقرب  يجعلها 

 
ّ

«، واأبعد ما تكون عن ال�صتدعاء املركزي
ّ
الرحمي

لالآخر، مبا يقت�صيه من ا�صتح�صار مكّثف لل�ّصاأن 

 حّد ميكن 
ّ

ة؟ اإىل اأي
ّ
ات الّتاريخي

ّ
، واملرجعي

ّ
العام

ة املخ�صو�س هو اأ�صا�صا 
ّ
الّت�صليم باأّن اأفق اليومي

اأو  اخل��ارج«،  مقابل«  اجل��وايّن،  اأو  »الّداخل«  اأفق 

الأفق  الأ�صل  يف  هو  اخل��ارج  هذا  لأّن  اين، 
ّ
ال��رب

ز للمذّكرات حتديدا؟ ومبا اأّننا اإزاء 
ّ
 املمي

ّ
املرجعي

نتغا�صى من هذه اجلهة  اأن  كاتبة، فهل ميكننا 

 
ّ

ة بالّذات عن وظائف مقام الّتلّفظ اجلندري
ّ
النوعي

ة لدى 
ّ
 للحياة اليومي

ّ
يف توجيه الفعل الّت�صجيلي

اتها؟ فقد لحظت ديدياي اأّن 
ّ
املراأة كاتبة ليومي

دائما  مو�صولة  كانت  ة 
ّ
اليومي كتابة  ممار�صة 

جتد  ة 
ّ
مق�صي لكونها  نظرا  باملراأة،  الّتاريخ  يف 

ورقيا من  بديال  واأفكارها  م�صاعرها  تدوين  يف 

. وهو ما يدّل يف نظرنا 
ّ
هذا الإق�صاء الجتماعي

يه داخال مقابل ما هو خارج يف 
ّ
على اأّن ما ن�صم

جديّل،  حوار  �صوى  الأمر  واقع  يف  لي�س  ة 
ّ
اليومي

ينقاد  ما  بقدر   
ّ
اخلارجي الّتاريخ  فيه  يغيب  ل 

الّذاتي،  ة 
ّ
اليومي كاتب  منظور  اإىل  انقيادا  فيه 

الأنا  ات 
ّ
تراتبي خمتلف  فه 

ّ
تكي ذاته  املنظور  هذا 

ة مثل )الطبقة، 
ّ
نة من متوقعاته الجتماعي

ّ
املتكو

اجلن�س، املهنة...(. 

�ِصوؤال  باطنه  يف  هو   
ّ
الإيديولوجي وؤال 

ّ
ال�ص اإّن 

اخل 
ّ
ة تعالق الد

ّ
ميم، يطرح اإ�صكالي

ّ
 يف ال�ص

ّ
هووي

ات كتابة الّذات يف 
ّ
واخلارج يف عالقتهما باآلي

�صوؤال ل  ذاته  الآن  ولكّنه يف  ة، 
ّ

اخلا�ص ة 
ّ
اليومي

اأن يتغافل عن م�صاءلة عالقة ال�ّصكل يف  ميكنه 

فاإذا   .
ّ
الإيديولوجي م�صمونها  باإنتاج  ة 

ّ
اليومي

ة«، خمتلطة الّلغة 
ّ
ة »كتابة حر

ّ
�صّلمنا باأّن اليومي

ة » ل بنية لها«، 
ّ
والأ�صاليب، اأو عارية من الأدبي

ذلك  ي 
ّ
�صيوؤد فهل  ديدياي،  بذلك  قالت  مثلما 

وجتّزئها  ة 
ّ
اليومي ت�صّظي  تاأكيد  اإىل  بال�رورة 

بناء  عن  عاجزة  يجعلها  مبا  احل��الت،  كّل  يف 

 دفق الكالم فيها حّتى 
ّ
ة، تلم

ّ
ة ع�صوي

ّ
ة �ردي

ّ
هوي

ة املنزع؟ هل ي�صتحيل على 
ّ
واإن كانت اإيديولوجي

تكون  اأن   
ّ
اأعم نحو  على  حّتى  ة 

ّ
اخلا�ص ة 

ّ
اليومي

اأكرث من �صتات مبعرث عاجز عن منحنا �صورة 

ي�صتحيل  وهل  د؟ 
ّ

ال�ر يبنيها  متما�صكة  ة 
ّ
لهوي

 املنثور على 
ّ
تبعا لذلك على هذا ال�ّصتات اليومي

امل�صهد  مبلغ  يبلغ  اأن  الّت�صاعدي،  الّزمن  خّط 

 الّتمثيلي لالأنا، وهو ي�صطرع يوميا مع 
ّ
الأدبي

ه 
ّ

الّتوج يتعار�س  هل  املتالطمة؟  الّزمن  اأمواج 

 )Littérarité( ��ّة 
ّ
الأدب��ي مع  فع��ال   

ّ
الإيديولوجي
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هل 

يتع�ز�س 

التوجه 

االيديولوجي 

مع االأدبية؟



للهاج�س   
ّ
اليومي كتابة  نزوع  تاأكيدا ل�صتبعاد 

الفّني اجلمايل؟

هذه الأ�صئلة املرتابطة يف واقع الأمر، نطرحها 

ة ت�صعى يف بدايتها اإىل ال�ّتعريف 
ّ
وفق خّطة نقدي

الّنجمة والكوكوت وتو�صيفه  ة 
ّ
ات ن�صوئي

ّ
بحيثب

مقاربة  اإىل  يوؤّدي  ما  ، وهو 
ّ
اليومي يكتب  ا 

ّ
ن�ص

ة 
ّ
اليومي ت�صّكل  مت�صابكة:  م�صتويات  ثالثة 

ل 
ّ
الأو امل�صتوى  يف  الّن�س  يف  ة 

ّ
الإيديولوجي

اأو ف�صاء يحتفي بقول  من حيث هي م�صمون، 

مبنواله  متينة  عالقة  يف  ال��ع��امل  ات 
ّ
مرجعي

امل�صتوى  ���ا 
ّ
اأم املعنى.  لهذا  املنتج   

ّ
ال�ّصكلي

الّن�س  ��ة 
ّ
اأدب��ي م��دى  مب�صاءلة  فيتعّلق  ال��ّث��اين، 

بعدم  ة 
ّ
عام الّت�صليم  وجاهة  ملدى  امل�صتجالة 

على  ة 
ّ
الأدبي �رط  حتقيق  اإىل  ات 

ّ
ومي

ّ
الي نزوع 

ندر�س  واأّننا  ة 
ّ

خا�ص ة، 
ّ
ح��ر كتابة  اأّنها  اأ�صا�س 

؟ 
ّ
ه اإيديولوجي

ّ
ات ذات توج

ّ
يف هذا ال�صدد يومي

 
ّ

الهووي وؤال 
ّ
ال�ص ة 

ّ
نطرح خ�صو�صي واأخريا  ثالثا 

 لدى حفيظة قارة بيبان باعتباره 
ّ
الإيديولوجي

تلّفّظه  مقام  عن  ينف�صل  اأن  ميكنه  ل  �صوؤال 

ّ
الأنثوي

يف جتني�س النجمة والكوكوت وتو�سيفه�

 الّنجمة والكوكوت للموؤّلفة حفيظة 
ّ

ن�صتغل بن�س

يف  ال�صادرة  الّثانية  طبعته  يف  بيبان  ق��ارة 

تون�س عن ر�صالن للّطباعة والّن�ر �صنة 2018. 

وهو  الغالف،  من  الأوىل  ال�صفحة  يف  جاء  وقد 

 
ّ

الن�س يفيد �راحة جتني�س  ي ما 
ّ

م�صاحب ن�ص

اأن  �صاأنه  من  مبا  ة، 
ّ

اخلا�ص ات 
ّ
اليومي عداد  يف 

يجعل ا�صم املوؤّلفة املاثل اأعلى ال�صفحة يف مقام 

ة 
ّ
الهوي ب�صط  على  حممول   

ّ
ذات��ي  

ّ
مرجعي تلّفظ 

حتما  ي��وؤّدي  ما  وهو  ة، 
ّ
اليومي لكاتبة  ة 

ّ
املدني

 
ّ
اإىل معاملة ا�صم العلم هنا معاملة الأنا الأ�صلي

كّل  ات 
ّ
م�صوؤولي بالكامل  ل 

ّ
يتحم اّلذي   8

ّ
الواقعي

ات. ول 
ّ
ما يرد على ل�صان قلمه من اأقوال، اأو مروي

 
ّ

الن�س ة 
ّ
مرجعي على  ن�صتدّل  ونحن  هنا،  يفوتنا 

ة 
ّ
ة اأن ن�صري اإىل عدد من املالحظات املبدئي

ّ
الذاتي

ة 
ّ
خالفي ب�صمات   

ّ
ال�صمي  

ّ
الّتعري هذا  ت�صم  اّلتي 

لفتة بداية من عتبات الغالف. 

)9(

ّ
الّتاأليفي بال�صم  هنا  العلم  ا�صم  اق��رتن  لقد 

مثل  ويف  البحر.  بنت  امل�صتعار:   Auctorial
الّت�ريح  القائم بني  الّتجاور  يبطل  احلالة  هذه 

القناع  امل�صتعار/  وال�صم  امل��ديّن  العلم  با�صم 

 اّلذي يدور عليه الّتقّنع 
ّ

، اللتبا�س الهووي
ّ
ال�صمي

املراأة  لدى  ة 
ّ

وخا�ص عادة،   
ّ

ال�صتعاري  
ّ
ال�صمي

مف�صحا  الرّتاتبي  الّتجاور  هذا  لي�صبح  الكاتبة، 

ة 
ّ
هوي  ،

ّ
الن�س متداخلتني يف  تراتب هويتني  عن 

البحر  بنت  باأّن  لتذّكر  الغالف  تت�صّدر  ة 
ّ
تاأليفي

ة م�صهورة ملوؤّلفة معروفة، اأو اإم�صاء 
ّ
لفتة ا�صمي

يف  را�صخة  قدم  مبوطن  تتمّتع  لأديبة   
ّ
تاأليفي

 
ّ
الّتون�صي  

ّ
والق�ص�صي وائ��ي 

ّ
ال��ر الّتاأليف  جمال 

ل  امل�صتعار  ال�صم  اأّن  يعني  ما  وهو  املعا�ر. 

 ،
ّ

هووي تعتيم  قناع  بو�صفه  مطلقا  هنا  ي�صتغل 

ة 
ّ
العربي امل��راأة  كتابات  يف  معروف  هو  مثلما 

 بل على العك�س من ذلك هو نوع من 
)10(

ة
ّ
يادي

ّ
الر

ة/ 
ّ
الّتاأليقي الهوية  اإبراز  يقوم على  اّلذي  الّتجّلي 

ومتحي�صها  ناحية،  من  بها  والحتفاء  ة 
ّ
القلمي

ة 
ّ
ة املدني

ّ
من ناحية اأخرى لرفع الغطاء عن الهوي

ة تريد بنت البحر 
ّ
ة مرجعي

ّ
ة، مبا هي خلفي

ّ
الأ�صلي

 
ّ
وائي

ّ
ة خالفا ل�صائر اإنتاجها الر

ّ
تقدميها هذه املر

ائها. 
ّ
ابق مو�صوعا لكتابها وقر

ّ
ال�ص

ا�صم  �صور  من  ة 
ّ
مقامي �صورة  اإذن  هي  املوؤّلفة 

يف  فاعلة  ذات  على  حتديدا  حتيل  لأّنها  العلم، 

ة 
ّ
قلمي وكفاءات   

ّ
تاأليفي بر�صيد  تتمّتع  الّثقافة، 

ة 
ّ
الّذاتي الكتابة  م�صهود بها. ولأّنها متار�س فعل 

الفعل  مو�صوع  هي  الإن�صانة،  حفيظة  فاإّن  هنا، 

باعتبارها  امل��وؤّل��ف��ة  معها  تتعامل   ،
ّ
الكتابي

يكتب   
ّ

ن�����س يف  م��رك��زي��ة  ��ة 
ّ
واق��ع��ي ة 

ّ
�صخ�صي

 
ّ
اتها، اأي حلقات من ت�صل�صل معي�صها اليومي

ّ
يومي

ح 
ّ
امل�ر الفرتة  وهي  زمنيا،  حم��ّددة  فرتة  يف 
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الك�تبة

االإن�س�نة، 

هي مو�سوع 

الفعل 

الكت�بّي



كتابة  تكون  اآخر  ومبعنى   .2013 دي�صمرب  اإىل 

ات حفيظة قارة بيبان موكولة اإىل املوؤّلفة 
ّ
يومي

فعليا  يتحّقق  ما  وهو  البحر،  بنت  ب�  املعروفة 

ات 
ّ
فاليومي الّن�ر،  موؤ�ّر  موؤ�ّرين:  م�صتوى  يف 

غادرت املخطوط و�صارت كتابا من�صورا ل ميكن 

اأن يعزى لغري موؤّلفته، وموؤ�ّر �صياغة العنونة: 

اأّن��ه��ا  الأرج���ح  �صياغة،  وال��ك��وك��وت،  الّنجمة 

ة، نظرا 
ّ
اأدبي اأبعاد  ة، حمايثة للّن�ر، ذات 

ّ
مابعدي

الطور  هذا  يف  واإلغاز  غمو�س  من  يكتنفها  ملا 

�صيغة  داخ��ل  املكتنز   
ّ

الن�س ت�صّكل  من  يل 
ّ
الأو

العنونة  �صيغ  عن  نكون  ما  اأبعد  اإّننا  عنونته. 

املبا�رة  ة 
ّ
الأجنا�صي الإح��ال��ة  ذات  املبا�رة 

يف   
)11(

حياتي على  قيا�صا  اتي 
ّ
يومي ن��وع  من 

على  بداية  نقف  العك�س  على  بل  ة. 
ّ
الذاتي ال�صرية 

امللغز  بط 
ّ
الر على  القائمة  ��ة 

ّ
الأدب��ي من  ���رب 

الّنجمة   ،
ّ
رابط عقلي بينهما  يربط  �صيئني ل  بني 

ج�صما �صماويا، والكوكوت اأداة يف املطبخ. وهو 

الإلغاز  لهذا   
ّ
جزئي فّك  اإىل  لحقا  �صيقودنا  ما 

على اعتبار اأّن الّنجمة والكوكوت كليهما مبثابة 

 
ّ

الن�س  فّك �صفرات 
ّ
مفتاحني مرجعيني بهما يتم

العالقة  ولكن  فيه،  والإيغال  عتباته  جتاوز  بعد 

ا�صتفهام  نقطة  تظّل  العالمتني  بني  ة 
ّ
الرّتابطي

د 
ّ
 يتجاوز جمر

ّ
لأّنها حتتاج اإىل تفكيك ما بعدي

الرّتابط الّذي يفيده العطف اإىل تاأويل قرائي يف 

ة اأعلى. 
ّ
م�صتويات �صمني

�صيغة  �صمن  العنونة  ة 
ّ
ا�صرتاتيجي ان���دراج  اإّن 

ة يوؤ�ّر على اأّننا اإزاء موؤّلفة 
ّ
متعّددة الأبعاد الّدللي

ة 
ّ
تعيد اإنتاج فرتة من حياتها وقفا لآليات كتابي

الّتوا�صل  على  اأ�صا�صا  تعتمد  ل  اإذ  م�صّطحة،  غري 

الإخباري املح�س مبا هو توا�صل من درجة اأوىل، 

ة 
ّ
كتابي اأبعاد  يف  معي�صها  اإدراج  بداية  تن�صد  بل 

�صطوة  لدينا  وتتاأّكد  الّتاأويل.  على  منفتحة  ة 
ّ
اأدبي

املوؤّلفة / الكاتبة على ا�صم العلم عندما ننزل اإىل 

ع 
ّ
يتفر حيث  الغالف  من  الأوىل  ال�صفحة  اأ�صفل 

ة املراد 
ّ
اتي اإىل عنا�ره الّتكويني

ّ
امل�روع اليومي

املوؤّلفة:  فاإذا حفيظة/  اإليها،  القراءة  توجيه فعل 

ات 
ّ
يومي تن�ر  باأّنها  تعلن  ة( 

ّ
وقا�ص ��ة 

ّ
)روائ��ي

ة بني ا�صم 
ّ
حفيظة/ الكاتبة حمدثة عالقة ا�صتبدالي

ما  وهو  /كاتبة، 
ّ
الّتاأليفي واملقام  حفيظة،  العلم 

 يف 
ّ
يوؤّدي اإىل الإحلاح على تنزيل امل�روع الكتابي

ة، بدل من 
ّ
ة والأدبي

ّ
ة الفكري

ّ
�صياقاته الإيديولوجي

 يف اأبعاده احلميمة اأو 
ّ
متحي�صه ل�رد الأنا اليومي

ه اّلذي يجعل من الأنا الكاتبة 
ّ

ة. هذا الّتوج
ّ
ال�ري

ة، هو اأنا م�صارك 
ّ
ة يف اليومي

ّ
د املركزي

ّ
بوؤرة ال�ر

، فظهور 
ّ
الكتابي امل�روع  بهذا  اأنا منفردا  ولي�س 

 
ّ
 )فّنان ت�صكيلي

ّ
حليم قارة بيبان الفّنان الّت�صكيلي

اأخو  وهو  والّتعبريات(،  الخت�صا�صات  متعّدد 

 
ّ

الن�س يف  م�صاركا  متلّفظا  اأنا  باعتباره  حفيظة 

ة 
ّ
الّتلّفظي الدائرة  حدود  من  ع 

ّ
يو�ص اأن  �صاأنه  من 

اأّن تفعيل  ات، ف�صال عن 
ّ
لليومي ة 

ّ
الّذاتي ة 

ّ
املرجعي

على  وا�صح  موؤ�ّر  هو  ح�ريا  ة 
ّ
الفني ته 

ّ
هوي

الّثقايف   
ّ

الهووي للتموقع  ة 
ّ
الّثنائي الهيمنة  تاأكيد 

ايّن. 
ّ
اأو اجلو على ح�صاب الّتموقع الإن�صايّن احلميم 

 ،
ّ
ه للفعل الكتابي

ّ
اأو لنقل على الأقّل اإّن اخلّط املوج

احلميم  من  اأ�صمل  هو  )مب��ا   
ّ

اخل��ا���س اإدراج  هو 

.
ّ
 العام

ّ
ي( يف ال�ّصاأن الثقايّف والّتاريخي

ّ
وال�ر

الاّلفتة  بيبان  قارة  حفيظة  ات 
ّ
يومي طرافة  اإّن 

اّلتي  التلّفظية  ��ة 
ّ
الزدواج��ي هذه  من  ب��دءا  تن�صاأ 

ا�صرتاك   باعتباره فعل 
ّ
اليومي �صتقود فعل كتابة 

ابطة 
ّ
الر بينهما  توحّد  ل  اأخوين  بني  وم�صاركة 

بينهما  د 
ّ

توح بل  فح�صب،  ة 
ّ
الدموي اأو  ��ة 

ّ
الأ���رب

ة للعامل، كّل 
ّ
ة/ الفني

ّ
 زاوية الّنظر الّثقافي

ّ
بالأخ�س

ي�صاهم يف بناء املعنى من داخل ف�صائه الّن�صقي 

ورة 
ّ

وال�ص ناحية،  من  الّلغوي  الّن�صق  يميائي: 
ّ
ال�ص

 
ّ

 ب�ري
ّ
اأخرى مبا هي ن�صق �صيميائي من ناحية 

ات 
ّ
اليومي يف  عارية  تكن  مل  واإن  الأبعاد،  متعّدد 

الن�صقان  لها.  املواكبة  ة 
ّ
الّلغوي امل�صاحبات  من 

املعنى  اإنتاج  متداخالن م�صتبكان ي�صفيان على 

اّللوحة  اعتبار  وميكن  طريفني.  وعمقا  �صمكا 

اّل��ذي  الأوىل  الغالف  �صفحة  لو�صط  املت�صّدرة 
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بج�صيمات  حماطة  الكوكوت  �صورة  فيها  تتجّلى 

ب�ريا  مركزا  حولها،  وحمّلقة  كثيفة  ���ص��وداء 

الّلوحة  وت�صتغل  ال�صورة،  الّت�صكيلي يف  لالنتظام 

ة 
ّ
اأيقونة توؤ�ّر على ح�صور الهوي هنا باعتبارها 

ة حلليم م�صاركة يف توجيه الكتابة، وموؤّثثة 
ّ
الفني

لقد  ة. 
ّ
اليومي ف�صاء  يف  بي�صاء  ة 

ّ
ن�صي مل�صاحات 

ة، وا�صت�صهدت 
ّ
ات الأ�ري

ّ
حتّدثت ديدياي عن اليومي

اّلتي   Léon Tolstoi تول�صتوي  ليون  باأ�رة 

ة 
ّ
كانت فيها الزوجة والبنت كلتاهما مت�صك يومي

ة 
ّ
امل�صكلي وعالقاتها  الأ���رة  حياة  على  مدارها 

حني  يف  منف�صلة،  ة 
ّ
ثالثي ولكّنها  اأفرادها،  بني 

يتناغم  ة 
ّ
اّت�صالي والكوكوت  الّنجمة  ات 

ّ
يومي اأّن 

فيها �صوتان، ومنظوران اإزاء حدث واحد : الثورة، 

ة واحدة متعّددة 
ّ
يتداخالن، ويتناوبان يف �صمفوني

الأبعاد، اإىل حّد اأّنه يحّق لنا اأن نت�صاءل عن مدى 

ات امل�صرتكة،  و اإن اجتمعت يف 
ّ
وحدة هذه اليومي

اإمنائها  وجاهة  ومدى  بل  د؟، 
ّ

موح  
ّ
ورقي حامل 

اإىل دائرة كتابة الّذات ح�ريا باعتبارها تطم�س 

ة، وهي 
ّ
ة الفردي

ّ
ة الهوي

ّ
جة ل�صتقاللي

ّ
احلدود امل�صي

اغرتابها،  م�صاحات   
ّ
اليومي كتابة  داخ��ل  حتفر 

عادة  ال�ّصاأن  هو  مثلما  ة، 
ّ
اخلالفي اتها 

ّ
وخ�صو�صي

ال�صائعة؟.  ة 
ّ

اخلا�ص ات 
ّ
اليومي كتابة  تقاليد  يف 

فكيف ميكن ل�صتدعاء الآخر، حّتى واإن كان ذلك 

مع  متعار�س  غري  ال�صنو  اأو  ال�ّصبيه،  لفتة  حتت 

ما  عادة  اّلتي  املنغلقة  الأنا  قول  ات 
ّ
ا�صرتاتيجي

ت�صتدعي الآخرين من اأجل حماكمتهم اأو طردهم، 

ال��ّذات  ع��وامل  م��ن  ا�صتبعادهم  يف  الإم��ع��ان  اأو 

ة كانت دائما حت�ر 
ّ
املنطوية على ذاتها. اليومي

اأكرث من كونها م�صاحة  باعتبارها م�صاحة متّلك 

ا�صت�صافة لالآخر. 

من  ال�صفحة:  اأ�صفل  ال��وارد   
ّ
الفرعي العنوان  اإّن 

يف  �صائكة  ة 
ّ
ق�صي يثري  وفّنان،  كاتبة  ات 

ّ
يومي

ة 
ّ
»ن�صوئي ب���  عليه  ي�صطلح  مب��ا  متينة  عالقة 

، وهي 
ّ
 اإّن ت�صّدر من العنوان الفرعي

)12(
ة«.

ّ
اليومي

تفيد الّتبعي�س يحيل على فرتتني اأو ن�صني: فرتة 

اخلام/  ة 
ّ
اليومي  

ّ
ن�س ويوازيها  الّن�ر،  قبل  ما 

الكتاب  وميّثلها  الّن�ر  بعد  ما  وفرتة  املخطوط، 

الكائنة  طبعاته  خمتلف  يف  ات 
ّ
لليومي املن�صور 

متوّلد   
ّ

ن�س اإزاء  اإذن  اإّننا  �صواء.  حّد  على  والآتية 

وفق  كتابته  الكاتبة  اأعادت  اأ�صمل،  ل 
ّ
اأو  

ّ
ن�س من 

ات ل ميكن النفاذ اإىل حقيقتها اإّل من 
ّ
ا�صرتاتيجي

ة يخ�صع فيها الكتاب 
ّ
خالل اإجراء مقاربة ن�صوئي

من�صورا اإىل مقارنات دقيقة على كّل الأ�صعدة مع 

ن�صتطيع  ولكّننا  خاما.  خمطوطا  ا 
ّ

ن�ص ات 
ّ
اليومي

ة 
ّ
بدءا اأن نفرت�س اأّن ما ا�صطلحنا عليه ب� اليومي

على  بالّذات  ياق 
ّ
ال�ص هذا  يف  يحيل  ة 

ّ
الإيديولوجي

مبداأ  على  تقوم   )
ّ

مق�س )اإع��م��ال  حتويل  ة 
ّ
عملي

م�صمويّن  معيار  وف��ق  املنتخبة  للماّدة  توحيد 

 
ّ
حر جم��ال  هي  مبا  ات 

ّ
ومي

ّ
الي اأّن  ذل��ك  اأ�صا�صا، 

يف  ل  دة، 
ّ

موح تكون  اأن  ي�صتحيل   ،
ّ
اليومي ل�رد 

م�صامينها، ول يف اأ�صاليبها، فهي كتابة قوامها 

البحث  مركومة(.  )كتابة  اك��م 
ّ

وال��رت الن�صياب 

العتبارات  لهذه  وفقا  ي�صبح  ة 
ّ
اليومي وحدة  عن 

�صّد  �صباحة  اأو  وهم،  د 
ّ
جمر ة 

ّ
القاعدي ة 

ّ
الأجنا�صي

اأعملت  الكاتبة  ب��اأّن  نحد�س  يجعلنا  ا 
ّ
مم ار. 

ّ
التي

مع  ين�صجم  ل  اتها 
ّ
يومي من  عدد  حلذف   

ّ
املق�س

 ،
ّ
نوعي تبعي�س  اإزاء  لعّلنا  اأو   ،

ّ
الّن�ري م�روعها 

يفيد دللة اجلزء على الكّل، وكّلها فر�صيات عمل 

اّلتي  ة 
ّ
الّن�صوئي املقاربة  غري  حت�صمها  ل  واردة 

الأنا. ولكّن  متّكن من تدقيق املرجع يف كتابات 

ة 
ّ
اليومي خ��روج  ة 

ّ
عام تقديرنا  يف  تفيد  »م��ن« 

ة من رحم 
ّ
ة ايديولوجي

ّ
املن�صورة هنا مبا هي يومي

 
ّ

املخطوط باعتبارها نوعا من الّتقطيع املابعدي

اّلذي ل ميكن تف�صريه اإّل مبعرفة �صياقات الكاتبة 

ات الّتحويل والّتفكري 
ّ
املخ�صو�صة اّلتي حّفت باآلي

الفرتة  اأي�صا  ف 
ّ
الّت�ر هذا  طال  هل  الّن�ر.  يف 

الكتاب  يف   
ّ
اليومي كتابة  تغطيها  اّلتي  ة 

ّ
الّزمني

املن�صور، وهي الفرتة املمتّدة من دي�صمرب 2010 

افرتا�س  يح�ر  اأي�صا  هنا  دي�صمرب2013؟  اإىل 

اأريد له   حم�س 
ّ
اإزاء تقطيع زمني اأّننا  اآخر مفاده 
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نحن اإزاء 

يومي�ت 

حُمددة االإط�ر 

وذات اأبع�د 

�سي��سية 

وا�سحة



ت 
ّ
مر ة 

ّ
ا�صتثنائي ة 

ّ
تاريخي لفرتة  موافقا  يكون  اأن 

اّلتي  اليا�صمني«  »ثورة  هي  ة، 
ّ
الّتون�صي البالد  بها 

خلفها   
ّ
جتر اأن  قبل  تون�س  يف  �رارتها  اندلعت 

ة اأخرى. 
ّ
بلدانا عربي

ة، 
ّ
الإيديولوجي ة 

ّ
اليومي ب�  عليه  ا�صطلحنا  ما  اإّن 

ة 
ّ
ل ميكن اإّل اأن يكون كتابة حمدودة بفرتة زمني

اأو  املر�س،  ة 
ّ
يومي مثل  ذلك  يف  مثلها  معلومة، 

جن، لأّن وحدة املو�صوع 
ّ
ية ال�ص

ّ
ة ال�صفر اأو يوم

ّ
يومي

اإذا كانت هذه  ما 
ّ
�صي ة 

ّ
اليومي م�صتحيلة يف كتابة 

 يف الّزمن ا�صتمرار 
ّ
الكتابة مبثابة الّتمرين امل�صتمر

الفل�صفة  اأ�صتاذ  �صاأن  ك��ان  مثلما  كاتبه  حياة 

Henri�  )�1881 1821( هرني فريدريك اأميال 
ّ

ال�صوي�ري

Fréderic Amiel اّلذي مار�صها دون انقطاع يذكر حّتى 

احلجم)16847  هائلة  جمّلدات  منها  تكّد�صت 

يعجز   )1881 اإىل   1839 من  كتبها  �صفحة، 

منه  �صت�صتغرق  لأّنها  كّلها،  قراءتها  عن  القارئ 

اإ�صافة  كتابتها!  يف  اأميال  حياة  ا�صتغرقته  ما 

ات هي املعني اّلذي 
ّ
اأّن اليومي اإىل ذلك، ن�صري اإىل 

من  لحقة  ة 
ّ
عمري ف��رتات  يف  املوؤّلف  منه  ينهل 

ة اأو مذّكراته، لأّنها عمل 
ّ
اأجل كتابة �صريته الّذاتي

 ،)
ّ
 يف جوهره )ذاكرة، اأر�صيف ورقي

ّ
 خام

ّ
ت�صجيلي

. عامل الّزمن 
ّ
ل ميكن اأن يخ�صع لت�صميم ماقبلي

مبو�صوعاته  يتحّكم  اأن  ميكن  اّل��ذي  هو  وح��ده 

كتابة  تنقدح  عندما  وذلك  مو�صوعه،  بوحدة  اأو 

له  يهتّز  مفاجئ  اأو  ط��ارئ  ح��دث  بفعل   
ّ
اليومي

ة. ل �صّك من هذا املنطلق اأّن 
ّ
توازن احلياة الفردي

كان  ة 
ّ
الّتون�صي الثورة  حلدث  املفاجئ  الن��دلع 

ة 
ّ
الإيديولوجي ة 

ّ
اليومي ن 

ّ
تكو يف  ئي�س 

ّ
الر بب 

ّ
ال�ص

جزيرة  ة 
ّ
اليومي هذه  مّثلت  �صواء  الكاتبة،  لدى 

اأو  اأرحب،   
ّ
اتي

ّ
يومي ف�صاء  داخل  بعديا  ما  عزلت 

طارئة  كتابة  با�صتحداثها  ارتبطت  تها 
ّ
ن�صوئي اأّن 

 
ّ
�صيا�صي �صياق  من  واإيقاعاتها  خطواتها  ت�صتمّد 

ا�صتثنائي حادث زامنته، وزامنها.

ة 
ّ
اليومي اأّن  ذكرنا  ما  ك��ّل  من  ب��دءا  ن�صتخل�س 

طارئة،  اأو  حادثة  اإّل  تكون  ل  ة 
ّ
الإيديولوجي

ة ما، وهما ال�صمتان اّللتان 
ّ
وحمدودة بفرتة زمني

ات 
ّ
اليومي كّل  من  نظرنا،  وجهة  من  بانها، 

ّ
تقر

القائمة على وحدة املو�صوع. 

ات 
ّ
خ�صو�صي ماهي  الآن،  املطروح  ل 

ّ
الأو وؤال 

ّ
ال�ص

باعتبارها  والكوكوت  النجمة  يف  املعنى  اإنتاج 

ة، واإىل اأي حّد ميكن اعتبار �صكل 
ّ
ة اإيديولوجي

ّ
يومي

درا�صة  اأيديولوجيا ميكن  �صكال  بذاته  ة هو 
ّ
اليومي

اأبعاد  ذات  تعبريات  ة، مبا هي 
ّ
ال�صوري م�صمراته 

متعالقني  م�صتويني  بني  اإذن  ق 
ّ
نفر ة؟ 

ّ
اإيديولوجي

الإيديولوجيا   :
ّ
الإيديولوجي نحت  يف  يتظافران 

ة 
ّ
مو�صوعا يوؤثث ف�صاء املعنى يف اليومي

منوال  اأو  �صكل،  هي  مبا  ة 
ّ
اليومي واإيديولوجيا 

اأجنا�صي من مناويل كتابة الأنا.

1- االإيديولوجي� يف اليومّية  

كونها  من  ة 
ّ
اليومي نّقاد  اإليه  يذهب  ملا  خالفا 

اأنها  حّتى  ما-  حّد  اإىل  منتظمة-  ة 
ّ
يومي كتابة 

 ،«  
ّ
اليومي »الّتمرين  مبثابة  ديدياي  عند  �صارت 

ل   
)13(

بانفتاح لذلك  تبعا  اخت�صا�صها  عن  ف�صال 

ة 
ّ
اليومي ف��اإّن  كاتبها،  موت  �صوى  نهائيا  يحّده 

الّنجمة  يف  لنا  جت��ّل��ت  مثلما  ��ة، 
ّ
الإي��دي��ول��وج��ي

حدث  بح�صول  مقرتنة  ة 
ّ
يومي هي  والكوكوت، 

وهي  ة، 
ّ
اإيديولوجي اأبعاد  له   

ّ
�صيا�صي  

ّ
خارجي

مكانا  وا�صحة  نة 
ّ
بي ب��ح��دود  تتمّتع  جة، 

ّ
م�صي

ة حمّددة يف املكان ب 
ّ
وزمانا: اإّن اأحداثها املروي

تون�س، ويف الّزمان ب� ثالث �صنوات، وهي املمتّدة 

من دي�صمرب 2010 اإىل دي�صمرب 2013. نحن اإذن 

ة 
ّ
با�صتقاللي تتمّتع  الإط��ار،  حمّددة  ات 

ّ
يومي اإزاء 

اأبعاد  ة، ذات 
ّ
ة خارجي

ّ
ة تاريخي

ّ
ة، ومرجعي

ّ
�صياقي

مبدئيا  يكفل  ما  وهو  املعامل.  وا�صحة  ة 
ّ
�صيا�صي

تكون  اأن  عن  بها  تناأى  اّلتي  ة 
ّ
الع�صوي وحدتها 

ا مبعرثا يتنامى يف اجّتاهات عّدة ل 
ّ
�صتاتا يومي

ة عادة. اإّن 
ّ

ة اخلا�ص
ّ
ح�ر لها مثلما هو �صاأن اليومي

ة مبا هو حدث جلل، ومباغت 
ّ
حدث الّثورة الّتون�صي

ة 
ّ

خا�ص للّتون�صيني،   
ّ
اليومي الواقع  على  هيمن 
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ما  وكّل  الأوىل،  ة 
ّ
الّتاريخي ت�صّكالته  حلظات  يف 

 امل�صّكل 
ّ
تالها مبا�رة، هو اإذن العامل اخلارجي

ة. ميكن اأن نقول 
ّ
ات ال�صتثنائي

ّ
لوحدة هذه اليومي

ف�صاء  داخ��ل  ك 
ّ
تتحر ات 

ّ
يومي اإّنها  لهذا،  تبعا 

الكاتبة،  اأنا  يكون  ة 
ّ
ثم ومن  اإيديولوجيا.  مباأّر 

يا�صي، 
ّ
ال�ص  

ّ
املرجعي احلدث  قلب  يف  متمركزا  اأنا 

 ،
ّ
ا ي�صتقطب اليومي

ّ
يحاوره باعتباره حدثا حموري

 للّتفاعل معه على نحو 
ّ

�س الفردي
ّ
ويوؤّثثه، وميح

اإّل منفتحا عل  ما، يوما بيوم. الأنا ل يكون هنا 

كة يف عامل متوتر تتداخل 
ّ
ة متحر

ّ
، اإّنه خلي

ّ
اجلمعي

فيه الأ�صوات، وتتحاور لأنها جميعا واقعة حتت 

الكّل  ت�صتقطب  دة، 
ّ

موح ة 
ّ
مرجعي ة 

ّ
جاذبي �صطوة 

الّنجمة  يف   
ّ
اليومي اإيقاع  ة. 

ّ
املركزي بوؤرتها  يف 

 ،
ّ
اليومي كتابة  بتواتر  يعرف  ما  اأو  والكوكوت، 

ة من العالقة 
ّ
ي�صتمّد - تبعا لذلك - كثافته الكمي

يف  اخل��ارج  وقائع  كثافة  بني  القائمة  الوطيدة 

ة املتوّثبة، واندماج الأنا بها 
ّ
�صريورتها الّتاريخي

نوات 
ّ
فاعال ومتفاعال يف اآن. لذلك ميكن اعتبار ال�ص

مبثابة   2013 اإىل   2010 من  املمتّدة  الثالث 

يه الكاتبة 
ّ
ة ملا ت�صم

ّ
اأبعاد متثيلي فرتة ذروة ذات 

بعد  الثالث  نوات 
ّ
ال�ص ات 

ّ
يومي اأو  البالد،  ات 

ّ
يومي

باعتبار  املكتوبة  ات 
ّ
اليومي عدد  فتوزيع  الّثورة. 

حظي  الّذي   2011 يناير  �صهر  اأّن  يوؤّكد  �صنة  كّل 

ة 
ّ
كتابي تواتر  ن�صبة  اأعلى  حمّققا  ة 

ّ
يومي  16 ب� 

اإىل  اإ�صافة  فارقة،  ة 
ّ
تاريخي حلظة  مّثل  ة، 

ّ
�صهري

نة الواحدة، 
ّ
ات موّزعا باعتبار ال�ص

ّ
اأن عدد اليومي

 
ّ
ثم  ،2011 ة يف -2010 

ّ
يومي  40 اأق�صاه  كان 

ة يف 
ّ
23 يومي واأخريا   ،2012  2011- يف   23

وترية  اأّن  على  ي��دّل  ما  وهو   .2013  2012-

الكتابة مل تكن كثيفة جّدا عموما قيا�صا اإىل عدد 

ام ال�صنة الواحدة، اأو حّتى ال�صهر الواحد، ولكّنها 
ّ
اأي

يف  كبري  حّد  اإىل  منتظمة  املذكورة  الفرتة  داخل 

ب�صهر  ع�صويا  متعّلقة  وجميعها  تواترها،  ن�صبة 

قادح، هو �صهر يناير 2011. 

بيبان،  قارة  حفيظة  عند  ة 
ّ
الإيديولوجي ة 

ّ
اليومي

 
ّ
الّتاريخي الّتقطيع  من  �رب  جوهرها  يف  هي 

لفرتة حا�صمة عا�صتها من تاريخ تون�س املعا�ر. 

وليدة  اأي�صا  هي  ة 
ّ
الكمي الكثافة  هذه  قّلة  ولعّل 

 املن�صور من جهة، اأو 
ّ

النتقاء اّلذي خ�صع له الن�س

ة لدى 
ّ
مرتبطة من جهة ثانية بوترية الكتابة العام

ا ويف كّل الأحوال 
ّ
غ كلي

ّ
الكاتبة اّلتي مل تكن لتتفر

هذا  ولعّل  بيت،  ة 
ّ
ورب وزوج��ة،   

ّ
اأم وهي  للكتابة، 

ة 
ّ
ة اخلالفي

ّ
�س الو�صعي

ّ
وؤال ل ينف�صل عن تفح

ّ
ال�ص

احلديث.  الع�ر  يف  لذاتها  وكاتبة  موؤّلفة  للمراأة 

الّثوري هي حدث ل يقل عنه  الكتابة عن احلدث 

ة، 
ّ
الكمي الكثافة  ف�صعف  الكاتبة.  حياة  يف  قيمة 

يقابله من منظور اآخر توّهج احلرف لدى الكاتبة، 

اأ�صيلة  تعبرية  العمق  يف  هو  مبا  اندفاعه  ة 
ّ
وق��و

هكذا  اأو  عقاله-  من  الثورة  رته 
ّ
حر وج��دان  عن 

والّت�صجيل  الّنقل  يتجاوز  ما  غالبا  تظّن-  كانت 

 
ّ
ة فعل وجود حقيقي

ّ
الواقعيني لب�صحي يف اليومي

الأ�صمى)املن�صود(.  احلياة  ملعنى  حمّققا  يندفع 

الأنا  كتابات  تفرتق  بالّذات  امل�صتوى  هذا  ويف 

بجلباب  امللتحفة  ة 
ّ
وائي

ّ
الر الكتابة  عن  تلّفظا 

عادت  اأوىل«:  كلمة   « يف  الكاتبة  تقول  ل. 
ّ
املتخي

الكلمات تّتقد، تتوّهج، ترك�س حتت �صماء تون�س 

والأ�صوار.  احلدود  كا�رة  ال�ّصتاء  ذاك  العا�صفة، 

البحر  �صفاف  على  اأرك�س  واأنا  الكلمات،  عادت 

البالد،  ات 
ّ
يومي تكتب  �صباح،  كّل  الهادر  الثائر 

ات الّذات ت�صكنها الثورة على الدوام، وتطري 
ّ
يومي

ممكنة  اأ�صبحت  اّلتي  امل�صتحيلة  الأح���الم  بها 

عندما  ه��ك��ذا،   .
)14(

ال�صتبداد« ب��ه 
ّ
خ��ر وط��ن  يف 

الّداخل، ت�صبح كتابة  بثورة  اخلارج  ثورة  تلتحم 

وؤال 
ّ
فال�ص ميم. 

ّ
ال�ص يف  اإيديولوجيا  �صوؤال   

ّ
اليومي

يكمن  والكوكوت  النجمة  يف  ن 
ّ
امل�صم  

ّ
الهووي

ممّثال   ،
ّ
ال��ع��ام  

ّ
الّتاريخي بني  الّتقاطع  ه��ذا  يف 

وامل�صاواة،  ة 
ّ
احلري �صعارات  ترفع  عارمة  بثورة 

رهانها  ة، 
ّ
والدميقراطي ة، 

ّ
الجتماعي والعدالة 

 وهو مبثابة 
ّ

 الفردي
ّ
ل الّتغيري، والأفق القيمي

ّ
الأو

ر 
ّ
ات، والّتحر

ّ
ة ممّثال مبطلب احلري

ّ
قاعدتها الّثقافي

نزوى العدد 101 يناير 2020

87

االأن� املفعم 

ب�حلب 
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تت وط�أة 

اخليبة



اّلتي  والغطر�صة  والقبح،  ال�صتبداد  اأمناط  كّل  من 

كة 
ّ
متم�ص اإن�صانة  بيبان  ق��ارة  حفيظة  رف�صتها 

اإىل  انتمت  ملتزمة  واأديبة  العميقة،  تها 
ّ
باإن�صاني

هذا  ومفاد  الثورة.  قبل  الأح��رار  الكّتاب  رابطة 

، هو كيف ميكن 
ّ
ال�صوؤال مبا هو حامل اإيديولوجي

ة بني عوامل 
ّ
ة والقيمي

ّ
تخّطي القطيعة اليديولوجي

والنحطاط  ال�صتبداد  عليها  هيمن  اّلتي  اخلارج 

املثل  وع��وامل  الّثورة،  قبل  ما  اأزمنة  يف   
ّ
القيمي

يف  واملتعّددة  الواحدة  الّذات  ات 
ّ
ملرجعي املمّثلة 

ة احلميمة، 
ّ
ة يف اأبعادها الإن�صاني

ّ
اآن: الّذات اخلا�ص

ة، 
ّ
ثقافي لنخبة  لالنتماء  املمّثلة  ة 

ّ
الّتاأليفي الّذات 

الفاعلة واملتفاعلة مب�صتجّدات  ة 
ّ
الّتاريخي والّذات 

؟ ومّلا كانت الكاتبة تعي�س وقتها 
ّ
تاريخها اليومي

ياق 
ّ
ال�ص هذا  فاإّن  الكلمة،  معنى  باأمّت  ا 

ّ
ثوري ظرفا 

ال�صتثنائي قد فتح باأعجوبة اأمام ناظريها اأبواب 

الّتاريخ املو�صدة منذ زمان على كّل الحتمالت 

املمكنة: احتمال جناح الّثورة وحتقيقها لأهدافها 

اأو ف�صلها الذريع، والعودة -املثقلة من  ة، 
ّ
املرجو

ي�صبه  فيما  ل، 
ّ
الأو ع 

ّ
املرب اإىل  بال�صتبداد-  جديد 

م�صتقبل  على  ب�صبحه  م 
ّ
املخي  

ّ
ال�صيزيفي امل�صار 

واعد بقدر ما هو خميف يف اآن واحد.

ة احلا�صمة، 
ّ
ة يف هذه الّلحظة الّتاريخي

ّ
�صوؤال الهوي

�صوؤال مربك مفتوح على املجهول، ف�صال عن كونه 

 عن اأق�صى حالت التوّتر املمكنة اّلتي تعي�صها 
ّ

يعرب

وت�صّدع   ،
ّ

ال��ه��ووي انف�صامها  دا 
ّ
جي تعي  كاتبة 

كيانها على مدى �صنوات طويلة من القمع، كانت 

ملجمة لأ�صوات فئة من املثّقفني املنافحني عن 

يات يف جمتمع كان يحكمه ال�صوت الأوحد. 
ّ
احلر

الأنا  عن  تعبريا  كان  الواعدة  بالّثورة  الندماج 

، و�صّد 
ّ

م�روعا، و�صريورة �صّد الغرتاب الهووي

ال�ّصعور بعدم النتماء اإىل واقع القهر وال�صتبداد. 

هذا الّزمن هو الّزمن املو�صول بالذاكرة، لأّنه لي�س 

ممتّدة  جذور  له  بل  القريب،  الّثورة  قبل  ما  زمن 

ة 
ّ
ة، وح�صور الق�صي

ّ
ة العربي

ّ
وغائرة يف ج�صد الأم

بيبان،  قارة  حفيظة  اأدب  يف  ة 
ّ
بقو ة 

ّ
الفل�صطيني

اتها، دليل على 
ّ
ف�صال عن ا�صتدعائها لها يف يومي

ة مو�صول بامتياز يف ذاكرة الكاتبة 
ّ
اأّن �صوؤال الهوي

 
ّ
العربي الّتاريخ  يف  والغ��رتاب  الت�صّتت  مبحنتي 

 اإىل اليوم 
ّ
احلديث اّلذي بقي فيه الفاعل الّتاريخي

تكرار  الدوام  على  يعي�س  والفعل،  الإرادة  م�صلوب 

، لذا هو 
ّ
ة، وان�صداد اأفقه احلداثي

ّ
خيباته ال�صيزيفي

ل حّتى ل نقول فا�صال. لذلك كّله بدا 
ّ

م�روع موؤج

 يب�ّر بقطيعة 
ّ
�صوؤال الّثورة مّت�صال بزمن اآيّن يومي

بتكرار  �صمنيا  مهّدد  ولكّنه  ة، 
ّ
مف�صلي ة 

ّ
تاريخي

قوط يف املتاهة نف�صها، اإن هو �صار يف جمهول 
ّ
ال�ص

من  وجها  امل�صتقبل  يجعل  مبا  البدء،  على  العود 

 
ّ
خ�صم ويف  املا�صي.  اإىل  املقّنعة  العودة  وجوه 

 الأق�صى، يظهر لنا الأنا يف 
ّ
هذا التوّتر الّتاريخي

له   
ّ
ي�صتقر ل  متقّلبا  منفعال،  متاأرجحا،  اته 

ّ
يومي

ارتهانه  ومدى  �صياقه،  ه�صا�صة  يعي  لأّنه  �صاأن، 

اأن يكون �صائرا نحو الكتمال يف  م�روعا يريد 

لت 
ّ
ارات، وموؤّثرات، وحتو

ّ
ة اإىل تي

ّ
حلظة ا�صتثنائي

توجيهها  حّتى  اأو  عليها،  بال�صيطرة  له  قبل  ل 

ة 
ّ
الهوي برتميم  احللم  بقي  اأي�صا  لذلك  ن�صبيا. 

يوما  ة 
ّ
اليومي به  تنب�س  معّلقا  �صوؤال  املت�صّدعة 

املوا�صفات،  بهذه  ة 
ّ
اليديولوجي ة 

ّ
اليومي بيوم. 

هي �رب من �روب التاأريخ على املدى الق�صري 

ة 
ّ
)Micro� histoire)15 يجعلنا نعي�س التوّترات الّتاريخي

الدنيا، وهي تنب�س وتتكّثف وتتخرّث حلظة بلحظة 

يف م�صار ل نب�ر مداه اإّل متقّطعا يف ا�صرت�صاله 

ة، 
ّ
، متدّفقا من منظور فاعل حمدود الفاعلي

ّ
اليومي

دائما  ولكن  ويتفاعل،  ينفعل  وي�صارع،  ط 
ّ
يتخب

يف حدود روؤية ق�صرية املدى، اإن مل نقل يف اأفق 

معّتم، جمهول املاآل. ورغم ذلك فلحظة الّتلفظ هي 

الّتاريخ،  مبوجات  ق�صوى  واندماج  ن�صال  حلظة 

متنح الأنا �صعورا ا�صتثنائيا باأّنه يعي�س ويتنّف�س 

كائن  يتجّزاأ: اإّنه  ل  كامل  وبكيان  رئتيه،  مبلء 

 
ّ
ي�صنع تاريخه املمكن، وحلظة املمكن الّتاريخي

 .
ّ
الّتاريخي بالمتالء  ال�ّصعور  حلظات  اأق�صى  هي 

الكاتبة  اأن��ا  ي��غ��ادر  ب��ال��ّذات  الّلحظة  ه��ذه  ففي 
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الآخ��ر/ �صوب  ة 
ّ
ب��ق��و ويّتجه  ��ة، 

ّ
اخل��ا���ص عزلته 

احلدود  فتذوب  بالكّل،  البع�س  ليلتحم  الآخرين، 

ة، بل 
ّ
اأنا/ نحن مبا هي حدود وهمي العازلة بني 

املت�صّظي  الأنا  ق�صوى.  ا�صتنفار  حلظة  يف  زائفة 

ياق 
ّ
ال�ص هذا  ويف  هنا،  ي�صبح  ة، 

ّ
اليومي يف  عادة 

دا: العقل، اجل�صد، 
ّ

الأيديولوجي بالتحديد، اأنا موح

ة 
ّ
�صمفوني يف  تتناغم  جميعها   ،

ّ
احلوا�س الّنف�س، 

ال��ن��غ��م��ات:« مت�صي خ��ط��اي واث��ق��ة مع  ��دة 
ّ

م��وح

اجلموع...

ته وعنفوانه...يعلو �صوتي مع 
ّ
قو ي�صتعيد ج�صدي 

ب�صقوط  تنادي  واحدة  جوقة  املواطنني  اأ�صوات 

»من��وت،  وح��رارة  ب�صدق  عاليا  وتن�صد  الّنظام، 

ترتفع  الأي��دي  وقب�صات  الوطن«،  ويحيا  منوت، 

ة، 
ّ
واحلري الكرامة،  يف  حّقها  ل�صتعادة  ماء 

ّ
لل�ص

واحلياة...قطرة كنت يف بحر هادر...

 .
)16(

...رجعت اإىل البيت...واأنا اأ�صتعل واأ�صيء«

وهو  الإيديولوجيا  �صجّل  ب���اإزاء  اّننا  يخفى  ل 

تكون  ما  اأ�صبه  ة 
ّ
حلولي ة 

ّ
حيوي جتربة  يف  يت�صّكل 

ة، وهي مفارقة، لفتة، تدّل على 
ّ
وفي

ّ
بالّتجربة ال�ص

/ -
ّ
يا�صي

ّ
-ال�ص

ّ
اأّن احلقول الأكرث تباعدا: الدنيوي

اإىل  ل 
ّ
تتحو عندما  تتال�صى   ،

ّ
وح��ي

ّ
ال��ر  -

ّ
الغيبي

. الّتاريخ 
ّ

جال الفكري
ّ
جتارب ق�صوى بعيدا عن ال�ص

مقابل  ناب�صة،  جتربة  الّتاريخ  اإذن  هو   ،
ّ
اليومي

الرّتابط  ي�صنعه  عامل  من  مرّكبا  ملفوظا  الّتاريخ 

عالقة  ة. 
ّ
املتبقي املا�صي  لآث��ار   

ّ
املف�ر  

ّ
الفكري

الّداخل باخلارج اّلتي طرحتها ديدياي باعتبارها 

ة 
ّ

اخلا�ص ة 
ّ
اليومي ة يف 

ّ
انف�صامي ة 

ّ
انف�صالي عالقة 

 ،
ّ
ال�صتثنائي املنظور  ه��ذا  من  نراها  ة، 

ّ
الغربي

ة 
ّ
اليومي هذه  جوانب  من  جانب  يف  الأق��ّل  وعلى 

ة بامتياز. 
ّ
ة، تفاعلي

ّ
ة، اّت�صالي

ّ
الإيديولوجي

اأوىل،  مرحلة  يف  بيبان  قارة  حفيظة  كانت  لقد 

تقاوم  ال��ه��ادرة  الّتاريخ  مبوجات  تلتحم  وه��ي 

تاأ�صي�س  نحو  قدما  الّتاريخ  حركة  دفع  اأجل  من 

باعت�صام  تلتحق  وهي  كانت  الفا�صلة،  املدينة 

الأح��رار  الكّتاب  من  نظرائها  مع   ،
)17(

الق�صبة

رافعني معّلقاتهم، تعي�س اأق�صى حلظات انتعا�صها 

بالّذات  هنا   ،
ّ
اجلماعي احللم  يف  وان�صهارها 

بحر)نحن(،  يف  نقطة  اإّل  الكاتبة  اأن��ا  يكون  ل 

واعدة  حاملة،  ة 
ّ
زمني منه  تتخّلق  اللتحام  هذا 

من  الفعل  حترير  قوامها  ة 
ّ
زمني اأجمل،  مب�صتقبل 

عقاله، واكت�صاح الف�صاء، والتمركز فيه باعتباره 

اّلذي   
ّ
احلر الوجود  فيه  ينتع�س  حا�صنا،  ف�صاء 

تنطلق فيه الكلمة دومنا �رط ول قيد يف جتربة 

 « الّزمن :  من  دهرا  الأب��واب  دونها  اأو�صدت  فّذة 

وطموحا،  قدرة  اأكرث  منطلقة،  خفيفة  عدت  ...فقد 

لنا«. �صيء  كّل  رغم  والغّد  اأجمل  اأ�صبح  فالعامل 

مندمج  امل�صتوى  هذا  يف  الإيديولوجي  اخلّط 
)18(

ة، مبا هي تعبرية م�صوؤولة 
ّ
باملمار�صة الإيديولوجي

الكاتبة  تتبّناها  ة 
ّ
قيمي و  ة 

ّ
فكري ات 

ّ
خلفي عن 

الأح��رار.  الكّتاب  رابطة  ثقافية :  جمموعة  داخل 

ولكّننا بقدر ما نوغل يف الّزمن مبتعدين اأ�صواطا 

ا�صت�صعار  يف  رويدا  رويدا  نبداأ   ،2011 �صنة  عن 

الواعد.  الأفق  هذا  ان�صداد  باجّتاه  النحدار  قرائن 

ل من فاعل 
ّ
فالكاتبة تكت�صف تدريجيا، وهي تتحو

ير�صد حركة  �صاهد  اإىل  باحلدث  مندمج  تاريخي 

الّتاريخ متاأمال غريه من الفواعل، اأّن هذه الّلحظة 

نقل  مل  اإن  معّقدة  حلظة  ة، 
ّ
ال�صتثنائي ة 

ّ
الّتاريخي

فة، جمهولة املاآل ت�صنعها اإرادات، ومتوقعات 
ّ
مزي

عن  بعيدا  العواقب  ماأمونة  غ��ري  ة 
ّ
ايديولوجي

هنا  قائم  اع 
ّ

ال�ر ة. 
ّ
الطوباوي والأحالم  الرباءة، 

واإيديولوجيا  الّتغيري،  اإيديولوجيا  بني  اأ�صّده  على 

كتابة  من  ات 
ّ
اليومي لت 

ّ
حتو الّتغيري.  مقاومة 

الآخرين  تقييم  تقوم على  تبعيد،  اإىل كتابة  متاه 

تقا�س يف  اّلتي  انحرافاتهم  وت�صجيل  ايديولوجيا 

ة اّلتي باتت 
ّ
هذه احلالة باّت�صاع امل�صافات القيمي

حوله،  ملا  وموؤرخا  تاريخيا  فاعال  الأنا  تف�صل 

الّزمان  يف  له  املزامنة  الفواعل  من  غ��ريه  عن 

 هذه املوؤ�ّرات، تطاحن الي�صار 
ّ
اأهم واملكان. من 

احلرب  رت 
ّ
تطو لطة »هل 

ّ
ال�ص تكالبا على  واليمني 

�صبه املعلنة بني الي�صار واليمني ليحتال كّل طرف 
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تنقدح كت�بة 

اليومي بفعل 

حدث ط�رئ 

يهتّز له 

توازن احلي�ة 

الفردّية



 البالد 
ّ
ويقّدم اأعوانه لالإ�صاءة لالآخر غري عابئ بجر

ر ال�راع 
ّ
 تطو

)19(
اإىل الفتنة، ودفعها اإىل اخلراب؟«

مثّلجة  ة« 
ّ
يا�صي

ّ
ال�ص بالغتيالت  ج 

ّ
تتو فتنة  اإىل 

اأ�صابعي، معتمة �صماء هذا اليوم يف وطن يت�صظى 

بني اأيدي حكامه اجلدد، تكاد تفرت�س كّل اأحالمه 

والكتابة  اأ�صابعي  مثّلجة  ال��ث��ورة.  مائدة  على 

الكلمات  ي�صعل �صوء  الراك�س عّله  بالقلم  ث 
ّ
تت�صب

تف�صح ل�صو�س الثورات وتقاوم الظلمات القادمة 

»لقطف  جهارا  الداعني  احلياة  على  الناقمني  مع 

ع 
ّ
جتم يف  امللتحني  اأحد  ح 

ّ
�ر هكذا  ال��روؤو���س«. 

الإ�صالميني:«  حكم  يف  التون�صية  ال�صوارع  باأحد 

علينا براأ�س جنيب ال�ّصابي و�صكري بلعيد! وها قد 

 
)20(

بداأت الروؤو�س ت�صقط!«.

دوره  يلعب  مل  باعتباره  الإع��الم  الكاتبة  حتاكم 

املا�صية  كلماتي  تعيد  الفتنة«  ج 
ّ

اأج بل  الّثقايف 

ة 
ّ
املحب ة. 

ّ
املحب فيها  جمعتنا  الثورة  على  خويف 

اّلتي تنهال عليها الآن اأحجار الكراهية ويتلقّفها 

ة 
ّ
ة مبنطق الإثارة وامل�صلحي

ّ
 خا�ص

ّ
الإعالم املرئي

النظام  من  تغّذت  اّلتي  القدمية  اأفكاره  وبنف�س 

 اّلذي به 
ّ

املنهار، نا�صيا دوره الثقايّف واحل�صاري

يقا�س مدى تقّدم ال�ّصعوب م�صاهما يف مزيد زرع 

ة 
ّ
الإيديولوجي ة 

ّ
اليومي ت�صتمّد  ل  .هكذا 

)21(
الفنت«

لدى حفيظة قارة بيبان وحدتها من �صميم وحدة 

الع�صوي  ر 
ّ
التطو من  واإمّن��ا  فح�صب،  مو�صوعها 

ل، 
ّ
ت�صج وه��ي  ة، 

ّ
اليومي الكتابة  تر�صده  اّل��ذي 

البالد  يف  واجّتاهاتها  الّثورة  م�صارات  وحتّلل 

امل�صتوى،  هذا  يف  عليه  نقف  ما   
ّ
اأهم بيوم.  يوما 

ة الكاتبة 
ّ
هو التّطور امللحوظ احلا�صل يف �صخ�صي

وابتعدنا طردا  ات 
ّ
اليومي نهاية  من  اقرتبنا  كّلما 

ومتعلقاته  احلرارة  �صجّل  امللتهبة.  بداياتها  عن 

يرتك  ال�صتعال...(  الّتقاد/الحرتاق/  )التوّهج/ 

اّلتي  اأ�صابعي(  )مثّلجة  ال��ربودة  ل�صجّل  مكانه 

واحدة،  كلمة  معا.  واجل�صم  الّنف�س  على  ت�صتويل 

-رغم �را�صة املقاومة- تختم هذا النزول املّطرد 

.هذه اخليبة العميقة اّلتي 
)22(

اإىل اجلحيم » تعبت«

ا�س اّلذي عقبته، كانت 
ّ
نراها بحجم احلما�س الفي

الأن��ا  البداية:  موازنة  قلب  على  ي��وم  ك��ّل  تعمل 

الأنا   ،
ّ
باحلب املفعم  الأن��ا  الآخ��ر،  على  املنفتح 

اخليبة  وطاأة  حتت  ينتك�س  بامل�صتقبل،  املتفائل 

والأمل، فاإذا هو عود على بدء، يجرّت زمانه اخلادع، 

اإذ ل فرق بني ما�س وحا�ر ول كبري اأمل يرتقب 

من م�صتقبل يطّل باأ�صباحه على بئر �صحيقة. هكذا 

ة ت�صقط من جديد لدى 
ّ
ة الإيديولوجي

ّ
راأينا اليومي

دورة  املعروفة،  ة 
ّ
الكال�صيكي دورتها  يف  الكاتب 

ة، وعواملها الثابتة، لأّن 
ّ
النغالق على الّذات الفردي

ب الآمال: 
ّ
ة اأخرى الغريب اّلذي يخي

ّ
الآخر يظل مر

على  واأنا  براءتها،  مازالت حتمل  ال�صباح  ن�صائم 

ة...تطايرت 
ّ
الطريق اأمت�صى يف« ريا�صتي ال�صباحي

ات 
ّ
يومي الر�صيف...تكتب  على  خطاي  مع  اأفكار 

د حلم.« ويف �صياق 
ّ
ثورة كانت واأم�صت حلما جمر

املتخللة  املنع�صة  ال�صباح  ن�صائم  بعيد«  اآخر غري 

اجل�صد العابرة الروح ل تاأخذ معها �صحابة احلزن 

وال�اأ�صى امل�صاحبة انتكا�صة الأحالم.

من  ة، 
ّ
ال�صباحي ريا�صتي  ح�صة  من  ذل��ك  وم��ع 

اأح��اول  وحدتي.  اإىل  اأع��ود  الطريق  على  هيماين 

من  ي�صكنني،  اّلذي  العامل  �صخب  من  رين 
ّ
اأح��ر اأن 

مواعيدي،  اإىل  لأم�صي  خيباته،  من  انك�صاراته، 

�صوء  بقطرة  يوم�س  عّله  والقلم،  الذات  مع  فقط 

 
)23(

»
ّ
باحي

ّ
تزيح بع�س هذا الأ�صى ال�ص

يف  الغ��رتاب  كتابة  دعامتا  هما  والقلم  الوحدة 

ات. ولكّن الوحدة لدى حفيظة قارة بيبان 
ّ
اليومي

من  هروبا  اأو  العامل،  من  م�صبقا  موقفا  لي�صت 

ة 
ّ
حي جتربة  وليدة  اإّنها  ة، 

ّ
الّتاريخي ة 

ّ
امل�صوؤولي

عن  النف�صال  على  الكاتبة  فيها  اأجربت  مريرة، 

ول  ذاتها،  فيه  ترى  اأن  باإمكانها  يعد  مل  واق��ع 

بيوم  يوما  وع��ت  لقد  ة. 
ّ
الإيديولوجي اأحالمها 

ة، اأي عدم قدرتها على 
ّ
تها الّتاريخي

ّ
ه�صا�صة فاعلي

ارات 
ّ
ة، لوجود تي

ّ
الّتحّكم يف جمرى الأحداث العام

وحتويل  تقوي�صها،  على  تعمل  للّثورة  م�صاّدة 

م�راعيه  على  املجال  تفتح  حكومة  جمراها.« 
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ة تغزو عقول ال�ّصباب الغارق يف 
ّ
للدعوات الوهابي

الزيتونة  علماء  موقف  وتتنا�صى  وال�صياع  الفقر 

يزيد  ما  غري  تقّدم  ل  ة...ومعار�صة 
ّ
الوهابي من 

الّداخل  من  منه  ت�رق  ث��ورة  من  ياأ�صا  ال�ّصباب 

ة تت�صارع، 
ّ
واخلارج، يوما بعد يوم، ونخب �صيا�صي

ولكّنها تلتقي كّلها لرفع نعو�س ال�ّصباب اّلذي حلم 

ت 
ّ

تك�ر هكذا 
)24(

احلياة«. كرامة  له  تعيد  بثورة 

كتابات  يف  امل��راآة   
ّ

تتك�ر ما  اأك��رث  وما  امل��راآة، 

الّذات. 

حفيظة  ��ات 
ّ
ي��وم��ي يف  امل�����ص��اّدة  الإيديولوجيا 

اّلتي  ة 
ّ
القار ة 

ّ
الّثقافي ة 

ّ
املن�ص هي  بيبان،  قارة 

اخليبة  حالت  كّل  يف  اإليها  وترتّد  عنها  ت�صدر 

واإرها�صات  الّثورة،  يوميا: ارتداد  تعي�صها  اّلتي 

بها.  لتب�ّر  جاءت  اّلتي  ة 
ّ
الإن�صاني القيم  �صياع 

على  انفتاحها  حدود  ر�صم  يف  الكاتبة  تبداأ  هكذا 

اإىل  الرت��داد  خالل  من  املغ�صو�س   
ّ

الثوري الواقع 

اأفق ثورة اأرحب واأكرث اأ�صالة: »الّثورة يف معناها 

  اّلتي هي »�رر« ي�صكن الكاتب الأ�صيل 
)25(

املطلق«

وهو يبحث« عن قيم اأ�صيلة يف عامل متدهور، كما 

. العودة اإىل الّذات بعد اكت�صاف 
)26(

يقول قولدمان«

اإىل  عودة  بالأ�صا�س  هي   
ّ
اخلارجي العامل  خديعة 

قارة  حلفيظة  ة 
ّ
الّثقافي ة 

ّ
الهوي هو  القلم  القلم. 

الأ�صيلة:  الّثقافة  قيم  فيها  تتماهى  اّلتي  بيبان 

هو  مبا  اخل��ري،  العدالة،  ة، 
ّ
احلري الإمي��ان،   ،

ّ
احل��ب

نف�صه  الآن  يف  وهي  وجدانها،  يف  عميق  اإن�صايّن 

ف��اإّن  لذلك  عندها.  الّتغيري  اإيديولوجيا  قاعدة 

اإىل  العودة  مع  لديها  تتماهى  ال��ّذات  اإىل  العودة 

واإذا نحن  اإبداع وعّلة وج��ود:«...  الكتابة مبا هي 

 
)27(

كما قال طاغور »بالفّن نكون.«

واهية  حدود  الّثقايف  والأنا   ،
ّ

الفردي الأنا  حدود 

من  هذا  بيبان،  ق��ارة  حفيظة  ات 
ّ
يومي عامل  يف 

ذاك. لذلك نرى اأّن الفا�صل بني ا�صم العلم، وال�صم 

 ال�صادق 
ّ
الّتاأليفي فا�صل رقيق دقيق« الكاتب احلر

ولكّن   ،  
)28(

املجتمع« و�صمري  الإن�صان  نب�س  هو 

اخلارج  عامل  مواجهة  يف  ا 
ّ
كلي تّتحدان  تني 

ّ
الهوي

الهروب  معهما:  ة 
ّ
قيمي قطيعة  يف  ي�صبح  عندما 

ال��ّذات  ملعانقة  القلم  اإىل  ه��روب  هو  العامل،  من 

ة 
ّ
الإيديولوجي املقاربة  ج��اءت  لذلك  الأ�صيلة. 

ة
ّ
اأن�صي مقاربة  ات، 

ّ
اليومي لال�صتبداد يف  امل�صاّدة 

لت ترّدي 
ّ
Humaniste يف جوهرها، ت�صرب حتو

ة 
ّ
املحب العليا:«  ة 

ّ
الإن�صاني القيم  مب�صبار  الثورة 

 فكتور هيقو 
ّ
ن�صف الإميان، يقول ال�ّصاعر الفرن�صي

يعرتفون  عادوا  ما  ولكّنهم  »البوؤ�صاء«.  �صاحب 

 موازين 
)29(

ة، ول يدركون معنى الإميان«.
ّ
باملحب

ة وغطر�صة، 
ّ
العامل بهذا املنظور لي�صت موازين قو

ة و�صالم »اإّن الثريان والدببة 
ّ
بل هي موازين حمب

ل ت�صتطيع اأن حتّطم باب القدر ولكن قلب حمامة 

الإيديولوجي  احللم  تراجع   .
)30(

ذلك« ي�صتطيع 

ال��ّذات  لعوامل   
ّ

ق��وي ارت��داد  يوازيه  العامل  بتغيري 

« لدى الكاتبة. 
ّ
والكتابة، مبا هي »امللجاأ الرحمي

متهيدا  ة 
ّ
الإيديولوجي املنطلق  فورة  كانت  لذلك 

�صميم  من  هي  ة 
ّ
وانطوائي بدء،  على  لعود  ا 

ّ
قوي

الحتفاء  ة. 
ّ

اخلا�ص ة 
ّ
اليومي يف   

ّ
الكتابي الفعل 

ة الكثرية، مبا هو ت�صجيل يف 
ّ
وائي

ّ
بعوامل الإبداع الر

بنكهة  ن 
ّ
املتلو  

ّ
الّتاأليفي الكاتبة  لن�صاط  ة 

ّ
اليومي

ام وظروفها القا�صية واجلميلة على حّد �صواء، 
ّ
الأي

تتخّلق   
ّ
خ��ام ة 

ّ
اإبداعي مل��ادة  توثيق  من  اأك��رث  هو 

حمي 
ّ
الر بامللجاأ  ك 

ّ
مت�ص جوهره  يف  اإّن��ه  يوميا، 

هذا  وحدتي  يف   « واإ�صفافه:  العامل  ة 
ّ
عدواني �صّد 

امل�صاء تخ�صب الأر�س اّلتي اأحفر بعيدا عن �صخب 

الفّنان  خلوة  خلوة،  حلظة  هو  الإبداع  الآخرين«. 

وهو يبدع عاملا بديال من العامل يتوا�صل خالله 

يف  ويحاوره  اخلاّلق   
ّ
الإبداعي اأناه  مع  ع�صويا 

يف  ال�ّصخو�س  لكاأّن  حّتى  ة، 
ّ
الأدبي جتّلياته  �صّتى 

ة منها، ت�صاركها 
ّ
ات الكاتبة ت�صبح بدائل اأنوي

ّ
يومي

 
ّ
احلي الورق  من  علينا  وتطّل  والإح�صا�س،  احلياة 

يختلط  كائنات  ا�صتوت  وق��د  ودم��ه��ا،  بلحمها 

كتابتها  �صياقات  مبفارقات  ل 
ّ
املتخي وجودها 

م�صاحات  الكاتبة  مينح  البعد  ه��ذا  ة. 
ّ
املرجعي

وتقولها،  ت�صتهويها  عوامل  بناء  يف  حقيقة  ة 
ّ
حري
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ال�ّسخو�س 

يف يومّي�ت 

الك�تبة 

ت�سبح 

بدائل اأنوّية 

منه�



ة اأ�صيلة نابعة من ذاتها العميقة 
ّ
فت�صعرها بفاعلي

ة، خالفا ل�صعورها باأّنها يف عامل الّتاريخ 
ّ
اني

ّ
اجلو

ل  لغة  يتكّلم  غريب  ج�صم  غري  لي�صت   
ّ
الجتماعي

اّلتي متّثلها.  يفقهها الآخرون. لغتها وحدها هي 

القطيعة  مع�صلة  طرح  اإىل  الّتحليل  هذا  يقودنا 

لدى  العامل  وواق��ع  الكتابة،  واق��ع  بني  ��ة 
ّ
الأب��دي

 .
ّ

بالأخ�س ات 
ّ
اليومي كّتاب  ولدى  ة، 

ّ
عام الكّتاب 

ة لدى حفيظة قارة 
ّ
ة الإيديولوجي

ّ
لقد كانت اليومي

بيبان حلظة رهان ق�صوى لدح�س هذه القطيعة، 

بني  والآخ��ر،  الأنا  بني  ة 
ّ
تاريخي م�صاحلة  وبناء 

اين، ويف عبارة اأدّق بني 
ّ
اين والعامل الرب

ّ
العامل اجلو

الّثورة  مقاربة  األي�صت  ولكن  يا�صة، 
ّ
وال�ص الّثقافة 

يدعم  جديد  برهان  هي  هنا  املطروحة  ة 
ّ
التون�صي

ة 
ّ
الإيديولوجي ة 

ّ
اليومي كانت  هل  القطيعة؟   هذه 

حلما  اأحالم،  اأ�صغاث  غري  والكوكوت  الّنجمة  يف 

طوباويا كبريا بانبثاق املدينة الفا�صلة من رحم 

ع احلكماء على 
ّ
الظلمات، عقبته خيبة اأكرب يف ترب

هرمها؟

اليومّية  اإيديولوجي�   1
اأمر وا�صح  ة 

ّ
اليومي الإيديولوجيا يف  احلديث عن 

ة، ولكن 
ّ
املنهجي الناحية  بيان من  اإىل  ل يحتاج 

ة مبثل هذا 
ّ
هل يبدو احلديث عن اإيديولوجيا اليومي

الو�صوح؟ ما املق�صود من اعتبار �صكل من اأ�صكال 

ونحن  ما 
ّ
�صي ة، 

ّ
اإيديولوجي لأبعاد  حامال  الكتابة 

األ  ال��ذات،  كتابات  اأن��واع  من  نوع  داخل  ك 
ّ
نتحر

ة؟
ّ

ة اخلا�ص
ّ
 اليومي

ّ
وهو ن�س

املعروفة: ال�صرية  باأنواعها  ال��ّذات  كتابات  اإّن 

الر�صائل،  ة، 
ّ

اخلا�ص ة 
ّ
اليومي املذّكرات،  ة، 

ّ
الّذاتي

��ة 
ّ
��ات ال��ّط��ف��ول��ة...ك��ّل��ه��ا ت��ع��ب��ريات ���ردي

ّ
حم��ك��ي

دت من 
ّ
ة متّثل -ح�صب نظرنا- اإن هي جر

ّ
هووي

كتابة  مناويل  ة 
ّ
ال�صطحي ة 

ّ
احلكائي تفا�صيلها 

هذه  ة. 
ّ
الّنهائي حّتى  ولي�صت  بل  املمكنة،  ال��ّذات 

مناويل/  العمق  يف  ت�صّكل  ة 
ّ
دي

ّ
ال�ر اخلطابات 

وتبني  العامل  تقول  ة 
ّ
�صوري كتابة  خّطاطات 

خم�صو�صة،  بنى  وفق  عنه  املتحّدثة  دللتها 

ة 
ّ
دللي اأبعاد  ذات   

ّ
املرجعي كتابة  يف  واأ�صاليب 

ة ميكن تو�صيفها والك�صف عن م�صمراتها 
ّ
ورمزي

مثال  ة 
ّ
وائي

ّ
الر الذاتية  رية 

ّ
فال�ص ة. 

ّ
الإيديولوجي

ت�صاغ باعتبارها اأحد مناويل �رد الأنا يف بنية 

عالقات  على  اأ�صا�صا  تقوم  اّلتي   Récitاملحكي

ف�صال  احلكاية،  نات 
ّ
مكو بني  ة 

ّ
ال�صببي الرتابط 

عن ا�صطالعها بوظائف متثيل الأفكار والأقوال. 

ة 
ّ
اإيديولوجي ة 

ّ
خلفي على  ينه�س  املنوال  ه��ذا 

اأو  العامل،  ة 
ّ
مبعقولي القول  قوامها  خم�صو�صة 

ة تعّقله عرب املحاكاة، لأّنه يخ�صع يف هذا 
ّ
اإمكاني

ة غري املتجان�صة 
ّ
وائي

ّ
نات الر

ّ
املنوال لعقلنة املكو

م�صارها  تقود  ة 
ّ
�صببي ترابطات  اإيجاد  خالل  من 

من بدايته املعلومة اإىل نهايته املحتومة. ول�صّك 

 من 
ّ
اأّن اختيار هذا املنوال، هو موقف اإيديولوجي

ة 
ّ
الّذاتي الكتابة  اأفق  حدود  �صمنيا  ير�صم  العامل 

اّلذي يجعل منها  اخلال�س  ري 
ّ
الّت�صو بعدها  يف 

ا�صتجابة وحتقيقا لروؤية توهم وتتوّهم بقدرتها 

ب متناق�س 
ّ
على تف�صري وجودها يف عامل مت�صع

العامل هو دوما عامل  تف�صريا مقنعا ومعّلال. هل 

اإخ�صاع   
ّ
 قابل للفهم والتعّقل؟ هل ي�صح

ّ
منطقي

تعك�س  اّلتي  املتنامية  احلبكة  ملنطق  جمرياته 

ة 
ّ
احلدثي تناق�صاته  من  يتخّل�س  را 

ّ
متطو م�صارا 

والرّتابط  الن�صجام  ملبداأي  اإخ�صاعها  اأجل  من 

ة 
ّ
مثلما توهم بذلك بنية احلكاية يف ال�صرية الّذاتي

ة؟
ّ
وائي

ّ
الر
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حممد ال��غ��رب��ي ع��م��ران واح���ٌد م��ن ال��روائ��ي��ني 

اليمنيني ، حفر ا�صمه على جدار ال�ردية اليمنية 

املعا�رة ، كتب الق�صة الق�صرية ، واأ�صدر خم�س 

ال�را�صف  مبجموعة  بداأها  ق�ص�صية  جماميع 

وختمها مبنارة �صوداء ، ومنذ عام 2010م اجته 

اإىل كتابة الرواية واأ�صدر حتى الآن اأربع روايات 

بداأها مب�صحف اأحمر ، وهي واحدة من الروايات 

التي �صناأخذها مناذج لدرا�صة البوؤرة النفجارية 

،بالإ�صافة اإىل مملكة اجلواري ، ولعل حياة هذا 

الروائي اخل�صبة بتجارب احلياة بالإ�صافة اإىل 

هما  التاريخ  جم��ال  يف  الدرا�صي  اخت�صا�صه 

تلك  الروائية  اأعماله  اأك�صبا  اللذان  العامالن 

املتناثر  ال�صتات  بجمع  املليئة  اخلا�صة  النكهة 

واملتنافر و�صياغته ب�صكل اأعمال �ردية حتقن 

ت�صكيل  يعيد  الذي  التفاوؤل  من  بجرعة  املتلقي 

يف  هي  كما  ل  الكاتب  لها  خطط  كما  احلياة  

الواقع .

اأعمال  يف  وا�صحًا  ���ص��اأواً  التاريخ  اأخ��ذ  ولقد 

التي  العجني  اخلمرية يف  الروائي فجاء مبثابة 

ل ُترى لكنها املوؤثر الأقوى يف تكوينه، واأماط 

من خالل الغرتاف منه كثرياً من الأقنعة التي 

النا�س  اأنظار  عن  احلقائق  روؤي��ة   
ُ
حتجب كانت 

تعيد  التي  هي  انها   � لعمري   � ال�ردية  وه��ذه 

ت�صكيل احلياة مبا يجب اأن تكون عليه.

التخطيط املعماري للن�س 

يويل الروائي حممد الغربي التخطيط املعماري 

يف ن�صو�صه الروائية اهتمامًا كبرياً يت�صارع يف 

ذلك مع الروائي اليمني �صمري عبدالفتاح ، لكنهما 

فالغربي   ، التخطيط  هذا  ا�صلوب  يف  يفرتقان 

ياأخذ التخطيط عنده الأ�صلوب الذبذبي احللزوين 

ال��ع��م��ودي احل��ف��ري، وه��و ال���ذي ميثل ال��ب��وؤرة 

فيعتمد  �صمري  اأما   ، اأ�صا�صًا  الفكرة  على  ويعتمد 

الذي يت�صعب باجتاهات  التخطيط اجلذري  على 

مت�صعبة  م�صارات  ويتخذ  اجلذور  ب�صكل  خمتلفة 

قد تفقد املتلقي ا�صتجماع هذه الت�صعبات.

عند  للن�س  املعماري  التخطيط  اأ�صا�صيات  من 

وال��ف��ك��رة ه��ي املرتكز   ، ال��ف��ك��رة  ال��غ��رب��ي ه��ي 

الأ�صا�س يف طرح الق�صايا املعا�رة ومعاجلتها 

معاجلة روائية متزج بني الغرتاف من التاريخ 

طرحها  الروائي  يريد  التي  الق�صية  وع�رنة 

من  ال�ردية  املعاجلة  اأ�صاليب  تاأتي   
َّ
ثم ومن   ،

وتنطلق   ، ال�ردي  ال�صتغال  يف  التكنيك  خالل 

ثم  البوؤرة  من  الغربي  عند  ال�ردية  املعاجلة 

الأكرب  اإىل  الأ�صغر  من  الدائري  بال�صكل  تتو�صع 

الِبنية  يف  انقطاع  اأي  دون  الجتاهات  كل  يف 

)كما  ال�ردي  اأو  الروائي  احليز  اأو   ، ال�ردية 

 زيد الفقيه*

البوؤرة النفجارية

يف اأعمال )الغربي عمران( الروائية

* كاتب وناقد من اليمن   



 � ال��رواي��ة  لأن   ) مرتا�س  عبدامللك  د.  ي�صميه 

بع�صه  يربط  متما�صك  �رد  هي   � الأ�صا�س  يف 

بع�صًا ، والروائي عندما يكتب الرواية ي�صع يف 

لكنه   ، الِبنية  اأي قطع يف  اإجراء  تخطيطها عدم 

بالإمكان اأن يقوم باإجراء قطع واختيار للوقائع 

ل  والختيار  القطع  وه��ذا   ، �ردها  يريد  التي 

قد  التي  لالأحداث  الزمني  بالت�صل�صل  يتعلقان 

قطع  هو  واإمنا   ، قريبة  اأو  بعيدة  اأزمنة  تقع يف 

للتخطيط  ؛  الفنية  ال�رورة  تقت�صيه  واختيار 

الروائي  ينظم  خالله  ومن   ، للن�س  املعماري 

ن�صميها  ما  الغربي  عند  وه��ي   � اخل��ام  امل��ادة 

ليمنحها  الرواية  منها  تتاألف  التي   � بالبوؤرة 

 ،
)1(

القارئ نف�س  يف  وموؤثراً  ناجحًا  ًا 
َّ
فني �صكاًل 

 ن�صتطيع القول : اإن الغربي بهذه التقانة 
َّ
ومن ثم

 ، خا�صًا  روائ��ي��ًا  طريقًا  لنف�صه  خط  ال�ردية 

ميكن اأن يدخل هذا الأ�صلوب يف درا�صة تقنيات 

البوؤرة  جتاورت  ما  اإذا   ، العربي  الروائي  ال�رد 

وال�صخو�س   ، واملكان   ، والزمان   ، احلبكة   : مع 

الروائي  العمل  تقنيات  من  وغريها  والعتبات   ،

، ومن وجهة نظرنا اأن الرواية املعا�رة اليوم 

ذات طول  اأو حكاية  نرثيًا  خياليًا  �رداً  تعد  مل 

متثل  واأفعال  �صخ�صيات  فيها  ت�صور  وعر�س 

احلياة احلقيقية للما�صي اأو احلا�ر على �صكل 

 ، الكاتب  خيال  ي�صنعها  تعقيدات  ذات  حبكة 

اأ�صبحت  بل   ،) اك�صفرد  قامو�س  يعرفها  )كما 

عماًل هند�صيًا يو�صع مداميكه الأوىل الكاتب ، ثم 

بعد ذلك يحاول وزن اليقاع ال�ردي طبقًا لهذا 

الغربي  عند  ميثل  الذي   ، الأول  الهند�صي  العمل 

 ، الن�س  فكرة  اأ�صا�صها  التي  النفجارية  البوؤرة 

ومل تعد الرواية اليوم جمرد �رد حكائي يت�صلى 

بها الكاتب ويف�صي باأفكاره لغريه من خاللها ، 

الكاتب على ال�صتغال  اأ�صبحت مهنة يعكف  بل 

عليها ويهند�س بنائها الفني والفكري .

لعبة  جمرد  لي�س  للرواية  املعماري  التخطيط  اإن 

دال   فعل  هي  بل   ، هدف  اأي  من  مفرغة  �صكلية 

تكون  اأن  القراءة  وعلى   ، املبدع عن وعي  ياأتيه 

خمزونه  كل  ي�صتنفر  اأن  القارئ  وعلى   ، متحفزة 

.
)2(

املعريف من اأجل تفكيك مر�ٍس للن�س

الرواية  كتابة  على   
ُ
ْقِدم

ُ
ي اأن  قبل  عمران  الغربي 

ي�صامرها  معها  يعي�س  خلده  يف  الفكرة  يحت�صن 

لها  ي�صع  خمتلفة  زواي��ا  من  اإليها  ينظر  يقلِّبها 

وي�صيل  يبتكرها  اأن  قبل  املعماري  التخطيط 

ع�صارتها على الورق .

الـبـوؤرة االنفج�رية:  

ما هي البوؤرة ؟ وملاذا النفجارية ؟ وكيف تدفع 

بالن�س للت�صاعد والتو�صع؟ 

الهتمام  مركز  باأنها  تعرف  )ا�صطالحًا(  البوؤرة 

والرتكيز للقيام بن�صاط معني.

 البوؤرة )بناء اجلملة لغويًا( وهي اجلزء من تركيب 

عطى اأهمية عن طريق ترميز معني 
ُ
اجلملة والذي ي

اأو بطرق اأخرى اأم بن�صاط معني. 

تتجمع  التي  النقطة  ه��ي  )فيزيائيًا(  ال��ب��وؤرة   

ويف  ال�صوت.  اأو  احل��رارة   ، ال�صوء  اأ�صعة  فيها 

اجليولوجيا ُتدعى البوؤرة اأي�صا ب� )نقطة ما حتت 

مركز النفجار ( للزلزال الأر�صي ، فتنتقل الأمواج 

امل�صطربة من مركز البوؤرة اإىل جميع الجتاهات 

الدرا�صة  هذه  يف  نريده  الذي  هو  املعنى  وهذا   ،

الفكرة  على  الرتكيز  اإىل  يعمد  الغربي  اأن  مبعنى 

خلدمة  خمتلفة  اجت��اه��ات  يف  ال�رد  يو�صع  ثم 

البوؤرة وهذه التو�صعات ن�صميها � هنا يف الدرا�صة 

� المتدادات والتجاويب الن�صية �صنعرفها لحقا .

تطور  تتم عملية  اللغة  بوؤرة يف  كلمة  اأهمية  اأما 

الكلمات  على  الرتكيز  طريق  عن  الكلمات  لفظ 

املهمة بال�صكل ال�صحيح ، واأول خطوة هي معرفة 

معنى  حتمل  التي  الدللية  الكلمات  بني  الفرق 

اجلملة والكلمات التي تقوم باأداء وظيفي يف ربط 

عام  وب�صكل  اجل��ر،  ح��روف  مثل  اجلملة  عنا�ر 

وظيفته  تكون  الذي  لَلّفظ  ت�صري  بوؤرة  كلمة  فاإن 

يف اجلملة اإخبارية ، ويركز على اجلزء الأبرز يف 
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اجلملة ، اإذ لي�صت النوى والتوابع عبارات منف�صلة 

اأو  للنواة  ميكن  لكن   ، الن�س  داخ��ل  بال�رورة 

البوؤرة اأن تكون جتريداً يتمظهر بفعل �صل�صلة من 

توابع  بو�صفها  اإليها  النظر  ميكن  التي  العبارات 

  
)3(

لها

هذه  يف   � ت�صورنا  لأننا  ؟  النفجارية  ومل��اذا 

الدرا�صة � اأن البوؤرة عند الغربي  هي الفكرة التي 

يتمحور حولها الن�س وت�صورنا اأي�صًا اأن الفكرة 

ت�صبه ناجت مْقذوف حجٍر و�صط بركة دائرية فيها 

ينتج  انفجاراً   � املقذوف  اأي   � فيحدث  اآ�صن  ماء 

كلما  تت�صع  ثم  البوؤرة  حول  �صغرية  دوائ��ر  عنه 

بالربكة  حتيط  حتى  النفجار  مركز  عن  ابتعدت 

امتداد  متثل  الغربي  عند  الدوائر  هذه   ، كاملة 

الن�س  وامتداد   � الدرا�صة  نظر  � من وجهة  الن�س 

نعني به هنا الروافد ال�ردية التي تخدم البوؤرة 

اأن تو�صف  ، وميكن  يف امل�صاحة احليزية للن�س 

فلك  على  جتري  وكاأنها  مكافئ  ب�صكل  حركتها 

متواٍز  ���ردي  ات�صاق  يف   
)4(

البوؤرة مركز  تدوير 

،وتدفع  البوؤرة  مركز  حول  متوالية  وبحركات 

الن�صي  الف�صاء  يف  والتو�صع  للت�صاعد  بالن�س 

اإذ يتكون احليز   ، ال�ردي عند مرتا�س  اأو احليز 

الروائي عند الغربي من عدة م�صاهد ، وهي لي�صت 

م�صاهد ماألوفة �صينمائيًا ، لكنها م�صاهد متداخلة 

ببع�صها توحي بال�صلة اخلفية بني هذه امل�صاهد 

، وكاأن الرواية م�صهد واحد اأو كاأن امل�صاهد تنبع 

 ، وهو عند الغربي 
)5(

من جذر واحد اأو اأ�صل واحد

ولقطات  وم�صات  من  امل�صهد  ويتكون   ، البوؤرة 

واأحداث مبعرثة يف الظاهر ، وت�صم اأ�صماء كثرية 

ومتوازية  خمتلفة  واأزم��ن��ة  متنوعة  وم��واق��ف 

الدوائر  تلك  حتت  تن�صوي  وهذه   ،  
)6(

ومتداخلة

�صنو�صحها  والتي  الغربي  اأعمال  يف  التو�صعية 

لحقًا .

فالن�س امل�صطح الذي نراه ونقراأه عنده ي�صي باأن 

ة ن�صًا روائيًا عاديًا يحتفل بالتاريخ والأحداث 
َّ
ثم

معمارية  بتقانة  مو�صون  لكنه  فيه  وارٌد  وهذا 

فنية اأ�صا�صها البوؤرة وهي مركز تولد الن�س الذي 

 ، والأزمنة   ، والأمكنة  ال�صخ�صيات  عنه  ينبثق 

التي  التاريخية  بال�صبغة  م�صبوغة   ، والأح��داث 

تكون نواتها البوؤرة والتي يعيد الغربي �صياغتها 

واإ�صقاطها على احلدث املعا�ر ، وهذا يتطلب من 

اأجل  من  املعريف  ي�صتنه�س ح�صاده  اأن  املتلقي 

ا�صتنطاق الن�س وا�صتغواره " لأن الن�س هو اأنت 

، بكل مكوناتك الفكرية والأيدلوجية ، والبيئية ، 

ًا 
َّ
، فاجلانب التقني يف الن�س غدا هم

والفنية ")7(

اإليه  تذهب  وما   ، احلداثيني  النقاد  لدى  نقديًا 

من  �رب  هي  الن�س  تقانة  اإظهار  من  الدرا�صة 

الن�س  هند�صة  يف  يبحث  الذي  النقدي  الهم  هذا 

"وال�صارد يوؤكد يف موا�صع عديدة من   ، وتقانته 

رواية  يكتب  بل  تاريخًا  يكتب  ل  اأن��ه  ن�صو�صه 

الن�س  خلدمة  التاريخ  فيها  "8،يوظف  )حكاية( 

اأجل  من  ويهدمه  بل  الواقع  ي 
ِّ
عر

ُ
ي الذي  ال�ردي 

اإعادة بنائه بال�صكل الأف�صل والأجنع . 

اأحمر  م�صحف  روايتي  يف  النفجارية  البوؤرة 

ومملكة اجلواري

اأواًل : يف م�سحف اأحمر  

 م�صحف اأحمر هي الرواية الأوىل للغربي عمران 

فه بعامل ال�رد 
َّ
وهي التي كانت املفتاح الذي عر

الروائي ، وقد اأراد الغربي بهذه الرواية اأن يتلم�س 

تاريخه  م��راح��ل  م��ن  مرحلة  يف  وط��ن��ه  ه��م��وم 

من  امل�صلح  الكفاح  مرحلة  وه��ي   ، املعا�ر 

اليمن يف مطلع  الوحدة بني �صطري  اأجل حتقيق 

اجلبهة  تكونت  اإذ   ، املا�صي  القرن  ثمانينات 

الوطنية يف املنطقة الو�صطى املمتدة من حمافظة 

هنا  يهمنا  ما  ذمار،لكن  حمافظة  حتى  ال�صالع 

هذه  يف  البوؤرة  وهي  للرواية  الفني  اجلانب  هو 

اأجل  من  الكفاح  هذا  بفكرة  واملتمثلة  الرواية 

اأحداث  ترتب على ذلك من  ، وما  الوحدة  حتقيق 

 ، البوؤرة  بامتدادات  الدرا�صة  يف  هنا  واأ�صميناها 

البوؤرة  هي  الرواية  يف  الفكرة  اأن  ت�صورنا  لأننا 
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المتدادات  هذه  عنها  تنبثق  التي  النفجارية 

الن�صية فقد متثلت بوؤرة هذه الرواية بقول الراوي 

وهو يحادث رفيقه  : 

رة. اأن بالدنا م�صطَّ اإعلم   � "
� كيف؟

والآخ��ر  عدن  عا�صمته  ق�صم   ... ق�صمان  اليمن   �

�صنعاء .

� ملاذا؟

اإعادة  اأجل  اأن ننا�صل من  ... وعلينا  � لإ�صعافنا 

قوتها. 

� ننا�صل !

� والن�صال بداية الوعي والإميان بالق�صية ... ثم 

علينا  اأن  واأعلم   . للن�صال  وال�صتعداد  التدريب 

والت�صلط  الظلم  عنا�ر  من  �صفوفنا  ت�صفية 

وال�صتغالل ... وهذه العنا�ر تتمثل يف امل�صايخ 

واأعوانهم .

� كل امل�صايخ !

� تخيل قريتكم وقد تخل�صت من �صيخها .  

� �صيربز �صيٌخ جديد.  

� اأقول من اأي �صيخ.

� ومن �صي�صبط اأمور ال�صكان؟

نظام  تر�صي  دول��ة   ، والقانون  النظام  دول��ة   �

امل�صاواة والعدالة واحلرية .")9(

اأو   ، الأ�صا�س  اللبنة  الن�س  من  املقطع  هذا  مثَّل 

ملجمل  النفجارية(   )البوؤرة  الرئي�صية  الفكرة 

اأجل  من  امل�صلح  الن�صال  على  وترتكز   ، الرواية 

اإعادة وحدة اليمن يف رواية م�صحف اأحمر التي 

حتكي عن اجلبهة الوطنية  وتكونت يف املناطق 

الو�صطى بني ال�صمال واجلنوب ، وكان الهدف من 

تكوينها هو ال�صغط على النظامني الراأ�صمايل يف 

الوحدة  لإعادة  اجلنوب  يف  وال�صرتاكي  ال�صمال 

ال�راعات  عن  ال��رواي��ة  تك�صف  كما   ، اليمنية 

ال�صيا�صية ورغبة اليمنيني يف الوحدة بني �صطريه 

بني   ، وع��دن  �صنعاء  بني   ، واجلنوبي  ال�صمايل 

الوحدة  ورغبة  الت�صال  ورغبة   ، التالحم  رغبة 

 ،  وقد حتقق ذلك 
)10(

يف الهدف والتطلع وامل�صري

يف 22 مايو 1990م ، لكن املهم هنا � يف هذه 

الدرا�صة � لي�س الرتكيز على اجلانب التاريخي ، اأو 

تنامي الحداث يف الرواية  ، بل اجلانب الفني يف 

هذا العمل الروائي الذي يبني كيف �صاغ الروائي 

املعماري  بالتخطيط  اإليه  ا�رنا  ما  وهو  عمله 

البوؤرة  الدرا�صة ، وقد امتدت هذه  للن�س يف هذه 

البوؤرة  امتدادات  هنا  عليه  نطلق  ما  طريق  عن 

البوؤرة  من  انبثقت  روافد  تعد  المتدادات  وهذه 

لتت�صع يف مناكب الن

ث�نيً� : مملكة اجلواري

يف مملكة اجلواري تركز اأحداثها على تويل ال�صيدة 

وموت  زوجها  اإقالة  بعد  امُللك  اأحمد  بنت  اأروى 

الأ�صا�س  املحور  هي  الفكرة  هذه  وتعد   ، ولديها 

يف  ال��رواي��ة  تن�س  اإذ   ، اجل��واري  مملكة  لرواية 

بوؤرتها على : "اأن امللكة دعت م�صت�صاريها وُدعاة 

املذهب بعد رحيل ابنها امللك ال�صاب باأيام طالبًة 

منهم ن�ر اإعالن كفالتها جلميع املوؤمنني ، وكان 

الذي  �صباأ  ال�صلطان  الطريق على  ذلك منها لقطع 

ظلت متوج�صة منه �راً.

�صلَّْت  مقمرة  ليلة  يف  جواريها  جمعت  ذلك  بعد 

بهنَّ طوال الليل حدثتهن باأن مملكة جزيرة اليمن 

لهنَّ وهنَّ من يحكمنها منذ تلك الليلة دون �ركاء 

اأو اأو�صياء  واأنها امللكة احلرة التي ل تعتمد على 

اجلواري  الن�صاء  واأن  الرجال،  من  يتبعها  جي�س 

لمتالك  اأب��داً  ت�صعى  ولن  مل  واأنها   ، �ريكاتها 

ع�صكر يف عنابر ق�رها ... واأعلنت بو�صوح : اأن 

علينا حماية جزيرة   ، فا�صل  يوم  اليوم هو  هذا 

كائنات  اإىل  باإعادتنا  ال�صماح  وع��دم  اليمن  

.
م�صتلبة ، اإل اإذا �صكن الف�صل اأعماقنا")11(

"م�صحف  بالنظر اإىل البوؤرتني النفجاريتني يف 

الذي  الق�صد  هذا  اجلواري" جند  و"مملكة  اأحمر" 

الغربي  اأعمال  يف  الفكرة  اأن   : وهو  اإليه  ذهبنا 

ال�ردي  احليز  ن 
ّ
لتكو تنفجر  التي  البوؤرة  جت�صد 
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يف  نواة  اعتبارها  ميكن  البوؤرة  وهذه   ، للرواية 

للتتابع  وميكن   ، احلبكة  بنية  م�صتويات  اأح��د 

مو�صوعية  وح��دة  حتت  ين�صوي  اأن  النوى  من 

، ومن ثمة تت�صعب يف اجتاهاٍت خمتلفة 
)12(

واحدة

مكونة احليز الروائي الذي يت�صوره الكاتب وفقًا 

للتخطيط املعماري للن�س . 

االمتدادات 

ماذا نعني بامتدادات الن�س ؟ نعني بها التو�صع 

وهذه  البوؤرة  خلدمة  الرواية  مناكب  يف  ال�ردي 

وتتو�صع   ، الن�صية  التفا�صيل  هي  الم��ت��دادات 

 
)13(

الأوىل النتفاخية  الفقاعة  تو�صع  ب�صكل 

خالل  م��ن  الن�س  يف  تتوالد  التي  ل��الأح��داث   ،

الن�س  روافد  من  رافداً  وُتعُد  املختلفة  ال�صياقات 

م�صار  يف  يحدث  م��ا  اأول  اإن  ،اإذ  الغربي  عند 

هذه  انت�صار  هو  للن�س  التو�صعية  الم��ت��دادات 

طويلة  تكون  وقد   ، الجتاهات  كل  يف  الروافد 

 الن�صية 
)14(

وعري�صة يتم حتر�صها من نواة البوؤرة

، وتتفاوت م�صاحتها بني البداية والنهاية بح�صب 

كانت  ف��اإن   ، ال�����ردي  احليز  من  ال��ب��وؤرة  موقع 

البوؤرة متقدمة كانت م�صاحة البداية اأ�صغر ، واإن 

كانت البوؤرة متاأخرة كانت البداية اأكرب، وتتعلق 

تو�صع  وم��دى  الكاتب  بفكرة  انت�صارها  كيفية 

روؤيته للن�س ، وتنتقل هذه التو�صعات على م�صار 

تاأخذ  التي  ال�ردية  التفا�صيل  دائري عن طريق 

البحر  اأمواج  ت�صبه  دائرية  م�صارات  الغربي  عند 

رميها  عقب  الآ�صنة  الربكة  يف  املياه  دوائر  اأو   ،

الرواية امتدادات لهذه  اأحداث  اأهم  ،اإذ تعد  بحجر 

اأو   ، اأو تو�صيحها  الفكرة  البوؤرة يف �صبيل خدمة 

خلق �راٍع متناٍم لأحداث الرواية.

اأواًل : يف م�سحف اأحمر

 فهروب )تبعة ( من �صجن ال�صيخ يعد اأحد امتدادات 

الكاتب  الرواية ي�صف  ، يف هذا احليز من  الن�س 

تبعة وهو يتح�ص�س طريقة للهرب من �صجن ال�صيخ 

نف�صه  تخيل   ... لياًل  اجل��دار  ذلك  ت�صلق   "  : يقول 

�صحلية �صخمة ، ا�صتمر بطيئًا ، مل يحدث ما يعكر 

ت�صلقه .. اكت�صف اأن امل�صافة اأق�ر مما كان يتوقع 

.. خفق قلبه فرحًا حني لم�صت اأ�صابعه ال�صقف ، 

الفتحة منا�صبة لعبور ج�صمه الناحل .. د�س راأ�صه 

اجلدار  باأعلى  اأم�صك  بج�صمه  عرب   ... اجلدار  اأعلى 

تدىل بج�صمه يف الفراغ ... اأخذ يهبط حذراً .. بعد 

حيوان  اأنه  تبني  لدنة  كتلة  قدماه  لم�صت  جهد 

هداأ  الزريبة  هاجت   .. نه�س  ما  �ريعًا  راب�س 

اأكوام   اأقدامه  لم�صت  �صيء  كل  هداأ  حتى  قلياًل 

كفه  اأن  ي�صدق  مل   ... الباب  عن  يبحث  بداأ  روث 

املزاليج  ... بحث عن  قد لم�صت خ�صبًا ل �صخراً 

عاد اإىل الوراء ... بحث يف عجالة عما تبقى من 

ينغر�س  �صخمًا  مزلجًا  اكت�صف  ...اأخ��رياً  مزاليج 

الباب  ب��داأ   .. جهٍد  بعد  اأزاح��ه  �صخرية  ة 
َّ
ك��و يف 

 .. الباب  فتح  اأكمل  اأكرث  �صحب  يتحرك  العمالق 

، الثورة �صد 
اأمامه خطوة ليكون يف اخلارج ")15(

الظلم والتمرد عليه خا�صة امل�صايخ الذين توطن 

اإذ كان   ، الظلم يف نفو�صهم واجب وطني وديني 

بع�س امل�صايخ �صد قيام الوحدة اليمنية ، لأنهم 

كانوا يتوقعون اأن الوحدة �صتاأتي �صد م�صاحلهم 

، وقد عمد الكاتب اإىل حتطيم تابو اأولئك من خالل 

امتدادات  وهي   ،  
)16(

اأر�صًا وطرحه  ال�صيخ  �رب 

التي  الح��داث  خالل  من  تتوالد  للبوؤرة  تو�صعية 

تت�صاعد يف �صبيل خدمة البوؤرة النفجارية ، فاإذا 

برغبة  حمكومة  المتدادات  تراتب  اأن  افرت�صنا 

القارئ يف الو�صول اإىل م�صتوى للتنظيم يتم عنده 

فاإنه  مقنع  �صكل  يف  ككل  بالرتاتبية  الإم�صاك 

حتوياًل  الن�صية  التفرعات  تكون  اأن  اجلدير  من 

وميكن   ،  
)17(

ال�رد �صري  خط  يف  املوؤثر  للمركز 

المتدادات  هذه  اإدراك  من  املعنى  ا�صتخال�س 

هذه  يف   � متثل  التي  البداية  تعيني  اإىل  ويقودنا 

� البوؤرة ، والنهاية التي متثل التجاويب  الدرا�صة 

الغربي  روايتي  للن�س يف  املعمارية  التقانة  يف 

فاأننا  الكاتب  عند  الروائي  الن�س  اإىل  وبالنظر   ،

نزوى العدد 101 يناير 2020

97



من  التاريخي  ثوبها  يف  تاأِت  مل  الرواية  اأن  جند 

اأجل ر�صد تاريخ واأحداث ووقائع ، واإمنا حاولت 

ب�صورة جلية وبهند�صة فنية اإي�صال هذه الوقائع 

والأحداث اإىل بوؤرة العمل الفني والن�صيج الروائي 

، وهذا ما يوؤكد عليه اإدوارد اخلراط حول ع�رنة 

 ، اإن المتدادات يف روايتي 
)18(

التاريخ يف الرواية

الغربي تت�صعب يف اجتاهات خمتلفة كقطرة احلرب 

حني ت�صقط من اأعلى على ورقة نا�صعة البيا�س 

فتت�صعب اجتاهاتها وميثل حمور ال�صقوط البوؤرة 

ومتثل هذه الت�صعبات امتدادات الن�س . 

ت�صورنا  يف  اإليها  ذهبنا  التي  هي  الروؤية  وهذه 

البوؤرة  جت�صدها  التي  الغربي  عند  الفنية  للتقانة 

"ل ميكن لأي خطاب  اإذ  النفجارية وامتداداتها 

بخا�صية  يحتفظ  اأن  نوعه  كان  كيفما  حكائي 

من  غ��ريه  عن  ي�صتقل  جتعله   ، حم�صة  �صيغية 

ت�صميته  ميكن  ما  هنا  نالم�س  اإننا   ، اخلطابات 

ل  الن�صية  فالمتدادات   ،
)19(" اخلطابات  بتداخل 

اأهميتها  تنف�صل عن املركز بل ترتبط به وتاأخذ 

من قوة انفجار البوؤرة ، مبعنى اأدق : اأن اخلطاب 

اأو الأحداث الروائية تكون قوية بقدر قوة الفكرة 

قوتها  وت�صتمد   ، انفجارها  لقوة  امتداد  لأنها 

اإىل مترد  اآخر ي�صري  امتداد  . ويف  البوؤرة  من قوة 

العطوي عن اأوامر ال�صيخ يف ت�صليم ب�صائر اأر�س 

الوادي بعد اأن خلط ال�صيل جرب الوادي ببع�صها 

ب املعامل يقول : "  اأحكم اخلوف خمالبه 
َّ
حتى غي

على قلوب الرعية .. اختباأ الرجال ..رددت اجلبال 

الأخبار  و�صلت   .. عرفطة  ح�صن  قرية  اأخبار 

اأر�صل  ما  .. و�ريعًا  ب�صنعاء  �صيخنا  م�صامع  اإىل 

ع�صاكره لإي�صال وجهاء قريتنا ، كما وجه بر�صالة 

يدعوهم اإىل عدم النزول اإىل الوادي .. واعداً اإياهم 

لتعيني  و�صيلة  عن  والبحث   ، اإليهم  بالو�صول 

حدود حيازة كل مزارع ا�صتجاب جميع الرعية .. 

اإىل  مكوكية  رحالت  يف  املتحذلقني  بع�س  ن�صط 

و�صل  اأخ��رياً  يدور.  ما  تفا�صيل  ينقلون  �صنعاء 

اأحد اأجنال �صيخنا برفقة جمموعة من املعاونني 

اإىل دار فقيه قريتنا . نزل اإىل الوادي مع مرافقيه 

 .. اخل��راب  ال��وادي  اإىل  ال�صكان  جماميع  تتبعه 

اأخاديد غائرة جذوع ميتة  اأكوام الأحجار حتتل 

ارتفعت   .. م�صوهة  م�صطحات   .. وا�صعة  م�صاحات 

اختلطت   . البت  ب�رعة  ت�صتغيثه  الرعية  اأ�صوات 

وا�صحة  املعامل  تعد  مل  ببع�س  بع�صها  امل��زارع 

تعددت اآراء احل�صور عن حتديد مواقع كل مزرعة ، 

قدم الفقيه مقرتحًا يق�صي باأن يربز كل مزارع ما 

لديه من وثائق تثبت ملكيته . وبعدها يتم حتديد 

حدود كل مزرعة مبوجب وثائقها .. ]دوى مكرب 

وال�صاحي  الغائب  يعلم  امل�صجد  احلا�ر  �صوت 

يف  اأر�صًا  ميلك  من  جميع  على  اأن  النائم  يعلم 

الوادي �رعة ت�صليم ما يثبت ملكيته من وثائق 

اإىل ابن �صيخنا حتى يتم الف�صل وحتديد حدود كل 

مزرعة مبوجب ما تن�س عليه الوثائق [  �ريعًا 

 ، ملكيتهم  يثبت  ما  حاملني  اجلميع  تقاطر  ما 

ا�صتمر ت�صجيل الب�صائر ثالثة اأيام بقي عدد قليل 

بني  جدك  كان  وثائقهم  ت�صليم  رف�صهم  اأعلنوا 

الراف�صني .. �صلم ما تبقى من الرعية .. بقي جدك 

بجدك  الو�صاية  بداأت   .. موقفه  على  �صمم  الذي 

العطوي اأنه يريد اإ�صعال الفتنة برف�صه ت�صليم ما 

. 
يثبت ملكيته ")20(

اأحد امتدادات احليز  الرواية  ي�صكل هذا اجلزء من 

الروائي للبوؤرة وميثل ال�راع الطبقي الذي كانت 

ال�صرتاكية � يف ال�صطر اجلنوبي من الوطن حينها 

� حتاربه يف �صبيل الو�صول اإىل مواطنة مت�صاوية 

الطبقية  على  الق�صاء  وكان   ، الواحد  البلد  داخل 

الذي مثله  ، هذا احلدث  الوحدة  اأهداف  اأبرز  اأحد 

التي  الفكرة  عن  م�صتقاًل  يكن  مل  ال�صالف  الن�س 

خدمة  هي  بل  بالبوؤرة  الدرا�صة  يف  هنا  ن�صفها 

لها )اأو مب�صطلحنا يف هذه الدرا�صة امتداد لها (، 

يتم  متما�صكة  �صببية  �صل�صلة  اإر�صاء  بالإمكان  اإذ 

على اأ�صا�صها قراءة الأحداث املتباينة باعتبارها 

كحركة  ل��ل��ب��وؤرة  املعاك�س  ب��الجت��اه  م��راح��ل 

 
)21(

كنقائ�س الأح��داث  فيها  تتعالق  ديالكتيكية 
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مب�صحف  متمثلة  الروائية  الغربي  اأعمال  ويف   ،

املنت  هي  البوؤرة  تكون  اجل��واري  ومملكة  اأحمر 

 ، للرواية  ال�ردي  اجل�صد  ن 
َّ
تكو التي  الأ�صا�س 

هيكله  هي  )ال��ب��وؤرة(  الفكرة  اأن  اعتربنا  ما  اإذا 

العظمي ، اإذ ان كل الت�صعيدات يف اجتاه ال�راع 

الن�س حتدث حول مركز كرة معينه وهي  داخل 

 ، ففي هذا اجلزء من احليز ال�ردي الذي 
)22(

البوؤرة

الوطنية  اإىل اجلبهة  ان�صمام تبعة  الن�س  يو�صح 

الوحدة جند  اأجل حتقيق  من  كانت حتارب  التي 

الن�س  اأ�صل  هي  تكون  اأن  بالبوؤرة  حري  هو  كم 

ومنبته ، يقول الكاتب :  

" تبعة وقد عاد اإلينا .. ا�صتح�رت اإحدى ر�صائله 
اإىل �صفوف  ان�صمامه  بعد  اإيلَّ  التي كتبها  تلك   ،

اجلبهة الوطنية قال فيها :

وكلي  اإل��ي��ك  اأك��ت��ب  اأن��ا  ه��ا   ... �صمربية  الفاتنة 

اإىل �صفوف  ان�صمامي  القدر  اأن خط  بعد  �صعادة 

ورفاقًا  اأ�صري   .. طريقي  اخرتت  لقد   . املنا�صلني 

املحاذية   .. امللتهبة  الو�صطى  املناطق  نحو  يل 

 
للحدود مع جمهورية عدن .")23(

مهمة  منحدرات  الرواية  يف  التيمات  هذه  �صكلت 

يف التو�صع ال�ردي متخذة عنا�ر كثرية منها : 

الر�صائل التي كانت �صمربية تكتبها لبنها حنظله 

ول تبعثها اإليه ، وهذه الر�صائل تعد اأحد ا�صاليب 

وحداثته  ال��روائ��ي  ن�صه  ام��ت��دادات  يف  الغربي 

الفنية ، فا�صتخدامات الر�صائل واملذكرات والكتب 

تنظيم  يف  والو�صايا  املخطوطات  اأو  املفقودة 

 ، ال�ردية  الأ�صوات  وتنويع  الأح��داث  وترتيب 

التي  ال�صكالية  متثل  وتقاطعات  توترات  اإىل  اآل 

لغة  على  بظاللها  واأل��ق��ت  ال��روائ��ي  بها  ان�صغل 

ن�صميها  التي   
)24(

والنهايات والو�صف  احل��وار 

اآخر  ن�ٍس  ،ويف  لحقًا(  التجاويب)�صنتناولها 

حني  حبيبتي   " ال�صارد  يقول  اأخ��رى  ر�صالة  اأو 

النار  ليلتها  ا�صعلنا  �صنعاء  على  بالزحف  بداأنا 

منظر   . الزحف  ببدء  اإيذانًا  اجلبال  قمم  على  من 

 .. الوطن  وا�صعة من  اللهب وهو يغطي م�صاحات 

�صنعاء  حتى   ، مكان  من  �صنعاء  حلكام  يعد  مل 

اأ�صطح  .. جبال اليمن  اأ�صعل معظم �صكانها اللهب 

منازلها ..حتى من كان يف الوديان اأ�صعل اللهب 

متقدة  �صعلة  اإىل  ال�صمالية  املناطق  لت 
َّ
لقد حتو  .

من البحر اإىل ال�صحراء ، اإل اأن اإذاعة عدن �ريعًا 

 
ً
ما اأعلنت موافقتها على وقف اإطالق النار ابتداء

من �صبيحة اليوم التايل لإيقاد ال�صعلة . �صادف 

اإذاعة  ر�صائل  توالت  1979م  مار�س  جمعة  يوم 

عدن امل�صفرة : ) عليكم البقاء يف مواقعكم ... ( مل 

يكن وقف اإطالق النار وتلك املنا�صدات اإل لك�صب 

الوقت الذي اأخذت �صنعاء ت�صتعد ملواجهتنا ، فبعد 

اأيام اأذاعت ال�� B.B.C  الربيطانية خرباً جاء فيه 

: مت تزويد �صنعاء ب�صفقة ا�صلحة اأمريكية مولتها 

 ، توخى ال�صارد يف امتدادات الن�س 
الريا�س")25(

اأن ي�صتخدم و�صائل   � البوؤرة  اأ�صاًل من  � املنبعثة 

متعددة لإي�صال احليز الروائي اإىل مبتغاه ، ذلك 

اقت�صى متدد احلبكة الرئي�صية لتغدو حبكات ذات 

اجتاهات متعددة على م�صتوى احلدث � )وهو ما 

مثلنا له �صلفًا بقطرة احلرب املنفلتة من اأعلى على 

ولكنها   ، وال�صخ�صيات   � البيا�س(  نا�صع  �صطح 

تلتم حول احلبكة الرئي�صية لنقاط متعددة دائرية 

 حول البوؤرة .  يف الن�س ال�صالف جنده جزءا 
)26(

�صمربية  حبيبته  اإىل  تبعة  وجهها  ر�صالة  من 

يطلعها على الو�صع القائم يف م�صريته الن�صالية 

، ول يهما هنا � يف هذه الدرا�صة �  تتبع جمريات 

اإط��ار  يف  الن�س  و�صع  يهمنا  ما  بقدر  احل��دث 

التقانة الفنية للحيز ال�ردي ، اإذ يت�صح للمتلقي 

اأن هذا الن�س جاء وفق خمطط المتدادات الن�صية 

التو�صعات  هذه  اأ�صل  هي  التي  للبوؤرة  التو�صعية 

انها  بيد   ، حلزونية  اأو   ، دائرية  تكون  قد  التي 

تتجه نحو احلا�ر تارة واملا�صي تارة اأخرى ، 

فاملا�صي هنا ميثله النف�س التاريخي داخل احليز 

ال�ردية  يتمثل باملعاجلات  ، واحلا�ر  الروائي 

 ، ال��راه��ن  ق�صايا  على  املا�صي  ذل��ك  واإ�صقاط 

هذه  م��ن  بال�صتفادة  هنا  يتمثل  وامل�صتقبل 
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املعطيات املا�صية واحلا�رة على تغيري الواقع 

اأر�س  على  والعقائدي  والجتماعي  ال�صيا�صي 

، ذو قابلية لأن تتجاذبه جميع  اإذن  الواقع فهو 

النفجار  روؤية  وفق  ال�رد  يجعل  مما   ، الأزمنة 

احليزية  الجت��اه��ات  ك��ل  يف  يتحرك  ال��ب��وؤري 

مرتبطة  دوم��ًا  وتكون   ،
)27(

واحلدثية والزمنية 

ارتباطًا وثيقًا بالنواة اأو لبوؤرة. 

ة فكرة 
َّ
اأن ثم اأحمر  ت�صي تفا�صيل رواية م�صحف 

كَل  بها  تربط  ال�رد  ارتكاز  حم��ور  هي  واح��دة 

 ، البوؤرة  اأو  الفكرة  وهي  ال�ردية  الت�صعبات  تلك 

 كانت تلك الت�صعبات والمتدادات تو�صعًا 
َّ
ومن ثم

�رديًا يف معطيات واأحداث الواقع ال�ردي الذي 

تلم�س  اإذ   ، الرواية  يف  التاريخي  املعطى  ميثله 

هيمنة الأيدولوجي على �صري اأحداث الرواية وفقًا 

 : ال�صارد  يقول  املتغري  الأيدلوجي  الواقع  ملعطى 

ا اإمداداتها التموينية والع�صكرية  " قطعت عدن عنَّ
التي  الع�صكرية  املواقع  بع�س  باإخالء  اأوام��ر   ..

كانت اجلبهة قد �صيطرت عليها منذ منت�صف عام 

الطريق  بطول  التفتي�س  نقاط  ت�صليم   .. 1978م 
الرئي�صي . ا�صتحدثت ال�صلطة نقاطًا ع�صكرية جديدة 

�صمن خطتها لتقلي�س املد الثوري .. �صقت الطرق 

اإىل قمم بع�س املرتفعات ال�صرتاتيجية ، واأن�صاأت 

قمة  لتفاق  تنفيذاً  ذلك  كان   . ع�صكرية  مواقع 

حني   ،  
وعدن")28( �صنعاء  بني  1979م  الكويت 

الروائي   املنت  يف  التاريخ  لتوطني  ال�صارُد  ُد 
َ
م

ْ
ع

َ
ي

ليجعل منه ن�صًا تاريخيًا جامداً ؛ لكنه ينفخ فيه 

ل هذا 
ِّ
 يحو

َّ
روح ال�ردية على احلكائية ، ومن ثم

املنت اإىل هجني �ردي ، كما نلحظ : " اإن اخلطاب 

يتجاور   ... التاريخية  بخ�صو�صيته  امل�����رود 

املعرو�س  اخلطاب  ينقل  الذي  املنقول  واخلطاب 

هجينة  �ردية  �صيغة  اإىل   
ال�رد")29( بوا�صطة 

من  تترباأ  يجعلها  ما  ال�رد  خ�صائ�س  من  تاأخذ 

وقد  اإليه  وتنتمي  بال�رد  قرانها  وتعقد  التاريخ 

هي  التي  البوؤرة  انفجار  ة 
َّ
قو الغربي  عند  حملت 

معاد تلك المتدادات الن�صية وفقًا للروؤية ال�ردية 

الرئي�صة التي يتحدد من خاللها مفهوم كلَّ اجتاه 

بيد   ،  
)30(

الواحد ال�ردي  الن�س  بنية  كامل  على 

اأو المتدادات الن�صية عند الغربي  اأن الجتاهات 

احليز  يف  تو�صعيًا  عماًل  ُتعد  م�صاراتها  مبختلف 

ال�ردي الروائي لي�صل اإىل نقل ما يختزنه الكاتب 

اأي�صًا  ، لكنه   
ْ

�ر
ُ
اإىل املتلقي ب�صهولة وي من روؤى 

دفقة اهتزازية ناجمة عن البوؤرة املحورية للعمل 

الروائي عنده وهي فكرة الن�س.

ث�نيً� : مملكة اجلواري  

من  كثرياً  �صابقتها  عن  الرواية  هذه  تختلف  ل 

الناحية الفنية اأعني هنا تقانة ال�رد اأو التخطيط 

ة اختالفًا طفيفًا يف 
ّ
اأن ثم اإل   ، املعماري للن�س 

مو�صوع  لي�س  اجلانب  وه��ذا   ، واللغة  الأ�صلوب 

تاأخذ  ، فالمتدادات يف مملكة اجلواري  درا�صتنا 

تتقدم  فقد  اأحمر  م�صحف  يف  الجتاهات  نف�س 

البوؤرة اأو تتاأخر عنها، لكنها تاأخذ نف�س امل�صارات 

ال�صارد  يقول   ، اأحمر  م�صحف  يف  اتخذتها  التي 

الن�صية وهو يربر يف ر�صالة  اأحد المتدادات  يف 

اأنها  اأعتقد  التي  الر�صائل  � من كاتبة  اليامي  اإىل 

ر 
ّ
اأكر ا 

َّ
مم ت�صتغرب  قد   "  : الن�س  يقول   � �صوذب 

كان  ذلك   .. ب�صيط  اجل��واري  م�صري  لكن   .. ذكره 

يعطيك  ما  اإليك  اأكتب  ولذلك   .. انقطاعي  �صبب 

 .. حذرك  ت�صاعف  حتى  الق�ر  حياة  عن  فكرة 

فحني تاأمرين مولتي مبهمة خارج الق�ر اأكون 

واإر�صال  ا�صتقبال  اأ�صتطيع  فال  الربيد  عن  بعيدة 

لفافتي اإليك .. اليوم اأنا مطمئنة اإليك .. ولذلك ل 

اأرى �صرياً يف احلديث بني ر�صالة واأخرى ببع�س 

ما ل يجب احلديث فيه .

تخرج  ل  التي  احلرة  �صيدتي  عن  اأحدثك  اأن  اأريد 

.. ول يعلم  اإلَّ فيما ندر  من بني جدران ق�رها 

اأحد عن خروجها .. لها �راديب اإىل ح�صن التعكر 

بع�س  ت���وؤدِّي  حيث  النهر  منحدر  م�صجد  واإىل 

. 
�صلواتها اخلا�صة ")31(

تتخذ امتدادات الن�س يف مملكة اجلواري م�صارات 
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يف  واأدواره��م  ال�صخو�س  حالت  متتبعة  اأفقية 

تو�صعات  الوقت  ذات  يف  وهي   ، ال�ردي  احليز 

الف�صاء  مبتغى  اإىل  للو�صول  تف�صي  ���ردي��ة 

ال�ردي ، فال�صخ�صيات يف مملكة اجلواري كانت 

م�صاراتها  ووجهت  الح��داث  �صنعت  التي  هي 

و�صنعت توظيف دللتها ، فال�صريورة التي يتم 

بها انتقاء وتنظيم النوى الدللية حمكوم بطبائع 

ال�صمنية  وبالنماذج   ، الروائية  ال�صخ�صيات 

ان�صجام  اإىل  يف�صي  ال��ذي  التنظيمي  للتما�صك 

ميكن  وما   ، ال�ردي  الط��ار  �صمن  ال�صخ�صيات 

، وكيف تتعا�صد هذه  لل�صخ�صية  اعتباره �صمات 

 ،
)32(

مكتماًل اأو  كليًا  روائيًا  عماًل  وت�صكل  ال�صمات 

الغربي  اتخذها  التي  ال�ردية  التو�صعات  هذه 

 ، اأحمر  "م�صحف  روايتيه  يف  ���ردي��ًا  اأ�صلوبًا 

احلامل ملزيد من  " كانت هي  اجل��واري  ومملكة 

الن�س  اإىل جتاويب  ، و�صوًل  ال�ردية  التو�صعات 

الروايتني  تلك  يف  ال�ردية  النهايات  متثل  التي 

من  يتم  النظر  وجهة  تعميق  اأو  التبئري  بات  اإذ   ،

خالل ال�صارد وحده ، فهو الذي يوجه ال�رد كما 

يوجه قراءة املتلقي ، ويتحكم يف اإظهار وتاأجيل 

وال�����راع��ات  التو�صعات  ه��ذه   ،  
)33(

الأح������داث

يف  الرئي�صة  الفكرة  عن  امتدادات  تعد  والأح��داث 

الكتابة الروائية عند الغربي ، ففي اأحد امتدادات 

مالمح  بع�س  للقارئ  يو�صح  اجل���واري  مملكة 

معها  يعملون  من  مع  وتعاملها  امللكة  �صخ�صية 

يقول  مملكتها  اأم��ور  بتفا�صيل  معرفتها  ��ة  ودقَّ

ة 
َّ
الن�س : " حني تكون يف �رف خدمة امللكة احلر

اإل  �صنعت  ما  تكرر  ل   .. اأحد  زيارة  عدم  عليك   ،

ا .. احتفظ بهذا ليذكرك دومًا بعدم الزلل  باأمر منَّ

... اإنها تعني بها زيارتي لليامي .. اأحتذرين؟ لكن 

متخياًل  خ��وٌف  داهمني   ... ؟  ذلك  و�صلها  كيف 

امراأة تعاقب املذنب باملوت .. اأاأكتب لها م�صتاأذنًا 

اأهي   .. اأراه  ول  به  اأ�صمع  لكائٍن  اأكتب  كيف  ؟ 

النا�س  ت�صكن عقول  اأم هي جمرد فكرة  موجودة 

؟ حتاملت على خماويف وكتبُت : ] مولتي امللكة 

الرتفيه  اأزر ح�رة م�صت�صارك من باب  ة مل 
َّ
احلر

.. بل كانت زيارتي له لأذكره بوعوده قبل جلبي 

من �صنعاء[ اأعتذر عن زيارتي له دون اإذن منك 

من�صورة  دم��ِت   .. بزيارته  ال�صماح  واأتو�صل   ..

لروؤية  وطبقًا   ،  
�صعفان")34( الأم��ني  خادمك   .

على   
ً
بناء  � البوؤرة  امتدادات  اأو  ال�ردي  التو�صع 

ذلك  فاإن  تقانته  اأو   ، للن�س  املعماري  التخطيط 

يعني اأن الغربي عمران يجنح اإىل الكتابة الأفقية 

التي راأينا اأنها تبداأ بالبوؤرة وتنتهي بالتجاويب 

، ويرى الدكتور حميد حلمداين اأن الكتابة الأفقية 

بوا�صطة  ع��ادي  ب�صكل  ال�صفحة  ا�صتغالل  هي 

كتابة اأفقية تبتدئ من اأق�صى اليمني اإىل اأق�صى 

 ، والفرق هنا اأننا نت�صور هذه الكتابة 
)35(

الي�صار

ويتمدد  البوؤرة  من  ويبداأ  برمته  الروائي  للحيز 

ب�صكل دائري ، هذه التمديدات ن�صميها المتدادات 

وهي  بالتجاويب  الرواية  تنتهي  ان  اإىل  الن�صية 

انتهاء  من   ، ال��روائ��ي  احليز  نهاية  اإرها�صات 

 ، وغريها  الأمكنة  وانح�صار  ال�صخ�صيات  اأدوار 

ورغم اأن عنوان الرواية يدل على حتقري الفتيات 

من  تتخذ  امللكة  اأن  اإل  امللكة  مع  عملن  الالتي 

اأولئك الفتيات نقطة انطالق يف ال�رد � وهي هنا 

الفتيات هن  اأن  الفكرة من  املرتكزة على  البوؤرة 

والأح��داث  ال�صخ�صيات  وبقية   ، مملكتها  اأعمدة 

التقى  قد  ك��ان  ال��ذي  فجوذر   ، لذلك  ام��ت��دادات 

 � الوراقني  � وهو يعمل يف �صوق  ب�صوذب واأحبها 

كان قد تلقى وعداً من اليامي املتنفذ يف الق�ر 

مل عنوة اإىل 
ُ

باأن يكون كاتب ر�صائل امللكة ، وح

، وعليه 
)36(

ذي جبلة ليجد نف�صه فيما ي�صبه ال�صجن

ن�صيان ما�صيه وتغيري ا�صمه اإىل �صعفان ، كل تلك 

املفارقات تعد تو�صعات لفكرة الرواية وهي حكم 

امللكة عن طريق جي�صها الناعم واخلطري اجلواري 

، يقول يف اأحد امتدادات الن�س : " يف نوبة حذٍر 

يف  لرتدَّ   .. لوجودها  ارتياحي  بعدم  �صارحتها 

�صعادة  يزيدها  ج��واري  اإىل  وجودها  باأن  دلل 

دعني   : تقول  منِّي  اقرتبت   .. لهنيهات  �صمتُّ   ..
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اأعرتف لك باأين اأنا من كنت اأكتب الر�صائل اإليك .. 

همَك الذي خلقته .. فهل وجدتني �صوذبك؟ 
َ
ول�صت و

اأين ل�صت �صوذبك  اأ�صاألك : هل اكت�صافك  .. ودعني 

اأنت خجلت من ظنونك  اأم  الدنيا ؟  ق عليك 
َّ
.. �صي

اأنت مل جتد يفَّ من  اأم  التي كنت تخُالها يقينًا ؟ 

اأوؤكد لك  اأمل  .. �صو�صانا.. �صوذب ؟  ذكرتهنَّ : فندة 

.
)37(

يف ر�صائلي اأنك ت�صعى خلف وهم؟

الرواية  يف  واملوؤتلفة  املختلفة  املحطات  اإن 

تو�صع من حيزها ال�ردي خدمة للبوؤرة يف �صبيل 

الكاتب  روؤية  جت�صد  مكتملة  رواية  اإىل  الو�صول 

فكرة  يف  واملعريف  ال�ردي  ال�صتات  جمع  يف 

واحدة ت�صب يف اإي�صال فكرة الكاتب اإىل املتلقي 

وروؤيته للفن والإن�صان والعامل ، فتربز تناق�صات 

وجت�صيد   ، الأ�صئلة  من  بالعديد  ممتزجة  الواقع 

غ وجوده التحري�س والتخطي 
ِّ
وعيًا جماليًا م�صو

اأن  كما   ، الفنية  وغري  الفنية  الأ�صئلة  وجمابهة 

قيمتها اجلمالية تتطلع اإىل رف�س القيم املاألوفة 

امل�صطحة  فالتو�صعات   ،  
)38(

وتفتيتها  وال�صائدة 

اأعماله  تو�صل  الغربي  عند  الأفقية  الكتابة  يف 

الروائية اإىل هدفها ب�صهولة وي�ر ، لأنها تتو�صع 

لتاأخذ  ال��ب��وؤرة  من  قوتها  م�صتمدة  بينها  فيما 

طاقتها اخلا�صة لالنطالق �صوب الهدف الفكري 

� �صمن  اإذ عملت رواية مملكة اجلواري   ، للرواية 

كانت  و�صايا  توظيف  على   � ال�ردي  ال�صتغال 

امللكة قد تلقتها . يقول الن�س يف اأحد امتداداته 

: لإ�صعاف ذوي  الو�صايا  اإحدى  " وعلى �صوء   :

تهديداً  ميثلون  ومن   .. البالد  اأمراء  من  الأطماع 

حروٍب  ب�صن  واإغراوؤهم  دفعهم  عليِك   .. مبا�راً 

 .. وال�صقوط  الإنهاك  حتى  بع�س  على  بع�صهم 

الذي  التعكر  ح�صن  باأمري  البداية  ق��رار  اتخذت 

يرى نف�صه ملكًا فوق اجلميع واأمري قلعة قي�صان 

علي بن �صباأ وذلك بدفع كل منهما ملحاربة الآخر 

حل�صد  التعكر  اأمري  املف�صل  الأمري  امللكة  دعت   ..

اإليه  وم��ا  قي�صان  ح�صن  �صم  اأج��ل  من  قبائله 

من بالد اإىل اإمارته ، وكان املف�صل يتطلع لتلك 

الدعوة .. لذلك �صارع ملرا�صلة قادة اإمارته حل�صد 

جلواري  اأوع��زت  الأخ��رى  اجلهة  ويف   .. قبائلهم 

امللكة يف ح�صن علي بن �صباأ بت�صجيع الأمري علي 

على مواجهته للو�صول اإىل ذي جبله. ..ومل مت�ِس 

اأ�صابيع حتى كانت قبائل التعكر تزحف ملواجهة 

.
قبائل قي�صان")39(

�صيدة  العالية  اجلبال  الطريقة حكمت ملكة  بهذه 

ال�صليحية بالد اليمن وا�صتطاعت ال�صيطرة لفرتة 

 ، به  تبط�س  جي�ٌس  لها  يكون  اأن  دون  الزمن  من 

ولقد ا�صتطاع ال�صارد اأن يو�صل للمتلقي ما يريد 

عرب اجلانب الفني الذي ا�صتخدمه لتقدمي روايتيه 

م�صحف اأحمر ومملكة اجلواري ، اإذ كان الف�صاء 

 مكانيا لأنه ل يت�صكل اإل 
ً
الن�صي هو اأي�صًا ف�صاء

عرب امل�صاحة ، م�صاحة الكتاب والأبعاد ، ...، فهو 

 ، القارئ  عني   � الأ�صح  على   � فيه  تتحرك  مكاٌن 

الروائية  الكتابة  ف�صاء  ب�صاطة  بكل  اإذن  هو 

باعتبارها طباعة ، ونق�صد به احليز الذي ت�صغله 

 ، هكذا كانت امتدادات الن�س عند 
)40(

الكتابة ذاتها

الغربي تت�صع يف اجتاهات خمتلفة لتكون تو�صعًا 

اأن  املتخيل  الدائري  ب�صكله  الروائي  للحيز  اأفقيًا 

النفجارية  البوؤرة  هي  الجتاهات  تلك  م�صدر 

الرواية  ف�صاء  اأن  واأعتقد   ، ذات��ه  العمل  لفكرة 

)الزمكاين( وامتداداته وتنوعاته الالحمدودة يف 

كخ�صي�صة  اإليه  النظر  ينبغي   
ٌ
اأمر الروائي  العمل 

 . 
)41(

حميمية مميزة اأكرث من النظر يف طولها

التج�ويب 

عند  الروائية  التقانة  اأط���وار  من  ط��ور  اآخ��ر  يف 

الغربي عمران لبد لنا اأن نقف على معرفة معنى 

التجاويب ، وما نعني بها هنا يف الدرا�صة؟  

فالتجاويب يف بناء البيت اليمني يعرفه الأ�صتاذ 

مطهر الرياين : باأنه املداميك الثالثة � غالبًا � يف 

التي  والزينة  الزخرفة  تكون  ،وفيها  البيت  اأعلى 

ت�صمى الت�صقري ، ويكون اأعلى هذه املداميك مرتفع 

بارز عن م�صتوى �صطح البيت وما فيه من الأجبي 
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الدرا�صة  ه��ذه  يف  اأم��ا   ،  
)42(

املتعددة  لالأماكن 

فنعني بها � ح�صب الفرتا�س النقدي � هي خوامت 

مثل  الأحداث  لنهاية  والتهيئة  الروائية  الأحداث 

ونهاية   ، الروائي  امل�صهد  عن  ال�صخو�س  اختفاء 

هذه  ت��ك��ون  اأن  ب��ال�����رورة  ولي�س   ، الأح����داث 

التجاويب يف ال�صفحات الأخرية للرواية .

اأواًل : مملكة اجلواري 

يف هذه الرواية تاأن�س الأحداث الروائية باجلانب 

اختتام  على  الن�س  جتاويب  وتعمل   ، التاريخي 

ذلك  للمتلقي  ومقنعة  مر�صية  ب�صورة  الأح��داث 

مثل حدث خال�س امللكة من ابنها الكبري حينما 

و�صايتها  واإنها  احلكم  بت�صلِّمه  اقناعها  حاول 

عليه ، قال ال�صارد : " كان �صوتها بارداً وحزينًا 

 .. باهتة  �صفرة  اإىل  وجهها  �صفرة  لت 
َّ
حتو وقد   ..

ب خارج بدنها منذ حني .وقد 
َّ
كما لو اأن الدم ت�ر

غ�صتني   . الأ�صياء  خلف  تنظران  عيناها  اأ�صحت 

رع�صة واأنا اأت�صاءل ماذا عنت بكالمها ؟ �صمتني 

بيال�صان �صمن م�صاعداتها .. مل اأكن �صعيدة لذلك 

اأروق��ة  خلفها  اجل��واري  من  وجمموعة  ع��ربْت   ،

الق�ر ب�صمت حزين . اأمرتنا ب�رعة اإفراغ جناح 

اأو تتمنَّع  .. مل جند من تقاوم  امللك من اجلواري 

.. حتى هو بدا حمتاراً ملا تقوم به .. خرج �صوته 

األ تخ�صني عقاب  ؟  : ويحكن ماذا ت�صنعنَّ ناعمًا 

امللكة ! اأخذ يكرر ذلك ب�صوت مرتبٍك .. ولكن حني 

كمن  طائعًا  �صار  مرافقتها  بيل�صان  منه  طلبت 

زف و�صط حا�صيته .. اأنزلناه عرب �صالمل الطوابق 
ُ
ي

خلف  حديثًا  امل�صاأة  الغالل  �صونة  حتى  ة 
ِّ
ال�صفلي

 .. اأنهار  حتى  ال�صالمل  هبطنا  اإن  وما   .. الق�ر 

حيث  داخلية  قاعة  حتى   ، �صواعدنا  على  مل 
ْ
ح

ُ
لي

معت جواريه املتواطئات ، وما هي اإلَّ حلظات 
ُ

ج

. 
حتى �صعدت اأرواحهنَّ مرافقات لروحه")43(

يف هذا اجلزء من الن�س ي�صتم املتلقي التاريخ لكنه 

م�صمخ بالفن ال�ردي ، لذلك يرى اأ�صحاب النزعة 

التاريخية اأن التاريخ والرواية مرتابطان ترابطًا 

الرواية  كانت  التي  ال�صورة  هي  وتلك   ، ع�صويًا 

اجلديدة  الرواية  لكن  ؛  مثاًل  بالزاك  لدى  عليها 

الأطروحة  هذه  ترف�س   � اجلديد  النقد  ومعها   �

وتاأبى اأن تربط نف�صها بالتاريخ ، لكن هل الرواية 

قادرة حقًا على اخلروج من جلد التاريخ والتمرد 

على الزمن ، يف الوقت الذي ل يزيد يف �صلوكها 

على كتابة التاريخ ، خذ لذلك مثاًل : ال�صخ�صيات 

، والأح��داث ، والأحياز ، والأزم��ات ، كلها حتيل 

املجتمع  اأحداث  من  ت�صتقي  وكلها  التاريخ  على 

 ، ببع�س  بع�صهم  املجتمع  يف  النا�س  وعالقات 

يف الوقت ذاته كيف ، اإذن ، ميكن رف�س التاريخ 

بهما  �صلة  وماله   ، واحلداثة  اجل��دَّة  عقدة  حتت 

اأعماله  � يف  الغربي  ، ومن هذا املنطلق عمد   
)44(

الروائية � اإىل ا�صتكناه التاريخ ، لكنه قدَّمه بقالب 

خا�س به معتمداً على الفكرة القوية التي ت�صكل 

النفجار الذي يوؤدي اإىل تو�صع الن�س يف جميع 

الجتاهات فاتخذت �صكاًل خا�صًا اختطه ال�صارد 

لنف�صه � من وجهة نظر الدرا�صة � اإذ اأن الق�صة اأو 

الرواية ل تتحدد فقط مب�صمونها فح�صب ، ولكن 

ذلك  بها  قدم 
ُ
ي التي  الطريقة  اأو  بال�صكل  اأي�صًا 

امل�صمون45 ، 

القارئ  يقف  اجلواري  اأخر جتاويب مملكة  ففي   

يقول  ال�صليحية  اأروى  ال�صيدة  حكم  نهاية  على 

ال�صارد : " النهار اأطول من نهارات م�صت .. لكن 

باأن  اأ�صعر  واأنا   .. غرباين تن�رف يف مواعيدها 

 .. الباب  اأمام  يقفن  .. ثالث جواٍر  يهتز  �صيء  كل 

تهياأت ل�صماعهَن .. طالت نظراتهن ظننتهَن ن�صني 

�صهيقهن  اأ�صمع  كنت  اإين  حتى   .. قوله  عليهن  ما 

وزفريهن . 
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)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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ملف

فايكام حممد ب�شري:

م العامل اليقظ.
ِّ
نو

ُ
وقُظ العامل النائم كما ي

ُ
الفنان ي
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لد فايكام حممد ب�شري كانت كرياال مق�شمة 
ُ
حني و

واملليبار  جنوبا  "ترافانكور"  اأقاليم–  ثالثة 

ترافانكور  وكانت  و�شطا.  و"كو�شني"  �شماال 

وكو�شني مملكتني �شغريتني، اأما املليبار كانت 

 1792 الربيطانية املحتلة منذ  الهند  جزءا من 

حمافظة   1800 عام  منذ  بعد  فيما  واأ�شبحت 

عليها  ا�شتوىل  التي  مدرا�س  والي��ة  اإىل  تنتمي 

"رعايا"  اأحد  ب�شري  لد 
ُ
و الربيطاين.  اال�شتعمار 

على  تدل  وثائق  توجد  ال  "ترافانكور".  مملكة 

املدر�شة  م��ن  م��ط��رودا  ك��ان  م��ي��الده.  ت��اري��خ 

يف  م�شاركته  ب�شبب  فيها  در�س  التي  الثانوية 

احل�شول  له  يتي�رس  مل  لذا  اال�شتقاللية.  احلركة 

ُل فيها عموما 
ّ
�شج

ُ
ي التي  الثانوية  ال�شهادة  على 

يف  �شجل  قد  ب�شريا  ولكن  الطلبة،  ميالد  تاريخ 

لد يف 
ُ
و اأنه  والدته  من  �شمع  قد  اأنه  "مذكراته" 

اأحد  كوجنو"  "ماتان  والدة  من  التايل  اليوم 

جريانه وزمالئه يف الدرا�شة. كان تاريخ ميالد 

�شتنتج من هذا 
ُ
زميله هذا 20 يناير 1908م. في

1908م.  يناير   21 هو  ب�شري  ميالد  تاريخ  اأن 

تقريبا  جيدة  حالة  يف  اقت�شاديا  اأ�رسته  كانت 

حيث كان والده مقاوال يف جتارة االأخ�شاب حتت 

اإ�شالحيا  والده  كان  احلكومية.  االأح��راج  اإدارة 

تقدميا يهتم بتعليم اأبنائه اللغة االإجنليزية كما 

يهتم بتعليم بناته القراءة والكتابة يف زمن كان 

االإجنليزية  اللغة  يعتربون  كرياال  يف  امل�شلمون 

من  بناتهم  ويحرمون  اجلهنمية  اإبلي�س  لغة 

من  ناجتة  كانت  الفكرة  وهذه  الكتابة،  تعليم 

بعد  الربيطاين.  اال�شتعمار  على  غ�شبهم  �شدة 

الثانوية  باملدر�شة  ب�شري  التحق  االبتدائية 

"فايكام". ويف نف�س الوقت جاء  االإجنليزية يف 

الغاندي يف كرياال وقام باعت�شام امام املعبد 

حق  للمنبوذين  ليوفر  "فايكام"  ب�  الهندو�شي 

ال�شارع  على  امل�شي  وح��ق  املعبد  ه��ذا  دخ��ول 

الغاندي  اعت�شام  ب�شري يف  �شارك  اإليه،  املوؤدي 

ناظم  ولكن  االإن�شانية.  جهوده  مع  ت�شامنا 

وعاقبه  عمله  على  منه  غ�شب  امللكي  املدر�شة 

بال�رسب وهدده بطرده من املدر�شة اإذا تكررت 

منه مثل هذه الت�رسفات. ولكنه يف اليوم التايل 

اأي�شا �شارك يف االعت�شام ومل يكرتث بتعليمات 

ناظم املدر�شة. ونتيجة لذلك رمبا قد مت طرده من 

*  M. N. Karasseri  حمي الدين نادوكندييل كارا�سريي 

اعداد وترجمة: فيالبوراتو عبد الكبري**

فايكام حممد ب�شري

من رواد الأدب يف الهند

*  كاتب وناقد من الهند     * * كاتب ومرتجم من الهند



اأن ب�شريا يف عام  ال�شغري  اأخوه  املدر�شة. ي�شهد 

اأن طردته �شلطات  بعد  البيت  من  خرج   1925
املدر�شة. وقد �شجل ب�شري نف�شه يف روايته "حتت 

من  خرج  ع�رس  الثامن  عمر  يف  املوت" اأنه  ظل 

بيته وهو يحمل قلما. نراه ي�شل كاليكوت عام 

البحر  ماء  تبخري  اعت�شام  يف  لي�شارك   1930
الغاندي وخمالفة  لتعليمات  وفقا  امللح  الإنتاج 

لقوانني اال�شتعمار الربيطاين املتعلقة بذلك. ماذا 

هذين  اأثناء  اخلم�س  ال�شنوات  خالل  يعمل  كان 

احلادثني؟ ال توجد اأي تفا�شيل يف �شرية حياته 

الربيطانية  ال�شلطات  �شجنته  ال�شاأن.  هذا  يف 

ال�شتقالل  الن�شال  حركة  يف  م�شاركته  ب�شبب 

من  �رساحه  اإطالق  مت   1931 عام  ويف  البالد. 

ال�شجن قبل انتهاء مدة العقوبة نتيجة للمعاهدة 

اأن  وبعد  وغاندي.  الربيطاين  الهند  حاكم  بني 

اإىل  "كاأنور" رجع  ب�  ال�شجن املركزي  خرج من 

الفرتة  "كو�شني". وخالل هذه  اإىل  ليتوجه  بيته 

ال�شلمية  الغاندية  املبادئ  �شحر  فقده  قد  كان 

امل�شلحة  اال�شتقاللية  احلركة  خط  اإىل  وانحرف 

التي يقودها "بهاجت �شينغ". ان�شم اىل منظمة 

�رسية ت�شمى "جي�س القرود" التي مار�شت العنف 

الربيطاين.  االحتالل  �شد  امل�شلحة  والعمليات 

غادر  االأع��م��ال  ه��ذه  ب�شبب  االعتقال  لتفادي 

يف  �شاردا  حياته  وق�شى   1932 ع��ام  ك��رياال 

ي�شتغل  وخارجها  الهند  داخل  خمتلفة  مناطق 

املطابع  يف  م�شودة  ق��ارئ  م��ن  اأع��م��ال  بعدة 

االأدوية  وبائع  اليد  وقارئ  املطاعم  وطباخ يف 

حتى  خا�س  �س 
ِّ
در

ُ
وم �شعِوذ 

ُ
م ومعاون  اجلوال 

عامال يف الطاقم البحري. حتول هذا التجوال اإىل 

رحلة طويلة يبحث فيها عن �رس احلياة والتقى 

يف  والهندو�شيني  البوذيني  الروحانيني  خاللها 

"همااليا" كما التقى ال�شوفية يف  اأودية جبال 

ع�شا  األقى  واأخريا  واأجمري.  ك�شمري  يف  مزارات 

عام  بلده  اإىل  عاد  حيث  هذا  الطويل  التجوال 

حتى  "اأيراناكوالم"  مدينة  يف  وا�شتقر   1936
الفرتة  هذه  اأثناء  وقته  جل  ق�شى   .1942 عام 

يف جمال ال�شحافة وكتابة املقاالت ال�شيا�شية 

�شنة  وحب�شه  اأخ��رى  مرة  اعتقاله  اإىل  اأدى  مما 

"تريوفانانتابورام"  ب�  امل��رك��زي  ال�شجن  يف 

عام  جن��ده  ثم   .1943  -  1942 ف��رتة  خ��الل 

مرتبطا  "تري�شور"  يف   1946  –  1945
مدينة  يف  ذل��ك  وبعد  "مانغالودايام"  مبجلة 

"مدرا�س" يكتب عمود "�شوؤال وجواب" يف جملة 
عاد  املدينة.  نف�س  يف  ال�شادرة  "جاياكرياال" 
اإىل "اأيراناكوالم" مرة ثانية لي�شتغل بائع الكتب 

هناك  بداأ   1951 –  1950 عام  ويف  اجل��وال. 

 Basheer الذي �شار ا�شمه فيما بعد Circle Book House

Book Stall. بعد �شنة ذهب مرة اأخرى اإىل "مدرا�س" 

"اأيراناكوالم" حيث ا�شتقر حتى  اإىل  ولكن رجع 

اإىل  الذي نقل فيه ملكية دار ن�رسه   1958 عام 

National Book  Stall. اأ�شابه جنون اأثناء ذلك واأُدِخل 

يف م�شت�شفى الطب البلدي ب� "فاالبوزا".

كاليكوت  م��ن  ف��ت��اة  ت���زوج   1958 ع��ام  ويف 

راأ�شه  م�شقط  اىل  ورج��ع  بيفي  فاطمة  ت�شمى 

الذي  بيته  يف  معها  لي�شكن  "تااليوالبارامبو" 
بناه من جديد. ثم انتقل اإىل كاليكوت، ولكن عاد 

اإليه االختالل العقلي مرة ثانية فرتك �رسب اخلمر 

نهائيا اإميانا باأن اجلنون �شببه هو �رسب اخلمر 

"بيفور"  ب�شري  اختار  واأخريا  حمدود.  غري  بقدر 

ا�شتقراره  مكان  ليكون  كاليكوت  مدينة  قرب 

الدائم. هكذا انتهى جتواله امل�شتمر اإىل دار القرار 

وحتولت حياته من �شخونة االأن�شطة االجتماعية 

البحث عن  فرن  العائلية ومن  احلياة  اإىل هدوء 

حقيقة احلياة اإىل كر�شي اال�شرتاحة ومن حرارة 

املانغو�شتني  �شجرة  ظل  اىل  ال�شارع  ف�شاء 

اإليه  و�شلت  ذاك  حني  بيته.  �شاحة  يف  الوارفة 
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اجلهيدة  وجهوده  االإبداعية  الإ�شهاماته  جوائز 

ال�شتقالل  اجلريء  ون�شاله  ال�شيا�شي  احلقل  يف 

ثرية  باإبداعات  احلافلة  حياته  وانتهت  البالد. 

يف كاليكوت عام 1994.

ب�سري الإن�سان

غنيها 
ُ
ي اأغنية  بعيد  م��ن  ت�شمعوا  اأن  ميكنكم 

من  غريهما  اأو  اأُدا�س"  "بنكاج  اأو  "�شايجل" 
املطربني امل�شهورين يف الهند واأنتم يف الدهليز 

املوؤدي اإىل بيت ب�شري، حني ت�شلون �شاحة البيت 

جتدون ب�شريا على كر�شي اال�شرتاحة غارقا يف 

موجات االأغنية حتت ظل ال�شجرة املانغو�شتني 

راأ�شه  على  الذهب  تطلي  ورائها  من  وال�شم�س 

اأمامه جتدون جرائد  ر 
ّ
دو

ُ
االأ�شلع. وعلى مقعد م

بجنبه  ترم�س  ويف  مبعرثة.  ور�شائل  وجمالت 

عدد  مهده  ويف  "�شليماين".  ي�شميه  اأحمر  �شاي 

و�شندوق  بلدية(  )�شيجارة  "بيديهات"  م��ن 

ي�شرتيح  الذي  راأ�شه  يرفع  يراكم  وحني  كربيت. 

حتت كفيه ويجل�س يف و�شع م�شتقيم. الغناء من 

راديو غرامافون االآن قد انخف�س �شوته ليبقى 

مو�شيقى خلفية فقط.

يطلب  اأن  دون  خفيف  ب�شوت  يقول  "ا�شرتح".   

اأنت.  من  يهمه  ال  هويتك.  عن  التفا�شيل  منك 

اأجبت عن مكانك  اإذا  اأنت.  اأين  ي�شاألك من  ولكن 

�شيئا؟  اأكلت  "هل  املعتاد:  التايل  ال�شوؤال  ياأتي 

بيته.  يف  ي��زوره  من  كل  ي�شاأل  ال��ذي  ال�شوؤال 

هو  اجلوع  اأن  يعرف  وهو  هذا؟  اإاّل  ي�شاأل  ماذا 

حقيقة احلياة الكربى. منذ �شنوات يزوره النا�س 

فيهم  "بيفور"،  ب�منطقة  "فايالليل"  بيته  يف 

احلكام وال�شيا�شيون واملوظفون الكبار والكّتاب 

والفنانون وال�شينمائيون وال�شناعيون والعمال 

وبائعات  وال�شحافيون  واملجانني  والطالب 

ون�شاء  رجال  لون.... 
ِّ
واملت�شو والرهبان  الهوى 

معهم  ي��درد���س  واالأل�شن.  البلدان  خمتلف  من 

بل عن  العميقة  احلياة  لي�س عن حقائق  جميعا 

البالد  تعم  التي  املخم�شة  عن  عادية،  اأ�شياء 

الذي  والف�شاد  الن�شاء  له  تتعر�س  الذي  والظلم 

ينت�رس بني احلكام. ي�شتمع اإىل كل واحد يتحدث 

اأما  ملل.   بدون  االأم��ور  هذه  مثل  �شيء  اأي  عن 

امتعا�شه �شد هذه املظامل �شيكون مليئا بنكهة 

الفكاهة. لي�س من �شيمته اأن يتحدث عن املوا�شع 

االأدبية. وجمل�شه ي�شع للجميع، وللجميع حظ يف 

كانت.  اأيا  م�شاكلك  اإىل  ي�شغي  االأحمر.  ال�شاي 

�شلطان،  �شوجلان  وال  م��ال  وال  عنده  خيل  ال 

هو  ي�شفه  كما  بقلم  ي�شتغل  عامل  فقط  ه��و 

ولكن  مل�شاكلك  حلول  عنده  توجد  ال  قد  نف�شه. 

ذلك  يخيم  الذي  وامل��ودة  باحلب  املتدفق  اجلو 

اإليك باإمعان وحالوة كالمه  املجل�س واإ�شغاوؤه 

امُل�شِلية �شتكون بل�شما و�شالما لك. وحني تقوم 

وهو  ال�شعيفتني  يديه  اإحدى  ترتفع  من جمل�شه 

كتب  من  "�شن�شكريتية"  بكلمات  عليك  يبارك 

ال�شعادة  "دامت  معناها  املقد�شة  الهندو�س 

�شتكون  ن�شاء  اإن كن  العامل"،  النا�س يف  جلميع 

كلمات التربيكات هذه مبعنى "دامت ال�شعادة يف 

حياتكن الزوجية". ومعرفته اللغة ال�شن�شكريتية 

تنح�رس يف مثل هذه الكلمات فقط.

بل  االأدب  لي�س  الكاتب  هذا  لدى  املحبوب  الفن 

املو�شيقى. مل يكتب اأغنية ومل يغنِّ كما مل يوؤلف 

ومل  الأغنية  مو�شيقية  نغمات  اأحلان  يعزف  ومل 

االأغنية  ي�شتمتع بحالوة  فقط  ي�رسب طبال. هو 

االأغاين واملو�شيقى بال  اإىل  �شغي 
ُ
ي واملو�شيقى، 

املطربني  عن  يتحدث  مدتها.  طالت  مهما  ملل 

املو�شيقية  الفرقة  من  اأكرثهم  يكون  متحم�شا. 

"الهندو�شتانية". معجب ب� اأمثال "بنكاج مليك" 
روي"و"بينغ  ك��وم��ار  و"ديليب  و"�شيجال" 
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خان  الكرمي  وعبد  روب�شون"  و"بال  كرو�شبي" 

و"كانان ديفي" وكوماري ماجوم دا�س جوبتا" 

�شوبا  اأ���س.  واأم.  كاريه"  و"جوتي  وخور�شيد 

اأودا�س"  "بانكاج  جدا  يعجبه  كان  الك�شمي"، 

وطلحة عزيز من املو�شيقيني ال�شبان. كان عنده 

اأ�شطوانات  من  وجمموعة  قدمي  فون"  "جراما 
هوؤالء املطربني. وقد جمع كثريا من االأ�شطوانات 

للمطربني امل�شهورين من خمتلف البلدان. لي�شت 

ما  كانت  التي  هي  االأ�شطوانات  ولكن  الكتب 

من  كبرية  جمموعة  لديه  كانت  بجمعها.  اهتم 

تلك االأ�شطوانات القيمة من االأغاين. اأما االأغاين 

متى  اهتمامه.  خ��ارج  من  فكانت  ال�شنيمائية 

كاليكوت  مدينة  يف  مو�شيقية  حفالت  تقام  ما 

ال  احلفلة.  ح�رسوا  ممن  االأول  ال�شف  يف  جنده 

ربع  وخالل  اأدب��ي.  ملتقى  يف  جنده  اأن  ميكننا 

القرن املا�شي الذي زرته يف بيته مل اأجده يقراأ 

مرة وجدته  نادرة.  اأوقات  اإال يف  كتابا �شخما 

اأدركت  اأنني  اأزرق. رغم  ويف يده كتاب بديباج 

اأي  "موبا�شانغ" �شاألته:  ل�  الكاملة  االأعمال  اأنه 

كتاب هذا؟"

الكتاب  و�شع  ثم  بكلمة  اإجابته  اقت�رس  "اأو". 
على مقعد واأخفاه بجريدة. رمبا خاف مني اأنني 

الكاتب.  ذلك  ابداعات  نقا�شا عن  اأجري معه  قد 

اأعمال  من  هذا  األي�س  ف�شاألت:  ا�شتفزازه  اأردت 

"موبا�شانغ"؟ هل قراأت موبا�شانغ؟"
اأعماله يف عنفوان �شبابي. قل  بع�س  قراأت  "قد 

يل اأين و�شلت اأعمال بناء بيتك؟

احل���وار حول  اإط��ال��ة  ي��ري��د  ال  اأن���ه  يعني  ه��ذا 

"موبا�شانغ". خال�س املو�شوع!
كان موقفه من الكتابة اأي�شا ال يختلف عن هذا 

املوقف كثريا. ال يرغب يف احلديث عن م�رسوع 

كتاب حتت قيد الكتابة. اإذا و�شلتم اإىل بيته وهو 

يكتب �شيئا ما يفرغ من الكتابة ويتوجه نحوكم 

االأوراق حتت جريدة موجودة  للمحادثة خُمفيا 

ه 
َ

وج
ُ
على الطاولة اإ�شارة اىل اأنه ال يرغب يف اأن ي

يقال  الكتابة. عموما  �شوؤال عن مو�شوع  اأي  له 

لها  تتعر�س  انتقادات  مع  مت�شامح  ب�شريا  اإن 

اأعماله، ولكن هذا لي�س �شحيحا متاما. يف اأغلب 

بع�س  يف  ولكن  بجدية،  النقد  ياأخذ  ال  احلاالت 

االنتقادات  من  مغتاظا  ينفجر  ن��راه  االأحيان 

يف  كثريا.  يطيل  ال  اأنه  اإاّل  اأعماله  اإىل  املوجهة 

كاأنه  فورا  ين�شاه  غ�شبه،  يربد  حلظات  غ�شون 

مل يحدث �شيئ. هكذا كانت حالته اإذا ت�شاجر مع 

اأحد من عائلته كما قالت يل زوجته فاطمة التي 

 
ُ
ي�شميها "فابي".  كان ب�شري حنونا كبريا. ين�شب

بحقارة.  االآخرون  اإليهم  ينظر  من  جتاه  حنانه 

يتعامل مع ال�شارقني والعاهرات معاملة ح�شنة 

بالغة.  عناية  االإبداعية  اأعماله  بهم  اعتنت  كما 

كان  اأ�شتاذي.  يخاطبه  �شارق  �شديق  له  كان 

تربكا،  منه  يرجو  ب�شري  بيت  اإىل  كثريا  ي��رتدد 

يعطي ب�شري اإياه ورقة روبية واحدة رمزا للتربك 

يده  متتد  هكذا  م�شقة".  بال  "�رسقة  له  ويقول 

املباركة نحو نا�شية �شارق. قد يكون من خالله 

ي�شخر من  اأو  ال�شارق  الذي خلق  ينتقد املجتمع 

ال�شارقني الذين يعي�شون يف املجتمع يف لبا�س 

اأنه  ر املجتمع  ذكِّ
ُ
ي اأن  يريد  اأنه قد  اأو  حمرتمني. 

اأن  اأو  �شارق  قلب  ان�شان حتى يف �شميم  يوجد 

وال�شحيح يف قامو�س  يك�شف عن عبثية اخلطاأ 

املجتمع. 

املطلوب.  �شكلها  يف  املالب�س  يرتدى  ال  ك��ان 

يف  خا�رسته  اأ�شفل  يغطي  واحد  اإزار  يف  جنده 

حول  العادية  البيئة  مثل  متاما  ب�شيطة  �شورة 

بيته املتوا�شع. و�شورته التي انطبعت يف اآالف 

ال�شورة.  هذه  عن  تختلف  ال  اأي�شا  كانت  اأفالم 

املالب�س  م��ن  ���ش��يء  يهمه  ال  اأن���ه  ���رسح  وق��د 

الفاخرة. مل يجده اأحد وهو يلب�س "جوباه" وهو 
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يف داخل بيته. كان يحب اأن يظهر �شبه عار اأي 

ن�شفه االأعلى عاريا. 

ت�شله اآالف من الر�شائل من جميع اأنحاء العامل. 

الفتات  اإليه حمباته  التي تكتب  الر�شائل  ي�شف 

غرام  ر�شائل  فيها  كانت  غ��رام.  ر�شائل  اأنها 

واأوالده.  اأمام زوجته  علنا  يقول عنها  حقيقية. 

لي�س  بالتف�شيل.  الردود عليها  ويروى حكايات 

حتى  ويقول  قلبه  لك  يفتح  خفيه. 
ُ
ي اأن  �شيء  له 

ما ال يتجراأ اأحد اأن يف�شيه حتى الأقرب اأ�شدقائه.

ال يقهقه خالل حديثه وال يتظاهر اأن يف كالمه 

فكاهة. ويف �شوته نكهة حالوة فكاهية طبيعية. 

وجهه  ومبالمح  يديه  يحرك  وهو  يتحدث  حني 

بكلمات  يفاجئك  حني  خفيفة.  ابت�شامة  تظهر 

وحماورات جديدة متوت يف �شحكك. 

عندما  م��رة  االج��ت��م��اع��ات،  يح�رس  م��ا  ن���ادرا 

فيه  احلا�رسين  اجلمهور   
َ
خاطب بحفلة  افتتح 

اأن  الرحيم  الرحمن  اهلل  اأدع��و  الكلمات:  بهذه 

مينكم جميعا بال�شعادة وال�شالم واأمتنى للن�شاء 

احلا�رسات احلفلة مزيدا من اجلمال، اأما الرجال 

فيكفيهم اجلمال املتوفر لديهم حاليا."

ويف عام 1985 عندما اأ�شدرت املحكمة العليا 

اأمرها يف ق�شية نفقة املطلقة �شاه بانو" �رسح 

ُتقَطع  اأن  يجب  اأن��ه  الق�شية  عن  حديثه  خالل 

"ماكينة توليد" الرجال الذين ي�شيئون ا�شتخدام 
ال�رسيعة واأن ُتعلق على اأعناقهم.

 تعليقا على اإيذاء امل�شورين قال مرة اإن وجهه 

احمى بت�شويرهم امل�شتمر اإياه.

وهو  حمادثاته  خالل  جتده  باهلل.  موؤمنا  كان 

يكرر اأنه م�شلم. هل كان لديه اأي اهتمام مبنا�شك 

وطقو�س دينية؟ اأ�شك يف ذلك. مل اره يقوم باأداء 

ولكن  بها.  قيامه  عن  اأ�شمع  ومل  دينية  فرائ�س 

ترتدد على ل�شانه دائما كلمة املحبة، يكرر خالل 

رك عن املوت  ذكِّ
ُ
حديثه عن اهلل الرحمن الرحيم، ي

باأمر  لي�س  هذا  امل��وت  ِذك��ر  معه.  تتحدث  كلما 

املرة  و�شجونها  االأزلية  امل��وت  حقيقة  جديد، 

وفنائية الدنيا وما فيها من احلي واجلماد كانت 

همه منذ زمان. اإذا يبداأ احلديث يبداأ بذكر املوت، 

وخالل حمادثة معك تراه يرجع اإىل ِذكر املوت 

يف حني الآخر. كان ي�شكو دائما عن عدم توافر 

الوقت الكايف. "وما تدري نف�س باأي اأر�س متوت 

ومتى متوت." ت�شمعه دائما يقول هذا الكالم. ال 

يوجد الوقت الالنهائي ح�شب راأيه اإال يف خزانة 

اهلل.

يعتني  ال  ولكن  االآخ���ر.  اليوم  يف  يوؤمن  ك��ان 

بتفا�شيله. مل اأ�شمعه يقول عن "اجلنة امُلرغبة" 

ال�شالم  دوما  يتمنى  املرِهبة".  "اجلهنم  وال عن 
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والرحمة على املتوفني.

نحو  بل  فقط.  االإن�شان  نحو  لي�س  حنونا  وكان 

كاأ�س  ي�شع  راأيته  ما  كثريا  احليوانات،  جميع 

ملاذا  �شاألته:  مرة  مقلوبا.  �رسبه  اأن  بعد  ال�شاي 

ت�شع الكاأ�س هكذا؟

اأ�شفل  يف  يبقى  �شيئا؟  تعرف  هل  �شيدي،  يا 

داخلها  النمالت  ت�شل  ال�شكر.  من  قليل  الكاأ�س 

وهي تطلب لذة ال�شكر فتموت، اأ�شع الكاأ�س هكذا 

الإنقاذ حياتها". ال يزال يف ذاكرتي ذاك امل�شهد 

فراأيته  داره  و�شلت  يوم  ذات  االآن.  حتى  حيا 

ابنته  واأم��ام��ه  البيت  �شاحة  يف  واقفا  ي�رسخ 

الوحيدة �شاهينا. ما ذا دهاه؟ ال يهداأ حتى بعد 

اأن راآين. وهو ال يزال ب�شوت عال. 

"ما احلكاية؟" 
ردت علي �شاهينا وعلى �شفاها ابت�شامة: طرحُت 

االأر�س. هذا هو  اإىل  الوردة هذه  ِمن على  دودًة 

ال�شبب لكل هذه ال�شجة."

 حريان ال اأفهم �شياأ. كان ب�شري مهتما بت�شميم 
ُّ
ِبت

احلدائق ورعايتها اأينما و�شل، ال فرق فيه حتى 

دَخل فيه لدوره 
ُ
لو كان يف حميط ال�شجن الذي ي

م�شت�شفى  �شاحة  يف  اأو  اال�شتقالل  ن�شال  يف 

للعالج.  فيه  يق�شي  اأن  ي�شطر  الذي  املجانني 

اأي�شا  ابنته  كانت  لديه.  حمبوبة  كلمة  احلديقة 

�شاهينا  يل   
ْ
�رسحت االهتمام.  هذا  يف  ت�شاركه 

لدودة  طعام  ال��وردة  اإن  يقول  اأبوي  حدث:  عما 

الذي  من  به.  ت�شتمتعي  اأن  لِك  جمال  هي  كما 

اأعطاِك احلق لتمنعيها من طعامها وترميها اإىل 

االأر�س؟" 

اإىل �شوق االأ�شماك. ذّكرُته حني  مرة ذهبنا معا 

رد  فورا  النعال.  يلب�س  مل  اأنه  بيته  من  خرجنا 

 اأنه لي�س له نعال. اإذن ذكرت اأنني مل اأره اأبدا 
ّ
علي

يلب�س النعال. بعد �شنني �شاألته عن �شببه. فاأحدق 

ي�شعب  ومميز:  عميق  ب�شوت  واأجاب  اإيل  النظر 

يل اأن اأم�شي على االأر�س واأنا األب�س النعال. هكذا 

اأنا منذ زمن طويل ال األب�س نعاال وال حذاءا."

كان حديثه ومعامالته كلها يف �شورة ي�شعب 

لنا اأن منيز منها اجلد والهزل.

ذات يوم ملا زرته اأراين �شورا فوتوغرافية ملونة. 

�شور من م�شاهد يوجد فيها ب�شري يعطي فلو�شا 

لزوجته واأوالده. ك�شف يل عن ال�رس وراءها: هل 

 اإىل يومنا هذا زوجة اأواأوالد اأحٍد اأنهم قد 
ْ
اعرتفت

ت 
ّ
ثب

ُ
ي اأنا فعندي دليل  اأما  الفلو�س منه؟  ت�شلموا 

بجدية هكذا  يحكيها  التي  الطرائف  ومن  ذلك"، 

عامل  من  لزيارته  ح�رسوا  اأ�شخا�س  حكايات 

االأرواح. مرة قال يل اإن النبي زاره يوما. " لي�س 

اأي�شا علي. هل تعرف من  النبي فقط كان معه 

هو علي؟ هو زوج اإبنته املحبوبة فاطمة. جل�شنا 

ندرد�س وقتا طويال وبعد ذلك ذهبا."

اأحمر" اأعطيتهما �شايا  "هل 
"نعم. اأعطيتهما �شايا."

"هل عندك دليل على هذا احلادث؟
كنبته.  ي�شار  على  وردة  نباتي  اإىل  فورا  اأ�شار 

وعلى غ�شن اأحدهما وردة حمراء تفتحت، واأما 

النبات الثاين فقد اآب اإىل الذبول.

"هل راأيَتهما"؟ �شاألُته، فقال: النبات الذي تفتحت 
الثاين فهو  اأما  النبي.  الوردة هو ما زرعه  عليه 

ما زرعه علي. فاهم ح�رستك؟"

بينما يحكي حكايات مثلها �شاألته مرة؟ هل ما 

زال معك جنونك؟"

ال  قدرا من جنوين  اأن  تعتقد  اأن  يف  باأ�س  ال   "
يزال يرافقني حتى االآن. لي�س �رسوريا اأن تعتقد 

ما حكيتها لك. ولكن كل هذه احلكايات حقيقة 

راأيتها باأم عيني".      
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الروائيني  رواد  م��ن  ب�شري  حممد  فايكام  ك��ان   

اللغة  يف  النه�شوية  االأدب  مرحلة  يف  احلديثني 

يف  تقع  التي  ال��والي��ة  ك���رياال،  يف  املاالياالمية 

اأق�شى جنوب الهند. وقد م�شى اأكرث من عقدين بعد 

تزال  ال  االإبداعية  اأعماله  اأن  غري  الدنيا  فارق  اأن 

اأعلى قائمة  اإليها، حتى االآن هي يف  جتذب القراء 

الأعمال  خالفا  الأنها  الكتب.  �شوق  يف  املبيعات 

االأبدية  احلداثة  بنكهة  تتمتع  االآخرين  معا�رسيه 

والقيمة اجلمالية املتميزة. 

كانوا  النا�س.  اإليها  يحج  كعبة  مبثابة  بيته  كان   

يرتادون اإليه ليق�شوا فيه قليال من الوقت يدرد�شون 

االأدباء  معه كاأنهم يتربكون به. وكان فيهم كبار 

العاديون  حتى  املجتمع  يف  مرموقة  و�شخ�شيات 

اإليها  جدا. كانت حول �شخ�شيته دائرة جذابة جتر 

�رسيحة كبرية من النا�س. كان هذا الروائي معروفا 

منذ اأ�رسق وجداين بنور احلروف، ولكن اللقاء معه 

مبا�رسا اإمنا حدث بعد فرتة طويلة حني با�رس العمل 

كان  )الدعوة(.  »برابودهانام«  جملة  يف  �شحافيا 

اأي�شا اإمنا  اأوائل ال�شبعينات. وحممد ب�شري  ذلك يف 

العهد  قريبا من هذا  »برابودهانام«  يت�شل مبجلة 

الذي حالف حظ املجلة بن�رس اأول لقاء معه. وبعد 

ُت 
ْ
ذلك جمعتني مع ب�شري ظروف �شتى. كلما اقرتب

اأح�ش�شت  امل�شاءة  العظيمة  ال�شخ�شية  ه��ذه  من 

بجاذبيتها اأكرث فاأكرث. ويف تلك الفرتة قررنا اإ�شدار 

عدد خا�س من جملتنا يحتوي درا�شات جادة حول 

القراآن املجيد. فطلبنا من حممد ب�شري مقاال يخت�س 

طويلة  ر�شالة  �شورة  يف  الرد  جاءنا  باملو�شوع. 

مل  التي  احلافلة  حياته  من  حلظات  فيها  ي�رسح 

جتد النور حتى ذلك الوقت. كتب فيها تف�شيال عن 

االجنليزية  باللغة  الكرمي  القراآن  مرتجم  مع  لقائه 

اأ�شد  حممد  الكبري  والكاتب  علي  يو�شف  العالمة 

»الطريق  موؤلف  ال�شابق(  في�س  )ليوبولد  النم�شاوي 

بيت  يق�شي �شيفا يف  كان  وذلك حني  مكة«،  اإىل 

الكبري  الراحل  املنا�شل  ال�شيا�شي  اهلل  عبد  ال�شيخ 

اخللفيات  عن  الك�شف  اأن  يبدو  ك�شمري.  والية  يف 

اإمنا يحدث  اخلا�شة  الثقافية من �شفحات حياته 

الأول مرة يف هذه الر�شالة. وثمة ر�شالة اأخرى ت�شري 

اإىل هذا اجلانب، تلك كانت ر�شالة اأر�شلها ُقبيل هذه 

الر�شالة اإىل �شديقه الكاتب فاكام عبد القادر حني 

اأ�شدر هذا االأخري جملة با�شم »توليكا«)القلم(. كان 

ب�شري يف تلك الفرتة م�شغوال يف اإعداد ذكرياته. ال 

الثقافية خلف  العنا�رس  درا�شة  يريد  اأحد  ي�شتطيع 

اأعمال ب�شري االإبداعية اأن يعر�س عن الكتاب الذي 

هذه  �شدرت  عندما  ال��ذك��ري��ات.  ه��ذه  فيه  �شجل 

ن فيها جتاربه املذكورة التي وقعت 
ّ
الذكريات �شم

من  منقول  كامل  مقال  اإىل  باالإ�شافة  ك�شمري  يف 

 ”What Happened In History”كتاب

الذي   )Gordon Child( �شت�شيلد«  ل�«جوردان 

عدد  يف  ن�رسناه  وال��ذي  القراآن  مو�شوع  يتناول 

جملتنا اخلا�س بذلك املو�شوع .

وهذا اإن يدل على �شيئ اإمنا يدل على اأن نور القراآن 

كان يغمر اأعماق قلبه حتى يف »زمن كانت حياته 

فيه تفوح بعبري الع�شق يف عنفوان �شبابه«)عبارة 

اأن  و�شعه  قدر  حاول  ق�ش�شه(.  اإحدى  من  منقولة 
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 تتمتع �أعماله بنكهة

 احلداثة الأبدية والقيمة اجلمالية
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كما  اأ�رسته  داخل  القراآنية  القيم  من  ب�شي�شا  يبث 

يف ف�شاء املجتمع حوله. اأثناء اإحدى اللقاءات معه 

طلب مني للقيام بالرتتيبات الالزمة الإحلاق بنته 

مدر�شة  يف  الداخلي  الق�شم  يف  »�شاهينا«  الوحيدة 

اإ�شالمية تقع بعيدة من منطقته. كان هناك  بنات 

اأوالده  لتعليم  بيته  يف  ب�شري  نه 
ّ
عي خا�س  مطوع 

حيث  عنه  را�س  غري  كان  ب�شريا  ولكن  الدينيات. 

ترهات  اأوالده  �س 
ِّ
در

ُ
ي ع�رسي  وغري  متخلفا  كان 

ي�شرتي  اأن  منه  فطلب  الدين.  با�شم  وخزعبالت 

املجل�س  ن�رسها  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ي��ة  الكتب  بع�س 

التعليمي التابع للجماعة االإ�شالمية يف كرياال.

وثمة �شواهد تظهر عالقة ب�شري العميقة مع القراآن 

دار  ن�رست  املا�شي  القرن  �شبعينات  ويف  الكرمي. 

بكلتا  القراآن  معاين  ترجمة  رامبور  يف  احل�شنات 

بثمن  واحد  جملد  يف  واالجنليزية  الهندية  اللغتي 

ب�شري  منها  فا�شرتى  فقط.  روبية   13 يبلغ  زهيد 

ليهديها  ن�شخة  ب�شعة  منها  وخ�ش�س  ن�شخة   15
على  لتوزعيها  املتبقية  اإلينا  ل 

ّ
وح��و الأ�شدقائه 

روح  اإىل  ثواٍب  اإي�شاَل  ذلك  وكان  عامة.  مكتبات 

ُنوزِّعها  اأن  نا 
َ
وطالب ذاك.  اآن  توفيت  التي  والدته 

بتلك النية. وقد ورد ذكر ترجمة معاين القراآن تلك 

يف ق�شته املعنون ب� »ورقة مائة روبية«.

كان ب�شري يعتز بنف�شه جدا. عندما نزوره كنا نهدي 

اإليه كتبا اإ�شالمية �شدرت من دار ن�رسنا حديثا، ال 

ا من الكتب 
ّ
ل اإلينا كم

ّ
نقبل منه ثمنها. ذات مرة حو

هكذا  جملتنا.  ملكتبة  هدية  اخلا�شة  مكتبته  من 

هذه  جمانا.  الكتب  من  منا  ا�شتلم  فيما  َدينه  اأدى 

املتالزمتني  رفيقتيه  كانتا  النف�س  وعزة  الكرامة 

طوال حياته احلافلة. ويف ذكريات الكاتبة »رو�شي 

اأحد   )Paul(بال ب��ي.  اأم.  وال��ده  عن  طوما�س« 

مثل  واقعة  ماالياالم  لغة  يف  االأدبي  النقد  اأعمدة 

واأعماله  ب�شريا  عرف  ممن  بال  كان  الواقعة.  هذه 

باكورة  قدم  ال��ذي  وهو  قلبه.  ب�شميم  االإبداعية 

»�شفحة  اإياها  وا�شفا  ال�شبا«  »�شديقة  رواياته 

يعتربه  كان  هوام�شها«.  دامية  احلياة  من  ممزقة 

كع�شو من اأع�شاء اأ�رسته. ويراعي بعناية بالغة يف 

اأن ال مي�س �رسفه اإذا اقت�شت ظروف اإىل م�شاعدته. 

التعليمي  معهده  يف  �شكنا  لب�شري  وّفر  حني  ولذلك 

امل�شتاأجر  بيته  مغادرة  الذكر  اأول  ا�شطر  عندما 

نه »بال« يف وظيفة 
ّ
لعدم متكنه من �شداد االإيجار عي

مراقب طالب يف ذاك املعهد. الأن »بال« كان يعرف 

اأن ي�شكن فيه جمانا. كان ب�شري  اأن ب�شريا ال يحب 

يرتاد اإىل بيت بال يوميا. كانت »رو�شي« ابنة بال 

خِرج 
ُ
ي ب�شري،  معها  يتالعب  احلني  ذاك  يف  طفلة 

من جيبه فلو�شا ويتباهى كاأنه غني. فيطلب منه 

تردد.  بدون  اإياهم  ويعطيها  النقود  تلك  االأطفال 

اأوالده فلو�شا وَفِهم  وذات مرة ملا راأى »بال« عند 

اأن م�شدرها ب�شري ا�شتاء من ت�رسفاتهم. فكان رد 

االأوالد اأن ب�شريا قد �رسح لهم اأنه يوجد لديه وافر 

من املال. فقال لهم »بال«: هل تعرفون اأن ب�شريا مل 

يتغذ اليوم، هل تدرون كم فخور هذا امل�شلم؟

حرمانه  يف  حتى  بنف�شه  عتزاّ 
ُ
م ب�شري.  كان  هكذا 

وغني يف فقره، يجوع بعد اأن تربع ما لديه الأطفال 

 
َ

النا�س ا�شت�شاف  �شفاههم.  على  ابت�شامات  لريى 

ال�شغار  بني  مّتيز  اأي  ب��دون  الوا�شع  قلبه  داخ��ل 

الظروَف  جتاوز  اأن  بعد  كان  كذا  احلال  والكبار، 

ال�شعبة واأ�شبحت احلياة على قدرما من امل�شتوى 

منها  يحفظ  مل  الفلو�س  من  جيبه  امتالأ  ملا  اجليد. 

�شيئا يف قلبه كما ن�شح ال�شيخ عبد القادر اجليالين. 

املدقع.  الفقر  كما القى  املر  اجلوع  تذوق  قد  كان 

�شيئا؟  اأكلت  هل  يزوره  من  كل  اأوال  ي�شاأل  ولذالك 

قام  عندما  ا�شتقبله  ال��ذي  ال�شوؤال  هو  ه��ذا  ك��ان 

حركة  يف  القيادي  الرحمن  عبد  حممد  ب��زي��ارة 

ن�شال ا�شتقالل البالد. وقا�س عظمة تلك ال�شخ�شية 

بذلك ال�شوؤال الوحيد. حني ا�شتقرت حياته يف بيته 

يف »بيفور« ارحتلت نف�شه الوا�شعة يبحث اأ�شدقاءه 

�شعور  يجرح  اأن  دون  مل�شاعدتهم  وتقدم  القدماء 

اإىل مقر جملتنا عند  كرامتهم. ذات مرة جاء ب�شري 

�شديقه  كتاب  من  خمطوطة  ن�شخة  وبيده  ظهرية 

مو�شوع  كان  القادر.   عبد  فاكام  االأديب  الكاتب 

بالالزم  القيام  ب�شري  منا  »االإن�شان«. طلب  الكتاب 

ولكن  بطباعته،  الرتتيبات  بداأنا  الكتاب.  لن�رس 

حالت دون ذلك حالة الطوارئ التي اأعلنتها اإنديرا 

ومطابعنا.  جملتنا  مقر  ال�شلطات  اأغلقت  غاندي، 
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فاعُتِقل »اإن�شان« عبد القادر مع اآالف من املعتقلني 

ِفعت حالة 
ُ
ال�شيا�شيني والن�شطاء. وبعد �شنتني ملا ر

�شدر  جديد  من  العمل  �شاحة  اإىل  وُعدنا  الطوارئ 

كان  ال��ف��رتة  ه��ذه  خ��الل  لالأ�شف  ولكن  الكتاب، 

لنا مكافاأة 
ّ
املوؤلف قد انتقل اإىل رفيقه االأعلى. فحو

الكتاب اإىل اأ�رسة عبد القادر بعد اأن ات�شلنا بب�شري. 

�شخ�شيته  عظمة  نكت�شف  ب�شري  من  نقرتب  كلما 

 من كثري 
ً
ا�شتثناء اأزيد فاأزيد. كان  وتوا�شعه اجلم 

يوجد عموما  الذي  التناق�س  �شاأن  الكتاب يف  من 

وؤلَّفاتهم وحياتهم اخلا�شة. يعتني ب�شري بالرد 
ُ
بني م

ب�شطرين.  ولو  كان  مهما  يرا�شله  من  جميع  على 

عالمات ال�شعور الثقايف العايل حت�شونها بارزة يف 

املتميز  ال�شلوك  بهذا  ده�ِشنا 
ُ
ي متاما.  معكم  �شلوكه 

اأبعاد  فيها  تتجلى  بكلمات  بالر�شم  دِه�شنا 
ُ
ي كما 

اأكادميية  عقدت  ملا  وجهها.  باأكمل  اجلماليات 

االآداب حفلة يف بيته مبنا�شبة منحه الزمالة فيها 

للم�شاركة  اأ�شدقائه  جميع  اإىل  دعوة  ب�شري  اأر�شل 

القريب  امل�شجد  م��وؤذن  �شم  ين�س  فلم  احلفلة.  يف 

الرجل  هذا  يقراأ  مل  واإن  الدعوة،  تلك  يف  بيته  من 

يف  ي�شاركه  اأن  متنى  ب�شريا  لكن  لب�شري.  كتاب  اأي 

فرحته بهذه املنا�شبة. هذه �شفة من �شفاته التي 

ال ن�شتطيع اأن نتوقعها عموما من غريه من اُلكّتاب.

ال�شيئة  العادات  عن  يبتعد  ب�شري  كان 

الكّتاب االآخرين.  التي توجد عموما يف 

بعد  طويلة  فرتة  قبل  اخلمر   
َ

�رُسب َك 
َ
تر

اأن  بعد  اأبدا  اإليه  يعد  اأن كان مدمنا. مل 

يف  حتى  ال�شيطانية  قب�شته  من  جنا 

ظروف تغريه اإليه مرة اأخرى. ذات يوم 

بقنينات  القدامى  اأ�شدقائه  بع�س  زاره 

خمور ذات جودة عالية ليحتفلوا بها يف 

ترك  قد  ب�شريا  اأن  يعرفون  ال  وهم  بيته 

تلك العادة ال�شيئة بتاتا. مل مينعهم منها 

فيها.  م�شاركتهم  من  ابتعد  ولكن  ب�شري 

وجد  البيت  غ��ادروا  ملا  ال�شباح  ويف 

ُتفتح.  مل  وي�شكي  �شكوت�س  من  زجاجة 

يف  نارجيل  �شجرة  حتت  فيها  ما  �شب 

�شيعته.

كان موؤمنا باهلل ويتدين بدين املعروف. اعتقَد اأن 

اآدم.  اأجدادنا  جد  دين  االإ�شالم.  ذاته  هو  املعروف 

ومبا اأن دين اآدم هي االإ�شالم ينظر اإليه اأنها لي�شت 

اإىل  تعود  اأن  معناه  م�شلما  تكون  اأن  بدين جديدة. 

الكامنة  »اإن�شانيتك«  ا�شتعادة  اأي  »اآدميتك«  �شفة 

علي  فاخلمر  م�شلم  اأن��ن��ي  حيث  نف�شك.«  داخ��ل 

حرام«. هكذا ي�رسح موقفه من �رسب اخلمر. حاول 

حول  املجتمع  يف  املنت�رسة  ال�شبهات  يزيل  اأن 

�شفحات  خ�ش�س  اخلا�شة.  طريقته  على  االإ�شالم 

عديدة يف جمموعة »ذكرياته« لهذا الغر�س. اعتنى 

باإي�شال كتب ا�شالمية اإىل اأياٍد كثرية بهذا ال�شدد. 

للكاتب  والعلم«  واالإجنيل  القراآن   « كتاب  منها 

الفرن�شي موري�س بوكاي. ملا ن�رس ال�شاعر املرموق 

يو�شف علي كي�شريي ق�شيدة حول معبد الهندو�س 

اأن  كّلَفنا  داخله  املوجود  وال�شنم  »جوروفايور« 

نر�شل اإليه ن�شخة من ترجمة »حياة حممد« للدكتور 

حممد ح�شني هيكل. ونتيجة لذلك كتب يو�شف على 

عليه  اهلل  �شلى  حممد  الر�شول  فيها  ميدح  ق�شيدة 

و�شلم.  

كان يراعي بدقة يف ا�شتعمال الكلمات، يبتعد عن 

كلمات توحي مبدلوالت تخالف املبادئ االإ�شالمية. 

وكذلك ال يرتدد اأن يعار�س �رسيحا اأي ت�رسفات 
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تبدو له اأنها ُت�شِوه وجه االإ�شالم احل�شاري امل�رسق. 

جمهورية  يف  الدامية  االأح���داث  من   
ً
م�شتاء ك��ان 

املحاكمات  مثل  االإ�شالمية  ال��ث��ورة  بعد  اإي���ران 

الفورية واعدامات رجال املعار�شة بينما كان يف 

قادة  من  �شينغ«  »بهاجات  اأتباع  من  ما�س  زمن 

اال�شتقاللية.  احلركة  يف  امل�شّلحة  الثورة  التيار 

�شيفا  يرفع  ا�شالم  على  يوافق  ال  اأن  غريبا  لي�س 

اأر�شى قارب  اأن  البالد بعد  العدل يف  بتارا الإقامة 

حياته يف بحار حب ال�شوفية. اإن حَتدْثه حول هذه 

تاريخ  يف  الوافرة  مبعلوماته  دِه�شنا 
ُ
ي املوا�شيع 

االإ�شالم. عندما ناق�شناه يف مو�شوع �شيا�شة اإيران 

املختلفة من  االإ�شالمية  الفرق  اإىل متاهات  اأخَذنا 

ملن  خالفا  الرواف�شة.  فيها  مبا  وال�شيعة  اخلوارج 

كلمة  تلفظ  االإجنليزية  الكتب  من  االإ�شالم  در���س 

»الرواف�شة« باللغة الف�شيحة بدون اأي لكنة. حني 

احلزب  وموؤ�ش�س  ال��دروزي��ة  الطائفة  زعيم  ُت��ويف 

  1977 عام  جنبالط  كمال  اال�شرتاكي  التقدمي 

ن�رست جريدة يف كرياال مقاال يك�شف عن عالقاته 

مع روحاين هندو�شي بهدف اإبراز عظمة الروحانية 

ر�شالة فكاهية  ب�شري  الهندو�شية من خالله، فكتب 

طائفة  ج��ذور  اإىل  القراء  تاأخذ  اجلريدة  تلك  اإىل 

ادع��ى  ال��ذي  الفاطمي  امللك  وموؤ�ش�شها  ال���دروز 

االألوهية. كان ب�شري ي�شري بذلك اإىل اأنه ال عجب يف 

حيث  الهندو�شية  الروحانية  اإىل  جنبالط  اجنذاب 

تتبناها  التى  احللول  الدروز عقيدة  ت�شارك طائفة 

املذكور  مقاله  ب�شري  اختتم  الهندو�شية.  الديانة 

العقيدة امل�شرتكة بني الطائفتني  �شاحكا من تلك 

بقوله: فاإلههم لي�س اإال »اإلها« مثلنا يخرج منه...«.

العامل االإ�شالمي.  ا بالتطورات يف 
ّ
هتم

ُ
كان ب�شري م

كان يطلب منا تزويده بعنوان الو�شائل االإعالمية 

التي تنقل اأخبار العامل االإ�شالمي، فوافيناه بعنوان 

االأ�شبوع  يف  دلهي.  يف  ال�شادرة   Radiance جملة 

م�شتوى  عن  ي�شتكي  وهو  ر�شالته  جاءتنا  التايل 

اأخطاء  من  »غابة  باأنها  اإياها  وا�شفا  املجلة  تلك 

مطبعية«. وذاك الوقت كانت ت�شدر يف لندن جملة 

اجنليزية فاخرة با�شم Arabia the Muslim World يحررها 

ملا  عثمان.  فتحي  د.  امل�شهور  االإ�شالمي  الكاتب 

فناه على تلك املجلة ا�شتغرب �شائال »هل العامل 
ّ
عر

هناك  األي�س  العرب؟  بالد  يف  منح�رس  االإ�شالمي 

العامل  ت�شوره عن  اإن  ؟«  العرب  بالد  م�شلم خارج 

اإىل  ويت�شع  اجلغرافية  احل��دود  يتجاوز  االإ�شالمي 

االآفاق البعيدة.

�شيقا،  ت�شورا  لي�س  الثقافة  عن  ب�شري  ت�شور  اإن 

ثقافته  بهوية  مت�شكه  مع  الثقافات  جميع   
َ
ت�شامح

وتراثه. عا�س حياته احلافلة بالتعاي�س مع جميع 

النا�س ب�شداقة وا�شعة ت�شع الكون. حقق املعروف 

يف حياته وقلمه معا. ب�شري الذي يدين بدين احلب 

يف  الوحدة  جتليات  وجد  ال�شوفياء  يتبناها  الذي 

الديانات  جميع  بني  امل�شرتكة  االإن�شانية  الرتاث 

» خري  امل�شيحي  الرتاث  من   « وق�شته  والثقافات. 

رجل  �شلوك  خ��الل  م��ن  ال��روؤي��ة.  ه��ذه  على  دليل 

م�شيحي يك�شف الكاتب عن زهو ذاك الرتاث العظيم. 

مداركنا  ف��وق  يكون  قد  احلقيقة  اأن  اإىل  وي�شري 

الظاهرة. وتوجد اأي�شا مالمح جماليات هذه الروؤية 

يف ق�شته »بهاجفات جيتا واأثداء«.

االإن�شانية  بالتجارب  غنية  ق�ش�شه  وجميع   

املتنوعة. وكثري من االأ�شخا�س فيها نراهم يخطون 

اإىل مبنى احلكاية مبا�رسة من احلياة. حني يلم�شهم 

ويبلغ  احلياة  اإليهم  تدب  ال�شحري  القا�س  ي��راع 

يف  الراقي  الفن  روع��ة  كماله.  قمة  ال�رسد  جمال 

اإىل عامل وجداين يتجاوز  القراء  ن�شيج �رسده يقود 

باتوما«  »كونهي  ت�شل  فهناك  واالأبعاد.  احلدود 

و«خروفها« يف ق�شته »خروف كونهي باتوما« اإىل 

اأبعاد غري عادية بحيث جتعلهما خالدين يف ذاكرة 

الرونق  هذا  لها  اأي�شا  ب�شري  ر�شائل  حتى  القراء. 

اخلا�س حيث ُتقراأ هي االأخرى باهتمام بالغ ويف 

كتب ق�ش�شا كثرية يف اآخر اأيامه. 
َ
نطاق وا�شع. مل ي

الر�شائل الطويلة هي التي كانت اإ�شهاماته املهمة 

روائع  القراء  قراأ  حياته.  من  االأخرية  املرحلة  يف 

اجلميلة  ورواياته  قراأوا ق�ش�شه  كما  الر�شائل  تلك 

حتى �شار اأ�شطورة حية يف خلد الزمان.            
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يقول الروائي يف اللغة املاالياالمية فايكم حممد 

عنها  اأعرب  التي  »االأن��ا«  ق�ش�شه:  اإحدى  يف  ب�شري 

يف  توجد  التي  »االأن��ا«  نف�شي.  ب��ذات  لي�شت  هنا 

�شاللة بني االإن�شان منذ بدايتها حتى نهايتها التي 

تنتهي فيك اأنت. ويجوز لك اأن تعتربها نف�شك اأنت 

مفكرا  تكون  قد  اأو  فنان،  اأو  �شاعر  اأنك  هب  اإياك. 

غّنيا، 
ُ
�شيا�شيا. اإن مل تكن اأيا من هوؤالء قد تكون م

ت�شتخدم  النا�س.  ظهران  بني  تعي�س  اإنك  كنت  اأيا 

يقول  تعي�س معهم«. حني  اأنا�س  ل�شالح  مهاراتك 

على  تدل  التي  العالمة  اأن  يق�شد  اإمنا  هكذا  ب�شري 

اأنك موجود تعي�س مع النا�س اإمنا هي باأنك ُتغّني 

النائم  العامل  وقظ 
ُ
ي الفنان  اأو تر�شم �شورة.  اأغنية 

العامل حني  اليقظ. ينه�س  العامل  م متاما 
ِّ
نو

ُ
ي كما 

االأ�شئلة  ه��ذه  ُتطرح  ن��اري��ة.  اأ�شئلة  عليه  يطرح 

الوقادة من �شيء ما يف داخل االإن�شان. قد يكون 

من  خطواته  »ميحو  عمن  بيته....اأو  عن  ال�شوؤال 

اإحدى  من  منقولة  )كلمات  مي�شي..«  حني  ورائ��ه 

قِدر االإن�شان اأبدا اأن يفهم 
َ
ق�ش�شه( اأو عن اأ�شياء ال ي

ت�شدر  التي  االأ�شئلة هذه  من  مئات  كنهها متاما. 

اخلا�شة  االإن�شان  حياة  من  �شامتة  حلظات  من 

تاأتي اإىل داخل نف�شه وهي توقظ العامل اخلارجي. 

تلتقي االأ�شئلة واالأجوبة بع�شها ببع�س يف �شاحة 

االأ�شئلة  االأدب.  وحمافل  الت�شكيل  وفن  ال�شيا�شة 

التي مل تتلقى االأجوبة تعود مرة اأخرى اإىل دوائر 

االإن�شان. يجعل  القمر يف داخل  �شغرية من �شوء 

 .
َ
الال�شعور االأ�شئلَة التي ال توجد لها اأجوبة اأ�شاطري

موجات  والهواج�س  واملخاوف  االأح��زان  ت�شبح 

ت�شليا  مينح  اأزرق  نور  اإىل  وتتحول  قمري  �شوء 

عظام  هيكل  �شارت  اأن  بعد  ُتده�شنا  هي  وهميا. 

النهائي  �شاطئ  كاأنه  يبدو  االإن�شان  وهذا  ينك�رس. 

من الغربة. يرى الروائي هنا رجاال ون�شاء عريانني 

يطريون اإىل النجوم بال اأجنحة.

»رجاء ال توقظوين« 

تعبان  نائم،  »اأن��ا  ب�شري:  يكتب  اأخ��رى  ق�شة  ويف 

املكتوبة  الكلمات  هذه  توقظوين«.  ال   
ً
رجاء جدا، 

التي  بابه، هي  ر�شم على  فنان  علقها  على الفتة 

ا�شتقبلت �شديقه ال�شاعر حني جاء لزيارته. ولكن 

با�شتخدام  الرا�شم  الفنان  ال�شاعر غرفة  اقتحم  ملا 

حريته التي منحها �شديقه اإياه فقط فوجئ مب�شهد 

هيكل عظام ذلك الفنان الذي مات جوعا. ال�شاعر 

الفنان.  اإمنا يعي�س مثلما يعي�س متاما ذلك  اأي�شا 

عامل  ح��ول  رحلة  يف  م�شغول  مثله  اأي�شا  وه��و 

االإبداعات بدون اأن يتوقع من اأحد اأي م�شاعدة.« ال 

يوجد يف حكايات ب�شري اإال واحدا من »اأنا«. �شواء 

»االأن��ا«  وذلك  جمنونا.  اأو  عا�شقا  اأو  �شاعرا  كان 

يت�شاءل العامل: » مِلاذا هذه احلماقات الرومان�شية؟ 

ملاذا هذه االأكاذيب العمالقة؟«

ال حّد حلماقات العامل وال الأكاذيبه. وحني تكون 
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على قيد احلياة يكون اجلميع �شدك. ت�شتغل واأنت 

ح 
ِّ
جوعان. وعندما تكون باأق�شى غاية العجز ُترو

فون«.  »جرام  من  اأغنيات  با�شتماع  فرحا  نف�شك 

الذي  نف�شه  هو  ف�شائلك  عن  خطبات  لِقي 
ُ
ي ومن 

الثقافة االإن�شانية. ثم  اإليك تهمة باأنك عدو  وِجه 
ُ
ي

اإنك اإذا ِمتِّ يبداأ جميعهم بال�رساخ وهم ي�رسبون 

على �شدورهم.

جزيرة ياأمن اإليها الفنانون

 يقول ب�شري عن الو�شيلة التي ي�شتطيع من خاللها 

 جهده اجلهيد يف حتقيق حياة خا�شة 
َ
العامل تتويج

وجع  يتغلب  اأن  خاللها  من  الفنان  ي�شتطيع  اأو 

خما�شه ال�شامت يف اإنتاج اأعماله الفنية. املجتمع 

غري م�شتعد اأبدا الأن يحمل اأعباء اأي م�شوؤولية تتعلق 

 ذنب 
ُ

اإح�شا�س ه 
َ
عذٍّب �شمري

ُ
بهواج�س الفنان. وال ي

يف هذا ال�شاأن. ي�شعر الفنان اأن العامل الذي يعي�س 

�شغل يراعه يف املحرب خللق 
ُ
فيه غري جميل ولذلك ي

عامل جديد رائع. ولكن العامل ال يعرتف به. يحاول 

لب�شه زينات 
ُ
العامل جتزئة الفنان وامتالكه بعد اأن ي

متنوعة. بع�شهم ميلك جزءا منه فح�شب. في�شبح 

اإىل ق�شته  )اإ�شارة  »اأنفه فقط م�شهورا يف العامل«. 

املعنونة ب� »اأنف م�شهور يف العامل«(

ويف ق�ش�س فايكوم حممد ب�شري لي�س هذا م�شكلة 

ال�شيا�شي والفن.  النظام  الفن فقط بل م�شكلة بني 

حني يطرق النا�شط ال�شيا�شي باب �شديقه االأديب 

ي�شاأله االأخري: �شاأفتح لك الباب، ولكن قل يل حني 

يحكم البالد اأمثالكم ماذا انتظر منكم؟«

نوه �رسطيا اأو كم�شيونيا 
ِّ
عي

ُ
ال يحتاج منهم ب�شري اأن ي

اأو قائدا اأعلى يف جي�س. يكفيه اأن ي�شبح ملكا دون 

اأي �شلطان و�شوجلان اأو حتى رعايا، بل يكفيه اأن 

�شغري  بيت  املا�شي.  التاريخ  اآثار  من  اأثرا  يكون 

اأ�شجار كثرية يقع يف جزيرة توجد  جدا حتيط به 

فيها ِبركة لوتا�س مع حديقة حتيطها بحرية، جل 

اأمنيته تنح�رس يف هذا املطلب.

فوق  ما  �شيء  هناك  ولكن  هزل.  جمرد  هذا  يبدو   

 .
ّ

وؤي
ُّ
تنب طابع  ذو  هو  اإمن��ا  ب�شري  وم��زاح  امل��زاح. 

فلنلتفت االآن قليال اإىل الوراء. قد نرى اأدباء وفنانني 

�رسطة.  بعد  فيما  اأ�شبحوا  �شيا�شيني  ن�شطاء  حتى 

بها  حُتيط  جزيرة  يف  يعي�س  ملكا  نرى  اأين  ولكن 

حديقة وبركة »لوتا�س؟« اأين يوجد م�شتعمر الفنان 

اخلالق؟  لن ن�شمح لفنان اأن ميلك جزيرة. لن ن�شمح 

ت�شتمتع  لكي  بحدائق  حتظى  اأن  التواقة  للمواهب 

حتى  الكتاب  مواهب  ق 
ِّ
ُنحر اأن  فقط  نحاول  بها. 

جنعلهم �رسطة. �شبق ب�شري واأن اأدرك هذه احلقيقة.

خطوة حمراء

هذه كانت تقريبا جتربة نا�شط �شيا�شي بحث عن 

املقلقة.  الداخلية  اأوجاعه  عن  ت�شلية  احلياة  كنه 

�شيا�شي،  له  حكى  هزلية  ق�شة  اإىل  ب�شري  ي�شتمع 

 
َّ
ال�شيا�شي ذاك  زار  الليل  منت�شف  يف  م��رة  ذات 

ون�رس  وخم��دة.  ح�شريا  اإي��اه  فاأعطى  حمبيه  اأح��د 

ال�شيا�شي بع�س اجلرائد القدمية على االأر�س ورقد 

عليها. اطماأن قلبه اأن كثريا من النا�س يف العامل 

يرقدون هكذا على االأر�س دون �رسير. ويف النهار 

اأن �شيفه قد ارحتل. ويف و�شط  ملا ا�شتيقظ الحظ 

 خطوط حمراء، وقد فقد 
ُ
احل�شري الذي رقد عليه اأثر

ال�شيا�شي قمي�شه واإزاره الوحيدين!

اإمنا ذكر االأديب اأثر اخلطوة احلمراء تلك بعد فرتة 

ذلك  اأن  االأم�س  جريدة  يف  »اأن��ا«  ق��راأ  الزمن.  من 

�رسطة  قتله  رمبا   « اأم�س.  اأول  ُتويف  قد  ال�شيا�شي 

ب�شري  لدى  جديدا«.  تولت  التي  احلكومة  اأجل  من 

�شكوك يف هذا االأمر. على كل حال خطر على باله 

هذا  احلمراء.  اخلطوة  تلك   
ُ
اأَثر اخلرب  هذا  قراأ  حني 

ما يحدث منذ ع�شور. ويتمنى »االأنا« هذا �شاهرا 

وفكر  ق�ش�شه.  خالل  من  غالية  حلظة  مي�شك  اأن 

بالعزلة التي يعاين منها، ولكنه ال يدري هل هي 

اأق�شى ما  اأم يف بيئته. ويف هذه احلالة  يف قلبه 

يتمناه هو راحة بال و�شبات طويل.

يحاول  كما  اأدوات  االآخ��ري��ن  جنعل  اأن  نحاول   

نحن  لهم.  اأدوات  يجعلونا  اأن  اأي�شا  االآخ���رون 

هذه  خالل  من  نحن  اأجلنا  ومن  اأجلهم  من  نعمل 

املمار�شة. هذا هو غمو�س حياتنا، وتت�شمن داخل 

نزوى العدد 101 يناير 2020

116



هذا الغمو�س بذور من عدم التوازن. ت�رسب القهوة 

تكره  كما  النا�س  من  كثريا  حتب  اأ�شدقائك،  مع 

كثريا منهم، تظل تتكلم اأو ت�شتمع اإىل غريك. تتناول 

دائما مفاهيم من اخلارج. تتكلم واأنت ُت�شِهد عليه 

اهلل والن�شل االإن�شاين والتاريخ واجلريان. لي�س لديك 

�شيء تخفيه. ولكنك تعاين من عزلة، وهذه العزلة 

�شالبة Nagation(( الطبيعة، وهي تنفي احلياة 

توحيان  اللتني  ال�شيا�شية  واحل��ي��اة  ال�شخ�شية 

بتجارب حتتفل بهزائم.

الك�شف عن التناق�س 

ت�شورات  تعرف  اأن  ت��ود  الهزمية  ت��ت��ذوق  ح��ني 

االآخرين عنك احلقيقية. وهذه التجربة هي العزلة. 

ويف عبارة اأخرى اإن العزلة هي االإدراك بتناق�س 

جتد  جانب  ويف  والعميقة.  املتفجرة  ��ت��ك 
ّ
ُه��وي

جانب  ويف  واحلياء.  والغ�شب  والعداوة  الكراهية 

حني  الرمال.  ذرر  من  ذرة  االإن�شان  اأن  جتد  اآخر 

احلياة.  يف  منزويا  �شت�شبح  التناق�س  هذا  تعرف 

يف  طفولته.  منذ  التناق�س  هذا  يعرف  ب�شري  كان 

اإحدى ق�ش�شه ي�شاأل والده من الذي ميحو خطواته 

وي�شاأل  البحر.  �شاطئ  على  مي�شي  حني  ورائه  من 

اأن ال نعرتف  اأخرى هل لي�س لنا بد من  يف ق�شة 

العامل؟ ملا ذا ُخلق  اإىل هذا  بهزميتنا؟ هل حتتاج 

هذا الكون؟ اأال تتجاوز اأ�شعة اأفكاري اإىل عامل وراء 

م�شتقبل  اإىل   ( ال�رس؟  وما  اخل��ري؟  ما  العامل؟  هذا 

اأن   
َّ
علي االأ�شئلة،  ه��ذه  �شاأطرح   « ق��ال  جمهول( 

اأعرفها«. وي�شتعد ب�شري اأن يقبل الهزمية التي ت�شل 

اأدري��ة«.  »ال  �شورة  يف  االأ�شئلة  هذه  حتما  اإليها 

هذا الكون ال يعرف عنه اأحد �شيئا. ال�شيء الوحيد 

الكون  اأنه غري جميل. ويف هذا  املعروف عنه هو 

الكثرية  الغري اجلميل واملحيطة به طرق احلقائق 

لهم  فيه  اجلميع  والِرجلني.  اليدين  مغلول  »اأن��ا« 

اأغالل غري مرئية، اإجمالية معرفتي يف هذا ال�شاأن 

الال�شيء!

 االأمان من الع�شق   
ّ
بر

 عزلته هذه يف الع�شق. ولكنه 
َ
حاول ب�شري اأن يخفي

عرف حتى اأن ع�شقه من�شق عن التاريخ. حني يعطي 

اأمام  جمرم  اأنه  تلقائيا  يكت�شف  لة 
ْ
ُقب مع�شوقته 

املا�شي وامل�شتقبل الالنهائيني. الروؤية الفانتازية 

التي يرى فيها مع�شوقته تنك�رس حتت يديه كهيكل 

عظام. )حتت �شوء القمر(. وهيكل العظام ذاك رمز 

اأجراها  التي  النقا�شات  هزميته.  من  ناجت  ل�شعور 

مع جماعة االإرهابيني دفع ب�شريا اإىل اإعادة نظره 

�شوء  يظهر  )حني  اجلماعة.  تلك  اإىل  انتمائه  يف 

اأنه حر يف االن�شحاب من تلك  القمر( يعرف ب�شري 

من  االآخرون  اجلماعة  تلك  يغادر  حني  الع�شابة. 

الوقت ذاته  اإاّل ع�شوا فيها. ويف  يراه  االأع�شاء ال 

فاعال  يكون  حيث  االإره���اب  لفكرة  فري�شة  هو 

ومفعوال يف وقت واحد. العزلة التي يح�شها ب�شري 

هي االإدراك باجلانب االآخر من االإرهابية. والفتاة 

العارية التي ترمي مياه البحر عليه يف الق�شة هي 
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التناق�س  وهذا  االرهابيني.  جماعة  لرف�شه  رمز 

اأ�رسح  وا�شح يف ق�شة »ال�شوء االأزرق«: » خلوين 

من  انتقل  قد  ال��ذك��ري��ات....  تلك  طبيعة  عن  لكم 

النوع  ن�شاأة  منذ  النا�س  من  ماليني  االأر���س  هذه 

الرتاب.  يف  ذرارا  اأ�شبحوا  قد  جميعهم  االن�شاين، 

نعرف  كما  االأخ��رى  هي  »بهارجايف«  اأ�شبحت 

جمرد ذكرى من اآالف هوؤالء الرجال والن�شاء« يذكر 

يراها  بينما  « حقيقة مو�شوعية 
َ
»بهارجفي ب�شري 

االآخرون جمرد مادة: »ولكن هناك �شيئا...يعني اأن 

عبثا  مذكور.  �شبب  بدون  احلزن  فيها  ميالأ  نف�شي 

ا�شحك ب�رسعة.  اأن  ي�شعني  للبكاء،  �شعور  انتابني 

 دمعة. ال تدمع عيناي. 
َ
ولكن لي�س بو�شعي اأن اأبكي

ويف حلظات مثل هذه تنك�شف يل جتليات اإلهية«.

�شارد، جمرم 

  قد ي�شبح االإن�شان جمرما. حرية اختيار االإن�شان 

جمرما.  ي�شري  اأن  اإىل  يقوده  قد  بها  يتمتع  التي 

 املختفي داخَله. ومبا اأن من 
َ
يز ب�شري هذا املجرم

ُ
مي

اإمكانيات االإن�شان يف ع�رس ب�شري اأن يكون جمرما 

اإبداعات تتناول هذا اجلانب من  اأن يقدم  ا�شتطاع 

االأر�س«– يتذكر  ذرر  ذرة من  اإال  »ل�شت  االن�شان. 

حتت  رحلته  خالل  ي�شرتيح  م�شتدمي  ��ال 
ّ

ح
َ
ر ب�شري. 

رحلته  ي�شتمر  ثم  قليال  والفكاهة  الع�شق  من  ظل 

�شنني.  �شاردا  ظل  وعبث.  هواج�س  اإىل  الالنهائية 

وقد مكث يف اأماكن نقاط �شوداء يف خارطة الهند. 

مل  عمل  هناك  يكن  مل  الطويل  التجوال  ذاك  خالل 

يقم به وال دور مل يلعب به. كان احلب طوق جناته. 

ذوق  عرفت  اأي�شا  اأنا  حت 
ُ
ر اأحب،  اأي�شا  اأنا  »اأجل 

قلبي  داخل  احلب...توجد  ُيْخِنُقني  املفرط...  احلب 

لي يف نار احلب 
ْ

اأ�ش اأزال  اإنني ال  ماآت من جروح. 

 ... ا 
ّ
م�شوي فيها  اأكن  ه�شيما...  فلتجعلني  رم��ادا... 

اأن يقلل قيمة  اأحب«. ال ي�شتطيع ب�شري  مع كل هذا 

حبه. هو عط�شان. ولكن عند العط�س ينتابه خوف 

من اأن كاأ�س املاء قد ي�شقط من يديه قبل اأن ي�شل 

العامل.  نحو  والئ��ه  يكت�شف  يحب  حني  فيه.  اإىل 

ينتهي كل حب كاأمنا يوقظ �شاحبه فجاأة من نوم 

هادئ اإىل عامل رهيب. كيف ي�شتطيع �شخ�س لي�شت 

يجعل  اأن  واخل�شائر  االأرب��اح  ح�شاب  يف  حرية  له 

ن�شيم  حبيبَته  مي�س  اأن  قبل  مكينا؟  ق��رارا  للحب 

احلب تتحول هي اإىل كارثة. �شارت جمرمة بعد اأن 

اأ�شابها مر�س جعلها �شحاذة �شارع. ي�شري ب�شري 

بدموع  الليل  �شفق  يف  ويقوم  كري�شنا«  »كوت�شو 

اأن الطفل  ت�شيل كالدماء )»اجلوع »(. يخاف ب�شري 

اأمام  فجاأة  ياأتي  االأودي��ة  يف  ويلعب  يعدو  ال��ذي 

اأجنبي  رجل  مع  جتامع  كانت  التي  »�شا�شينا�س« 

في�شقط يف هوة عميقة يف الوادي. )»�شا�شينا�س«(.

»ال�شادية« 

خطر  عن  ه 
َ
و�شعور حبه  نحو  والءه  ب�شري  يجعل 

قريب من ذاك احلب فكاهة. » اأجد يف حالة حرماين 

ظلت  زمانه  اآخر  ويف  خا�شة«.)»اأغالل«(.  متعة 

 يغطي به وجهه. نراه هذا يف ق�شتيه 
ً
الفكاهة قناء

اأمعننا النظر فيهما  اإذا  » موز« و«العجراء«. ولكن 

هما  و«ال�شادية«،  الذات  حب  م�شمونهما  اأن  نرى 

النتيجتان احلتميتان النهائيتان من الن�شال بني 

الرجل واملراأة ال�شتيالء اأحدهما على االخر. وهذه 

ب�شري.  عرفها  التي  العميقة  احلقائق  اإح��دى  هي 

ويف كل حب يف حياتنا االجتماعية توجد فيه » 

ال�شادية«. يفهمه القا�س من طبائع والده. يذكره 

مقدمته  يف  بيالي«  باالكري�شنا  »كي�شاري  الناقد 

�رسطي  بنت   »اأ�شوات«.  ب�شري  لرواية  كتبها  التي 

تتعر�س  التي  ال�شارع  ومموم�شة  الق�شة  تلك  يف 

ل�رسب ع�شا ال�رسطي واملراأة املدحقة التي تتبنى 

لق�شوة  يتعر�شن  ممن  جميعهن  لل�شفهاء  فردو�شا 

احلياة. واملع�شوقة التي تتكلم جال�شة على �شاطئ 

الغربة اإمنا تود اأن تتناول من عا�شقه قبلة ت�شليها 

القا�س  اإح�شا�س  جهنمية.  لعذابات  تتعر�س  مما 

ال  مك�شوفا.  العامل  اأمامه  يفتح  مفتاح  بالتعذيب 

مع  العذابات.  من   
ً
بكاء ااّل  العامل  هذا  يف  ي�شمع 

العامل. ي�شاأل  اأن يحب هذا  اأنه ال بد من  هذا يفكر 

اأهداها  التي  الزهرة  تلك  فعلت  م��اذا  مع�شوقته 

اإياها؟ الزهرة احلمراء مثل النجمة الدامية«!
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 » ها....  تلك الزهرة....؟« 

اأن  »اأرج��و  حديثها.  تكمل  اأن  قبل  ب�شري  ي�شبقها 

اأعرف هل د�شتها حتت قدميك؟«

يرد  ت�شاأله  حني  ؟« 
ّ
قدمي حتت  د�شُتها  اإن  »م��اذا 

عليها: بال�س... ولكنها كانت قلبي!«

احلمراء  قلبه  زهرة  كانت  اإذا  ما  تنتابه خماوف   

اأنه يرى هذا االأمر �شخيفا. وقد يتفجر  ُتدا�س رغم 

�شعوره هذا فكاهَة فيما بعد. حتى حني يغرق يف 

عذاب داخلي يفتخر بزهوة قلبه. ويف نف�س الوقت 

طرد فيه من التاريخ ويتعر�س مل�شايقات 
ُ
الذي ي

لي�س له بد من ممار�شات حبه وحرية اختياره.

هجوم من يتعر�س لال�شطهاد

القا�س  ينتظرها  واال�شطهادات  اجل��روح  وه��ذه 

يف العالئق ال�شيا�شية اأي�شا. ال�شعور بالهزمية هذا 

الذي يت�شح يف ق�ش�شه التي تدور حول ال�شجون 

تتحقق  نظام  اأف�شل  اأجل  من  الن�شال  مع  يجامع 

فيه عدالة اجتماعية. وهذا العن�رس نراه يف �شورة 

واأغ��الل«  ب���«من��ر«  املعنونة  ق�ش�شه  يف  رائعة 

و«امليالد« و«االأم«. ي�شل �شيفه على �رسف االآخرين 

وقف  با�شمئزاز.  ب�شري  اإىل  ينظرون  الذين  الزائف 

اأبالي�س يلب�شون ثياب �رسف. امُل�شطِهد هو  اأمامه 

قمي�شه  ب�شري  يحرق  من��ره.  وال�رسطي  ال�شيطان. 

من  �رسفاء  �شيا�شيون  يلب�شه  الذي  باليد  املن�شوج 

اأتباع الغاندي مّلا وجد عليه قطرة من الدم. كان 

ذاك الدم دافقا من فتاة اغت�شبها �شيا�شي »�رسيف« 

ر يجعل املبادئ 
َّ
من اأتباع الغاندي. يف جمتمع مزو

عليه  هجومه  ب�شري  ي�شن  �رسف،  عالمة  الغاندية 

باإحراق ثوبه الذي يلب�شه الغانديون. كان الغاندي 

يف عامل ب�شري الداخلي اأبا روحيا يجدفه اإىل بر من 

اه مل�شُت 
ّ
»اأم ال�شيا�شة.  امل�شتدمية يف جمال  القيم 

الغاندي«.  يف اإحدى ق�ش�شه يقول ب�شري لوالدته. 

« هكذا انده�شت والدته ملّا �شمعت ابنه 
ّ
» ها يا بني

يقول هذا وهي ال تدري اأي �شيء هذا الذي ي�شمونه 

؟« 
ّ
ني

ُ
الغاندي. »هل يعالج الغاندي خمم�شتنا يا ب

ت�شاأل تلك االأم ولده. ولكن ب�شريا ال يدري عن هذه 

الق�شية �شيئا. ولكنه و�شح: حني ي�شتقل بلدنا كل 

�شيء �شيتغري«. ولهذا االأم الغارقة يف الفقر املدقع 

الذي �شكلها ب�شري من جديد يف �شورة »الهند االأم« 

كتب ق�ش�شه. 

لبا�س ال�رسف 

مبادئ  تبنى  ال��ذي  املوؤمتر  ح��زب  �شكرتري  بكى 

بعد  ال�شجن  اإىل  يتوجه  اأن  ا�شطر  حني  الغاندي 

حزنا  ه��ذا  لي�س  مفربكة.  ق�شية  يف  عوقب  اأن 

الرجل  ذلك  بكى  اإمنا  وهميا.  حزنا  اأو  رومان�شيا 

وكان  دموعه.  ب�شري  م�شح  واأوالده.  زوجته  ِلذكره 

هذا  بعد   « بع�س.  مع  باالأغالل  مربوطة  اأيديهما 

قال  باليد.«  من�شوجا  ثيابا  اجلميع  �شيلب�س  اليوم 

ذلك الرجل.

»هل راأيت االأغالل هذه؟« �شاأل كاأنه يخاطب العامل 

الزائف  ال�رسف  مالب�س  فقط.  اخلا�س  �شاأنه  ذاكرا 

واأغالل اال�شطهاد لي�شت ااّل تعويذة ُت�شتعمل ل�شرت 

خطة املجتمع لتعذيب البوؤ�شاء.

اأ�شئلة مطروحة اإىل م�شتقبل جمهول

فطرح  اجلميع،  لدى  حمبوبا  يكون  اأن  ب�شري  ود 

احلب  يكون  حني  ب�شري:  يقول  عري�شة.  اأ�شئلة 

البحث عما حتت املالب�س الداخلية تكون ممار�شة 

االآخر. ويف جمتمع  احلب حماولة لال�شتيالء على 

اإىل عداوة  متناف�س تقود املحاولة لهذا اال�شتيالء 

مراحل  من  مرحلة  يف  احلب  اإذاَ  االأ�شخا�س.  بني 

تتعر�س  اأحدا  اأحببت  اإذا  له.  منافيا  ي�شري  ه 
ّ
منو

مع�شوقتك.  قدمي  حتت  قلبك  دا�س 
ُ
ي وقد  للهجوم. 

ب�شري ي�شتمتع مبا يعاين من هزمية حبه هذه. لذا 

يقول » اأجد يف حالة حرماين متعة خا�شة«. هذا 

يعرب  حني  اأدري��ة  الال  وفل�شفة  بالهزمية  ال�شعور 

حاالتنا  عن  يعرب  اإمنا  ابداعاته  يف  ب�شري  عنهما 

نحن. اأ�شئلة القا�س املطروحة عن االن�شان وبحثه 

م�شتقبل  اإىل  نهاية  بال  متتد  ال�شاقة  ق�شاياه  عن 

جمهول بعيد.     
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طّل علينا من فوق الباب 
ُ
ذات يوم راأيت راأ�شا ي

قرب الدهليز املوؤدي اإىل مدخل بيتنا.

انتابتني ريبة ف�شاألت: »من ذا؟«

»بال�س. جئت فقط لزيارة ح�رستك«.

»تف�شل«

ج�شد  يحمله  الراأ�س  تقدم  ال��رتدد  من  ب�شيء 

اأ�شود اللون وق�شري القامة، دخل البيت. لونه 

قوي  ال���ورد...  �شجرة  من  متينة  خ�شبة  لون 

االأ�شالع. قد اأثقلت كفيه االأعمال ال�شاقة. كان 

يلب�س قمي�شا ذا كمني ق�شريين ومن�شوجا من 

قما�س نوع جيه، كيه وقد جعله الغ�شل نا�شع 

البيا�س. وعلى كتفيه �شال، وقدماه عاريتان 

من النعال، منذ �شهر مل يحلق حليته.

مل  ولكنه  كر�شي،  اإىل  ل��ه  اأ����رست  »ا���ش��رتح« 

اأ�رسرُت جل�س  مّلا  واقفا بخجل.  يجل�س، ظل 

دا.  الكر�شي مرتدِّ

قادم  اأم  ع�شاقي  من  واح��د  الرجل؟  هذا  من 

يحتاج اإىل م�شاعدة مالية؟

»ما وراوؤك؟« �شاألته.

»وقد قراأت ح�رستك كثريا. فتمنيت مالقاتك 

مبا�رسا.«

»�شانغانا�شريي«.  منطقة  من  ن�رسانيا  كان 

»املليبار«   اإىل  هاجر  ي«، 
ّ
توم »كوت�شو  ا�شمه 

ذلك.  بعد  هناك  ا�شتقر  �شنوات.  ثماين  قبل 

مزارع كادح. زرع يف اأر�شه الفلفل والقهوة. 

زوجته لي�شت يف قيد احلياة. له ت�شعة اأوالد، 

البنات  قران  بعد  بنات.  وخم�س  اأبناء  اأربعة 

اأما  اأزواج��ه��ن.  بيوت  اإىل  جميعا  اأر�شلهن 

االأبناء فجميعهم فارقه بعد الزواج وا�شتقروا 

يف بيوتهم اخلا�شة.

غ��ادر  ال��ي��وم  م�شت�شفى.  يف  ك��ان  �شهر  منذ 

ليزورين  هنا  جاء  املغادرة  فور  امل�شت�شفى، 

جاء  م�شيحي  ذا  هاهنا  افتخرت،  مبا�رسا. 

ليزور م�شلما. ناديت زوجتي »فاأبي« الإح�شار 

بعيدة  لي�شت  »�شانغانا�شريي  منطقة  ال�شاي. 

ومل  »ت��االي��والب��ارام��ب��و«.  راأ���ش��ي  م�شقط  من 

يكن امل�شلمون وامل�شيحيون يف تلك املنطقة 

مبتعدين بع�شهم من بع�س.

حكايات  ت��ن��اول��ن��ا  ط��وي��ال.  وق��ت��ا  حت��دث��ن��ا 

»�شانغانا�شريي«  يف  ال��ن��ا���س  يتبادلها 

تلك  تذاكرنا  و»فايكام«.  و»تااليوالبارامبو« 

ال�شاي  �رسبنا  كثريا.  و�شحكنا  احلكايات 

خالل �رسد تلك احلكايات. ناق�شنا عن اأ�شعار 

الوقت  والقهوة. م�شى  والفلفل  �شوق املطاط 

خاللها دون اأن ن�شعره.

ال  لرجل  ولكن  الليل،  جن  املغرب،  اأوان  اآن 

اأُ�شيئ  االن�رساف.  اإم��ارات  حمياه  يف  توجد 

بعد  و�شامرنا  تع�شينا  الرباندة.  يف  امل�شباح 

الوقت متاأخر جدا،  الليل،  الع�شاء. »وقد طال 

فال ترحل. امكث معنا الليلة.« قلت له. 
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 »بقية من �لرت�ث �مل�شيحي« 

 من ق�س�ص فايكا حممد ب�سري



»كوت�شو تومي« اأي�شا وافق على اقرتاحي.

اأر�س  على  احل�شري  »فابي«  زوجتي  ن�رست 

ال�شتخدامه  كتابا  اأعطيناه  املطالعة.  حجرة 

توروتو«  اأوت�شان  »جون  كتبه  كتاب  و�شادة. 

)ال��رتاث   ”Christian Heritage in India“ بعنوان 

امل�شيحي يف الهند(. 

يف  يرتفع  �شخريه  �شوت  �شمعنا  قليل  وبعد 

نا 
َ
الغرفة. ويف اليوم التايل بعد الفطور غادر

ع�رس  اأعطيناه  خ��رج  ملا  ت��وم��ي«.  »كوت�شو 

روبيات ل�شد حاجاته يف الطريق. فلم ميتنع 

من ا�شتالمها.... �شاطر... قلت يف نف�شي.

اأحد  عندنا،  ليبيت  �شيف  نزل  اأ�شبوعني  بعد 

اإياه  نعطي  اأن  من  بد  فال  بنتي.  زوج  اأقارب 

اأخذت  ملّا  و�شادة.  امل�شيحي«  »الرتاث  اأي�شا 

فاأبي الكتاب وت�شفحته �شقط من داخله �شيئ 

ما.

بورقتني  ففوجئت  نحوه.  »ف��اب��ي«  انحنت 

جديدتني من فئة مائة روبية.   
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الكاتب وزوجته
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حمور

لوران غ�سبار

ق�سيدته وجه اآخر حلركة الكون 

يتخللها ن�سغ احلياة.
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عائلة  من   1925 �سنة  غ�سبار  ل��وران  ولد   

يف  مارو�سفا�ساهريل  مدينة  يف  جم��ري��ة 

الكربات  بجبال  ال�رشقية  نرن�سلفانيا  منطقة 

وت�سمى  رومانيا  يف  الآن  تقع  �سارت  التي 

ترغومو�ش. تلقى تعليمه البتدائي و الثانوي 

1943 التحق مبعهد  بهذه املدينة ويف �سنة 

يف  يلبث  ومل  بوداب�ست  يف  البوليتكنيك 

للخدمة  دعي  حتى  قليلة  اأ�سهر  �سوى  املعهد 

حتت العلم وجند يف اأكتوبر من �سنة 1944 

وبعد ف�سل حماولت ال�سالم املنف�سل دخلت 

الع�ساكر الأملانية اإىل املجر؛ ون�سبت حكومة 

عمل  مع�سكر  اإىل  لوران  اأر�سل  اإثرها  نازية. 

�سهر  ويف  الفرنكية.  ال�����س��واب  منطقة  يف 

مار�ش من �سنة 1945 فر من املع�سكر وقدم 

متمركزة يف  كانت  فرن�سية  كتيبة  اإىل  نف�سه 

فرن�سا  اإىل  انتقل  ومنها  فيلندروف  ناحية 

الباكالوريا كما  ويف باري�ش تقدم لمتحان 

الطب  بكلية  والتحق  فرن�سا  يف  النظام  هو 

 1954 )يف  الدرا�سة  انتهاء  ولدى  بباري�ش؛ 

اإع��الن  انتباهي  لفت    garde قاعة  ويف 

طبيب  من�سب  يف  �سغورا  هناك  ب��اأن  يقول 

حلم  ببيت  الفرن�سي  امل�ست�سفى  يف  ج��راح 

وثالثة  زوجتي  مع  ركبت  قليلة  اأ�سهر  بعد 

عمره  من  الثالثة  يتجاوز  مل  اأكربهم  اأطفال 

انفتحت  ب��روت.  اجت��اه  يف   DC6 طائرة 

جديدة  مرحلة  والزمان  املكان  يف  اأمامي 

املدن  تلك  ملعرفة  متلهفا  كنت  حياتي.  من 

ليمتلئ  اأ�سمائها  ذكر  يكفي  التي  والأماكن 

راأ�سي ب�سور مده�سة : دم�سق، حلب، اأنطاكية، 

والبحر  الأردن  نهر  القد�ش،  �سيدون،  �سور، 

الأحمر...(

 هكذا وجد  لوران غ�سبار نف�سه يف  فل�سطني 

يعمل جراحا يف م�ست�سفيات بيت حلم والقد�ش. 

هناك عا�ش بني الفل�سطينيني واختلط بالبدو 

بال�سحراء  م��اأخ��وذا  ك��ان  فقد  خيامهم  يف 

التاأ�سي�سية  الن�سو�ش  اأهم  فيها  نزلت  التي 

ال�سعرية  ن�سو�سه  وكتب  الثالثة  ل��الأدي��ان 

الرابعة  واحل��ال��ة  املطلق  اأر���ش  امللحمية: 

العربية  اجلغرافيات  تلك  م�ستوحيا  للمادة 

تاريخ   1 فل�سطني  عن  كتابني  و�سع  كما 

فل�سطني و فل�سطني ال�سنة ال�سفر اللذين �سدرا 

يف باري�ش عن دار ما�سبرو الي�سارية. وكان 

الذي  احلندي  �سامي  الدكتور  اأ�سدقائه  من 

نقل اإحدى ق�سائد غ�سبار و ظهرت بخطة يف 

 اعداد وترجمة: خالد النجار*

حمطات فـي حياة

 لوران غ�سبار

�ساعر ومرتجم من تون�ش *



ديوانه احلالة الرابعة للمادة.

حزيران  عدوان  عقب  املحتلة  فل�سطني  غادر 

النفتاح  فيها  بداأ  التي  اللحظة  يف   1967
يف  اأثر  لها  كان  التي  ا�سبينورة  فل�سفة  على 

�سياغة روؤيته ال�سعرية للعامل.

ذاك  يف  تون�ش  يف  نهائيا  ا�ستقر   1970 يف 

جلبل  البحري  ال�سفح  على  يقع  ال��ذي  البيت 

بامل�ست�سفى  جراحا  وعمل  بو�سعيد  �سيدي 

املركزي �سارل نيكول. غادر اأوائل الت�سعينات 

ليقيم يف باري�ش وكان يعود من حني لآخر 

قمرت  ب�ساحية  اإليه  انتقل  ال��ذي  بيته  اإىل 

البحرية �سمال مدينة تون�ش... 

األف  جملة  تون�ش  يف  غ�سبار  ل��وران  اأ�س�ش 

الف�سلية التي ظلت ت�سدر حوايل اأربع �سنوات 

والتي اأ�رشفت على الق�سم العربي لآخر اأعدادها 

قبل اأن تتوقف نهائيا. كان بيت لوران مكان 

العامل  اأرك���ان  م��ن  ور���س��ام��ني  �سعراء  لقاء 

الأربعة كما ت�سكلت حوله حلقة من املثقفني 

فل�سطينيني وتون�سيني وجزائريني. وكان اأول 

ون�رش  الفل�سطينية  املقاومة  ل�سعر  انتبه  من 

له  �سديقا  كان  الذي  ح�سني  لرا�سد  ترجمات 

و�رشكون  دروي�ش  وحممود  القا�سم  و�سميح 

بول�ش ونزار قباين... وكثرا ما كان يحدثني 

وبكل اأ�سى عن موت را�سد ح�سني الرتاجيدي...
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الق�سيدة لدى لوران غ�سبار هي وجه اآخر حلركة 

ال�سعر  احل��ي��اة...  ن�سغ  يتخللها  الكربى  الكون 

�سبيه  الق�سيدة  وانبثاق  الطبيعة  يف  حال  لديه 

ال�سعر هي نف�سها حركة  بانبثاق احلياة، حركة 

عبور ال�سحب وحركة ظل تلك الفرا�سة التي �ساهد 

ظلها على �سطح مياه �ساطئ البحر الأحمر.  اإنه 

فال�سفة  طريقة  على  لي�ش  ولكن  باحللول  يقول 

الع�سور الو�سطى حيث اهلل يحل يف العامل  واإمنا 

حيث  بتميزه  ولكن  ا�سبينوزة  اإىل  اأق���رب  ه��و 

بع�ش  هنا  واحدة.  احلياة  وحركة  ال�سعر  حركة 

هي  يوميات  �سكل  يف  كتبها  التي  تاأمالته  من 

ن�سو�ش �سعرية وفكرية و�رشدية يف الآن...

ليايل ال�ستاء ال�سفيفة يف �سحراء يهودا ذات كثافة 

و�سماكة ع�سر كنههما، ليال متنحك الح�سا�ش كما 

لو اأنك تتلم�ش باأناملك وجت�ش نب�ش ج�سد ل يحده اأي 

حد؛ كما لو اأنك جت�ش بالنظرة وبالأنامل وبالروح 

هذه  حجارة  يوحد  فريدا  واإيقاعا  خالدا،  نامو�سا 

ال�سحراء بالأع�ساب ويوحد ج�سدي ب�سعاع النجوم 

ال�سافية  الليايل  ثلوج  �سوت  اإنه  الربودة.  ال�سديدة 

يف �ستاءات طفولتي.

احت�ساد الأ�سياء اله�سة واحلارقة هذا له حيوية نح�ش 

اأبديتها، ه�سي�ش ل يكاد يدرك ي�رشي يف الع�سبتني 

املجال  ذاك  داخل  الثالث.  احلديقة  ح�سوات  ويف 

املجهري،  الدقيق  بالنتباه  بالرغبات،  األونه  الذي 

التي وبالكلمات ال�سماآ يف �سياء حاد. كلمات 
ّ
بتاأم

جتريدية  اأكرث  الأحيان  غالب  يف  هي  كما  تتبدى 

وتفا�سيل  جزئيات  عن  تعرب  اأن  من  تعميما  واأكرث 

حركة منو ال�سعرات النباتية، كلمات تغمر يف نف�ش 

واحدة-عزلة  دفعة  تت�رشبه  ال��ذي  املجال  الوقت 

الإح�سا�ش والنار التي توؤججه.

نهارات متناثرة موزعة. وحركة جمداف ت�سق بحرا 

املرتجرجة  املياه  انعكا�سات  الق�سدير فرتى  بلون 

ال�سيمر  �سمك  ا�ستثارة  وتلمح  للب�رش  واخل��ادع��ة 

كل  ح�سور  هوائي.  تيار  يف  واملنجذب  املندفع 

وحجارة  التني  �سجرة  فو�سى.  ول  نظام  ل  �سيء 

ال�سحنة  تلك  الإن�ساين،  امللمح  ذاك  اجلافة.  اجلدار 

الكائنات  كل  ذاك.  الدخلة  طائر  اأو  الغيمة  تلك  اأو 

تتجلى هنا يف انبثاقها الأويل ع�سية عن املحاكاة 

متوترة احلركة ومتغايرة ب�سكل حا�سم. توهج وفر 

الظلمة  يف  فاأملح  برهة  عينيا  اأغم�ش  ومتماثل. 

تت�سل  امل�سهد، وجوه  لتغرات  الالنهائي  الرتاق�ش 

الأ�سياء.  عالئق  تداخلت  بع�سها.  عن  وتنف�سل 

انحلت اأو�ساعها لتربز اأ�سولها من جديد �سيء اآخر 

متوا�سل.  �سيالن  يف  يجري  هذا  كل  وينحل،  يتهياأ 

ب�سكل مطلق يف  دقيقة  كل جزئية هنا هي حقيقة 

البحر هي فقط  مكانها وزمانها. وكل وم�سة ملاء 

ما تكونه. اأعيد فتح عيني على ات�ساعهما فتغمرهما 

حرارة �رشيعا ما تتال�سى بنعومة. ذهني واأ�سابعي 

يج�سان ب�سعادة ذاك التاآكل الثابت والذي ل يقاوم. 

هذا املكان وهذه الأ�سياء اأمل�سها واأ�سميها واأ�سمها 

واإىل  ج�سدي،  مبو�سيقى  اإىل  اخلا�ش،  جمايل  اإىل 

هل  يتنف�ش.  عاملا  ي�سر  ف�سيئا  و�سيئا  تاأمالتي، 

هو اأنا من ابتدعه؟ اأم اأنني عرثت يف حلظة ما على 

خاليا  على  اأم  الكواكب  مواقع  على  ال��روح،  زاوي��ة 

النوطة  من  غابة  مثل  �سطح  فوق  موزعة  ع�سبية 

والت�سابهات  والروابط  التقاطعات  تلك  املو�سيقية؟ 

التي حتدثها يف الأعماق قوة النتباه وقوة الرغبة 

معنى.  بال  �سوؤال  متخيلة؟  هي  اأم  واقعية  هي  هل 

واأين تقع خميلتي؟ وحتديداتها األي�ست خارج الواقع 

بالأحرى  هي  األي�ست  موجودة؟  غر  فهي  وبالتايل 

اإثبات لنف�ش

خالياي  يف  ترجتف  التي  الطاقة  ولنف�ش  احلركة   
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مل  اإن  تبحث  كانت  ا 
ّ
وعم العامل؟  ويف كل جزء من 

الدروب حيث حتدث تالقي وعن جمالت  يكن عن 

حيث ت�ستطيع الإقامة وميتد اللهب عن �رشر حركة 

ما؟

وهذا  ال�سوء  وي�سنع  ويتنف�ش  يتحرك  هذا  كل  اإذ 

الفرح يف اأقل تقدير حقيقي. 

المتداد الذي ل يحّد يف كل فجر والذي يدخل والذي 

يف  �سيء  اأي  يتحرك  اأن  دون  احلديقة  اإىل  يدخل 

ي ال�سباح الأبدي 
ّ
الع�سب العاري ل�سوء احل�سى. اأحي

واأنكفئ على احلركة املحدودة ليديا.

اأن هناك �سيء يف داخله ل       ج�سدي يرتعد رغم 

يتحرك اأبدا. 

ال�سم�ش يف الغروب واجلر مينح �سوءه ببطيء. اإنها 

حلظات ذات حرارة تكاد تلم�ش وذات ثراء مرئي ل 

ين�سى،

ء امل�سام الرئوية. ويف 
ّ
 عامل باأ�رشه �سلد وكثيف يهو

كل جزيئة من الوعي ن�سعر بلذة زاخرة لذة انفتاح 

ي�سعب العدول عنه.

)�ساأغويها واأقودها اإىل ال�سحراء(

يف عّز الفرح الربيعي يف هذه الظهرة تلفنا فجاأة 

ولأفواهنا  للغرف  تنفذ  ورمادية  �سفراء  طني  ريح 

مدهو�سة  زئبق  قطرة  مثل  وال�سم�ش  اجلفون  وحتت 

من  لب��د  احل��ي��اة  لأج��ل  بالوحل.  متتلئ  ورئاتنا 

اجرتاح الإرادة،

يبدعها  التي  تلك  عن  متاما  تتميز  اأحجار  حديقة 

هنا  هي  ها  احلجارة،  هذه  بعيد.  �رشق  يف  ل 
ّ
الّتاأم

بال نظام و بال فو�سى؛ هي تتجلى للحظة، حجارة 

جامدة و زاخرة باحلركة وهي متناغمة مع حجارة 

القمة  لبلوغ  خطوات  اأتقدم  لو  تنتهي.  ل  اأخ��رى 

املواجهة التي تقع اإىل ال�رشق ف�سوف يزوغ ب�رشي 

ها  مكاين.  اأظل  اأين  بيد  ال�سا�سعة؛  الوهاد  ومتت�سه 

ذلك  ومع  ظهري  وراء  من  غربت  وقد  ال�سم�ش  هي 

تر�سل  معدنية  �سذرة  وكل  يتنامى  ال�سياء  يزال  ما 

ذبذبة، والعني التي تبتغي اإدراك منبع هذه الذبذبة 

ي�ساعد  ال�سا�سع.  الف�ساء  داخل  اأنها  لو  كما  تتيه 

ن�ستطيع  اأننا  حتى  مرئيا  ي�سر  والهواء  ال�سجيج 

مل�ش املو�سيقى التي تندفع بنعومة يف التجاويف. 

يف اخلام�سة �سباحا ومن �سوب منطقة العي�ساوية 

ت�سعد اأول قب�سة من ذاك الأخ�رش الذي نلمحه يف 

قلب اللهب امل�سطرم. عقب ذلك و�رشيعا يهجم �سيء 

كهبوب الريح او مثل مياه تعلن ح�سور هذه الأ�سياء 

العارية فوق ال�سطح الرمادي.

وخلف اجلدار الواطئ ذي احلجارة اجلافة ثمة وادي 

تلتمع  النادرة  والأع�ساب  بالقطن  املكتظ  اجل��وز 

العني  تنهمر يف  و  ت�سيح  التي  املاء  بتاأثر قطرات 

والقطة تربز خمالبها يف قما�ش ل مرئي.

روث  ف��وق  ت�سطرب  ال���دوري  ع�سافر  من  غيوم 

الدواب الذي يغطي الدرب. 

و�سيئا ف�سيئا يبداأ ال�سوء ياأكل حواف الأ�سياء.

�سجرة تني اأكرث عراء من الروابي تنفلت من جوانبها 

�سهام مياه خ�رشاء

ال�سيطانية  الأع�ساب  بني  تتعرج  نار  من  ح�رشات 

اجلافة واحلادة. ل ركن �سليل ونحن ن�سغي لل�سم�ش 

وهي تنحت احلجر. اأثوال نور تطن وهي مقتلعة من 

واإنه لرتجيع مديد لأر�ش عارية  الأر�ش احلجرية. 

تتك�رش حتت اأقدام اجلبال التي ما تزال يف الظلمة. 

اإىل  تدفعنا  التي  اللعينة  القوة  هذه  تاأتينا  اأين  من 

فان  احلقيقة  يف  �سوء؟  من  لنا  تبقى  ما  تعتيم 

امل�سكل لدينا ل يتمثل يف جتنب احلقد ونبذ الكراهية 

ولكن يف كيفية احلب.

اخل��ط��اف  �سيحة  امل�����س��اء  ب��ر���س��الن  يف  خ��دو���ش 

املتماهية مع خط �سهم انطالقها. 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 FEUILLES ك���ت���اب  م���ن  الأول  ال��ف�����س��ل  م���ن  م��ق��ت��ط��ف   *
D’OBSERVATIONS   ال�سادر يف 1970 عن دار غاليمار.
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اآ�سيا  بني  املرتحل  الرجل  هذ  غ�سبار  ل��وران  يجمع 

كتابه  يف  املطلق  عن  با�ستمرار  والباحث  وافريقيا 

دروب �ستات اأفكاره وتاأمالته حول البداع وال�سورة 

ال�سعرية والتجريد كما يقدم قراءة لعوامل ثالث �سعراء 

كان لهم تاأثر حا�سم على الكتابة ال�سعرية يف القرن 

الع�رشين هم �سان جون بر�سوروين �سار ورايرن ماريا 

ريلكة. ولكنه ويف احلقيقة يطرح نف�سه بطريقة مواربة. 

ال�سعراء.  هوؤلء  خالل  من  ال�سعرية  ولقاه  روؤاه  يطرح 

هنا حماولة لقراءة لوران غ�سبار عرب مرايا الآخرين... 

اذ نراه يف هذا الكتاب يبتعد عن عمل الناقد وعن عمل 

الباحث الأكادميي فهو يبداأ من اجلانب الآخر، جانب 

الآن  يف  واملت�سائلة  للن�ش  والربيئة  الأوىل  املواجهة 

ال�سابقة  الإجنازات  متخط  ولغاته  الإبداع  ظواهر  عن 

واملرت�سبة يف الذاكرة متحررا من املا�سي ينجز قراءته 

هرني  ي�سميه  عما  بنف�سه  نائيا  عزلته  يف  الإبداعية 

ينتمي  لأنه  ال�سعري.  املخزون  اأي  ال�ستوك  مي�سونيك 

اإن كل التف�سرات   ( اإىل تلك الأرومة التي يقول عنها: 

منذ  الذين  اأولئك  عط�ش  وتقوية  �سحذ  �سوى  لها  لهم 

الأحقاب ال�سحيقة ل يكفون _ داخل مناخات متباينة 

ويف دروب �ستى ع النب�ش يف الوهاد الأكرث جدبا بحثا 

عن ماء عن هواء ي�سران �سوءا اأولئك الغامنون غر 

قراءة  لدى  ل��وران  مقرتب  اأن  يعني  ما   ) القانعني... 

الن�سو�ش اإبداعي.

نيت�سة   ف��ري��دري��ك  اإىل  ن�سبة  النت�سوي  امل�سار  ه��ذا 

كتابه  يف  بالنتيجة  غ�سبار  ل��وران  يدفع  وال�سويف 

تعريف  ويف  ال�سعر  يف  اجلذرية  النظر  اإع��ادة  اإىل  هذا 

ب�سكل  الفن  اأبجدية  التجريد ويف  معاين  ال�سورة ويف 

عام م�ستندا اإىل حد�سه و اإىل ر�سيد �سخم من منجزات 

العلوم احلديثة  ) من علوم اإن�سانية و علوم �سحيحة ( 

دون اأن ياأ�رشه اأي موقف اأو اأي راأي م�سبق ففي كالمه 

املعنى  اإىل  الغربي  تراثه  �سمن  يعود  التجريد  عن 

الفيلولوجي الأول يف اللغة الالتينية والذي يدل على 

الواقعي لينتقل بعد  الدال ومدلوله  الف�سل بيم  معلني 

حول  اغ��وران  لوروا  الأث��ري  العامل  فر�سيات  اإىل  ذلك 

نحوت الن�سان الأول على احلجارة اأو على العظام اأو 

على جدران الكهوف. فاخلط املائل الذي ل  منيزه اإل 

بع�رش والذي قد يدلنا على �سورة حيوان اأو م�سهد هو 

ندركه  الذي  احلديث  باملعنى  ر�سما  لي�ش  حقيقته  يف 

اأو متثال ما للعامل واإمنا هو ح�سب لوران كتابة  اليوم 

خارجية؛  واقعة  تق�ش  ول  تروي  ل  الأبعاد  متعددة 

بالعامل  لحتفاء  غ��رايف  كتابي  م��ع��ادل  ه��ي  واإمن���ا 

عن  لوران  يزيل  بهذا  الآن...  يف  وحركي  �سفوي  لعيد 

ليعيد  ال�سطالحيني،  وتكل�سها  كلمة جتريد �سالبتها 

خالل  من  وذلك  الأول  عرائها  يف  ن�سارتها  اكت�ساف 

فعل البداع نف�سه م�ستفيدا بطريقة اإبداعية  من علوم 

اأخرى ومتحررا بالتايل من الرتاكمات التي حلقتها و 

له  غ�سبار  لوران  لدى  فالتجريد  القامو�ش.  ثبتتها يف 

هوية دينامية متغرة ومتبدلة ومبتدعة با�ستمرار مع 

الفعل الفني الذي ل يخ�سع اإىل اأي حتديد م�سبق واإمنا 

الوعي ح�سب مقت�سياته و�رشوطه  ينبثق تاريخيا يف 

وقوانينه الداخلية التي حتكمه والتي هي هدف ومطمح 

البحث املتوا�سل. وللزيادة يف اإنارة هذه الفكرة ينهي 

مل  دروبا  فيها  �سلك  والتي  الفن  حول  تاأمالته  لوران 

ي�سلكها غره ينهيها باإحدى حكم ال�ساعر ال�سيني لني 

ت�سي )القرن الرابع ميالدي( يقول: 

يف  تلقاه  ما  كل   
ّ

ب�رشي اأي  وراء  تتيه  نف�سك  ترتك  ل 

اخلارج اأو يف داخلك اقتله! اإذا ما لقيت بوذا اقتله واإذا 

ما لقيت احلكماء اأقتل احلكماء... هذه هي الو�سيلة التي 

نزوى العدد 101 يناير 2020

127

دروب ال�سعر الغام�سة

اأو  ال�سعر كقوة حترر



اأ�رش الأ�سياء والكائنات. ومي�سي  تناأ بك وحتررك من 

لوران يو�سح اأ�رشنا يف العامل احلديث وال�سجون التي 

اأ�رشى بنى لغوية منغلقة وبنى  نعي�ش داخلها، فنحن 

فكرية كما اأننا اأ�رشى حدود مر�سومة يف زمن وف�ساء 

وحقيقتنا  وفرحنا  جرحنا  هو  ال��ذي  امل��ادي  كياننا 

وجمال مغامرتنا. 

فّذة بني  ويزاوج يف وحدة  غ�سبار  لوران  يجمع  هكذا 

الو�سعي اجلديد، بني حكمة  ال�سويف واملوقف  احل�ش 

والبيولوجيا  البنيوية  ك�سوفات  وبني  القدمية  ال�سني 

الختالف  قانونه  �سعري  فكر  وح��دة  يف  احلديثة 

واملغايرة و�رشعته الت�ساوؤل...

املعا�رش  ال�ساعر  يدعو  غ�سبار  لوران  اأرى  باخت�سار 

اإىل اإعادة ابتكار وابتداع ذاته متحررا من كل العوائق 

�رشديته  ن�سه  ابتداع  يعيد  ه��ذا  يف  وه��و  الالمرئية 

املتحررة من هيمنة ثقافة جمتمعه. هذا ما يعنيه قتل 

احلكماء وقتل بوذا القتل هنا رمز حترر وبزوغ الذات 

اإىل احلالة الأ�سيلة الآدمية؛ فلم يكن  وعودة الن�سان 

اأو مكتبات  اأ�ساتذة  ول  التباع  يلزمه  لآدم ل جمتمع 

لقد نزل اإىل الأر�ش عاريا وعليه �سياغة ذاته بذاته... 

ذاته  وابتداع  �سياغة  ي�سيد  اأن  اليوم  ال�ساعر  وعلى 

انتاج  اإعادة  كتابته  تعود  فال  ن�سه  بالتايل  ويبتدع 

وا�ستعارة  الذاكرة  لغة  عرب  م�سبقة  ومواقف  لأفكار 

كان  هكذا  املجتمع،  يحرر  هذا  ففي  الآخرين،  �سوت 

دور هلدرلني وهكذا كان دور اآرثر رامبو الذي اختزله 

للثورة  ينتبهوا  ومل  �سعلوك  �ساعر  جمرد  اإىل  العرب 

الروحية التي اأحدثها والتي جتلت يف متنه ال�سعري.

جون  �سان  لقراءة  مكر�ش  الكتاب  من  الثاين  الق�سم   

بر�ش وروين �سار ورايرن ماريا ريلكة وهو عبارة عن 

تاأمل �سعري يف عوامل هوؤلء ال�سعراء الثالثة.

ولوران ال�ساعر يدري قبل غره اأن ما تقوله الق�سيدة 

ج�سدها  خ��ارج  الق�سيدة  خ��ارج  يقال  اأن  ي�ستحيل 

وح�سورها  وغوام�سها  طقو�سها  وخ��ارج  اللغوي 

العيني ويحتج لذلك بكالم لروين �سار يف القدمة التي 

و�سعه الأعمال اآرثر رامبو يقول روين �سار: 

  ) ... املالحظات  التي ن�سوقها حول اأي ق�سيدة والنقد 

ل  ولكنه  وم�سيئا  عميقا  يكون  قد  نكتبه  قد  ال��ذي 

ي�ستطيع اأبدا اأن يختزل اأو يقول هذه الظاهرة الفّذة _ 

يعني الق�سيدة_ والتي لي�ش لها مربر خارج وجودها... 

 )

مل�ستوى  بن�سه  ارتفع  وق��د  غ�سبار  ل��وران  جند  هنا 

فيه  ن�سا  لوران  اأبدع  قراأها.  التي  الن�سو�ش  يوازي 

قامو�سه  وث��راء  وملحميته  بر�ش  جون  �سان  غنائية 

الزخم والزاخر مب�سطلحات واإ�سارات ورموز ا�ستقاها 

من ثقافات وح�سارات واأزمنة متباينة من تراث اآ�سيا 

الغام�سة والغابرة اىل م�سطلحات العلوم احلديثة اإىل 

جند   ... الو�سطى  القرون  اأوروب��ا  يف  ال�سعبية  الأغ��اين 

اأي�سا يف الكتاب وجودية روين �سار ال�سوفية وغمو�سه 

اأحب  ال�سباحات:  �سفق  ق�سيدته  يف  �سار  روين  يقول 

ماهي  ولكن  اأعماقي  يف  الغمو�ش  ي 
ّ
ويقو يبهرين  ما 

ال�سمت  يقول  اإنه  دروب؟!!  كتاب  عرب  غ�سبار  ر�سالة 

داخل  اإىل  القارئ  يقود  ل  اإن��ه  املتاهة  يف  ومي�سي 

ليعي�ش  يدفعه  واإمن��ا  �سيئا  يعلمه  ول  ال�سعر  متاهة 

وب�سجاعة جتربة مواجهة الن�سو�ش وعليه اأن ينخرط 

يف التجربة...

الباحث  الغربي  ال�سعري  املنت  ويختزل  يعك�ش  دروب 

منذ مغامرة �سارل بودلر يف القرن التا�سع ع�رش عن 

و  املتحررة  ال�سعيدة  املعرفة  الالعقالنية،  املعرفة 

عن  يعرب  ظل  الذي  الن�ش  اإنه   ... الراء  بك�رش  املحررة 

وذلك  اأخالقية   - روحية  طاقة  ذي  لعقالين  هام�ش 

ووليم  رامبو  واآرثر  بليك  وليم  مثل  �سعراء  بزوغ  منذ 

الدادا وال�رشياليني و�سول  بليك وهلدرلني ثم جماعة 

اجلحيم  عانوا  الذين  ال�سهداء  اأولئك  اأرتو  اأنتونان  اإىل 

العائلة  و�سجون  احل�سار  اأ�سكال  ملواجهتهم  الأر�سي 

والعالم  والثقافة  واللغة  ال�سحية  والرقابة  والدولة 

التدمر  اأ�سلحة  اأ�سنع من  �سالح  اإىل  اليوم  الذي حتول 

ال�سامل اذ يهدم الدول واملجتمعات بثورات وهمية 

فيه  و�سع  ال��ذي  ال�سجن  اأ�سكال  جميع  مواجهة  يف 

فوكو  مي�سال  مثله  نقدي  فكر  ظهر  املعا�رش  الن�سان 

وجماعة علم اجتماع احلياة اليومية.

دروب  كتاب  يف  قراءة  النجار  خالد  الغام�سة  ال�سعر  دروب   *
للوران غ�سبار
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الأب��دي  نومه  اإىل  غ�سبار  ل��وران  ا�ست�سلم  وقد  الآن 

الراحة  والراحة.  احل��زن  من  مزيج  ب�سيء  اأح�س�ست 

حوايل  ا�ستمرت  معاناة  من  خلال�سه  ج�سده  لراحة 

فجاأة  الزهيمر.  وهدة  يف  فيها  غرق  �سنوات  ثماين 

�سارت ال�سا�سة �سوداء. مل اأعد اأ�ستطيع التحاور معه. 

غاب لوران اإىل الأبد رغم ح�سوره اأمامي يف غرفته 

بدار العجز �سارع �سار�ش ميدي بباري�ش... واأنا اأحاول 

يبدو  كان  وما�سيا،  ما�سيه  من  اأ�سياء  ا�ستعيد  اأن 

قريبا نائيا وهو يتاأمل من النافذة الأ�سجار العمالقة 

الدير الذي يقع  و�سوء الغروب املتال�سي يف حديقة 

التا�سع  للقرن  يعود  وال��ذي  مبا�رشة  امل�سفى  وراء 

الظهر  بعد  الوقت  كان  له؛  اأخرى  زيارة  اأتذكر  ع�رش. 

ونور حزيران يغمر الزجاج الذي يف�سل احلديقة عن 

اأقول؛  اأدري ما  اأكن  اإليه مل  ال�ستقبال. جل�ست  قاعة 

اأفتح خط  اأذكر بع�سا من عناوين كتبه علي  اأحيانا 

توا�سل... ظل برهة يتاأمل حو�ش الأ�سماك التي تزين 

وابت�سامة  منبهرا  حو�سها  يف  تنزلق  وهي  القاعة 

�سعيدة ت�سيء وجهه تعيد يل تلك الأيام البعيدة يف 

بيته ب�سيدي بو�سعيد ظل يتاأمل الأ�سماك وهو يقول 

يل اأنظر واأتطلع لتلك الأ�سماك ذات احلرا�سف الف�سية 

كان  لعله  املحيط.  يف  تعوم  انها  لو  كما  امل�سيئة 

البحر  قرب  البيت  ق�سيدة  تذكرت  �سوءها؛  يتاأمل 

الفرا�سة  ظل  حركة  عن  فيه  يتحدث  الذي  واملقطع 

لوران  الأحمر. هكذا هو  البحر  �ساطئ  املاء يف  على 

يلتقط اجلزئي ال�ساعري ومن خالله يدخل اإىل �رشدية 

احلياة فهو يرى اأن ال�سعر واحلياة �سيئا واحدا... 

ومرة اأخرى كنا يف حديقة امل�سفى التفت فجاأة يتبع 

بعينيه دجاجة تدرج يف املم�سى الرتابي وقال هي 

الظهر.  بعد  من  الوقت  ه��ذا  مثل  يف  ي��وم  كل  تاأتي 

تذكرت، جل ق�سائد لوران تنقدح من مالحظة جزئية 

يف الطبيعة مثل حركة ظل فرا�سة البحر الأحمر فوق 

املاء. قلت يف نف�سي هل هو ال�سيالن ال�سعري للحياة 

الآنية؟  الذاكرة  اأعماق الن�سان ي�ستمر يف غياب  يف 

اإنه �سيالن كوين يتخلل الن�سو�ش ال�سعرية والأعمال 

الن�سان  انتماء  واأن  والثقافات  الع�سور  عرب  الفنية 

احلقيقي هو لهذا العامل الروحي اخليايل عامل الأدب 

مع  يتوا�سل  الن�سان  يجعل  ما  هو  هذا  لعل  والفن، 

انتماوؤها  كان  مهما  وت�سكيل  �سعر  من  فنية  اأعمال 
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الزمان  يف  ومتنائية  متباينة  وثقافات  لع�سور 

واملكان، واإل، ملاذا تظل ق�سيدة احلب الفرعونية اأو 

نحوت جزيرة الف�سح تبعث تلك الرع�سة الغام�سة يف 

اأعماقنا؟!!! 

بعيد  من  قادمة  كانت  لو  كما  جمال  يقول  ي�سمت 

البوؤبوؤ  يتطلع �سوبي بتلك البت�سامة القدمية وبذاك 

�سعيد  بنور  عيناه  تتقد  كانت  ال��ذي  هو  اخل���اوي، 

ال�سغرة  الورقية  والق�سا�سات  الأوراق  تلك  ويكتب 

امللونة واملتناثرة فوق من�سدته والتي مل اأجروؤ على 

اأ�ساأل  اأن  القرتاب منها وقراءتها؛ فكرت بعد غيابه 

باتري�سيا ابنته عن م�سر تلك الورقات ثم عدلت عن 

ذلك. اأتذكر قالت يل جاكلني اأنها جمعت اأوراقا مثلها 

ظهر  عند  الأخ��ر  ديوانه  منها  و�سكلت  �سنوات  منذ 

الذي يطلقه  ال�سم  الرب وهو  وراء ظهر  اأو من  الرب 

الذي  الديوان  وهو  الكاربات.  جبل  على  الفالحون 

الذي ل يدري  الوحيد  ظهر يف غاليمار رمبا ديوانه 

لوران بوجوده...

تون�ش  مقهى  يف  لقائه  اإىل  مرة  اأول  ذهبت  عندما 

الذي كان يقع على ركن �سارعي باري�ش ويوغ�سالفيا 

العمارة  ذات  البناية  ترنزتالنتيك  لفندق  التابع 

الأرابو موري�سك كان هناك قمر فوق الكني�سة واأ�سجار 

فوق  زهورها  تتناثر  اخلبازية  الزرقاء  وكندة  اجلر 

الر�سيف و�سارع قرطاج ميوج بالنا�ش وبالأ�سواء. 

كان  باأ�سابيع  بعدها  رجولته...  عز  يف  لوران  كان 

ب�سارع جمال عبد  الثاين يف عيادة جاكلني  لقاوؤنا 

النا�رش اأمام مبنى الربيد... الأرائك املغلفة بالقما�ش 

ت�سينز الإجنليزي الوردي امل�سجر، و�سيف تون�ش يف 

عّزه... كانت اأيام ا�سدار كتابه احلالة الرابعة للمادة 

بتجربته كطبيب يف  ال�سعرية  تتمازج جتربته  حيث 

بداأ  قد  اأيامها  كان  واملوت  احلياة  مع  يومي  متا�ش 

مييل اإىل فل�سفة �سبينوزا وهو يرى اأن احلياة وال�سعر 

ينبثقان من نبع واحد... واأن كيمياء البداع ال�سعري 

حور  لقد  توالدها...  لدى  اخلاليا  كيمياء  نف�سها  هي 

املادة  بني  وحدة  اإىل  �سبينوزا  لدى  الوجود  وحدة 

والإبداع الفني.

قطار  يف  الذهاب  ال�سعرية.  الأزمنة  تلك  يل  عادت 

التي جي اأم  T G M  اخل�سبي الأبي�ش الذي مي�سي 

بو�سعيد  �سيدي  حتى  وقرطاجنة  ال��وادي  حلق  اإىل 

جبل  �سفح  يف  امل���زروع  غ�سبار  ل��وران  بيت  حيث 

اأو جبل �سيدي بو�سعيد  املنار كما ن�سميه يف تون�ش 

الباجي م�ساهد خط الأر�ش يف الناحية الأخرى من 

غوبان  �سان  م�ستنقعات  يحاذي  الذي  تون�ش  ميناء 

ال�ستوية الهائمة على حافة الياب�سة باحثة  وطيوره 

عن غذائها من احل�رشات حتت �سماء رمادية: م�ساهد 

و  تون�ش   مدر�سة  وجماعة  بو�سارل  الفنان  �سورها 

الزيوت  حتمل  كانت  التي  التقليدية  القوارب  م�سهد 

والأ�سواف اإىل الإ�سكندرية  وتلك الباخرة الإيطالية 

واحلمراء  وال�سوداء  البي�ساء  ومدخنتها  باأبراجها 

التي ترتاق�ش حولها الطيور... وهي تن�ساب فوق مياه 

القناة املحاذية خلط القطار و�سفرها الذي �سحبني 

يف طفولتي كان ي�سلني حتى باحة البيت امل�سم�سة 

والعامل من  العامل  ال�سعر يف  اكت�ساف  �سنوات  كانت 

قد  ب�سيطة  بجملة  غ�سبار  ل��وران  كان  ال�سعر.  خالل 

ياأتي من احلياة بل هو متظهر  ال�سعر  اأن  اإىل  نبهني 

احلياة يف اللغة ول ياأتي من البالغة التي تعلمنا يف 

املدر�سة وعن طريقه اكت�سفت ال�سعر اليوناين اأحببت 

�سيفري�ش  ج��ورج  ل�سديقه  بحار  يوميات  ق�سيدة 

ن�رشها اأيامها يف جملة األف التي اأ�سدرها يف تون�ش. 

كان �سديقا ل�سان جون بر�ش وعندما مر�ش بر�ش 

يف  ببيته  ع��اده  املخ  ب�رشطان  حياته  اخريات  يف 

�سبه جزيرة جيان يف خليج مدينة طولون الفرن�سية 

وبعد غياب بر�ش دعا زوجته دوروثي النيويوركية 

اإىل زيارة تون�ش واجتمعنا بها يف بيت جاكلني قرب 

البحر يف حي امليغارا �سمال املر�سى يف تلك القاعة 

الرخامية حول النافورة وكان حديث عن بر�ش روت 

التي كانت هنا  اأن�سدته   ( اأن ديوانه الأخر  دوروتي 

الأول �سعف ما ن�رش ولكن بر�ش  ( كان يف حجمه 

الذي ي�ستغل كثرا على ت�سذيب ن�سو�سه ف�سخ الكثر 

ليظهر الديوان يف ذاك ال�سكل املختزل... 

ة 
ّ
مر لأول  م�ساء  ذات  الرو�ش  الكتاب  راأي��ت  وهناك 

وبعد  للوران  زيارة  الربتقايل جاءا يف  ال�سوء  حتت 

انطلقا يتكلمان لغة بدت  كلمات ترحيب بالفرن�سية 

والزاي  ال�سني  فيها حروف  ترتدد  التي  اأ�سواتها  يل 

والباء كما لو اأنها لغة �سالفية رمبا كانت الرومانية 
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اأيديهما  يرفعان  الكاتبان  كان  الأ�سلية  لوران  لغة 

من  وفهمت  كبرة  بحما�سة  ويتكلمان  الهواء  يف 

لوران عندما غادرا اأنهما كانا يتحدثان يف ال�سيا�سة 

قبل  ما  احلقبة  كانت  الرو�ش  الكتاب  اأو�ساع  عن 

الب�سرتويكا بقليل...  

وهي  الآ�سيوية  املالمح  ذات  النحيفة  امل��راأة  اأتذكر 

تتحرك ب�سمت يف الغرفة امل�ستطيلة املكتظة بالكتب 

اإنها فانكام ارملة هرني مي�سو الفيتنامية جاءت بعد 

غياب زوجها...  يعودين املا�سي مثل �رشيط �سحري، 

زاووكي  الفرن�سي  ال�سيني  بالر�سام  التقيت  هناك 

واأجريت معه مقابلة يف الركن من قاعة املعي�سة التي 

لوران و�سف جمموعة غاليمار  الآن مكتبة  هي يف 

ولوران  ورائي  التي  الرفوف  على  البي�ساء  ال�سعرية 

ورائه  ومن  الأخ��رى  الناحية  يف  اآلته  على  ي�رشب 

مربعات الزجاج املفعمة بزرقة البحر وزرقة امل�ساء 

وطقطقة الآلة الكاتبة ال�سغرة وجاكلني مع مت�سي 

وجتيء وتتكلم مع املراأة الآ�سيوية، كان لوران كثرا 

اأن  يرى  وهو  ا�سبينوزة  بقراءة  ن�سحي  اإىل  يعود  ما 

مل  الذي  العربية  النه�سة  للفكر  ���رشورة  ا�سبينوزة 

قلت  للما�سي...  ا�ستعادة  كان  ما  بقدر  نه�سة  يكن 

اأن التاأثر الثقايف الفرن�سي يف تون�ش كان  له يوما 

عربي  هو  ل  امل�سخ  املثقف  من  نوعا  اأوجد  كارثيا، 

القدمية  الفرن�سية  امل�ستعمرات  اأن  و  فرن�سي  هو  ول 

اأي�سا  هو  كان  الفرن�سي...  التب�سر  �سيا�سة  اأربكتها 

يرى اأن الفرنكوفونية اأوقفت منو الثقافات يف لبنان 

و�سمال افريقيا عن طريق �سيا�سة التب�سر وخلق وهم 

القدمية...  امل�ستعمرات   تلك  يف  النخب  لدى  احلداثة 

ل  الفرنكوفوين  املثقف  اأن  اآخر  حوار  يف  له  ذكرت 

يتعلم اللغة الفرن�سية كاأي لغة اأجنبيه و اإمنا يتعلم اأن 

ي�سر فرن�سيا عن طريق تبني النموذج الفرن�سي يف 

احلياة، وهو يغرتب عن نف�سه بقدر ما يوغل يف هذه 

حترير  يف  امل�ساركة  مني  طلب  عندما  لذا  الثقافة... 

التقيت  الأخر   بعدها ب�سنوات  العدد  األف و حررت 

ا�ستقالل  و  نويل  برنار  الآخ��ر  الفرن�سي  بال�ساعر 

اجلزائر و�سجن �سمن ق�سية اأ�سحاب احلقائب برنار 

 La mission   اختزل الأمر قال التب�سر الفرن�سي

لوران  يكن  مل  ثقايف...  اغت�ساب  هو    française

يتكلم  كو�سموبوليتيا  مثقفا  ك��ان  فرن�سيا  مثقفا 

الفكري  ا�ستقالله  الفرن�سية وهو كمثقف حافظ على 

ونظرته النقدية...

ذات �سباح هاتفني لوران لي�ساأل هل اأرافق �سديقه 

بيتور  اأع��رف  اأك��ن  مل  ال��ق��روان؟  اإىل  بيتور  مي�سال 

�سارع  يف  نف�سي  وجدت  وهكذا  �سيئا...  له  اأق��راأ  ومل 

وذهبنا  اليونانية  الأرثوذك�سية  الكني�سة  اأمام  رومة 

الكثة  بلحيته  الرجل  ذلك  اإىل  القروان؛ وجل�ست  اإىل 

الأدب  عن  �سيئا  يعرف  اأن  يحاول  الناعم  وكالمه 

العربي قلت له مل نعرف الرواية كما هي يف الغرب 

كانت لنا �سيء قريب هي املقامة وهي ق�ش اأحداث 

ولكن بلغة واأ�سلوب مغرق يف البالغية لي�ش فيها اأثر 

ال�سعب هو  الذي كان بلغة  الكتاب  اليومية.  التجربة 

األف ليلة وليلة كان الراوي يجل�ش يف القهوة ويجتمع 

ن�سميه  تون�ش  يف  الق�س�ش  وي�رشد  النا�ش  حوله 

الفداوي وي�سمى يف ال�رشق العربي احلكواتي. التفت 

الآ�سيوية  ب�سحنته  وجهه  اتذكر  بيتور.  مي�سال  اإيل 

الهادئ  ب�سوته  وق��ال  اخلفيفة  ال�سينية  واللحية 

ال�سبا�سب  مناطق  يف  بنا  توغل  وال�سيارة  الناعم 

الرواية  نكتب  مل  اأي�سا  ونحن  ال�سفراء:  التون�سية 

اليومية  احلياة  ملحمة  الرواية هي  الالتينية  باللغة 

 .  La langue اللغة  ولي�ش    Le langage الكالم   تعتمد 

اأبطالها الدون كيخوتي. �رشفنتي�ش هو الذي  منوذج 

يف  اليوم  نعرفها  كما  الرواية  يدري  اأن  دون  ابتدع 

الغرب وال�رشق... 

اخلط  ذات  الأغلبية  املخطوطات  اأحب  القروان  يف 

الكويف املزّهر التي على الرق... ل اأدري كيف و�سلت 

تلك املخطوطات اإىل متحف قطر الإ�سالمي وللتعمية 

احلقيقة  يف  وه��و  مغربي  خم��ط��وط  حتتها  كتبوا 

قرواين اأغلبي...  

ال�سعراء  من  الأرومة  تلك  من  لوران  كان  باخت�سار 

بالعامل  العميق  ال�سعري  احل�ش  بني  يجمعون  الذين 

والروؤية الفكرية التي تتخلل الق�سائد كما كان �ساأن 

اأبي  تاأمالت  من  التاريخ  عرب  الكبار  ال�سعراء  كل 

العالء اإىل روؤى املتنبي حول الن�سان اإىل روؤية دانتي 

الكونية لذا تراه يحاول كامل الوقت يبدع �سعرا مينح 

القارئ �سيئا يو�سع مداه.
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 البيت قرب البحر* 

 هواء، اأ�سجار، اأج�ساد وبحر

حبال، نحا�ش ورياح

عرب اأيدينا واأفواهنا

يتدفق النبع الذي ل بداية

ول ا�سم ول مكان ول �سقف له

الذي ي�سكل املو�سيقى

* * *

كان يتاأمل العا�سفة ت�رشب

بقوة حتى اأعماق املياه

هام�سا �سيئا لريح

  حت�سد عناقيد البحر -

هذه الآبار الهوائية والف�سائية حيث  

مالك بال رحمة يغرق اأجنحته املطوية

ومي�ش جمال يخرتق املياه

ويلتهم جوهر ال�سوء،

اجل�سد احلي حلركة الإله  -

روح الرياح م�سدود بني ال�سفرات

يف كل نب�سة لالقتالل

فوق لوحة املفاتيح الكربى

الق�سف يف قلب الفكر -

  هل اجلمال منف�سل عن احلقيقة؟

اأيتها الثمار والنكهات، والتناق�سات وا�سحة 

جدا

ة اأخرى �سورنا
ّ
ولتطهري مر

* * *

وجه من�سحب من النوم

بتاأثر جتميع بطيء لالأ�سوات

�سليل زجاج وقوايف

ي�رشب ال�سعاعات واحدة اإثر اأخرى

دفق مو�سيقى ين�سج 

املمكن  م��ن  ال��ت��ي  امل��الم��ح  جميع  ���س��وي��ة 

ت�سورها

مل�ساهد املا�سي واحلا�رش وامل�ستقبل

كل الوجوه القائمة يف متعة الوجود 

ال�سافية وغر القابلة للت�سوير

* * *

فوق التخوم املتحركة 

بني املياه والرمال
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يرتاق�ش ظل فرا�سة 

ل �سيء غر الظل ملتحما ب�سكل حميمي 

كتالحم طيات الريح باملاء املرتع�ش

والتحام الكلمات وحركات اأج�سادنا

باملجال الالنهائي املفتوح

* * * 

خفق اأجنحة وئيد

لطائر مهاجر جمهول يعرب يف املجال الأزرق

 ي�سدك اإىل حافة الهاوية- 

مثل ب�سع غرز جميلة 

على �سفحة مياه

ل حتدها اأي �سماء

 اأ�سوات تنبثق 

ثم متر   

فوق بالط ال�سمت 

هفهافة

حتى ان الن�سيم يهزها

اأفكر يف اليقني الروحي 

الذي متتلكه يد بيرو دلفرن�سي�سكا

وهي تر�سم النظرة الب�رشية

يف حجم اجللبة التي بال معنى

وال�سادرة عنا  

ثمة دائما ندفة ثلج يف مكان ما

ثمة �سمت تكبحه

خماوف كثرة وحاجة لل�رشاخ

اأحيانا يقرت�ش 

حروف ت�سويت كلمة

مورقة من اأج�سامنا

يهب عليها ريح

متوافق مع اأج�سامنا  -

حفنة من الظالل فقط

تف�سلك 

عن ال�سوء -

كتابة اجلر

الذي يطلى به

بالط الليل يف اجلزر

* * *

كل هذه ال�سو�ساء والإمياءات والأفكار

كل هذه الأع�ساء والألوان والأحالم

و�سعت برفق حتت الأ�سجار -

يف ن�سغ العي�ش الذي ل يحده حّد  

غ�سب احلياة ميزق احلياة 

ب�سوت بارد مرة واحدة حتت الأوراق

فجوة اأ�سياء كثرة اأ�سيء فهمها

ال�سعادة �سماع الريح يف الداخل -

* * *

يا لغة امليالد كم تتقنني ال�سمت

فوق حجارة الليل ال�سوداء

وال�سوء الوحيد هو ذاك اخلفق

ال�سادر عن احلنجرة والذي ل ندري

اأ كان قلقا اأم تهجدا اأم تناغما -
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ولكن اأين هو اخلط الفا�سل

بني هذا الال�سيء الذي ي�سيل دون اأن

يهّز ورقة وبني املوجة التي جترف 

الليل والبيت وال�سابح؟

* * *

اأيلول، مياه هادئة مثل قما�سة م�سدودة

�سبابة تكرب هناك يف البعيد 

تف�سل القارب عن الأفق

�سياد يبدو كما لو اأنه ي�سر فوق املياه

اقدامه تثر بخارا �سفافا

تنويعة على حلون دوبي�سي

والأخ�رش  الأزرق  اإىل  �ساربة  رمادية  األوان 

الفاحت

وانزلق جتمع املياه الذي ينمحي

ت�ست�سعره يف اجل�سم

ورمبا يف الفكر

* �سدر اجلزء الأول من البيت قرب البحر يف 2003 عن دار التوباد يف 

تون�ش يف كتاب مفرد، هنا ترجمة مقاطع اأوىل من اجلزء الثاين.

* * *

لدي فقط �أ�شياء

لدي فقط اأ�سياء �سديدة الب�ساطة 

ال�سم�ش تتجزاأ قليال قليال

مثلما تقّطع اأمي اخلبز

ن�سع وعاء احل�ساء على طاولة الأكل

)وتلك الأ�سياء التي تت�ساقط بهدوء يف اخلارج

اليا�سمني والثلج والطفولة(

طعم الفلفل الأحمر وال�سنان ال�سعيدة

واج�سادنا تظل دافئة بع�ش الوقت 

يف الليل املتقدم

* ق�سيدة من ديوان احلالة الرابعة للمادة

* * *

�صباح يف زغب البحر

�سباح يف زغب البحر اختمار باألوان الرماد

عيناك تنقبان ثم ت�سيعان يف احلفر

و�سط  متجمد  مياه  وم�سقط  �ساهق  مرتفع 

اجللبة

�سبابة حرب واأردواز وراء زجاج نافذة الرب

حرا�سف وغبار فوق الأر�ش

يف  ال��زرق��ة  اإىل  �ساربة  رم��ادي��ة  مرتفعات 

انتظار

جتلي الآفاق الأربعة

منا�سد  فوق   للماء  الب�سيطة  اخلاطرة  اإنها 

امطلق

انزلق خطوط واأغ�سية

يف  املنت�سب  للمالك  ال�سارخ  ال�سوت  ثم 

ال�سم�ش

املتو�سل الع�سافر لأن تقتات.

* ق�سيدة من ديوان بحر اإيجة

* * *

��شتعلت �أنهارنا

ا�ستعلت اأنهارنا

اأحيانا، ثمة ع�سفور ي�سقل ال�سوء 
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هنا الوقت متاأخر.

�سوف من�سي عرب الطرف الآخر لالأ�سياء

لنكت�سف وجه الليل امل�سيء

* من ديوان احلالة الرابعة للمادة

* * *

فوق كل الدروب

فوق كل الدروب حيث تقود

قطعانك من �سكوك واآمال

يدك تداعب نعومة فروة اجلمل ال�سغر 

التي بلون البندق

 يف ال�سهاريج احلارقة التي ت�ستعيد

باطن الأر�ش  هل تدري

بعيدا عن خطوك الذي ا�ستاأنفته يف الفجر

داخل �سياجات احللم ل يوجد �سيء تظفر به

ل �سيء �سوى ذاك الالمكان الو�سيع

ل �سيء �سوى خطوك الكبر الواثق من تيهك.

* من ديوان اأر�ش املطلق

* * *

لدى �شقوط �شماء �ل�شيف

لدى �سقوط �سماء ال�سيف

 التي بال تغ�سنات

�سجرة زيتون تعقد وتف�سم 

رغبتها الغام�سة يف ال�سياء

رائحة القهوة حتت �سجرة الدلب

زرقة تطرزها اأدخنة رقيقة

لكاآبة نهاية العامل

اآه! يا هيلني، ياهيلني املجنونة!

نران واأثالم وطيوب وداخل الليل

مياه اأبعدتها النران

حركة مت�ش للحظة

حديقة ج�سدك الغام�سة

* من ديوان باثمو�ش

* * *

ال يز�ل �لليل يغمر �ل�شماء

ل يزال الليل يغمر ال�سماء

غر اأن على �سفحة املياه ثمة ريح

تعري اأعماق الفكر

ب�سوء الأيدي فقط

الفم والأذنني ماأ�سورين

يف خوف غام�ش

* من ديوان باثمو�ش

* * *

كل �إ�شعاع

كل اإ�سعاع الظهرة

مطحون يف قليل من املاء

والريح تهب متى اأرادت

يف كلماتنا ويف حركاتنا

فائرة هنا وم�سيئة هناك

بال متييز بني الفرح والأمل

* من ديوان باثمو�ش
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ال�سعر  �سوق  يف  ن��ادرا  اإل  غ�سبار  بلوران  األتق  مل 

ة ب�سفة عابرة، نتبادل 
ّ
بباري�ش وكان ذلك يف كل مر

كان  خجول.  �سمت  �سبه  يف  وال�سالم  التحية  فيها 

ل واأنا مل 
ّ
دفوؤه ولطفه مينعاين من احلديث اإليه مطو

كغري  تون�ش  يف  كنت  عندما  �سابقا  عليه  ف 
ّ
اأتعر

من كّتاب جيلي وقد غادرتها �سنة 1976.

 
ّ
مر على  ال�ساعر  واأخ��ب��ار  اإ���س��دارات  اأتابع  بقيت   

اأ�سعاره دائما قريبة  ال�سنني واأقرا ما يكتبه وكانت 

الرقيقة  ال�سل�سة  ولغتها  عاملها   
ّ
اأح��ب نف�سي  من 

والعنا�رش  الأ�سياء   
ّ
لب اإىل  تذهب  فهي  املرهفة. 

وتغو�ش فيها. توحي لك مبناظر واأحا�سي�ش هادئة، 

داخليا  عميقا  �سعورا  انبثق  ما  نورها  من  تلتهم 

حميما جميال: بحر، �سماء، �سجر، نبات، بني العتمة 

وال�سياء. �سعره كال�سمت البليغ، بعيد عن الفتعال 

يغو�ش  واملعادن،  امل��واّد  على  يرتكز  الّت�سّنع،  اأو 

ملعاجلة  يحتاج  كمن  ذاتيا،  باطنيا  غو�سا  فيها 

الروح وهو الطبيب الذي يعالج اجل�سد.

ل��ل��م��اّدة »  ال��راب��ع��ة  الأول » احل��ال��ة   م��ن دي��وان��ه 

»اأر�ش مطلقة » 1972 اإىل  بديوانه  مرورا   1966
ميالدا  ال�سعرية  اللحظة  2001...تبعث  »بامتو�ش« 

جديدا يرقى بالإن�سان اإىل ال�سفاء وحب احلياة. 

 كل هذا جعلني اأجتراأ يوما واأبعث له اإىل منزله يف 

�سيدي بو�سعيد - واأنا حديث العهد بالن�رش- بديواين 

»القلب يرتاد البحار« 1988 قلت لعّل ال�سعر يكون 

جل اإبداعه 
ّ
اأبلغ من الكالم اخلاطف، واأنا اأقّدر يف الر

و�سلوكه وم�ساهماته يف احلركة الأدبية يف تون�ش،  

بعد اأيام ، و�سلتني من ال�ساعر كلمة ق�سرة كبيت 

�سعري ل اأن�سى وقعه  وقد تاآكلي املنفى والغرتاب  

بيتي  يف  لك   «  : طويلة  �سنوات  منذ  تون�ش  اأٍزر  ومل 

�سخرة متى �سئت ».

ال�سدر،  و�سعة  ال�سياء  مي��الأه  ك�سعره  الرجل  قلب 

ن�رشت  التي   « األيف   « جملة  تون�ش  يف  �ش 
ّ
اأ�س هكذا 

اأ���رشف  وال��ت��ي   1982 اإىل   1970 م��ن  اأع��داده��ا 

الكاتب  وكذلك  داود   جاكلني  زوجته  مبعية  عليها 

يف  تون�ش  كتّاب  خرة  من  وثلة  القرمادي  �سالح 

احلديث  العاملي  الأدب  اإىل  املنتبهني  ال�سبعينات 

العقائدية  املدار�ش  عن  اخلروج  يحاولون  وكانوا 

فت 
ّ
تعر املجلة  هذه  بف�سل  املتعارف،   واحلطاب 

 تابعت ذلك على 
ّ
واأنا طالب يف اجلامعة التون�سية ثم

ما كان يرتجمه لوران غ�سبار من �سعراء ك�سفري�ش 

اإىل  واإلي�تي�ش وكفايف  وريلك  ومل تتع�سب املجلة 

من  العديد  فيها  ن�رش  بل  اأخ��رى  ح�ساب  على  لغة 

والعرب  والتون�سيني  الفرن�سني  وال�سعراء  الكتاب  

على حد ال�سواء. وكم نحن اليوم يف حاجة اإىل مثل 

دة.
ّ
هذه املجلة الأدبية اجلي

لوران  لقراءة  الأخ��رة  ال�سنوات  يف  �سعيدا  وكنت 

النجار  خالد  بقلم  العربية  اإىل  مرتجما  غ�سبار 

ناه�سة«  واأج�ساد  البحر«  قرب  البيت   « كتابني  يف 

اّن  �سّك  ول  »بامتو�ش«  الكايف  ر�سا  ترجم  وكذلك 

هذا يقرب ال�ساعر من القارئ العربي وهو ال�سديق 

موؤرخا  فكان  كتابني  لها  �ش 
ّ

خ�س وقد  لفل�سطني 

غ�سبار  ل��وران  اأعمال  يف  متتزج  نزيها.  اإن�سانيا 

ن 
ّ
اللغات والبلدان على حافة احلدود وال�سعوب لتكو

 الروح.
ّ
ج�سدا مطلقا يعلو به ال�سعر اإىل �سمو
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 طاهر �لبكري*

 غ�صبار �صاعر ال�صمت البليغ

�ساعر وكاتب من تون�ش *



�حلَجِريِّ ِر  �لع�شْ ر َُجُل   )  )1
�سي عَلى �ساِطٍئ �سا�ِسٍع، 

ْ
 مي

ُّ
ِري

َ
ُل احلج

ُ
ج

َّ
كاَن الر

يف  ْغبُة 
َّ
الر ه 

ْ
اإلي  

ْ
عادت لقْد  ِتِه. 

َ
ذاِكر يف  جوٍر 

ْ
مه

ٍد �سابٍق، 
ْ
ر ده�سَته، يف عه وؤْيِة البحِر، وهو يتذكَّ

ُ
ر

 
َ
وُهو راَفق،  ِعندما  َلها  دوَد 

ُ
الَّتي ل ح و�سعادَته 

داِف 
ْ

الأ�س جْنِي  ا�ِسِم 
َ
مو ِد 

َ
اأح يف  �سرَة 

َ
الع ِطْفٌل، 

ب�سْكٍل  قولِة 
ْ

امل�س واملْغراِء  داِء 
ْ
و

َّ
– ال�س ى 

َ
واحَل�س

ِد 
ْ
العه قومون ِبها يف ذِلك 

َ
ي – التي كانوا  راِئٍع 

نا 
َ
اأنُف�س َف مْننح 

ْ
ا نعِرف فيه كي عيِد الَِّذي ُكنَّ

َّ
ال�س

 
َ
ت ُنْن�سِ

َ
و الأ�ْسياِء  كلَّ   

َ
�ش

َّ
ِلنتَلم َن، 

َّ
ِلَنتمع  

َ
ْقت

َ
الو

ا.  
ً
داِئم َتجدٍِّد 

ُ
م ِباْهِتماٍم  َدٍث 

َ
ح ُكلِّ  اإىَل 

َ
و ها 

ْ
اإلي

ه،  تعرِت�سُ الِتي  ى، 
َ
اجل��ْدو ِدميُة 

َ
ع  ،

ُ
اء

َ
الأ�ْسي ِتْلَك 

تلَك  اخل�َسِب  ِقْطعُة  مِلاذا   – اًنا 
َ
ي

ْ
اأح ْلتِقُطها 

َ
وي

ها  ِ
ْ

غر ُدوَن   
َ
ِهي مِلاذا  احل�ساُة  وِتلك  اِت،  بالذَّ

كنه 
ُ

مي  
َ
ُهو حياِته؛  يف  ًة 

َ
غِريب مكانًة  حْتتلُّ   –

 
َ
ُهو ما  ِخالِلها.  من  �ساوؤُُل  والتَّ ها 

َ
مع ُث  التَّحدُّ

ها من بنْيِ 
ُ
الَّذي يجعُله يْختار الراِبُط الغاِم�ُش 

 
ُ
ني ذِلك الفرح

ْ
ى كثرٍة؟ ماذا كان يع

َ
اأ�سياٍء اأْخر

وهو  ها، 
ْ
اإلي ينُظر  وهو  ِبه  ر 

ُ
ي�سع الذي   

ُ
اخلاِل�ش

ْكًنا 
ُ
ز ر

َّ
ا؟ لقد جه

ً
ها مع

ُ
ب رتِّ

ُ
ها ِعْندما كان ي

ُ
�س

َّ
تَلم

َ
ي

ديقِة القاِدرِة عَلى 
َّ

يف املغارِة ِلتلك الأ�سياِء ال�س

اأو  ِدئِته 
ْ
ته عَلى  ى 

َ
اأُْخ��ر اٍن 

َ
ي

ْ
اأح يف 

َ
و لِته، 

َ
�ساء

ُ
م

 
ُ
تطيع

ْ
ه مل يُكْن ي�س ا، اأنَّ

ً
ع

ْ
ِد، طب ت�ْسجيِعه. ِمن امُلوؤَكَّ

 
َ
�سِة ع�رَش

ْ
د خم

ْ
ه يف زمٍن لِحٍق، بع اأنَّ َل 

َّ
َتخي

َ
ي اأن 

األِف عاٍم، ِرجاٌل اآَخرون �س�......

كت�ِسٍح 
ُ
م جوٍد 

ُ
ِبو  

ِّ
ِري

َ
احلج  ِ

ْ
الع�رش رجُل  ُفوِجَئ 

تْدِع ل �سْكُلها 
ْ
�س

َ
ِلعدٍد كبٍر مَن الأ�ْسياِء الَّتي مل ي

ُة 
َ
ٌة عدمي  �سورٍة يف ذاِكرِته. مادَّ

َّ
ُتها اأي ول مادَّ

ونِة، ولِكنَّها 
ُ
واللُّي البِة 

َّ
ال�س ُتراِوح بنْي  اِئحِة، 

َّ
الر

 
ْ
حو�ِش، اأو

ُ
ا عن ِجْلِد الو

ً
تِلفٍة مَتام وَنٍة خُمْ

ُ
 ُلي

ُ
ذات

الَّتي  ِة،  النَّ�رشِ النَّباتاِت  من  نٍة 
َّ
عي

ُ
م ��زاٍء 

ْ
اأج عْن 

زيِقها. 
ْ
ُذلها ِلتم

ْ
مًة غريبًة، كان يب

َ
قاو

ُ
ُتعاِر�ش م

لِكنَّه  اجِللِد  ِمَن  قَّ  َ
اأر ِمْنها  ِقْطعٍة  َغ  م�سْ ل 

َ
حاو

الِم لْخِتزاِله ولإْف�ساِء 
ْ
ه ِلال�سِت�س  رْف�سِ

َ
د نْف�ش

َ
ج

َ
و

ه. مل 
ُ
ح

ْ
 كب

ُ
ب

ُ
اٍن ي�سع

َ
ر بَغَثي

ُ
ِه. �سع

ِّ
ٍء من �رش

ْ
 �سي

ِّ
اأي

ى 
َ
ر

ْ
ه ِبالأح

ُ
اب

َ
 الكريُه؛ ل، ِغي

َ
، فقْط، ُهو

ُ
م

ْ
ع يُكْن الطَّ

ثر ا�ْسِمْئزاَزه؛ امَل�ساَخُة امُلْفِرطُة، 
ُ
 الَِّذي كان ي

َ
ُهو

 . العامَلِ ذاك   
َ
خاِرج ُت�ساَهى  ل  الَِّتي  امُلخاِدعُة، 

اإثارًة  الأْك��رث 
َ
و جماًدا.  ول  اًنا، 

َ
و

َ
حي ل  نباًتا،  ل 

ْلِقي ِبِقْطعٍة 
ُ
ُدث ِعْندما ي

ْ
ح

َ
ُة ما ي

َ
وؤْي

ُ
 ر

َ
ْه�سِة ُهو ِللدَّ

تقزًِّزا مْن ِتلك 
ُ
ُدو م

ْ
ب
َ
 ي

ُ
اِر! حتَّى اللَّهب ِمْنه يف النَّ

 
ُ
ء

ْ
ي ال�سَّ ذاك  َنما 

ْ
بي ْختِنق 

َ
ي

َ
و ُد  تمدَّ

َ
ي  

َ
ُهو ِة.  امل��ادَّ

قاِبٍل   
َ ْ
غر اًذا،  َنفَّ ُدخاًنا  ْطِلق 

ُ
ي  

َ
ُه��و

َ
و ْنكِم�ش 

َ
ي

ِتْن�ساِق.
ْ
ِلال�س

الَّذين  الب�رَشِ  �ِش 
ْ
بع قابلِة 

ُ
مِب امَلطاُف  ِبه  ى 

َ
انته

. كانت 
ِّ
ِلي

ْ
م

َّ
الر اِحِل 

َّ
ال�س ُدوَن عَلى طوِل 

ْ
ع

َ
ي كانوا 

ماُتها 
َ
ق�س وكانت  ًة  �ْسمِئزَّ

ُ
م طِربًة  �سْ ُ

م وِهِهم 
ُ

ج
ُ
و

هم 
ْ
�ش َلدي

ْ
ه لي دو اأنَّ

ْ
ب
َ
ْلهثون وكان ي

َ
وؤمِْلًة. كانوا ي

ُ
م

ِكن 
ْ ُ
ِف. ما الَّذي كان مي قُّ َ

و ٍة ِللتَّ
َّ
كاِني

ْ
 اإم

ْ
ٍة اأو

َّ
 ِني

ُّ
اأي

مني 
ِّ
�سم

ُ
دون م

ْ
ب
َ
جِة؟ هم ي

ّ
ر

ّ
خيَفهم اإىَل ِتْلَك الَد

ُ
اأْن ي

هوِد وكان 
ْ
حا�ِسمني ِبُخ�سو�ِش بْذِلِهم ِلذِلك امَلج

ِئلِة 
ْ
الأ�س  

ُ
ح

ْ
وَطر ِمْنهم   

ُ
الق��رِتاب اِرِد 

َ
ال��و  ِ

ْ
غر من 

ِكن 
ُ

ِبه. هْل مي قومون 
َ
ي �ْسكيُك فيما  التَّ  

ْ
اأو ِهم 

ْ
علي

ا، 
َّ

مب
ُ
ر ِلكُة، 

ْ
امُله اجلديدُة،  ة  املادَّ ِتْلَك  َتكوَن  اأن 
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 ترجمة: �آ�شية �ل�شخريي*

ٌة  ر�صوماٌت توِن�صيَّ

كاتبة ومرتجمة  من تون�ش *



ف 
ْ
هم اإىَل الِفراِر ِبتلك الطريقِة؟ كي

ُ
 الَّتي َتْدفع

َ
ِهي

ِرَف؟  
ْ
ِكُننا اأن نع

ُ
مي

غرِي �الأْزرُق �ل�شَّ �ملَز�ِر  ِة  ُقبَّ ُب  ُمكعَّ  )2(

 
َ
ع ِكن اأن ُتو�سَ

ْ ُ
ِة املزاِر الأزرُق الَِّذي كان مي

َّ
 ُقب

ُ
ب

َّ
كع

ُ
م

ِء.
ْ
و تِفعًة يف ال�سَّ

ْ
ر

ُ
ِز، م

ْ
ٍة مَن اخُلب

َ
ِجيَنُة فطر

َ
َقه ع

ْ
فو

 يف ِجداِر 
َ
ه بُكّلِه قْد ُنِحت  اأنَّ

ْ
ا َلو

َ
افٌة، َكم ُدراُنه �سفَّ

ُ
ج

اِء 
َ
ٍم َتَّ فيه تْنظيُف الهو

ْ
 يو

َ
ه، ذات �سِ

ْ
ِر، يف عر

ْ
البح

ِة.
َّ
ماِلي اِح ال�سَّ

َ
ي
ِّ
ا�ِسطِة الر

َ
ِبو

ِح 
ْ
القم اِج 

َ
و

ْ
اأم  

ُ
َخب

َ
، �س ِ

َ
َدى الب�رش

َ
يف اخلْلِف، عَلى م

اِكِن يف اأبريل. الأْخ�رَشِ الدَّ

ٌل 
ُ

رج ِل�ش 
ْ
يج  ، اإيلَّ  

ُ
نُظر

َ
ي  

َ
ُه��و

َ
و احلاِئِط  اإىَل  تِنًدا 

ْ
�س

ُ
م

ه.
ْ
 عَلى َكِتفي

َ
مر

ْ
ع �ساًل اأح �سَ َ

لنْي، وي
ْ

ج
ّ
َت�ساِبُك الِر

ُ
م

.ِ... �لباِكِر  �ل�شباِح  يف   )  )3
ِجداِر  قاِبَل 

ُ
م الأ�ْسجاِر،   

َ
حْتت الباِكِر  باِح 

َّ
ال�س يف 

 
َ
ء

ْ
تِفع ِب�سْكٍل كبٍر بنْي اجُلذوِع. ل �سي

ْ
ِر الَّذي ير

ْ
البح

 
َ
ء

ْ
�سي َتِمع اإىَل ذِلك الالَّ

ْ
ُك ِباخلاِرِج. اأُ�ساِهد واأ�س

َّ
ر

َ
تح

َ
ي

كاِت.
َ
تِوي عَلى ُكلِّ احلر

ْ
ح

َ
الِذي ي

�لقامِة  طويُل   )  )4
جينز،  نطلون 

َ
ب تدي 

ْ
ير َنحيٌف. 

َ
و ِة 

َ
القام ّطويُل 

ٌه 
ْ

ج
َ
تاِء. و ًة قدميًة يف ف�سِل ال�سِّ ا نظيًفا و�سرْتَ

ً
َقمي�س

اإىَل  َتتطلَّع  نْظرُته  ليٍق، 
َ

ح  
ُ ْ
غر ِته، 

َ
َقتام  

َ
رْغم جميٌل 

ا يف 
ً
 اأراه داِئم

ُ
اِره. ُكنت

ْ
 ِباإ�رش

ٌ
م

َ
ْفع

ُ
، م

ٌ
اء �سَّ َ

اِخِل، م الدَّ

اًل 
َّ
م

ُ
حم ِة، 

َ
ي

ْ
ِبالقر امُلِحيطِة  التِّالِل  من  عاِئًدا  بيِع 

َّ
الر

لقد  البعيدِة؛  ِق 
ُ
ر الطُّ يف  ْنرُثُها 

َ
ي الَِّتي  ِب��الأْزه��اِر، 

المِلَ اَلّتي تْنِزل 
َّ
ا ال�س

ً
ع

ِّ
�س

َ
ر

ُ
ا ِمْنها م �سً ْ

ًة بع
َّ
 مر

ُ
جْدت

َ
و

ه 
ْ
اٍت، اأُْلقي علي

َ
نو

َ
 ِل�س

ُ
. ظَلْلت

ِّ
اإىَل باِب مْنِزيل الأَماِمي

دُّ  ُ
ر

َ
 وكان ي

ً
م�ساء

َ
ا و

ً
باح

َ
بوِره �س

ُ
ا ِعْنَد ع

ً
ب

ِّ
رح

ُ
 م

َ
الم

َّ
ال�س

اِم، اأن 
َّ
 حَدث يف اأحِد الأي

َّ
ا. ُثم  اإيلَّ حقًّ

َ
ْنُظر

َ
دوَن اأْن ي

ِث  دُّ ّ
ْزُته، وبَداأَ يف التَّح

َ
جتاو

َ
ُته و

ْ
ي
َّ
َد اأن حي

ْ
قني بع حَلِ

مًة 
َ
ْفع

ُ
م

َ
ّفًة و َكثَّ

ُ
 َنَظراُته م

ْ
ت

ْ
ه. اأ�سبح

ْ
ع َقّ َ

ما�ٍش مْل اأتو
َ
ِبح

ا، 
ً
اًنا ثاِئر

َ
ي

ْ
ا�ًسا واأح

َّ
ي

َ
ِزياًل، ج

َ
ه ج

ُ
ًة و�سار كالم

َّ
ِوي

َ
ي

َ
ح

ُز 
َ
اهاٍت ل تكاُد تَتجاو ِة اجتِّ رٍج يف ِعدَّ باِحًثا عن خَمْ

اِرئ 
َ
َط��و حالَة  كاِفح 

ُ
ي كان  ��ه  اأنَّ  

ْ
َلو ا 

َ
َكم اِتها، 

َ
ِبداي

ِلها 
ْ
ُة اأو اللُّغُة الُقْدرَة عَلى جع

َ
ًة، ل مْتِلُك الِفْكر

َّ
كاِني

ْ
ر

ُ
ب

ِة. 
َ
عِة الكاِفي

ْ ُّ
اِن ِبال�رش

ّ
ي

ّ َّ
ْقٍل/ وال�رش يف �َسْكٍل قاِبٍل ِللنَّ

 
ُ

اعتقْدت كالِمه،  من  ا 
َ
التقْطُته الَّتي  ا 

َ
ظاي ِلل�سَّ ِوْفًقا 

ٍة 
َّ
ِة جْتِربٍة ِكيميائي

َ
ثاب

َ
 كان مِب

َ
ر

ْ
اأَن الأم  

ُ
ت

ْ
ني فِهم اأنَّ

وَل  ها  ِ نا�رشِ
َ
ع ��دي��ِد  حَتْ يف   

ْ
اأجْن��ح مل  ٍة، 

َّ
وؤِي

ُّ
َتَنب  

ْ
اأو

ُنْزهاتي،  راِفُقني يف 
ُ
ي ِم 

ْ
اليو ذِلك  ْنُذ 

ُ
م اها. ظَلّ 

َ
و

ْ
دع

ا ِمن احلما�سِة والَكثافِة، 
َ
ِبَقْدٍر م ا، 

ً
دُّين داِئم ُ َ

وهو مي

ِة 
َّ
 التجِربِة امَلعي�ِسي

ُ
ها ُلَغُته ذات

ُ
ظايا الَّتي ُتتيح ِبال�سَّ

 .
ُ
ار

ْ
الغاِم�سِة، اَلّتي تْكتِنُفها الأ�رش

ِر! 
ْ
ِب من البح

ْ
ِة ِبالُقر

َ
و

ْ
ب

َّ
، عَلى الر

ُ
ُتها الزُّهور

َّ
   - اآه، اأي

ننْيِ 
ْ
اللَّو ًة 

َّ
وخا�س هذا،  ُكلِّ  اإىَل  اأْنُظر  ني  اإَنّ اُن! 

َ
الأْل��و

نيِنِهما...
َ
فِر، واأنا اأُحاِول حَلّ ُلْغِز ر

ْ
 والأ�س

ِّ
البنْف�سِجي

ت 
ُ
 عندما َتْنب

َ
ًئا اآَخر

ْ
 ل َتزال، مع ذِلك، �سي

ُ
- الكِلمات

!
ّ
ِقِي اِء النَّ

َ
اُن يف الهو

َ
 والأْلو

ُ
ِتلك الأْزهار

بِة 
ْ
ِبالنِّ�س ٍد 

ّ
جِي ِب�سْكٍل   

ٌ
م��ْدرو���ش الأوكالبتو�ش   -

 الأ�ْسجاِر واأ�ستِمع 
َ
ياًنا، ُهناك حْتت

ْ
ِء. اأِقُف، اأح

ْ
و ِلل�سَّ

ٍت 
ْ
�سو كلُّ 

َ
و  . العامَلِ اِت 

َ
و

ْ
اأ�س ُكَلّ   

ْ
التقطت ريٍح  اإىَل 

َداأَ 
ْ
ِكُننا اأْن نب

ْ ُ
ى. مي

َ
اِت الأُْخر

َ
و

ْ
تِوي عَلى ُكلِّ الأ�س

ْ
يح

ٍة.
َ
 �سْفح

ِّ
يف اأي

 ٍ
ْ

ِحرب ��ِة 
َ

��اج
َ

وُزج  
َ
َفر

ْ
اأ�س ِكتاٍب  اإىَل  تْنُظر  ِني 

ْ
عي  -

ي�سِة.
ِّ
وحاِمِل الر

تَتغذَّى  الَِّتي  والأماِكِن   ،
ِّ
ِقي النَّ اِء 

َ
الهو عن  حُث 

ْ
اأب  -

اِكرِة.  عَلى الذَّ

.
ِّ
ِئي

ْ
و  ال�سَّ

ِّ
ِدي

ْ
ر

َ
ا ِبالو

ًّ
ُة ِجد

َّ
ُة الغِني

َّ
اِري  النَّ

ُ
- الأْلعاب

ِو 
ْ ِّ
ال�رش اأ�ْسجاِر  اإىَل  اأْنُظر   

ُ
ُكْنت اِبِق، 

َّ
ال�س ِم 

ْ
اليو يف   -

مَن  ها 
َ
نْف�س تْقتِلع  جُن��وٍم  كباِت 

ْ
كو يف   

ُ
ت

ْ
ر فكَّ وقْد 

 جنٍم.
ٍّ
ب

َ
�س

َ
ْنتهي ُكلُّ ذِلك ِبانِفجاٍر يف م

َ
ي

َ
الأْر�ِش. و

من  الٍق 
ْ
ِعم عَلى   

َ
النار ْطِلق 

ُ
ي امَلالِئكِة   

ُ
ئي�ش

َ
ر  -

ِب...
ْ
الغر

ٍء 
ْ
�سي ُكلُّ  ْنتهي 

َ
ي

َ
و َتنظيٌف،  ٌل 

ْ
تْنظيٌف، غ�س ٌل، 

ْ
- غ�س

مالِت.
ْ
ا يف �سلَِّة امُله

ً
داِئم

 ِبخ�َسِب ال�سْنِط )الأكا�ِسيا( 
َ
ٌد. اأُ�ْسِعل النار

ِّ
ي

َ
 ج

ُ
تاء - ال�سِّ

وِلذِلك  ٌد، 
ّ
ي

َ
ج  

ٌ
َخ�سب  

َ
ُهو ِف. 

ْ
ي

َّ
ال�س يف  ه 

ُ
ع

َ
م

ْ
اأج اَلّذي 

 
ُ
ا اأن َتكوَن النار

ًّ
 ِجد

ِّ
 �ساِخبًة. من امُلِهم

ُ
َتكون النار

ًة ناِب�سًة.
َّ
ي

َ
ح

نزوى العدد 101 يناير 2020

138



 من 
َ
ٍل ِب��ق��ْدٍر اأك��رب

َّ
م

ُ
اٍء حم

َ
 ِب��ه��و

ُ
��اح

َ
ي
ِّ
ت��ي ال��ر  َت��اأْ

َّ
 ُث��م

ُهُطوِل  َد 
ْ
بع ��ه  لأَنّ تاِء،  ال�سِّ ِل 

ْ
ف�س يف  الأوك�سجني 

كاِملٌة،   
ٌ
ِبْكر ِم�ساحٌة  ُهناك   

ُ
ي�سر الأُوىَل،  طاِر 

ْ
الأم

 ت�ْسِكيُلها.
ُّ
ِتم

َ
ي

َل 
ْ
ًة، كانت َتتالأْلأُ قب

َّ
 َطبيِعي

َ
ناِظر

َ
ى م

َ
اِر، اأر - يف النَّ

ثالثِة اآَلِف �سنٍة.

َلِّة  َ
املج يف   

ُ
اله

ْ
اأع الُنّ�سو�ِش   

ُ
ن�رْش َتَّ  لقْد  جديدٌة...   

ٌ
�سومات

ُ
)ر  *

ا 
ً
ِة اجلديدِة/ La Nouvelle Revue Française، الَّتي غاِلب

َّ
ْن�ِسي

َ
الفر

 ِب� NRF )مار�ش اأو اأبريل 1992(
ُ َ
ما ُتْخَت�رش

* رو�د  فـي  ز�ر�د�شت   )5
جوِر 

ْ
امله اِطِئ  ال�سَّ عَلى  حركٍة  ِبال   

ُ
اِق�ش

َّ
الر جِل�ش 

َ
ي

ِر.
ْ
وينُظر اإىَل البح

اِبعِة 
َّ
ال�س  

ْ
ب��ني ُه��م��ا 

ُ
��م��ار

ْ
اأع  

ُ
ح

َ
َت����رتاو ِط��ف��الن   

ُّ
��ر

ُ
مي

وقْد  راِقباِنه، 
ُ
ي فان،  قَّ َ

تو
َ
ي ه، 

ْ
اإلي ْنُظران 

َ
ي اِمنِة،  والثَّ

ٍح. ا�سِ
َ
ما وافِتتاُنهما ب�سْكٍل و

ُ
ُته

ْ
ت حر

َ
ر

َ
ظه

قرِتبان ِمْنُه.
َ
ي

َ
ة ُف�سوُلهما، و

َ
نت�رشِ يف النِّهاي

َ
ي

ك 
ِّ
زاُل جاِمًدا ِب�رشامٍة، وَنظراُته مل حُتر

َ
 ل ي

ُ
الراِق�ش

�ًسا.
ْ
رم

ِج؛ 
َ
ِب��احل��ر  

ُ
عور ال�سُّ هما 

ُ
ر

ُ
ويغم فالن  الطِّ ت��ِب��ك 

ْ
��ر

َ
ي

اجُل���م���وِد ع��ْن طريِق 
َ
��ِت و

ْ
��م

َّ
 ال�����س

َ ْ
��ح��اِولن ك�����رش

ُ
ي

قلياًل.  راِوغاِن 
ُ
ي املْذهولِة؛  ِة 

َّ
ي ِ

ْ
الق�رش ِت�ساماِت 

ْ
الب

.
َ
 الكالم

ُ
غر

ْ
ر الأ�س

ِّ
قر

ُ
ا، ي

ً
واأخر

؟
َ
ت

ْ
ن اأتي

ْ
- ِمْن اأي

.
َ

اِق�ش
َّ
ودان املكاَن والر

ُ
�س

َ
موٌد ي

ُ
ج

َ
 و

ٌ
ت

ْ
�سم

 
ُ
امُلْنتِظم ِة 

ِّ
امُلتَك�رش اِج 

َ
و

ْ
اْلأم  

ُ
ت

ْ
�سو يْخرِتقه  ارِتباٌك 

َد ارِتطاِمها ِباحلاِئِط.
ْ
ِر بع

ْ
�ِش البح

ْ
 َتعود اإىَل عر

َ
هي

َ
و

فلنْي  ِة، عاد اأحُد الطِّ
َ
ما طويلًة ِلْلغاي

ُ
 له

ْ
د فرَتٍة بَدت

ْ
بع

اٍر:
ْ

وؤاِله ِبُكلِّ اإ�رش
ُ

اإىَل �س

؟
َ
ت

ْ
َن اأتي

ْ
نا من اأي

َ
 ل ُتريُد اأن ُتْخرِب

َ
- اأنت

ْطٍء 
ُ
ِبب ج��اٍت 

َ
در  

َ
ع ِب�سْ  

ُ
ات

َ
النَّظر ك 

َّ
َتتحر ة، 

َّ
املر هِذه 

 
َّ
فلنْي، ُثم ِه ُكلِّ من الطِّ

ْ
ج

َ
ظٍة عَلى و

ْ
فًة ِللح قِّ َ

َتو
ُ
�سديٍد، م

وِمُئ براأْ�ِسه قلياًل:
ُ
ي

ُكما ِبذِلك.
َ ْ
تطيع اأن اأْخرب

ْ
- ل اأ�س

ذِلك  لي 
َ
ي الَقَلُق.  وِم�ش 

ُ
وي نْيِ 

َ
ه

ْ
الوج ْه�سُة  الدَّ ُلو 

ْ
َتع

 طِويٌل. 
ٌ
ت

ْ
�سم

ٍء، ِفْكرٌة.
ْ
 �سي

َّ
ُقل اأي

َ
فِل، الَِّذي مل ي ت عَلى الطِّ

َ
خَطر

 �ِسنَُّك؟
ْ
- كم

ا، كِتفان 
ً
 مَتام

ٌ
موِدي

َ
 ع

ٌ
، �سْدر

ٌّ
ماِدي

َ
 ر

ٌ
ر

ْ
اِق�ِش �سع

َّ
للر

ميٌق.
َ
 ع

ٌ
ت

ْ
ة ثاِقبٍة، و�سو �سوعان بِدقَّ

ْ
وِذراعان مو

دِّقاين. َ
ري، فاأْنُتما لن ُت�س

ُ
م

ُ
 لُكما حقيقَة ع

ُ
- اإذا ُقْلت

�ِش. 
ْ
ِهما البع فالن اإىَل بع�سِ نُظر الطِّ

َ
ُد؟ ي - ماذا تْق�سِ

ْقِت:
َ
ا، يف نْف�ِش الو

ً
ا مع

ً
قولن، تْقريب

َ
 ي

َّ
ُثم

ِلك. نا، من ف�سْ
َ
جوَك اأن ُتخرِب

ْ
 ذِلك، َنر

َ
- ومع

 من جديٍد.
ٌ
ت

ْ
�سم

َلما اأنَّ 
ْ
ِرفا، اع

ْ
ًقا اأن تع

َ
ُكما ُتريدان ح ًنا، مِبا اأنَّ

َ
- ح�س

ننِي.
ِّ
ِة ِمئاٍت من ال�س قدَّر بِعدَّ

ُ
ري ي

ُ
م

ُ
ع

ك.
َّ
تحر

َ
مل ي

َ
ى و

َ
ًة اأُْخر

َّ
 اإىَل البحِر مر

َ
والتفت

اإىَل  اْلتَفتا   
َّ
ُثم �ِش، 

ْ
البع ِهما  �سِ

ْ
بع اإىَل  ْفالن  الطِّ نَظر 

عن  ًثا 
ْ
بح �ساِنه 

َّ
َتفح

َ
ي ما 

ُ
ه اأنَّ  

ْ
َلو ا 

َ
َكم البحِر،  �ِش 

ْ
عر

ِة الِتي تْدعو 
َّ
ي
ِّ
كوَن بِتْلَك الأَهم

َ
ِكُن اأن ي

ْ ُ
ِء الَِّذي مي

ْ
ي ال�سَّ

ٍم ُدوَن اأن 
ْ
ياِنه ُكلَّ يو

َ
 الذي ير

ُ
هو البحر

َ
ِته و

َ
وؤْي

ُ
اإىَل ر
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َد حَلظاٍت طويلٍة 
ْ
، بع

َّ
. ُثم

ٍّ
 عاِدي

َ ْ
ًئا غر

ْ
ِجدا فيه �سي

َ
ي

دِة، لِكن 
ْ
ِللعو دَّ من قليٍل من الوْقِت  ُ

ه كان ل ب -لأنَّ

ُك�سان...
ْ
ُك�سان، ير

ْ
َداآ ير

َ
َن؟ - ب

ْ
من اأي

ِة، 
َّ
التون�ِسي ِة 

َّ
اجلمهوري ُدِن 

ُ
م َدى 

ْ
اإح  

َ
ِهي   »Raouad اد/ 

َّ
و

َ
»ر  *

ِقِع بنْيَ 
ْ
ُف مدينُة رواد ِب�ساِطِئها امُلتمو

َ
ِة اأريانة. ُتعر

َ
 يف ِولي

ُ
َتَقع

ا يف فرْتٍة 
ً
ا كبر

ً
ر

ُّ
�ساِطئي قمرت وبنزرت؛ وقْد �سِهدت املدينُة تطو

ِبالأرا�سي   
ُّ

تْخت�ش ٍة، 
َّ
ريفي َه 

ْ
�ِسب املدينُة  كانت  اأن  د 

ْ
فبع وجيزٍة 

وقد  ا 
ً
مار

ْ
ِمع اأكرَث  اأ�سبحت  ِة، 

َ
واملا�ِسي قاِر 

ْ
الأب ِة 

َ
وترِبي ِة 

َّ
الزراِعي

اأرا�سي   
َ
لُت�سِبح ٍح  وا�سِ ب�سْكٍل  ِة 

َّ
الِزّراعي الأرا�سي  عدُد  نُق�ش 

من  ُكلٍّ  من  ِبها 
ْ
ِلُقر ا�سرتاتيجي  ِقٍع 

ْ
مو  

َ
ذات رواد   

َ
ُتعترب ًة. 

َّ
�سكِني

قمرت، املر�سى واأريانة. 

 6( 28 مار�س 1993، رواد

ا كان 
َ
فِة، َكم َل العا�سِ

ْ
ِم ما قب

ْ
 ِجًدا يف يو

ٌ
 هاِئج

ٌ
ر

ْ
بح

لِته: 
ُّ
اِجه، واإيقاِع حَتو

َ
و

ْ
اِت تالُطِم اأم

َ
و

ْ
ا يف اأ�س

ً
ب رتَّ

ُ
م

ارِتفاُع  ِح،  �سطُّ التَّ
َ
و الْنِت�ساِر  اِت 

َ
ْنحَني

ُ
م انِب�ساُط 

افِة الغاِم�ُش  فَّ ِة ال�سَّ
َّ
َذباِت الدِّماِغ، والِتفاُف الِقم

ْ
َذب

دِّ  َ
ٍط من ح  خَمطَّ

ٍّ
ِباْنِتظاٍم هْند�ِسي تقدَّم 

َ
ي الَِّذي  ذاَك، 

دِّ  َ
ح يف   

ُ
يْنهار

َ
و  ،

َّ
تك�رش

َ
ي ثم  الآَخ��ِر،  حدِِّه  اإىَل  ٍل 

ْ
ن�س

 
ْ
لو ا 

َ
َكم الأكاليِل، 

َ
و ناقيِد 

َ
الع ا من 

ً
ا كبر

ً
كام

ُ
ذاِته، ر

َهِره وُكْنِهه 
ْ
و

َ
َهنَة عَلى ج

ْ َ
ريُد الرب

ُ
ِك ي

ْ
م

ُّ
اأنَّ ُكلَّ ذاك ال�س

.
ِّ
�ِسي نفُّ التَّ

 
ُ
ى التَّعاُقب

َ
رتاء

َ
، كان ي ه العنْيُ �رشِ

ْ
ا قْد ُتب

َّ
عَد ِم

ْ
اأب

َ
و

وا�سِتْئناُف  ِة، 
َّ
ِري

ْ
ح

َ
الب تفعاِت 

ْ
ر

ُ
ِلْلم القا�ِسي   

ُ
اِرم

َّ
ال�س

ه. �سِ
ْ
تِلفٍة من عر �سوِع يف فرَتاٍت خُمْ

ْ
نْف�ِش املو

حَة 
ْ
لو  

ُ
رب

ْ
َتع ��ِد، 

َ
ب ال��زَّ  

َ
ب

ْ
ُق��ر حُتلِّق   ،

َ
اِر���ش

َ
ن��و ُة 

َ
خم�س

ديِف، 
ْ
التَّج كُة 

َ
حر �ساِر. 

َ
الي اإىَل  منِي 

َ
الي من  امَلفاتيِح 

ا، 
ً
مَتام  

ً
ذاِه��ال ِنحِة. 

ْ
الأج ِة 

َ
ْغ��و

َ
ر من  ا  ا�سً

َ
ي
َ
ب اأْك��رُث 

ِلنف�سي  ر 
ِّ
اأُكر  

ُ
ُكنت امُلتداِخِل،  ِج 

ْ
�س النَّ ِبذلك  مْفتوًنا 

اِت؟
َ
و

ْ
هذِه الكلماِت: لكن ماذا حدَث ِلالأ�س

مو�شى َع�شا   )7
ا 

ًّ
ِجد غرِة 

َّ
ال�س احِة 

َ
الو يف  غرُة 

َّ
ال�س الأ�ْسجاِر  ُة 

َ
غاب

 
َ
 نْقتِلع

ْ
 لكي

ُ
تاِعب

َ
 كثرٌة وم

ُ
�ساِعب

َ
اجهْتنا م

َ
الَِّتي و

اِلنا 
َ

َطِويلٍة من جم َفرْتٍة  ْنُذ 
ُ
م  

ْ
اْختَفت ِمْنها،  نا 

َ
اأنُف�س

كبرٌة   
ٌ

موجات  . عامِلَ
َ
م  

ُّ
اأي ُهناك  ْد 

ُ
يع مَلْ   .

ِّ
ي ِ

َ
الب�رش

اِعُد هاِئلٌة 
َ
ُهناك َقو

َ
دٌة من احَلريِر اخلاِم، وُهنا و

ِّ
م

َ
تج

ُ
م

ِمْثِل  ْنفِرجٍة 
ُ
م  

َ
اِنب

َ
و

َ
ج ذاِت  قاِطعٍة،  ٍة 

ّ
حاَد اٍف 

َ
و

َ
ِبح

اِم�ِش، 
َ
الهو حافِة   

َ
حْتت �سْخمٍة.  رٍة 

َ
�سج ِجْذِع  فِل 

ْ
اأ�س

فِة، 
َّ
و

َ
داِف امُلج

ْ
ا من الأ�س

ًّ
 اإفريًزا ِمثاِلي

ُ
اح

َ
ي
ِّ
َتت الر

َ
نح

اأكرَث  ناِعمٍة  عظيمٍة  ا 
َ
ثناي ذاِت  ٍة 

َ
َدعام عَلى  ع  �سِ

ُ
و

�سماِء  يف  ْنخِف�سًة 
ُ
م  

ُ
ال�سم�ش تزال  ل  اأنيقٍة.  مْنها 

ِة، 
َ
اِوي الَزّ ِر 

َ
بعيٍد عن حج  

َ ْ
وغر العميقِة،  يناير  ِر 

ْ
�سه

ُكلُّ  ِد. 
َّ
ع

َ
امُلج ِر 

َ
ب

َ
الو ِذي  الرقيِق  ِد 

َ
ب الزَّ ِقْطعاُن  ى 

َ
ع

ْ
تر

 
ُ

ات
َّ
حب ك  تَتفكَّ ا. 

ً
ِهج

ْ
ب

ُ
وم ا 

ًّ
اِئي

َ
َهو َخفيًفا،  دو 

ْ
ب
َ
ي ٍء 

ْ
�سي

يف  وتاأْتِلق  الف�ساِء  �ِش  َتَنفُّ ِل 
ْ
ِبِفع امُلْقتَلعُة  ِل 

ْ
م

َّ
الر

لآِلُئ  الهاِربِة؛  النِت�ساراِت  ِة  ِبِدقَّ امُلعاِك�ِش  ِء 
ْ
و ال�سَّ

الوْقِت  نْف�ِش  يف  ها 
ُ
ر

ُّ
َت�سو َتَ  الَّتي  اللَّوين،  اخَلياِل 

ُة. ِتلك 
َّ
اننُي الطبيعِة الأبِدي

َ
ها فيه قو

ْ
الَّذي تْلعب علي

ٍة هاِدئٍة يف 
َّ
باِحي

َ
ِلُنْزهٍة �س ُة 

َّ
امِلثاِلي  

ُ
اللَّحظات  

َ
هي

ْزٍء �سغٍر 
ُ

ى ج
َ
�ش �ِسو

ْ
ًدا اأنَّ هذا لي

ِّ
حراِء. اأعِرُف جي

َّ
ال�س

 لها من هذا اللِّقاِء، لكن، 
َ ْ
اِنِب الَّتي ل ح�رش

َ
من اجَلو

ِة 
َّ
ِئي

ْ
ْق�سِة املر

َّ
خْذ ِبهذه الر نا ُنوؤْ

ْ
نا َنِع�ْش، دع

ْ
الآَن، دع

يف  دو. 
ْ
ب
َ
ي ما  عَلى  كٍة 

َ
حر ِبال  التي  ِة، 

َّ
ئي

ْ
امَلر  ِ

ْ
غ��ر

َ
و

 / املكايِنَّ  
َ
املْفهوم اأَْفِقد  ما  عاَن 

ْ ُ
�رش اللَّحظاِت،  هِذه 

 
َّ
َلي

َ
ع الَِّتي  ِللم�سافِة   

َّ
والنَّف�ِسي  

َّ
ِلي الع�سَ

َ
و  

ِّ
الَف�ساِئي

ًدى. 
َ
م واأنا  امَلَدى،  يف  ماأْخوٌذ  اأَنا  ِة.  دَّ ُ

ِللم
َ
و ها 

ُ
قْطع

ها من حقيقِة  غِرها وَتناُق�سِ ٌة يف �سِ
َ
تناِهي

ُ
ِقْطعٌة م

ِ القاِبلِة ِللتَّجِزئِة.
ْ

ِة وغر
َّ
وِري امِلِ الغاِم�سِة، ال�رشَّ

َ
العو

�شحاريُكم عْن  ْثنا  حدِّ  )8
َك 

ُ
ِذب

ْ
ج

َ
ا ي

َّ
م

َ
حاريَك، عن جْتِربِتَك، ع

َ
نا عن �س

ْ
- اأْخرِب

ق   َتَتحقَّ
َ
ذيعُة التلفزيون وهي

ُ
ِهرَك، قالت م

ْ
ب

ُ
فيها، ي

َلى 
ْ
اأع ِن يف 

ْ
ي

َّ
ِزر بنْي  امُلعلَِّق  ِع امليكروفون  �سْ

َ
و من 

قمي�سي.

 ،
َّ
�سِبه احُلب

ُ
 ي

َ
. ُهو

ٌ
ب

ْ
 �سع

ٌ
ر

ْ
ه اأم ِرف .... اإَنّ

ْ
  - اآه، - ل اأع

اأْكرث  ٍء 
ْ
�سي يف  برْت�سيِخه  َنقوم  ِعْندما   ، الأقلِّ عَلى 

ى، 
َ
ر

ْ
ار�سُته، ِبالأح

ُ
ا يْنبغي م

َ
اِت اجَل�سِد )َكم َلذَّ

َ
من م

�سِبه املو�سيقى 
ُ
 ُهو ي

ْ
اِت(، اأو ِق ِتلك امَلَلذَّ ِة حَتقُّ

َّ
كاِني

ْ
لإم

ِكن 
ْ ُ
اِد. مي

َ
�س

ْ
، تاريَخ الأج

ٍّ
ى، ِب�سْكٍل طبيعي الِتي َتتخطَّ
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ِة. 
َ
و

ْ
الق�س

َ
ِء و

ْ
و ال�سَّ

َ
ِت و

ْ
م

َّ
اأن َنتحدََّث عن اأ�ْسياٍء مْثِل ال�س

طريِق  عن  ِبالفراِغ،  ِد 
َ
ِللم�سه امُلْذِهُل  ْنظيُف  التَّ ذاك 

التاأكيُد   ،
َ
العَدم ْقرِتحون 

َ
ي الَّذين  لأولِئك  اآُكِل.  التَّ

ه 
ُ
ر

ُّ
و

َ
ت�س ِكن 

ْ ُ
مي ل  ما  ِل 

ْ
جِلع ِء 

ْ
�سي الالَّ ذِلك  ِة 

َّ
ُقو  

َ
على

 ،
ُ

امَلغ�ش حان، 
ِّ
تقر

ُ
م القَدمان  َنُقوَل:  اأن  ا. 

ً
مْلمو�س

اِت 
َّ
الأ�سا�ِسي لكنَّ   .

ُ
ء

ْ
املر فيها  د 

َّ
تجم

َ
ي الَّتي  ايل 

َ
واللَّي

ِبال  جم��اٍل  يف  ُترَف�ش   - ب��الأح��رى  – اأو  حْت��ُدث 

حاِفرًة   ،
ٍّ
اأُُفِقي  

ْ
اأو  

ٍّ
عموِدي خطٍّ  دون  �سْطٍح،   

ْ
اأو ٍق 

ْ
م

ُ
ع

ِة ل 
َّ
ْغبُة يف الغراِئِبي

َّ
عميًقا يف داِخِله. الُف�سوُل، والر

 
َ
اأن »نْذهب  ،

َ
م

ْ
و

َ
الي ِكُننا، 

ُ
ِع، مي

ْ
ب ِبالطَّ ا.  قًّ َ

دان، ح
ُ
�سم

َ
ي

ينما، 
ِّ
 اإىَل ال�س

ُ
. ِمْثَلما نْذهب

َ
�رشِ

ْ
لٍة« ِلرَنى، ِلُنب

ْ
يف جو

�سًنا، مِلَ ل.
َ

اأو ال�سوبر ماركت. ح

ُر �ملُتَبخِّ �خلفيُف  طوُع  �ل�شُّ َهذ�  ما    )9
ِزُع الأُُفَق 

ْ
زع

ُ
 الِذي ي

ُ
 اخلاِفت

ُّ
باِبي ما ذِلك الأَلُق ال�سَّ

ِتلك  عن  ا 
ً
كبر اخِتالًفا  ْختِلف 

َ
ي  

َ
ُهو ُهناَك؟   

َ
اِبت الثَّ

عن  والنَّاجِتِة  ا 
ًّ
ِج��د روفِة 

ْ
املع ِة 

َّ
ي ِ

َ
الب�رش اِهِر 

َ
و الظَّ

قاِت 
َ
ِة يف طب

َّ
ِئي

ْ
و ِة ال�سَّ

َّ
ِ امُلتكاِفِئ ِلالأ�ِسع

ْ
النِك�ساِر غر

اِء ذاِت درجاِت احلرارِة امُلْختِلفِة. تكِويٌن فريٌد 
َ
الهو

ِء 
ْ
و ال�سَّ

َ
و اِء 

َ
الهو  

ُ
األعاب ِلنْف�سي،   

ُ
ُقْلت بوٍق، 

ْ
م�س  

ُ ْ
غر

ذِلك،   
َ
��ع

َ
م

َ
و حالِتِهما.  ُكلِّ  يف  ا 

َ
َله َة 

َ
ِنهاي ل  الَِّتي 

ِف �ساعٍة 
ْ

َد ِن�س
ْ
ا، بع

ً
�سوح

ُ
دو، اأكرَثَ و

ْ
ّة َتب

ّ
ور

ُّ
َفاإنَّ ال�س

يل 
َ

مي �ساِئٍل  موٍد 
َ
ع جوِد 

ُ
ِبو وحي 

ُ
ي ا 

َّ
ِم امل�ْسِي،  من 

 
ُ

الراأ�ش �ِش؛ 
ْ
م ال�سَّ اِد 

َّ
ِمْثَل ِجْذِع عب ِته، 

َ
ِنهاي ِعْنَد  َقلياًل 

خاري. 
ُ
الب الُغباِر  من  حابٍة 

َ
�س يف  ْنفِجر 

َ
ي الأ�ْسعُث، 

ْنبِثٍق 
ُ
موٍد �ساِئٍل م

َ
وؤْيِة ع

ُ
ِفْكرَة ر  

ْ
اأو َة 

َ
وؤْي

ُّ
لكنَّ هذه الر

ا 
ً
ى اأن تكوَن �رشاب

َ
ِكن �ِسو

ْ ُ
ِة ل مي

َّ
ِلي

ْ
م

َّ
َط الُكْثباِن الر

َ
�س

َ
و

اإن 
َ
تَّى و َ

ًة. واإذا كان ُهناَك َنْفٌط؟ وح
َّ
ي ِ

َ
�رش

َ
ًة ب

َ
 هْلو�س

ْ
اأو

 عَلى القرِتاِب 
َ
ْزم

َ
قْدنا الع

َ
نا قْد ع ، فاإنَّ

َ
نا امَل�سار

ْ َّ
غر

 
ُ
ر

ْ
َدا َلنا الأم

َ
نا، ب

ْ
ُكلَّما اقرتب

َ
كاِن ِمَن اللُّْغِز. و

ْ
 الإم

َ
قْدر

من  ِمئاٍت  ِع  ِب�سْ م�سافِة  عَلى  ��ه  ِلأَنّ ا.  ُغمو�سً اأكرَث 

ه مل  اأنَّ  حقيقِة 
ُ
اإْنكار تحيِل 

ْ
امُل�س بح من 

ْ
اأ�س تاِر، 

ْ
الأم

اِت 
َّ
�رِشي

َ
اننِي الب

َ
ِل قو

َ
متها بع�ُش ِحي

َّ
ًة �سم

َ
وؤْي

ُ
يُكْن ر

�ٍش،  َقدَّ
ُ
م جَتلٍّ  من  اأْكرَث  �ش 

ْ
ولي اأْدِمغِتنا،  كيمياِء   

ْ
اأو

ماِل، 
ِّ
الر ِط 

َ
�س

َ
و  من 

ٌ
ناِبع �ساِئٌل،  موٌد 

َ
ع اًل، 

ْ
ِفع ه،  ولِكنَّ

ِة  �ٍستَّ ح بنْي 
َ
رتاو

َ
ي ا 

ً
ارِتفاع ُلغ 

ْ
ب
َ
ي ٍة جْتعُله 

َ
ٍة كاِفي

َّ
ِبُقو

قوط يف 
ُّ
ال�س  

َّ
ُثم ِبُلْطٍف  الْنِحناِء  َل 

ْ
قب تاٍر 

ْ
اأم عِة 

ْ
�سب

َ
و

ِل 
ْ
ِبِفع َت�ساِدمٍة 

ُ
م تالأِلئٍة، 

ُ
م ِلقَطراٍت  �سغٍر  ُهطوٍل 

ج��وُد 
ُ
و ك��ان  اأك��رَث،  نا 

ْ
اقرتب ُكلَّما  ��اِح. 

َ
ي
ِّ
ال��ر ��اِت 

َّ
َه��ب

ا  عنَّ يْنَزع  الغديِر  َل 
ْ
حو ْزدِحمٍة 

ُ
م ئيَلٍة  �سَ نباتاٍت 

من  اِئِل«! 
َّ
»ال�س ِة 

َ
طبيع ِبُخ�سو�ِش  ِكٍن 

ْ ُ
م �سكٍّ  ُكلَّ 

بيعِة  ِللطَّ يُكْن خاِرًقا  الَِّذي مل   
َ
املاء اأَنّ ذلك  ِد  امُلوؤَكَّ

راِء، مْل يُكْن اأَقلَّ 
ْ
ح

َّ
املنبِثَق يف قْلِب ال�س

َ
ا، و

ًّ
الي

َ
ول خي

ٍة 
َّ

ِر ِق�س
ْ
ا من �ِسح

ّ
ًد

َ
تم

ْ
�س

ُ
ه كان م  اأنَّ

ْ
ا َلو

َ
اإثارًة ِللقَلِق، َكم

ِة 
َ

ِة ِلدرج
َ
ا مْفتونني ِللغاي من األف ليلة وليلة. لقْد ُكنَّ

اٍت - مل اأكن اأُقاِوم 
َّ
َة مر َلها ِعدَّ

ْ
نا بعَد الْلِتفاِف حو اأنَّ

ا  �ساحِلً يل  ��دا 
َ
ب ��ِذي  الَّ امل��اِء  ذاك  ِق 

ُّ
ل��َت��َذو الُف�سوَل 

امُلجاِورِة  الُكْثباِن  ��ِد 
َ

اأح َلى 
ْ
اأع نا 

ْ
جل�س  - ِب 

ْ لل�رشُّ

 
ُ
اِقع

َ
الو ِمْنها  تفيُد 

ْ
�س

َ
ي الَِّتي  ِة 

َّ
الإَلِهي �ساطِة 

َ
الب ِل 

ُّ
ِلتاأم

دو 
ْ
ب
َ
ي ما  واأ�ساِبِعنا  ِننا 

ُ
ي

ْ
اأع  

َ
حْتت ِعه  و�سْ ِخالِل  من 

 قاِبٍل ِللتَّ�سديِق.
َ ْ
َلنا غر
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نْظرٌة وِفْكرٌة �شاِئعتاِن   )10
دوِد 

ْ
املح  ِ

ْ
غر النِت�ساِر  يف  �ساِئعٌة  ِفكرٌة 

َ
و َنظرٌة 

الإِبِل  من  ا 
ً
قطيع اأًة 

ْ
فج  

ُ
��ت

ْ
راأي ٍة؛ 

َّ
ِئي

ْ
ر

َ
م  ِ

ْ
غر حلركٍة 

ِتلك،  املاِء  ُنْقطِة   
َ
و

ْ
نح تَِّجه  َ

ي
َ
و منِّي،  ِب 

ْ
ِبالُقر ْنبِثق 

َ
ي

ه 
ُ
هر

ْ
جو ِبه  �ِسم  تَّ َ

ي هيٍب 
َ
م ْطٍء 

ُ
ِبب ا، 

ً
تْقريب ِة 

َّ
طوِري

ْ
الأُ�س

�ُش اجِلماِل 
ْ
داِء اأْدَنى دْه�سٍة، بَداأ بع

ْ
دوَن اإب

َ
. و

ُ
احلكيم

َلك ُكلُّ 
َ
، ِبِثقٍة كبرٍة، �س

َّ
ٍة طويلٍة، ُثم ِب ِلفرْتَ

ْ يف ال�رشُّ

ا من 
ً

�سوح
ُ
َدا اأكرَث و

َ
الَقطيِع مْن جديٍد َطريَقه الذي ب

 
ْ
اْثَني مِر 

ُ
الع مَن  ُلغ 

ْ
يب  

ٌّ
�سِبي ال�سانزيليزيه.  �ساِرِع 

.
َ
ِكب

ْ
ا اأَْغلق امَلو

ً
 عام

َ
�رَش

َ
ع

امِلْنطقِة  ِتْلَك  اإىَل  دِة 
ْ
ِللعو ��داً 

َ
اأب �سُة 

ْ
الُفر يِل   

ْ
ُتَتح مَلْ 

ثاَلَثُتنا،  ا،  ُكنَّ اإذا  ا 
َّ
م

َ
ع اًنا 

َ
ي

ْ
اأح ل 

َ
اأَت�ساء  

ُ
ِزْل��ت ��ا 

َ
م

َ
و

موِد املاِء ذاك امُلْنبِثِق يف الُكْثباِن 
َ
ا بع

ً
 جميع

ُ
ُلم

ْ
َنح

لي.
ْ
م

َّ
الر

قْرَيِة �شيدي بو �شعيد اِرُع   �شَّ  )11
اِطِئ  ال�سَّ اِن  كَّ

ُ
ِل�س ِخالِله  من  ِكن، 

ُ
مي ��ِذي  الَّ اِرُع  ال�َسّ

�سيدي  ِة 
َ
ي

ْ
قر قْلِب  اإىَل  ارِة 

َّ
ي

َّ
ِبال�س �سوُل 

ُ
الو اِر، 

َ
و ال��زُّ

َ
و

جٍة ل 
َ
ِة اأماِكَن، اإىَل در ِة يِف ِعدَّ

َ
ٌق ِللغاي

ِّ
ي بو�سعيد �سَ

ْف،   �سْخ�سنْي فيها. اأ�سِ
ُ
ها َتقاُطع

َ
َل مع

َ
حَتم

ُ
ِكن اأن ي

ْ ُ
مي

الَّذيَن  اراِت 
َّ
ي

َّ
اإىَل ذِلك، العاَدَة امُلْزِعجَة ل�ساِئِقي ال�س

تْخَدم، 
ْ
اراِتِهم، ِبالتَّحديِد، يف اأماِكَن ُت�س

َّ
ُكنون �سي

ْ
ر

َ
ي

اِم، ويف 
َّ
�ِش الأي

ْ
ه يف بع اأنَّ ِرف 

ْ
تع

َ
بوِر؛ �س

ُ
ِللع ا، 

ًّ
مِلي

َ
ع

تان 
َ
ار

َّ
�سي تْلتقي  ِعْندما  بالّذاِت-  نٍة 

َّ
ي

َ
ع

ُ
م ق��اٍت 

ْ
اأو

عٍة 
ْ ُ
َترتاَكم ِب�رش

َ
ى و

َ
 اأُْخر

ٌ
ارات

َّ
ل �سي ت�سِ

َ
ٍه، و

ْ
هًا ِلِوج

ْ
ج

َ
و

ارتنْي 
َّ
ي

َّ
ال�س �ساِئقا  نما 

ْ
بي اجلاِنبنْي  ِكال  عَلى  كبرٍة 

ٌة 
ّ

َتغِر
ُ
م امُلحادَثِة  ُة 

ْ
)َن��رب تناَق�سان 

َ
ي َتنْي 

َّ
الأماِمي

 )
َ
ِباآَخر  

ْ
اأو ِب�سْكٍل  تارٌة  خُمْ  

ُ
طلحات

ْ
وامُل�س ِة 

َ
ِللغاي

 
َ
ْف�ِسح

ُ
وي رَتاجع 

َ
ي اأن  ه 

ْ
عَلي ْنبِغي 

َ
ي ما 

ُ
ِمْنه  

ٌّ
اأي مِلعِرفِة 

نْي   عاِلٌق بنْيَ �سفَّ
َ
 لَك )واأْنت

ُ
ُتتاح

َ
ِللثَّاين امَلجاَل-، �س

ِد 
َ

ِهزُة الإْنذاِر يِف اأح
ْ

َك اأج
ْ
ت اأُُذَني

َّ
م

َ
من امَلناِزِل وقْد �س

بيعِة  الطَّ ِل 
ُّ
تاأم �سُة 

ْ
ُفر تون�ش(  يف  الأماِكِن  ِل 

َ
م

ْ
اأج

اخُل�سو�ِش،  ِه 
ْ

ج
َ
و عَلى  ِتَك 

َ
وَطبيع ا 

ً
موم

ُ
ع ِة 

َّ
الإْن�ساِني

ٍة طويلٍة.  ِلفرْتَ

ِم  قدُّ التَّ اأعاجيِب  ���َدى 
ْ

اإح تُكْن  مل  ِم، 
ْ
ال��ي��و ذِل��ك  يف 

ر حْتت ِغطاِء 
ُ
م

ْ
ه

َ
ِن، الَِّتي ي

ْ
ِة ذِلك القر

َ
ْقني يف ِنهاي التَّ

 
َّ
ر

ّ َ
دَّت م َ

 اَلّتي �س
َ
وِل، ِهي

ُ
 من اخُلي

ٌ
ثر

ُ
دٌد م

َ
ِكها ع

ِّ
ر

َ ُ
حم

جلتنْي 
َ
 ع

ُ
ٌة �سغرٌة ذات

َ
ب

َ
لِكنَّها عر

َ
و اأماِمي،  بوِر 

ُ
الع

اِب 
َ
��و

ْ
اأب ِمْثل  الأْزرِق  ِن 

ْ
ِباللَّو تنْي 

َ
مْطِلي  ، َتنْيِ

َ
كبر

 
ُ
. ُكْنت

ٌ
ها ِحمار

ُّ
ر

ُ
ج

َ
ِة، وكان ي

َ
ي

ْ
ناِزِل القر

َ
�َسبابيِك م

َ
و

اِن املكاِن، ذِلك الْقرِتاِن العتيِق  كَّ
ُ

ِرف، ِمْثَل ُكلِّ �س
ْ
اأع

بِة 
َ
ر

َ
والع احِلماِر  بنْي  الزَّمُن  ه 

ْ
علي َفا 

َ
ع ِبا�ْسِتهاِء 

ها 
ُ
الَِّتي كان �ساِحب َدِة، 

ِّ
اجَلي اِت 

َ
و

َ
ِباخُل�رْش لِة 

َّ
م

َ
امُلح

ْقِت 
َ
الو اإىَل  َن 

ْ
ْفتِقر

َ
ي ئي  الالَّ وِت 

ُ
ي
ُ
الب اِت 

َّ
ب

َ
ِلر ها 

ُ
قدِّم

ُ
ي

اإىَل  ِطراِر  ال�سْ  
َّ
ُثم وِق 

ُّ
ال�س اإىَل  ِللذَّهاِب  جاعِة  ال�سَّ  

ْ
اأو

عاَدًة،  الثَّقيلَة.  الِقفاَف  ِمْلَن 
ْ
ح

َ
ي ُهنَّ 

َ
و ِمنه  دِة 

ْ
و

َ
الع

 
َ
ِع دقاِئَق حتَّى ينتهي ى النِتظاِر ِلِب�سْ

َ
َك �ِسو

ْ
ما علي

 
ْ
اأو الب�سبا�ش  ِر/ 

ْ
ال�سم من  ِحْزمٍة  ْزِن 

َ
و من  خُمتار 

�سيُف 
ُ
ي نما 

ْ
بي ٍد 

َ
ِبي �ِسُكه 

ْ ُ
مي الَِّذي  ِميزاِنه  عَلى  اجَلَزِر 

ريَق  الطَّ ْف�ِسح 
ُ
ي

َ
و زيُلها، 

ُ
ي  

ْ
اأو زاَن 

ْ
الأو ى 

َ
الأُْخر ِد 

َ
ِبالي

، عَلى ُطوِل اجِلداِر.   تبتنْيِ
َ
ِته بنْيَ ع

َ
ب

َ
ِع عر �سْ

َ
ِبو

ثِّلني  َ
امُلم اأولِئك  َل 

ْ
و

َ
ح النَّا�ِش  من  ح�ْسٌد  ُهناَك  كان 

 
ُ
في، �سمعت قُّ َ

 تو
َ
ٍ قدمٍي. اأْثناء

ْ
دودين ِلع�رش

َ
الثالثِة الو

ا – كان ِمَن 
ًّ
بًة ِجد ُدو غا�سِ

ْ
راأٍة َتب

ْ
ًة ِلم

َ
كلماٍت قا�ِسي

َقٍة 
ْ
 جو

َ
ات

َ
و

ْ
 - واأ�س

َّ
ئي�ِسي

َّ
 الر

َ
ر

ْ
و  الدَّ

ُ
ها تْلعب ِح اأنَّ ا�سِ

َ
الو

اعِتداًل  اأْكرَث  جٍة 
ْ
َله ل يف  َتَتدخَّ ما،  دٍّ  َ

ح اإىَل  َكٍة،  َفكَّ
ُ
م

اإىَل   
ُ

ت
ْ
ُطِرر ا�سْ اَفقِتها. 

َ
و

ُ
م عدِم   

ْ
اأو ِمها 

ُّ
َتَفه �سيِح 

ْ
ِلتو

 
ُ
ء

ْ
 ال�سي

َ
 ما ُهو

ْ
ِم من اأو

ْ
ارِة مِلُحاولِة فه

َّ
ي

َّ
غادرِة ال�س

ُ
م

دو 
ْ
ب
َ
ِة الَِّتي ي

َّ
ب يف ُكلِّ ِتلَك الإ�ساءِة الَلّْفِظي

َّ
ب

َ
الِذي ت�س

ُته مل يُكْن 
ْ
ا قريٍب. ما راأي

َّ
 عم

َ
ب ها ل ُتريد اأن َتْن�سِ اأنَّ

دُة 
ِّ
ي

َّ
 َنْفِثها ِلُكلِّ ذِلك القْدِح، كانت ال�س

َ
ا: اأْثناء

ً
ع قَّ َ

َتو
ُ
م

ها توؤْمِل  دو اأنَّ
ْ
ب
َ
ِتها )وكان ي

َّ
بُة ت�رِشب ِبُكلِّ ُقو الغا�سِ

نيَف 
ْ
ع التَّ ل 

َّ
تحم

َ
ي كان  ��ِذي  الَّ احِلماِر  عَلى  ها( 

َ
نْف�س

ِتباُك 
ْ
جني، وقْد مَتلَّكني الر

ِّ
َد امُلَتَفر

َ
 اأح

ُ
ِبَثباٍت. �ساألت

غيَنِتها عَلى ذِلك   �سَ
َ
ِرف �سبب

ْ
ع

ّ
ْه�سُة، اإذا كان ي والدَّ

 
َ
 ُهو

َ
ر

ْ
اأنَّ الأم  

ْ
ا لو

َ
اِن امل�سكنِي. َل، قاَل يل، َكم

َ
و

َ
احلي

عالقٌة  ِللِحماِر  �ش 
ْ
»لي  ، العامَلِ يف  ا 

ً
�سوح

ُ
و الأك��رُث 

اِجِر.«    التَّ
َ
ُتها مع

َ
ْل ُخ�سوم

َ
ِبغ�سِبها، ب
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عط�ش  �إىل  �أذه��ب  مثلما  �إليه  ذهبت 

يحكم �لتائهني عند تهاوي �لف�صول*.

�سهر  من  والعا�رش  التا�سع  بني  الفا�سلة  اللية  يف 

ال�ساعر  باري�ش  يف  تويف   ،2019 عام  اأكتوبر من 

الفرن�سي الكبر لوران غا�سبار . واأنا كنت قد تعرفت 

ذات  املا�سي،  القرن  من  الثمانينات  مطلع  عليه 

خريف �ساحب اإذ قادين �سديقي ال�ساعر خالد النجار 

ينزل  الذي  احلجري  امل�سلك  عرب  بيته  اإىل  مرة  اأول 

بال�سواحي  بو�سعيد  �سيدي  بحر  باجتاه  جا 
ّ
ًتَعر ُ

م

ال�سمالية لتون�ش العا�سمة...

مرة  جتربة  للتو  تخّطيت  قد  كنت  الفرتة،  تلك  يف 

والت�رشد  واجلوع  البطالة  ع�ست خاللها  يف حياتي 

كامنة  تزال  ل  اأوجاعها  بقايا  وكانت  املدن،  بني 

يّف كمون النار حتت الرماد. �سلواي الوحيدة كانت 

�سخب  ع��ن  بعيدا  ال��ق��روان  مدينة  يف  اعتكايف 

منهم  الي�ساريني  مثقفيها،  و�سجيج  العا�سمة، 

من  بحر  يف  يعي�سون  كانوا  والذين  باخل�سو�ش، 

وبني  ال��ق��راءة.  يف  غرقت  عزلتي،  ويف  الأوه���ام. 

ال كعادته 
ّ
وقت واآخر، كان ياأتي خالد النجار حمم

بعناوين كتب جديدة، وبب�سائر تخفف من اأوجاعي، 

 الرتابة يف املدينة اخلاملة 
ُ
وبفو�سى جميلة ُتْك�رش

من  زي��ارة  كل  ويف  املغربة.  ال�سهول  يف  النائمة 

زيارته، كان يبتكر مناخات �سوريالية بديعة ُتعيد 

�ستجّدد،  حياتي  ب��اأن  والأم��ل  بالنف�ش،  الثقة  يل 

 مثل �سجرة يف اأول الربيع. 
ّ
و�ستخ�رش

وذات يوم، كنت اأجتول برفقة خالد النجار يف �سوارع 

ويف  الذاهلة.  اخلريف  �سم�ش  يف  ال�سابحة  القروان 

وب�سوته  املعهود،  بحما�سه  يحدثني  راح  ما،  حلظة 

الذي ي�سبح عذبا حني يكون ال�سعر حمور احلديث، عن 

اي على التعرف  عليه. 
ّ
�سديقه لوران غا�سبار، حاثا اإي

ثم فجاأة توقف خالد النجار عن ال�سر، وقال يل بعد 

الأمر  نوؤجل  »لكن ملاذا  لب�سع حلظات:  يّف  اأن متعن 

اأن  دون  ومن  اليوم«.  ذلك  نفعل  اأن  باإمكاننا  مادام 

ين اإىل موقف �سيّارات الأجرة.
ّ
ينتظر جوابا مني، جر

امل�ساء.  اآخ��ر  يف  غا�سبار  ل��وران  بيت  اإىل  و�سلنا 

كثرة  اأوراق  وحوله  اأري��ك��ة،  على  م��ددا  وجدناه 

قدمت  اأن  وبعد  كبر.  برتحاب  ا�ستقبلنا  وكتب. 

�رشع  القهوة،  داود  جاكلني  ال�ساعرة  زوجته  لنا 

لوران غا�سبار يحدثنا عن م�ساريعه القادمة، وعن 

بعنوان  �سيكون  وال��ذي  انهائه  ب�سدد  كان  كتاب 

عربية  مدن  ن�سو�ش عن  وفيه  »اأوراق مالحظات« 

وتون�سية فتنته. كما يتحدث فيه عن عمله كطبيب 

جراح حمكوم عليه باأن يواجه املوت يوميا :«كان 

تلك  يف  حياتي  اأوقات  اأكرث  اأم�سي  اأن  املمكن  من 

كل  ويف  النا�ش.  اآلم  فيها  تتكاثف  التي  الأماكن 

الإن�ساين،  اجل�سد  حتّلل  ب�سور  عيناي  متتلئ  يوم 

ة، 
َ
م

ّ
امُلَكم الأف��واه  بني   )...( متاما.  وتفتته  وتعفنه، 
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  ح�شونة �مل�شباحي *

رحيل

 لوران غا�سبار 

كاتب و�سحفي من تون�ش *



اأتعلم يف كل يوم ت�سّكاَل جديدا للنظرة، وتاآكل الأمل 

والليل، وكيمياء ال�سدة، والوحدة، الوحدة الق�سوى«.     

وفيما بعد قراأت لأحد النقاد مقال عن هذا الكتاب  

الذي �سدر عن دار »غاليمار« املرموقة، وفيه كتب 

يقول :«يف نف�ش الوقت-اأو تقريبا-نحن جند لوران 

غا�سبار ماأخوذا  باحلياة، وبال�سوء. وهو يعرث على 

ال�سوء يف م�ساهد الطبيعة التي يف�سلها عن غرها، 

يف ال�سحاري ويف الواحات، ويف اجلزر اليونانية، 

طبيعية  م�ساهد  تون�ش.   ويف  �سيناء،  �سحراء  ويف 

لالأحجار  وروؤى  وفاخرة،  باذخة  لكنها  متناق�سة 

نف�ش  وي�سيف  احلياة«.  لأنوار  ومدائح  وللحدائق، 

ابتكار  كل  غا�سبار،  للوران  قائال:«بالن�سبة  الناقد 

من  هما  �سعادة   متوا�سعا-وكل  كان  ولو  –حتى 
نور.  وهو يعرث على هذا النور حتى يف الأ�سواق: نور 

، وت�رشب احلديد. 
ُ
ج

ُ
الأيدي التي ُتخيُط، وَتْخبُز، وَتْن�س

�سعداء من ين�ستون اإىل ال�سمت. �سعداء من يحذقون 

ال�ستماع، وتف�سر اأنغام القيثارة، والق�سب، والنار 

اأو الريح«.   

ويف ذلك اللقاء، حدثنا لوران غا�سبار ب�سوته الذي 

ل يعلوا اأبدا عن بيلين�سكي، وهو واحد من اأهم �سعراء 

اآنذاك ترجمة  يعّد  الع�رشين. وكان  القرن  املجر يف 

فرن�سية ملختارات من �سعره. كما حدثنا عن ال�ساعر 

اإىل  الذي ترجم  ريلكه  راينار ماريا  الكبر  الأملاين 

وملا  ور�سائله.   اأ�سعاره  من  خمتارات  مولير  لغة 

اأطر  اأنني  لو  كما  اأح�س�ست  الثامنة،  بعد  غادرنا 

:« �سجرة تني عارية مثل  فوق بحر �سيدي بو�سعيد 

األ�سنة من   اله�ساب،  ترتك يف البع�ش من الأماكن 

القوة  تلك  تاأتينا  اأي��ن  من  مت��ر)...(  اخل�رشاء  امل��اء 

ّقي 
َ
ة التي تدفعنا اإىل تعتيم النور القليل امُلَتب

ّ
ار ال�سّ

اأن نعرف كيف  لي�ست يف  امل�سكلة  اأن  لنا؟ احلقيقة 

كيف  بل  نكره،   اأّل  نتعلم  وكيف  الكراهية،  نتجنب 

نحب« )من كتاب اأوراق مالحظات«. 

* * *

�سواء  غا�سبار  بلوران  لقاءاتي  تعددت  بعد ذلك، 

متعة  كانت  وكم  النجار.  خالد  برفقة  اأو  وح��دي، 

على  منحدر  يف  ال��واق��ع  بيته  يف  معه  اجلل�سات 

امل�ساءال�ساحب  بو�سعيد...�سوء  �سيدي  ه�سبة  �سفح 

على  املفتوحة  العري�سة  النوافذ  خالل  من  ب 
ّ
يت�رش

لو  كما  البيت  تعطر  ال�سعر  رائحة  الأزرق.  امل��دى 

مددا  غا�سبار  لوران  يظل  نبيذ معتق.  رائحة  اأنها 

و�ّسحتها  و�سائد  حولها  و�سعت  الأريكةالتي  على 

الألوان.  بر�سوم متعددة  ال�سمراوات  �سبايا اجلنوب 

اأمور �ستى تت�سل بال�سعر،  يتحدث خالد النجار يف 

التون�سي،  اجل��ن��وب  بربر  وبقبائل  وبال�سيا�سة، 

وبالهنود احلمر يف قرية »كوكناواغا« الكندية التي 

بديعا. بني احلني واحلني  زارها، وعنها كتب ن�سا 

لها  الطرائف ي�سحك  النجار طرفة من  يروي خالد 

لوران  يتحدث  ول  واأن��ا.  وزوجته  غا�سبار،  ل��وران 

النجار  خالد  اإىل  ال�ستماع  لأن  قليال  اإّل  غا�سبار 

ميتعه كثرا...

اأ�سفل  عند  البحر  ن�سيج  يعلو  بهدوء.  الليل  ينزل 

اإلينا وعلى  اأنا ال�ساعر الذي ين�ست  اأتاأمل  اله�سبة. 

وجهه األق الكلمات املخزونة يف اأعماق روحه فيبدو 

يل �سبيها بحكيم قادم من الع�سور ال�سحيقة....

* * *

بلوران  تزداد توطدا  ، كانت عالقتي  لقاء  عقب كل 

ال�سعرية  ن�سو�سي  ببع�ش  اأعجب  ولعله  غا�سبار. 

مل  ل��ذا  »ال��ك��رم��ل«،  جملة  يف  اآن���ذاك  ن�رشتها  التي 

�سمن  لتكون  زوجته  مب�ساعدة  ترجمتها  يف  يرتدد 

احلديث،  التون�سي   الأدب  عن  اأع��ده  ال��ذي  امللف 

والذي ن�رشته جملة »اأوروبا« الفرن�سية يف عدد من 

اآفاقا  اأمامي  يفتح  معه  حوار  كل  وكان  اأعدادها. 

جديدة لي�سبح ال�سعر يف جوهره، ويف معناه العميق 

 وقت م�سى. ومع مرور 
ّ

اأقرب اإىل نف�سي اأكرث من اأي

الوقت، متكنت من اأن امتالك بع�ش  املفاتيح التي 

�ساعدتني لحقا على النفاذ اإىل عامله الرحب، وعلى 

مالم�سة خفايا األغازه ال�سعرية التي كانت تبدو يل 

يف اأول الأمر غام�سة وم�ستع�سية. 

لوران  اأن  اإليه هو  الإ�سارة  تتوجب  �سيء   
ّ
اأهم ولعل 

منطقة«  اإىل  ينتمي   1925 عام  املولود  غا�سبار 
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الكاربات« الواقعة بني رومانيا واملجر. وهي نف�ش 

اأمثال  كبار  مبدعون  اإليها  ينتمي  التي  املنطقة 

ومثل  و�سيوران.  يون�سكو،  واأوجني  ت�سيالن،   باول 

امل�ساعف،  املنفى  غا�سبار  ل��وران  اختار  ه��وؤلء، 

اجلغرايف واللغوي، وب »نعال من ريح« م�سى اإىل 

اأ�ساطره،  ويف  اأديانه،  يف  باحثا  القدمي،  ال�رشق 

ال�سعر  عن  وب��ح��اره،  اأن��ه��اره  ويف  �سحاريه،  ويف 

ت�سمية  يف  ال��رب  ���رشع  حيث  الأوىل  بكارته  يف 

اكت�سافه  �سبقت  التي  واملراحل  باأ�سمائها.  الأ�سياء 

الليل  من  الكيلومرتات  »اآلف  مبثابة  كانت  لل�رشق 

اأر�ش يف حالة فو�سى«. وقتها كانت احلرب  فوق 

الكونية الثانية  حترق الأخ�رش والياب�ش يف العامل 

ملا  عمره  من  ع�رشة  الثامنة  يف  هو  وكان  باأ�رشه. 

�سد  ليقاتل  الرو�سية  اجلبهة  اإىل  فورا  واأر�سل  جند 

يف  عام  حب�سه  ّت  ف��راره،  وب�سبب  الأحمر.  اجلي�ش 

اأنه متكن من  اإّل   باأملانيا  النازية  املع�سكرات  اأحد 

الفرار ليخرتق يف عربة دواب  »ليال مل تعد ترغب 

الإن�سان«.  يف  ترغب  تعد  مل  واأر�سا  الأر���ش،  يف 

الفتى  والثلوج، متكن  والربد  اجلوع واخلوف  ورغم 

من الو�سول اإىل باري�ش التي كانت حتتفل بتحرير 

فرن�سا من الحتالل النازي. ويف »عا�سمة الأنوار« 

التي ا�ستهرت باحت�سان املنفيني القادمني من كل 

يف  الرغبة  غا�سبار  ل��وران  ا�ستعاد  العامل،  مناطق 

الدرا�سة لينت�سب اإىل كلية الطب ليتخرج منها طبيبا 

املا�سي.   القرن  من  اخلم�سينات  اأوائ��ل  يف  جراحا 

يتمثل  اجلرائد  اإح��دى  يف  اعالنا  ق��راأ  يوم  ذات  ثم 

اإىل  اأن امل�ست�سفى الفرن�سي بالقد�ش  يف حاجة  يف 

القدمية  الأر���ش  اإىل  الذهاب  يف  يرتدد  فلم  اأطباء، 

التي طاملا حلم بها وهو يقراأ �سعراءها وفال�سفتها 

هناك  اإىل  و�سوله  حال  ور�سلها.  حكمائها  و�سر 

فتنته حياة البدو الرحل فقرر اأن يكون �سبيها بهم. 

ليتجول  الباكر  ال�سباح  يف  احل�سان   يركب  وها 

َتنطقا الأحجار، والطبيعة العارية، 
ْ
�س

ُ
يف ال�سحراء م

واآثار الأقدام احلافية التي تقطع امل�سافات الطويلة 

ي�ستهويه  كان  واأحيانا  القيظ.  ارة 
ّ
بحم عابئة  غر 

لي�ستعيد  ال�سحراء  يف  القمر  �سوء  يف  يتجول  اأن 

ل�ستك�ساف  �سعوا  من  و�سر  املثرة،  اأ�ساطرها 

اأ�رشارها وخفاياها عرب الع�سور. و�سيئا ف�سيئا تعلم 

الواقعة  الوعرة  »الكاربات«  جبال  من  القادم  هو 

يف  يوجد  اأنه  اأهلها،  يقول  كما  الرب«  ظهر  »خلف 

اأي  اأ�سا�سي،  ما هو  القدم  املوغلة يف  ال�رشق  اأر�ش 

ال�سعر. ويف احلني انعقدت ال�سلة احلميمة بينه وبني 

لة 
ّ
حمم  

ُ
تنبج�ش ن�سو�سه  فاإذا  وحكمائها  �سعرائها 

الغيب،  اأ�رشار  اأمام  ت�ساوؤلتهم  باأ�سدائهم، موا�سلة 

واألغاز املجهول، وم�ستعيدة ده�ستهم اأمام حتولت 

له  بدت  نف�سها  ال�سعر  لغة  والطبيعة. حتى  الن�سان 

وهو يهيم على وجهه يف ال�سحراء مع البدو الرحل، 

الع�سور.  عرب  ولتجلياته  ال�����رشق،  ل��روح  عاك�سة 

وتوؤ�س�ش  الهارب،  والف�ساء  الأزمنة  ُف 
ُ
��ر »جَتْ فهي 

مكان  اإىل  بعد  فيما  لتتحول  والتاريخ،  الأحجار 

بها  التي  احليوية  متتلك  وهي  غبارها.  ل�ستقبال 

تقام المرباطوريات، وبها تتال�سى وت�سمحل. وهي 

اكت�سحته  متاآكل   
ّ
خلفي بفناء  �سبيهة  النهاية  يف 

وفيه  حيطانه،  َهُق 
َ
الب وغّطى  الوح�سية،  الأع�ساب 

يتمهل �سوء امل�ساء لبع�ش الوقت«. 

اإن العط�ش الذي اأح�ش به لوران غا�سبار ل�ستك�ساف 

 له اأن 
ُ
بيح

ُ
ال�رشق، والتعرف على �سعوبه، وطبيعته، ي

اأن  لنا  ي�سمح  الذي  �ساعرا »�رشقيا« باملعنى  يكون 

نقول باإن كافافي�ش �ساعر »ا�سكندراين«، واأن �سان-

البحر  اإىل  )ن�سبة  »كاراييبي«  �ساعر  بر�ش  جون 

اأبدعه  وما  طفولته(.  واأم�سى  ولد  حيث  الكارايببي 

فيها  �سعرية  ملحمة  عن  عبارة  هو  غا�سبار  لوران 

والأرامية،  والآ�سورية،  البابلية  الأ�ساطر  تتمازج 

والر�سل،  الأن��ب��ي��اء  بق�س�ش  القدمية  وامل�رشية 

اليونان  بالد  من  القدماء  ال�رشق  �سعراء  وبق�سائد 

باخل�سو�ش، انطالقا من هومرو�ش، وبارمينيد�ش، 

وحتى جورج �سيفري�ش، وايليتي�ش...

 * * *

جاء   1970 عام  وحتديدا  عام1967،  حرب  بعد 

يف  جراحا  طبيبا  ليعمل  تون�ش  اإىل  غا�سبار  لوران 
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م�ست�سفى »�سارل نيكول« بالعا�سمة التون�سية. ويف 

ا�سفاره عرب العامل، مرتددا على  عطله كان يوا�سل 

واخلريف.  الربيع  يف  خ�سو�سا  اليونانية  اجل��زر 

ن�سو�سه  يكتب  كان  الكثرة،  اأ�سفاره  وحي  ومن 

هراقليط�ش  �سذرات  ت�سبه  التي  والنرثية  ال�سعرية 

واحلكماء القدماء. وقد ظلت �سلتي به قائمة حتى 

بعد اأن هاجرت اإىل املانيا مقيما يف ميونيخ. ويف 

هذه  اىل  غا�سبار  ل��وران  ج��اء   ، عام1991  ربيع 

ليقراأ  الفرن�سي  الثقايف  املركز  من  بدعوة  املدينة 

ل اأن يقيم يف  ال�سعر اأمام اجلمهور الأملاين. وقد ف�سّ

اأ�سنانها  كل  فقدت  عجوز  تديره  متوا�سع  بن�سيون 

تقريبا.  وخالل الأيام الثالثة التي اأم�ساها هناك، 

احلدائق،  يف  متجول   ، املتاحف  على  ي��رتدد  ظل 

عن  حدثني  جولتنا،  واأثناء  القدمية.  وال�سوارع 

الذي  وال��ده  وعن   »الكاربات«،  جبال  يف  طفولته 

الفرن�سية والأملانية لأن  اللغتني  تعلم  حر�سه على 

كما  له.  يقول  كان  كما  العامل«  مفتاح  »اللغات  

اأملانيا  به  قطعت  التي  ال��دواب  عربة  عن  حدثني 

التي كانت حترتق  باآخر نران احلرب، وعن �سنواته 

عن  عرفهم  كبار  �سعراء  وعن  باري�ش،  يف  الأوىل 

وهرني  �سار،  ورين  بر�ش،  �سان-جون  مثل  كثب 

مي�سو، واآخرين. اأما عن ال�رشق الذي كان مير اآنذاك 

العراق  غزو  بعد  اخلليج  حرب  حمنة  اأخرى،  مبحنة 

للكويت، فلم يقل �سيئا. وكان وا�سحا اأنه يتحا�سى 

الكالم حول املو�سوع  متاما مثلما يتحا�سى الطفل 

احلديث عن موت اأمه، اأو عزيز عليه. ومل اأ�ساأ اأنا اأن 

اأفتح اجلراح ... وحتت اأمطار ذلك الربيع املر، كنت 

�سعيدا اأن اأتيه مع لوران غا�سبار  يف ميونيخ مكتفيا 

يروي  وهو  احلنون  الدافئ  �سوته  اإىل  بال�ستماع 

الذكريات القدمية :« يداك �سوف توا�سالن التيه عرب 

يف  ال�سن  تاآكل  تاآكلها  اإىل  �سيفة 
ُ
م  ،

ّ
الكّل�سي احلجر 

َل بني ما 
ُ

ْف�س
َ
الذاكرة. غدا. اأم�ش. من با�ستطاعته اأن ي

يكتمل وبني ما مل يكتمل بعد«.

-دار   108 –�سفحة  »ي��ه��ودا«  دي���وان  :م��ن  غا�سبار  *ل���وران 

غاليمار1993-

ر�شائل �إيّل من لور�ن غا�شبار

�سيدي بو�سعيد18 اأغ�سط�ش 1986

عزيزي ح�سونة، 

�سحكنا حّد البكاء ونحن نقراأ ر�سالتك حتى ولو كنا تاأثرنا 

كثرا باآلمك التي لي�ست ُمنف�سلة عن احلب...

ب علينا اأن منر« من هناك. ميكنك اأن 
ّ

لكي نبلغ الغبطة)( يتوج

ت�ستوحي من كل اأوجاعك ق�سائد رائعة. 

ترجمة  اأي�سا  ينوي  اأنه  اأعلمني  النجار(  خالد  خالد)يق�سد 

اأنه مل يجد دارا للن�رش قادرة  »اأوراق مالحظات«.  لكن يبدو 

على ا�سدار مثل هذه »املغامرة«. 

عن  خا�سا  عددا  تعّد  التي  »اأوروب��ا«  جملة  اإىل  اأر�سل  �سوف 

بعد  اأتو�سل  مل  التي  ق�سائدك  من  البع�ش  التون�سي،  الأدب 

اإىل و�سعها يف اللغتني، اأي الفرن�سية والعربية. هل تقبل اأن 

تن�رش فقط باللغة الفرن�سية بعد اأن نكون قد قمنا برتجمتها، 

واعتنينا بها؟ 

ال�سيف حار جدا،  لكني اأحب هذا. 

 نفتقد زياراتك كثرا. 

اأحييك     

ل.غ.     

 

غا�سبار  لوران  زوجة  داود،  جاكلني  كتبت  الر�سالة  اآخر  يف 

املالحظة التالية: 

حاجيات  من  حاجة  لكل  �سابقة  رغبتنا  باإن  يقول  �سبينوزا 

رغبتنا. 

حظ �سعيد اإذن 

اأقبلك 

جاكلني. 

على  معلقا  التالية  املالحظة  كتب  فقد  غا�سبار  لوران  اأما   

مالحظة جاكلني: 

حتدد  التي  هي  رغبتنا  ب��اإن  �سبينوزا  يقول  احلقيقة،   يف 

ف�سائلنا وم�ساوئنا التي نن�سبها اإىل اأّي اأحد اآخر. 

اإنها  بعد  فيما  نقول  والتي   ، املكروهة  اأو  املحبوبة  احلاجة 

ح�سنة، اأو كريهة، هي اأحيانا، بل غالب الأحيان الأثنان معا. 

�سيدي 28 بو�سعيد اأكتوبر 1986

عزيزي ح�سونة، 

و�سلتنا ر�سالتاك. 

نفتقدك كثرا. 

هل علينا اإذن اأن ن�سافر اإىل ميونيخ لكي نراك، ولكي َنْحرَق 

معا كومة من الأوراق امليتة؟ 

لكن ل بّد من ترك الأوراق املّيتة لالأموات، والهتمام مبا هو 

نزوى العدد 101 يناير 2020

146



، وهو نادر ما يقدر القليل من النا�ش اأن يرونه. 
ّ
حي

الطق�ش هنا رديء جدا. رمبا يكون اأجمل يف اأملانيا. 

اأنا �سعيد باأنك ا�ستمتعت بقراءة كتابي »اأوراق مالحظات«. 

كبرا  جهدا  بذلنا  التي  ق�سائدك  من  خمتارات  نر�سل  �سوف 

اإىل  اأنها �سرتوق  لك وهي منقولة  اأعتقد  يف ترجمتها.  واأنا 

الفرن�سية.  

على اأية حال نحن اأحببناها كثرا.

 وماذا عن روايتك؟ 

�سداقتنا. 

لوران    

�سيدي21 بو�سعيد دي�سمرب1987 

عزيزي مواطن ميونيخ، 

اأخرا و�سلتنا اأخبار من الذي نفى نف�سيه اختيارّيا...

اأنك  بل  »اأوراق مالحظات«،  لرتجمة  باأنك تخطط  �سعيد  اأنا   

متكنت من اأن ترتجم البع�ش من ال�سفحات.  

خالد النجار اأخربين قبل وقت ق�سر اأن املجلة التي ي�رشف 

تواجه  امل��ق��دم��ة(   جملة  )يق�سد  ال�ساملي  احلبيب  عليها 

�سعوبات كثرة، وقد تتوقف عن ال�سدور؟ 

التي تف�سلها  لنا بني وقت واآخر واحدة من ق�س�سك   ترجْم 

باري�ش، وهو  لدّي �سديق ي�رشف على جملة يف  عن غرها. 

اأن  اأنا. وميكنك   اأحبه  ما  بل  عيني«،  »�سواد  لأجل  ين�رش   ل 

حتظى باإعجابه. �سوف اأحاول اأن اأ�ساعدك يف هذه الرتجمة.  

الأمر لي�ش �سهال اإذ اأن املعلومات التي وردتني تقول  باإنهم  

يتعاملون مع مرتجمني اأثبتوا قدرتهم على الرتجمة، ون�رشوا 

ن�سو�سا  اإذن  يل  اأر�سل  حمرتمة.   جم��الت  يف  ترجماتهم 

مكتوبة بالآلة الكاتبة. علينا اأن نحاول رغم ت�ساوؤم اأ�سدقائي 

الباري�سيني. 

لعلك �سمعت باأنهم منحوين جائزة باري�ش الكربى لل�سعر لعام 

 .1987
�سداقتي 

يف اأ�سفل الر�سالة كتبت جاكلني داواد املالحظة التالية: 

�سعيدة مب�ساريعك 

�سنة �سعيدة 

اأقبلك  

هامبورغ 8 مار�ش 91

عزيزي ح�سونة، 

كل �سيء انتهى على ما يرام يف هامبورغ حيث كان التلقي 

مدينة   فهامبورغ  حق.  على  واأن��ت  ج��دا.  رائعا  بالفرن�سية 

»الكون�ست  متخف  يف  عرثت  اأنني  بل  ال�سمال،  من  فاتنة 

هال« على جمموعة من اللوحات  البديعة من القرنني الرابع 

ع�رش، وال�سابع ع�رش- لي�ست بجمال اللوحات التي راأيتها يف 

ميونيخ، لكنها لراقت يل كثرا. كما عرثت على جمموعة من 

اللوحات اجليدة من الفن احلديث. 

وقد �سعدت واأنا يف هامبورغ بلقاء املو�سيقار جروج ليجيتي 

الذي يعجبني كثرا. وقد ح�رش القراءة ال�سعرية التي قدمتها 

يف املعهد الفرن�سي. 

اإىل  حتياتي  وبلغ  ���س��يء،  ك��ل  على  ال�سكر  جزيل  اأ�سكرك 

فكر  »جملة  تدير  كانت  التي  هيللر  ادموته  اأردموته))يق�سد 

وفن الأملانية » واإىل اأ�سدقائك يف ميونيخ. 

اإىل لقاء قريب. 

قراتها  التي  الفل�سطيني  احللم  عن  ق�ستك  اأحببت  مالحظة: 

ابنة  جنون  »حكاية  ق�ستك  واأحببت  قراأت  كما  بالأملانية. 

التي  هي  الأخ��رة  الق�سة  هذه  اأن  اأعتقد  واأن��ا  هنية«.  عمي 

تتمتع بحظ اأوفر لن�رشها يف جملة فرن�سية اأنا على �سلة بها. 

 

20-03-91
عزيزي ح�سونة، 

قبل اأن اأ�سافر مرة اأخرى، �سوف اأر�سل اإليك ن�سخة من الن�ش 

الذي كتبته من وحي زيارتي اإىل« اليمن ال�سعيد«. وهو ن�ش 

الذي  الأ�سبوع  ه��ذا،   با�ستثناء  ل��ك...  يروق  اأن  اأرج��و  طويل 

�سدرت  اأن  بعد  لبيلين�سكي  بباري�ش  ال�سعر«  »بيت  خ�س�سه 

 ب�سالم. 
ّ
ترجمتي ملختارات من ق�سائده كان رائعا، ومر

 اأرجو اأن تكون ال�سيدة اردموته  قد تو�سلت بكتابي عن تاريخ 

فل�سطني...

�سداقتي ومودتي لكم جميعا 

باري�ش23 اأغ�سط�ش94 

افتقدناك كثرا يف الندوة التي انتظمت يف »�سريزي« حول 

الثقايف  الق�سم  طريق   عن  اأدع��وك  اأن  حاولت  وقد  اأعمايل.  

التابع لوزارة اخلارجية اإّل انهم ل يقدرون على متويل �سفرتك 

واقامتك مبا اأنك مقيم يف اأملانبا.   لكن هناك م�رشوعا اآخر، 

مهرجان  على  وم�رشف  )نا�رش  بال�ش  مي�سال  جان  اأن  وهو 

اإذا ما قبل وزير الثقافة  اأن يدعوك اإىل باري�ش  ال�سعر( ميكن 

اجناز امل�رشوع الذي هو ب�سدد اعداده. 

عليها  عني...اأطلعني  كتبتها  التي  ال�سفحات  كثرا  اأحببت 

خالد النجار ... جملته مل ت�سدر بعد.

�سداقتنا 

لوران     
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حوارات

ال ي�شتطيع ال�شاعر اخلال�ص من ربقة بيئته 

وجمتمعه املتدين وهو مل ُيخالط اإال التقليديني

الذين مل يخرجوا من دائرة املاأثور.
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يف �لن�سف �لأول من عام 1984 قدمت �أ�سئلة 

مكتوبة لل�سيخ عبد�هلل بن علي �خلليلي �ساعر 

�لأجوبة  بكتابة  م�سكور�  وتكرم  �لأكرب  عمان 

�أ�سئلة  وكانت  �ملميز،  �جلميل  بخطه  عليها 

منوعة من �ل�سعر و�أحو�له وظروفه 

وكان الق�شد اأن تن�رش يف جملة "الغدير" ال�شهرية 

الثقافية، ولكن املجلة توقفت بعيد منت�شف ذلك 

يف  احل��وار  وبقي  احل��وار  ن�رش  يتم  اأن  قبل  العام 

باإحدى  لن�رشه  الفر�شة  جند  اأن  اأمل  على  اأوراق��ه 

وارتباطاتها  احلياة  م�شاغل  ولكن  امل��ج��ات، 

ما  يح�شل  نتذكر  ما  وكل  و�شماال  ميينا  اأخذتنا 

يوؤخرنا ومر الزمن �شنة بعد اأخرى، واأخريا كان ال 

بد من اإظهار هذه املقابلة املهمة النفي�شة ولكونها 

طويلة بع�ض ال�شيء ن�رشنا موؤخرا ملخ�شا لها يف 

جريدة "عمان" واالآن حان الوقت لن�رشها كاملة 

�شدورها  منذ  التي  الثقافية  "نزوى"  جملة  يف 

وهي تفتح �شفحاتها لاأدب وال�شعر بكل جتلياته 

و�شنوفه والتي �شبق لها االحتفاء ب�شاعرنا الكبري 

بكتابات الأعام االأدب والثقافة عنه وعن جتربته 

الرثية. 

ماذ�  �ل�سعر  مع  �لطويلة  �لتجربة  هذه  بعد   Z

�ل�سيخ  �لكبري  لأديبنا  بالن�سبة  �ل�سعر  يعني 

عبد�هلل �خلليلي؟ 

مار�شه  كبري  الأدي��ب  ذات��ه  ال�شعر  هو  ال�شعر   ll

واأجاده اأو اأديب مبتدئ، واإن اأردنا تعريف ال�شعر 

وغ��زارة  الرتكيب  وح�شن  وال��ه��دف  املعنى  فهو 

اإىل غري ذلك من مقوماته؛  االأ�شلوب  املادة ورقة 

وحيث اإن ال�شعر نبع ال�شعور كان حريا اأن ت�شتق 

بع�ض  به  يتوله  مبا  مبوؤمن  ول�شت  ت�شميته  منه 

اأن �شاعرا يرى يف �شعره واآخر ال يرى  النقاد من 

فيه كما يقول العقاد متحاما على �شوقي من اأن 

ت�شتطيع  وال  �شعره  يف  تراه  اأن  ت�شتطيع  املتنبي 

على  اأطللت  لو  ولعلك  �شعره،  يف  �شوقي  ترى  ان 

املوقف اإطالة عميقة الأمكنك اأن ترى ال�شاعر بل 

�شوء  على  موهبته  يف  تراه  اأن  موهبة  ذي  وكل 

ال�شهرة التي اكت�شبها وعلى مقدار حجمها. 

اأما اأنا فعلى من يقول اأن ثمة �شاعراً تراه يف �شعره 

�شعره؛  اأك��ون ممن يرى يف  ال  فقد  ت��راه  واآخ��ر ال 

اأ�شبحنا  الطويل  االلت�شاق  هذا  بعد  وال�شعر  واأنا 

وكاأننا كيان واحد لي�ض با�شتطاعتي الفكاك منه، 

وقد ارتبطت به وارتبط بي ومن ناحية امل�شتوى 

هم  والنا�ض  و�شعه،  يف  مبا  يجود  فكل  واجل��ودة 

بني  تتفاوت  والقرائح  يقراأون  ما  يقومون  الذين 

ما هو جيد والذي اأجود منه.  

حاوره:  اأحمد الفالحي *

ال�شيخ عبداهلل اخلليلي

اأ�شئلة عن ال�شعر وال�شاعر واحلياة

* كاتب و�شاعر من ُعمان



�سن  �أي  يف  �أ�ساأل  �أن  يل  هل  عبد�هلل  �ل�سيخ   Z

�كت�سفت �أنك �ساعر؟ وكيف كان ذلك؟ وما هي لو 

�سمحت �أول �أبيات قلتها؟ 

اأع��وم يف بحر من  ن�شاأت يف �شغري  وك��اأين   ll

خيال مما دفعني اإىل �شناعة ال�شعر واأنا يف الثلث 

باأبيات  بدايتي  وكانت  الثاين  العقد  من  االأول 

قلتها واأنا اأكتب ر�شالة ودية ل�شديق 

هذي �شمائل النتظار قدومكم    

تزهو وت�شبح كل يوم تزهر  

كالرو�ض باكره الندى فاإقاحه

ثغر ونرج�شه عيون تنظر    

واالآ�ض من حتت الن�شيم كاأنه

قد يقدمه الهوى ويوؤخر    

واليا�شمني على البنف�شج طافح    

والورد يفتحه الغمام وين�رش   

ثم تركته فرتة وكاأين اأن�شيته حتى خرجت مع عمي 

االإمام اخلليلي ر�شوان اهلل عليه يف رحلة ب�رشقية 

عمان، وبينما كنا يف بدية اإذا بال�شباب املتعلمني 

وقد اأجمعوا على اإن�شاء ق�شيدة تت�شمن وقائع تلك 

الرحلة وقد بداأوها باأبيات ال اأذكر �شيئا منها االآن 

وكل من و�شلته الورقة اأ�شاف ما يتبادر له، فلما 

جاءتني كتبت حتت كتاباتهم اأربعة اأبيات احفظ 

منها بيتا واحدا واأنا ا�شف الناقة :

حتركها باالأريحية همة

فتعدو بنا كالرائح املتحلب    

و�شطرا من بيت اأقول فيه واأنا ا�شف االمام ر�شي 

اهلل عنه: 

"على �شرية حاذى بها �شرية النبي" 
هذه االأبيات االأربعة راآها يف يدي القا�شي االأديب 

االأدب  �شعود بن حميد وكان من هواة  الوليد  اأبو 

وم�شى  الورقة  مني  فاأخذ  بال�شعر  واملغرمني 

واأطلعه  االم��ام  اإىل  انتهى  حتى  معجبا  ي�رشع 

عليها، فقال االإمام: لو قال حاكى بدل حاذى ومل 

يزد، ولكن ذلك االإعجاب مل ي�شجعني وبقيت برهة 

من  الثاثينات  عند  بداأته  حتى  عنه  حمجم  واأنا 

عمري واأول ق�شيدة قلتها جاء يف بداياتها:- 

ما للمطي وقد عزمت رحيا

يرزمن من اأمل الفراق عويا    

اأجزعن مما لو اأ�شيب ببع�شه

ر�شوى لغاب عن العيون نحوال    

يا نوق ح�شبك ما الفراق بهني

لو كان للمجد العظيم �شبيا    

قلتها بتاريخ 19 ذي القعدة �شنة 1369ه� 

ثم الق�شيدة الثانية والتي مطلعها: 

اإليك فقد اأقدمت عزمي م�شمرا 

اإىل خطة ت�شمو على املجد مظهرا   

وهكذا بداأت رحلة ال�شعر عندي. 

Z منذ تلك �لفرتة وحتى �لآن هل تر�ك ر��سيا عن 

م�سريتك �ل�سعرية وجتربتك �لفنية يف �لأدب؟ 

ll اإن اهلل جل �شاأنه يقول "ولو كان من عند غري 

اهلل لوجدوا فيه اختافا كثريا" اإن ما يقوله تعاىل 

هو احلق الذي ال مرية فيه وال يقبل الرتدد. 

ال�شاعر يكتب فيعود يقراأ ما كتب  اأو  الكاتب  جتد 

فيقول ليتني غريت هنا وزدت ذاك واأنق�شت هذه 

وو�شعت تلك اللفظة حمل اأختها. 

التي  الذبياين ملا قال ق�شيدته  النابغة  اأن  يروى 

جاء يف مطلعها: 

من اآل مية رائح اأو مغتدي  

عجان ذا زاد وغري مزود   

اأخطاأ يف بيتني االأول قوله وبذاك "خربنا الغراب 

اللطافة  من  يكاد  "عنم  قوله  والثاين  االأ�شود" 

القافية  وجميع  رفع  حمل  يف  يعقد" فالقافيتان 

كلها على اجلر، ولكن ذلك ال�شاعر الفحل املتني يف 

�شعره مل ينتبه حينها وقد انتبه النا�ض ولكنهم مل 

يجراأوا على مراجعته ملكانته الكبرية وحني جاء 

اأمروا  ح�رش  فلما  غناء  حلفلة  دعوه  الب�رشة  اإىل 
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ن�شاأت يف 

�شغري  وكاأين 

اأعوم يف بحر 

من خيال مما 

دفعني اإىل 

�شناعة ال�شعر



له  ود�شوا  �شعره  من  تغنيه  اأن  املغنية  اجلارية 

اإطالة يف االإيقاع عند نربات ال�شوت  البيتني مع 

على ت�شاري�ض القافيتني املق�شودتني  لت�شرتعي 

انتباهه، وفعا فقد فطن الذبياين وملا خرج غري 

الغراب  تنعاب  "وبذاك  االأول  يف  بقوله  ال�شطرين 

اأغ�شانه مل يعقد"  "عنم على  االأ�شود" ويف الثاين 

ثم قال دخلت الب�رشة ويف �شعري عاهة وخرجت 

منها واأنا اأ�شعر النا�ض. 

اأر�شى  فا  فاقراأها  الق�شيدة  اأكتب  نف�شي  واأن��ا 

فيها  وي��رى  عليها  يثني  من  اأج��د  ولكني  عنها 

ال�شورة احلية غري ال�شورة التي راأيتها بها، وكان 

يل اأن كتبت ق�شيدة اأقول يف مطلعها: 

دعاين اأقود عنان ال�شما

اىل اهلل اأ�شعى به ملجما    

فقراأتها مرات عدة واأطلعت عليها ال�شيخ ابن جميل 

وال�شيخ العربي اإمام العربية واأحمد اخلليلي وراآها 

يزيد  االأل�شن ما  تتداولها  االأدباء وظلت  جمع من 

وطيلة  التحري  وجه  على  عاما  ع�رش  اثني  على 

هذه الفرتة مل اأر ومل يرين اأحد فيها ما يعاب حتى 

يف  ا�شاهد  وك��اأين  فراأيت  اأتاأملها  يوم  ذات  كنت 

ثاثة اأبيات ثاثة اأفعال جزمت با جازم فاعدت 

ترتيب االأبيات املعنية ترتيبا �شليما فهل بعد هذا 

ن�شتطيع الر�شا حقا عما كتبناه اأو قلناه. 

Z �أود �أي�سا �أن �أعرف �إن كان ذلك ممكنا من هو 

�أ�ستاذك يف �ل�سعر؟ 

ll يف معتقدي انه ال اأ�شتاذ لل�شعر �شوى املوهبة 

علوم  من  ال�شعر  ملقومات  يكون  االأ�شتاذ  ولكن 

العربية التي ال ي�شتغني ال�شعر للمعتني به عنها، 

اليو�شفي  االأ�شتاذ  على  العربية  قراأت  فقد  اأنا  اأما 

الذي قالوا عنه اأنه �شيبويه زمانه ثم على ال�شيخ 

االإمام  مدر�شة  هي  اجلامعة  واملدر�شة  عبيد  اأبي 

اخلليلي ر�شي اهلل عنه، وليتني خرجت عنها ولو 

�شيئا مما  الندم  بلعقة من �شهدها، ولكن هل يرد 

فات ذلك ما يرتدد يف غ�شون نف�شي ومنحنيات 

قلبي.

Z �أقرب �سعرك �إىل نف�سك ويف �أي �لفنون ترى �أنك 

�أجدت �أكرث؟ 

قال  اليك  اأحب  اأوالدك  اأي  عربي  حلكيم  قيل   ll

�شغريهم حتى يكرب ومري�شهم حتى يرباأ وغائبهم 

اأفكاره  ببنيات  االإن�شان  افتتان  واإن  يعود  حتى 

كافتتانه باأحب اأبنائه اإليه، ولكن النا�ض يتباينون 

ما  بني  حتى  التفكري  وعمق  والنقد  ال�شجاعة  يف 

قيل  ولذلك  مفتونني،  به غري  وما هم  به  يفتنون 

عن املعري اأنه يكتب فريمي بالكثري مما يكتبه او 

باالأكرث مكتفيا ببقية يعتربها قمة مع انه ال يقول 

اأما زهري وحولياته فاإنه مع نقده ي�شع  اإال قمة، 

ميزانا نقديا او موازين حمددة له ولغريه، فهل يا 

ترى ان هذين الفحلني غري را�شيني عن �شعرهما 

الذي طبقت �شهرته االآفاق ام تراهما مفتونني به 

االأدبية لديهما هي  النقد وال�شجاعة  ولكن حا�شة 

االأغلب يف تقومي ما يقوالنه. 

اأما اأنا فاأرى يف �شعري عاملا من حياة مار�شتها 

يف  فاأجدين  فيها  واأترابي  نف�شي  اأ�شاهد  وك��اأين 

الفخر  واأج��دين يف  فيه،  وما  فيه  العامل مبن  ذلك 

عامل  يف  وغ��ريي  الن�شيب  يف  غ��ريي  واحلما�شة 

اآراء القراء هي املراآة التي  الق�شة ال�شعرية، ولعل 

اأخيه،  م��راآة  فاملرء  ال�شخط  اأو  الر�شا  عن  تعرب 

واآخريا اأقول كما يقول ال�شاعر "كفى املرء نبا اأن 

تعد معائبه". 

�إن  Z لقد قال يل بع�سهم ممن يهتمون ب�سعرك 

�أبرز مالحمه �سيئني �ثنني �لفخر و�سكوى �لزمان 

مب تعلل ذلك؟ 

العرب  ترك  ما  يروى  اأثر  اأو  نبوي  حديث  يف   ll

املدر�شة  ع��ن  �شعري  يف  اخ��رج  مل  واأن���ا  الفخر 

التقليدية ف�شكوى الزمان غالبا نزعة كل موهوب 

اأن خيار  ف�"ال�شيل حرب للمكان العايل" واأح�شب 
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اأرى 

فـي �شعري 

عامل من حياة 

مار�شتها 

اأ�شاهد نف�شي 

واأترابي



ال�شعر ما دفعته النف�ض دفعا وهذا النوع من ال�شعر 

وقد  حقيقتها  على  املوهبة  فيه  تتجلى  الذي  هو 

اأجدين اأحيانا واأنا واقع حتت �شيطرته، فا اأجد يل 

حمي�شا عنه وال حتى مناما اأو طعاما دونه حتى 

الفخر  وفيه  فياأتي  غايته  مني  ال�شوط  به  يبلغ 

اأرمي  فاأنا  هذا  ومع  غالبا،  وال�شكوى  واحلما�ض 

منه بالكثري ولعل هذا النوع يف الغالب ال يحمل 

النوع  اأما  او مناق�شة،  اأعباء من تنقيح  اأية  قائله 

ليدر �رشعه فيحتلبه  ال�شاعر  الذي ميرتيه  الثاين 

غزرا او نزرا فذاك هو الذي ياأتي يف الدرجة الثانية 

ويكون دائما قابا للنقا�ض والتنقيح واإن كان فيه 

قال  القي�ض  امروؤ  اأن  روي  كما  اجلودة  يف  البالغ 

وظل  معا"  مدبر  مقبل  مفر  "مكر  امل�شهور  بيته 

ثاثة اأيام بلياليها يلتم�ض له ال�شطر املنا�شب فلم 

اأغار  �شيدي  تقول  وهي  جاريته  اأتته  حتى  يجد 

من  ال�شيل  حطه  �شخر  "كجلمود  ذئب  الغنم  على 

عل" فقال لها ح�شبك اأنت حرة لوجه اهلل، وجعله 

قال  اإذ  متام  اأبي  عن  روي  ما  ومثله  لبيته  تتمة 

بيته امل�شهور "واح�شن من نور تفتحه ال�شبا" فلم 

يت�شن له امتامه وظل حائرا ك�شاحبه االأول اإىل اأن 

جاءه �شائل يقول "اعينونا ببيا�ض عطاياكم على 

"بيا�ض  لبيته فقال  �شواد مطالبنا" فاأخذه تتمة 

العطايا يف �شواد املطالب"، واأنا ك�شاعر او متطفل 

�شعر  يف  اأجد  مثلما  �شعري  يف  اأجد  ال�شعراء  على 

غريي وقلما جتد �شاعرا عربيا يخلو �شعره من فخر 

و�شكوى زمان ولعلها طبيعة من طبائع االإن�شان 

ورمبا كان الفخر م�شدره االعتزاز بالنف�ض. 

Z �ل�سيخ عبد�هلل كيف تقول �ل�سعر ومتى تقول 

�ل�سعر؟ 

حلا اهلل ال�شعر وهل اأجدانا من �شيء لئن نكون اأبناء 

جابر بن زيد او خالد بن الوليد فنو�شم ب�شمتهما 

اأحب الينا من اأن نكون اأبناء ح�شان فنو�شم ب�شمته 

وحتى ولو نحن نقول:-

اأقول لها اذا ج�شاأت وجا�شت   

مكانك حتمدي اأو ت�شرتيحي  

فاإما رحت باملجد املفدى     

واإما رحت باملجد املريح   

�شفيان ما  اأبي  اأو على نحو ما يقول معاوية بن 

ركابي  على  رجلي  اأ�شع  اأن  الهرير  ليلة  منعني 

واأهرب اال قول ابن االإطنابة:- 

اأقول لها وقد طارت �شعاعا

من االأبطال ويحك ال تراعي    

فانك لو �شاألت بقاء يوم

على االأجل الذي لك لن تطاعي    

اأو ونحن نقول:-

اإن كان للنا�ض جاه يفخرون به

فاإن جاهي وعزي نظرة اهلل    

اأو كان للنا�ض مال ينعمون به

فاإن مايل وكنزي نعمة اهلل    

اأو ونحن نقول:-

�شنحيا كما �شاء االإله اأعزة

ونق�شي وعني اهلل منا مبنظر     

وت�شحبنا الدنيا على رغم اأنفها

بفتح ومتكني ون�رش موؤزر   

ون�شتقبل االأخرى بثوب �شهادة

عليه خلوق من جنيع معطر    

اال تواقيع واحلان ال تخرج  اإن هذه كلها ما هي 

خري  اإىل  دع��اء  اأو  ت�شاوؤما  اأو  تفاوؤال  كونها  عن 

فاأ�شعد مبن دخل حتت اال�شتثناء من قوله عز من 

يف  اأنهم  تر  اأمل  الغاوون  يتبعهم  "وال�شعراء  قائل 

اال  يفعلون  ال  ما  يقولون  واأنهم  يهيمون  واد  كل 

الذين اآمنوا وعملوا ال�شاحلات وانت�رشوا من بعد 

ما ظلموا و�شيعلم الذين ظلموا اأي منقلب ينقلبون"

ال�شعر  ال�شعر ومتى؟ فغالبا يكون  اأقول  اأما كيف 

نف�شه هو الذي ي�شدين اإليه حتت الكيف واملتى فاإذا 

دونه  اأح�رش  ما  فكثريا  يحاولني  اأن  قبل  حاولته 
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فخر و�شكوى 

زمان



اإين  اأق��ول  اأن  اأ�شتطيع  جتربتي  خال  من  ولعلي 

�شاعر ا�شطرار ال �شاعر اختيار. 

Z �أرجو �أن ل توؤ�خذين فاإين �إمنا �أنقل ما �سمعت 

�إن مما يعاب عليك عدم �لتطور و�لبقاء حيث �أنت 

�مل�سطلحات و�جلمل و�لعبار�ت �لتي ت�ستخدمها 

�أغلبها  �ل�سور  �لقدمي وحتى  يف �سعرك كلها من 

تقليدية، وكذلك �لأ�سلوب �أقرب �إىل طريقة �لقدماء 

منه �إىل �ملعا�رصين ما هو تعليقك؟ 

ال  اأ�شياء  بني  اأرب��ط  الأين  بذلك  اأ�شلم  اأن��ا  نعم   ll

العربية  البيئة  عنها،  اخل��روج  ميكنني 

من  حتمله  ما  بكل  الطلق  هوائها  حتت 

كجزء  هي  والتي  بها  اخلا�شة  ال�شمات 

املجتمع  ثم  العربي  االإن�شان  حياة  من 

موغل  وه��و  عاي�شته  ال���ذي  امل��ت��دي��ن 

بحيث  الف�شحى،  العربية  اأع��م��اق  يف 

ي�شتطيع  ال  وكاأنه  نف�شه  ال�شاعر  يرى 

وبعد  االأ�شلوب،  ذلك  ربقة  من  التخل�ض 

بال�شعراء  االخ��ت��اط  ع��دم  ي��اأت��ي  ذل��ك 

واالأدباء االأ�شقاء من الباد العربية وكل 

دين  علماء  معظمهم  بهم  اختلطت  من 

القدمي ومل يخرجوا عن دائرة  اإىل  اأقرب 

قيل  املاألوفة.  وعباراته  املاأثور  التقليد 

منك  اأق��در  املعتز  ابن  اإن  الرومي  البن 

على الت�شبيه قال حيث يقول ماذا؟ قالوا 

حيث يقول:- 

ترى منها ثدييها على �شدرها   

كحقني من عاج على مرمر 

تثبتهما حني تخ�شى �شقوطهما   

مبثل امل�شامري من عنرب 

وقوله :-

وترى الهال كزورق من ف�شة

قد اأثقلته حمولة من عنرب    

وقوله :-

من  م��داه��ن  كاأن اآذريونه وال�شم�ض فيه كالية  

ذهب فيها بقايا غالية 

فاأجابهم اإن هذا يتحدث عن اآنية بيته وق�شده اأن 

هذا اأمري غني يعي�ض بني الذهب والف�شة والعنرب 

مما ال يوجد عند غريه وذلك هو تاأثري البيئة.

على  دخ��ل  ح��ني  اجلهم  اب��ن  ق�شة  تذكر  ولعلك 

املعت�شد العبا�شي فمدحه بقوله 

اأنت كالكلب يف حفاظك للود   

وكالتي�ض يف قراع اخلطوب 
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اأنت كالدلو ال عّد مناك دلوا

من كبار الدالء كثري الثقوب    

اخلليفة  يخاطب  اأن  م�شتنكرين  احل�شور  فانتهره 

بتلك العبارات! ولكن اخلليفة مل  ينزعج واإمنا قال 

لهم خلوا �شبيله فهو �شاعر كبري واأعطاه دارا مطلة 

على دجلة واأغدق عليه فيها فلم مت�ض عليه فرتة 

حتى قال: 

عيون املها بني الر�شافة واجل�رش 

    جلنب الهوى من حيث اأدري وال اأدري

يرتكز  التي  الركيزة  هي  الرجل  بيئة  اأن  �شك  وال 

عليها والنقطة التي ينطلق منها واجلو الذي يطري 

وامتزجت  بدمه  �شيطت  وكاأنها  البيئة  فرتى  فيه 

بلحمه، فاأ�شبحت له الطبع الثابت الذي ال ي�شتطيع 

الفكاك منه. 

راأيت ح�شب ت�شوري  اأجد فيما  فاإين مل  ومع ذلك 

يتفوق  ما  وامل�شطلحات  العبارات  من  باحلديث 

على القدمي، ولو تاأملنا بع�ض ال�شيء التطور الذي 

ي�شار اإليه لوجدنا الكثري الذي ال يتفق مع اأ�شلوب 

العربية، واأنا بالتاأكيد ال اأ�شتطيع اأن اأقول "قتلناك 

اأ�شف احل�شناء بالزرافة،  اأن  اآخر االأنبياء" وال  يا 

التي  وطريقته  ذوق��ه  لكل  ف��اإن  ح��ال  اأي  وعلى 

يرت�شيها وي�شعب على غريه انتهاجها. 

Z ويف �سياق �لتهام �ل�سابق يقولون �أي�سا: �إنك 

�حلديث  �ل�سعر  بقول  �هتمامك  من  �لرغم  على 

من  كلها  وهي  و�لرو�ية  �لق�سرية  �لق�سة  وكتابة 

فنون �لأدب �جلديد غري �أنك ل تتابع ما ين�رص من 

هذ� �لأدب كدو�وين كبار �ل�سعر�ء �ملحدثني �أمثال 

و�سالح  طوقان  وفدوى  �ملالئكة  ونازك  �لبياتي 

و�لفيتوري  �خلال  ويو�سف  و�أدوني�س  عبد�ل�سبور 

وغريهم من �أئمة �لتجديد، وكذلك ل حتر�س على 

قر�ءة رو�يات جنيب حمفوظ و�إح�سان عبد �لقدو�س 

وتوفيق �حلكيم ول قر�ءة �لق�س�س �لق�سرية �لتي 

�أن  منذ  �ملجموعات  من  �لع�رص�ت  منها  �سدرت 

�أدبنا  يف  مكانها  تاأخذ  �لق�سرية  �لق�سة  ب��د�أت 

�لعربي على يد ر�ئدها حممود تيمور ومن قبله 

و�ىل �لآن وهذ� بالتايل يحد من �نطالقتك يف �آفاق 

�لتجديد؟ 

ll قبل اأن ننطلق يف احلديث عن التجديد واجلديد 

التجديد  معنى  هو  ما  بالتحديد  نعرف  اأن  نود 

ويف  جم��ال  اأي  ففي  جم��دد  ان��ه  قيل  �شاعر  واأي 

واملعاين  تتجدد  ال  الكلمات  ف��اإن  ق�شيدة؟  اأي 

امرئ  ال�شعراء من عهد  تناقلها  التي  املعاين  هي 

االأهداف  يف  التجديد  املق�شود  لعل  لكن  القي�ض، 

يزج  ال��ذي  وهو  الدهر  يحددها  وه��ذه  وامل�شالك 

يف  لريميهم  �شواء  حد  على  والكاتب  بال�شاعر 

اأح�شانها فا يجدون �شبيا اإىل اخلا�ض في�شطر 

واقعه ومن  كل منهم الإعمال موهبته على �شوء 

وحي حميطه.

Z �سوؤ�ل �آخر ..�ل�سيخ عبد�هلل �أنت �ساعر تقليدي 

�لذي تر�ه  �أثبّت نف�سك بجد�رة يف ذلك، فما  وقد 

يدعوك لطرق باب �ل�سعر �حلديث وكتابة �لق�سة 

�أم هناك  �لقدرة  �إثبات  �لق�سرية هل هو حماولة 

دو�فع �أخرى؟ 

و�شع  به  اأعني  فل�شت  التقليد  ذك��رت  اإن  اأن��ا   ll

ولكني  احلافر  على  احلافر  وال  القدم  على  القدم 

والورود  �شبقوا  من  باأ�شواء  اال�شتنارة  به  اأعني 

على حيا�شهم. 

الوتري  ال�شعر  اإال وليد  ال�شعر احلديث فما هو  اأما 

اآخر  حينا  به  وطالت  حينا  التفعيلة  به  ق�رشت 

عنها  ون��اأت  مرة  اأختها  من  فيه  القافية  وقربت 

مرة اأخرى، ولكنه ياأتي يف اأ�شلوب اأ�شبه ما يكون 

باأ�شلوب التوا�شيح االأندل�شية التي من بع�شها. 

كم اأناديك ودمعي يف اخلدود اأربع اأربع 

ومنها 

والظبا مت�شي على منت الغدير 

قد زهى واأرف�ض    
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وحمام االأيك رجع يف الهدير   

وا�شتقام احلظ 

فا�رشب يا ندمي 

كيف  االأبيات  يف  االأوىل  التفعيات  اإىل  فانظر 

طالت ويف عجزها كيف ق�رشت وبدون اإخال بل 

بر�شاقة هذا مع اأين ال اأ�شلم بال�شعر احلديث متخليا 

عن ترابط التفعيلة ومل�شة القافية. 

الت�شجيع  فقدت  مقامة  اإال  هي  فما  الق�شة  اأم��ا 

التي  املقامة  الأ�شلوب  جمانبا  اأ�شلوبا  واأخ��ذت 

بن  خلف  وال�شيخ  واحلريري  الهمداين  اإليها  �شبق 

التي  الطويلة  املق�شورة  �شاحب  العماين  �شنان 

جاءت على اأ�شلوب بيتني بيتني اأي كل بيتني لهما 

قافيتان متحدتان لفظا وخمتلفتان معنى، اإن مل 

يكن كل الق�شيدة كذلك فجلها. 

وقد راأى النا�ض الق�شة وما حتمله من ماأخذ جذاب 

وقلدوها  بها  فولعوا  التناول  �شهل  �شيق  واأ�شلوب 

�شعرية  مقاطع  منها  واأخ���ذوا  واأف��رط��وا  ففرطوا 

حادوا بجاذبيتها عن معامل العربية. 

اأو طاملا  كلما  يكتبون  االأكرث  اأو  البع�ض  ترى  اأال 

كان اأو يكون كذا اأو كما كان اأو يكون كذا وكتبوا 

وكتبوا  اأخ��ربه  مبعنى  بكذا  اأخطره  اأو  اإخ��ط��اره 

�شيء  يف  العربية  من  ولي�شت  وجدوا  اأي  تواجدوا 

اإىل  وكان اجليل الذي ع�شناه يرتقي عن الف�شيح 

االأف�شح ومن البليغ اإىل االأبلغ وح�شبك باملتفوقني 

اأ�شاليبها  واأتقنوا  االأدب  �شناعة  يف  برعوا  الذين 

ومناهجها ودقة �شبكها. 

Z يالحظ بع�سهم عليك �سيخنا �أنك تاأخذ نف�س 

تر�ك  ومبن  له  مقلد�  نف�سك  تعترب  فهل  �سوقي 

تاأثرت من �ل�سعر�ء؟ 

ll اأح�شب اأن النف�ض الذي ت�شري اإليه ل�شوقي لي�ض 

باأطول من نف�ض اأبي م�شلم ولك اأن تنظر يف مقاطع 

فيها  والتخل�ض  وق�رشها  وطولها  الق�شيدة 

واقت�شابها، اما اأبو م�شلم فاإنه ي�شتوعب االأ�شلوب 

من غري ان يبدو االمال عليه وال تراك حت�شه وهو 

ينتقل من مقطع الآخر، كما ال تكاد ت�شعر به وهو 

يبتدئ املقطع الثاين انظر اإىل نهروانيته اذ يقول 

وهو ي�شف الربق 

يهلهل يف االآفاق ريطا موردا

طوال احلوا�شي مكثهن ق�شري    

فتجده ينتقل بعد البيت انتقاال خفيا بقوله 

تنبه �شمريي ن�شاأل الربق �شقيه

لربع عفته �شماأل ودبور     

ويوايل االنتقال كعادته يف خفاء فيقول 

ذكرت به عهدا حميدا ق�شيته

وذو احلزن بالتذكار ويك اأ�شري    

وهكذا يربط طرف املقطع الثاين بطرف من جنبه 

يف املقطع االأول ثم ميد يده اإىل طرف اآخر يف اآخر 

البيت اأو الذي يليه لريبطه بطرف اآخر فتجد �شعره 

بعد  اال  عنها  اخل��روج  ميكنك  ال  مرتابطة  �شل�شلة 

لبع�ض فحول  اأ�شلوب جتده  الق�شيدة وهذا  نهاية 

ال�شعراء كالنابغة وجرير والبحرتي وغريهم كثري 

الق�شيدة  وكان  غالبا  فيبدو  �شوقي  اأ�شلوب  اما 

ال  متكاملة  وح��دة  يف  ولكن  ق�شائد  جمموعة 

ي�شتغني جزء فيها عن اجلزء االآخر ولك ان تتابع 

اإن �شئت نونيته التي مطلعها 

على  م�شت  بانوا   من  ر�شم  وان�شد  جلق  ناج  "قم 
الربع اأحداث واأزمان"

ن�شارتها  وي�شف  جلق  ي��ن��ادي  ت���راه  فبينما 

ال�رشف  عراقة  من  فيهم  وما  ورجالها  وبهجتها 

واأ�شالة الكرم وي�شف االأدمي وما فيه جتده ينتقل 

فجاأة فيقول

ولاأحاديث ما �شادوا  بنو اأمية لاأنباء ما فتحوا  

وما دانوا

�شاأن  �شاأنه  الآخر  اأ�شلوب  من  ينتقل  جتده  وهكذا 

اأنا  اأما  ال�شعراء،  واآخرين من فحول  القي�ض  امرئ 

اآخره  يف  اأح�رش  وك��اأين  باالأ�شلوب  اأخذ  فاأجدنى 
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فانتقل عنه اإىل غريه وهكذا فان ناق�شت ما قلته 

�شاحب  كل  ولعل  عنه  را�شيا  الغالب  على  اأراين 

ولكن  �شنعته  قيمة  يعرف  الذي  هو  لي�ض  �شنعة 

النا�ض هم الذين بيدهم ميزان النقد ال�شحيح. 

Z �نا �أعرف �أنك �ليوم �أحد كبار �سعر�ء �لعربية 

يف  جمهول  تكون  ما  �أقرب  �أنك  من  �لرغم  على 

�لبالد �لعربية �لأخرى خارج عمان ب�سبب �سعف 

�لإعالم عن �سعر�ئنا �أريد �أن �أعرف �أين ت�سع نف�سك 

بني �ل�سعر�ء �لعرب �ملعا�رصين؟ 

باأدرى  فل�شت  االأوىل  اأما  فقرتني  ذو  �شوؤالك   ll

بها منك ومن اأمثالك من حملة االأقام اإذ اأنك جتد 

يتنقلون يف  اخلارج  املواهب يف  واأهل  ال�شعراء 

اأكناف االأر�ض ويتطلعون على خمتلف البيئات 

واحل�شارات والطبائع لي�شحذوا اأفكارهم ويغذوا 

امل�شري،  موا�شلة  لهم  يت�شنى  كيما  مواهبهم 

دافع  والن�شاط  الن�شاط  اىل  حافز  التطلع  الأن 

املوهوبني  اأولئك  دعم  ان  �شك  وال  االإنتاج  اىل 

انتاجاتهم يف  لهم ون�رش  والرتويج  وم�شاندتهم 

وا�شتغال  ا�شتثمار  واالأمكنة ميثل  البلدان  �شتى 

اخلطاب  ابن  عمر  قول  عن  روي  كما  مواهبهم، 

لهرم بن �شنان: لقد قلدكم زهري جمدا فقال هرم 

ما  قلدمتوه  لقد  عمر:  فقال  نعما،  قلدناه  ونحن 

يفنى وقلدكم ما يبقى بقاء الدهر. 

اأما الفقرة الثانية فا اأجدين ا�شتطيع التعبري عنها 

االن�شان  معرفة  ي�شتطيعون  الذين  هم  والنا�ض 

وبينهم  بينه  مما  اإنها  اإذ  اأعماله  عن  والتعبري 

ولي�شت مما بينه ونف�شه ال يعلمها غريه. 

وتقيم يل  ذ�تك  �أن تتجرد من  لو طلبت منك   Z

�سعرك على �عتبار قيمته �لفنية لي�س �إل ولي�س 

كونه �سعر عبد�هلل �خلليلي؟ 

ll  ان فعلي مراآة ذاتي ولكن

ال اأراين فيها وغريي يراين    

فاذا �شئت ان تراين يقينًا     

فبفعلي وما اأقول تراين    

ال ت�شلني عني و�شلك لتدري    

كنه �شاأين اأو ال ف�شل من راآين    

انا للنا�ض ال لنف�شي �شعرا     

وفعاال فهل بعيني اأراين    

قد راأتني االأيام فوق رباها    

فتمنيت لو دعتني و�شاأين    

فالتم�شني يف غرتي فلق ال�شبح    

فهناك ما زلت يف ال�شياء مكاين   

ودع الليل ال ترعك روؤاه     

اأفاأخ�شى كفرانه يف زماين    

Z �نت حت�سن �لنقد وب�سري به ملاذ� ل نرى لك 

�أعمال نقدية؟ 

قائله  واأ�شارك  اإليه  واأهفو  ال�شعر  اأت��ذوق  انا   ll

اإن كان فيه ما يدعو للتنقيح هذا اذا  يف تنقيحه 

فقد  ومميزاته  النقد  اأما  ذلك  اإىل  �شاحبه  دعاين 

كفانا �شاأنه النقاد ال�شابقون واأنا ل�شت ممن مييل 

وراثة  ولعلها  له  م�شتعدا  اأجدين  وال  التاأليف  اإىل 

�شعيد  الوالد  عدا  ما  علمهم  غزارة  مع  اآبائي  فاإن 

اإليهم  وجه  ما  اإال  بالتاأليف  يعنوا  مل  خلفان  بن 

من اأ�شئلة فاأجابوا عليها ولنا اأن نعذرهم مب�شاكل 

التي  اجل�شيمة  واالأعمال  بها  عنوا  التي  احلياة 

ت�شلعوا اأو �شلعوا باأعبائها والتاأليف يحتاج اإىل 

فراغ قلب وخلو بال وال عذر لنا غري التق�شري. 

Z يقولون �أنك تغ�سب من �لنقد كثري� فهل �لنقد 

يزعجك فال حتتمله؟ 

اإذ ال اأراين ات�شم ب�شمة  اأنا ال اأزكي ما يقولون   ll

الرتوي والتوؤدة،  اأقف فوق حدود  الغ�شب ودائما 

يف  النقد  اإن  اأق��ول:  ولكن  املعقول  عن  اأخرج  وال 

االأول فاأتقبله  اأما   ،
ّ
راأيي نقدان نقد يل ونقد علي

بارتياح وال يزعجني مطلقا الأنه قائم على اأ�ش�ض 

اأو رف�شها، ولكني غالبا  ال ميكن الأحد جتاوزها 

وغري  من�شفا  يكن  مل  اإذا  الثاين  على  اأ�شكت  ال 
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معلل حليثيات نقده اأو حمتكم على اأ�شاليب النقد 

مثل  فالناقد  والدقيقة.  املتزنة  املعروفة  العلمية 

امليزان يزن ما و�شع فيه ب�شورة متناهية الدقة 

 
ّ
ال مييل هنا اأو هناك، واأنا نف�شي قلما يعر�ض علي

�شاعر �شعره ويطلب منى النظر فيه ومعنى النظر 

النقد في�شبح النقد اأمانة يف عنقي لطلبه مني اأوال 

والأنه ابن جلدتي ووليد تراب اأر�شي وبعد ذلك فله 

راأيه �شواء قبل نقدي اأو رده مع اأين والعياذ باهلل ال 

اأدعي التفوق وال اأمنت �شاحبي. 

من  ولكن  له  القبول  كثري  اأجدين  اخلال�ض  والنقد 

فوجئت  اأن  كان  ولقد  االقناع،  وبعد  عليه  القادر 

فما  الدقة  عدم  فيه  بنقد  وبتعري�ض  الذع  بنقد 

�شاءين وال اأحرجني، وكثريا ما تراجعت على القفا 

يعد  ومل  ال�شنعة  الأعدل  فعدت  �شادق  نقد  ب�شبب 

اإليه  واإر�شادي  باخلطاأ  تعريفي  من  الناقد  لذلك 

�شوى االأجر الذي ينتظره من اهلل وم�شاعفة احلب 

له يف قلبي وجزيل ال�شكر مني وعاد �شالح النقد 

وما اأ�شار له من اال�شاح اإىل هذا اإن كان النقد يف 

حمله وبربهان قاطع، اما ما مل يرتكز على اأ�شا�ض 

فا قيمة له.

اأن  بي  فاأجدر  لل�شعر  التقييم  هو  النقد  كان  واإن 

اأكون را�شيا بنقد القادرين واملن�شفني. 

�ل�سعر�ء  زم��الئ��ك  م��ن  ت��ق��ر�أ  �ن  حت��ب  مل��ن   Z

من  وملن  �لعمانيني  غري  من  �ملعا�رصين  �لعرب 

�لعمانيني وملن من �ل�سعر�ء �لقد�مى من عمان �أو 

من خارجها؟ 

ll لقد نيفت على متني م�شتقبل القراءة فان قلت 

هم  ومن  فحوال  الكثري  عن  قراأت  فقد  قراأت  عمن 

دونهم واأذكر القباين وال�شابي و�شاح عبدال�شبور 

واالأخطل ال�شغري واجلواهري ومعروف الر�شايف  

ري�شة  اأب��و  وعمر  زكريا  ومفدي  اجلبل  وب��دوي 

العرب  ال�شعراء  ومعظم  ال�شعراء  اأم��ري  و�شوقي 

العمانيني  ال�شعراء  وكل  والقدامى  املعا�رشين 

القي�ض  ام���روؤ  االأق��دم��ني  ق��دمي��ا وح��دي��ث��ا وم��ن 

وعنرتة  وطرفة  كلثوم  وابن  واجلعدي  والذبياين 

وح�شان  كعب  وابنه  وزهري  واخلن�شاء  واحلطيئة 

حف�ض  بن  وم��روان  واالأخطل  والفرزدق  وجرير 

 وجميل وجمنون ليلى واملتنبي وابي متام 
ّ

وكثري

ابن  وكعب  دريد  ابن  العمانيني  ومن  والبحرتي 

اخلرو�شي  واللواح  وال�شتايل  والنبهاين  معدان  

�شيخان  واب��ن  م�شلم  واأب��و  والغ�رشي  والكيذاوي 

اأيا  لل�شاعر  بد  وال  ح�رشهم  ا�شتطيع  ال  وكثري 

كان اأن ينغم�ض يف �شعر من �شبقه اأو من عا�رشه 

ويتاأمل اأ�شاليبه وطرقه وتنوع معانيه ولغته وال 

ي�شتقيم �شعر �شاعر ما مل تكن �شلته قوية بق�شائد 
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فتلك  واأزمنتها  اأن��واع��ه��ا  اخ��ت��اف  على  ال�شعر 

�رشورة ال بد منها الأي �شاعر �شحيح القول. 

متنيت  وه��ل  �ساعر�  غبطت  �أو  ح�سدت  هل   Z

ق�سيدة �أو �سعر� لغريك؟ 

وقلما  منها  فكثري  الغبطة  وام��ا  فا،  احل�شد  اما 

اأو رواية  اأو ق�شة  اأو مقامة  االن�شان ق�شيدة  يقراأ 

اال  في�شتح�شنها  خطبة  ي�شمع  اأو  في�شتجيدها 

ويغبط ذلك ال�شاعر اأو الكاتب اأو اخلطيب ويتمنى 

اأن لو كان هو ذلك الرجل، اأم لاإن�شان ما متنى بل 

هلل االآخرة واالأوىل. 

�خلا�سة  �لأ�سئلة  هذه  بعد  �سيدي  يا  و�لآن   Z

بك وباأدبك �أرجو �أن تاأذن يل �أن �نتقل �إىل �لأدب 

و�ل�سعر ب�سورة عامة ودعني �بد�أ بعمان؟ بر�أيك 

ما هي �أبرز مالمح �لتطور يف �أدبنا �لعماين؟ 

ll اإن عمان بلد عريق يف االأ�شالة عروبة وديانة 

املحافظ  العربي  ب�شفة  العماين  ن�شف  ان  ولنا 

على اأ�شالته وتقاليده وال نغايل اإن �شبهنا �شلحاء 

اأهل عمان بال�شحابة، وقد كنا نرى يف علمائنا 

علي ابن اأبي طالب وعمر ابن اخلطاب ومعاذ ابن 

جبل واأبا ذر الغفاري وعمار بن يا�رش واأ�رشابهم، 

كما جند يف �شعرائنا احلما�ض والفخر والدعوة اإىل 

العربية  االأنفة  جند  وكذلك  والكرم  وال�شهامة  اهلل 

موؤلفنا  اأو  ل�شاعرنا  جتد  وقلما  الدينية  والغرية 

العربية  التقاليد  على  واخل��روج  والتبذل  الهزل 

والقيم االإ�شامية، فان كان التطور ي�رشب ممعنا 

يف هذه االأخاق ال�شامية فما اأجدرنا بقبوله واال 

فا جندنا نعنى به. 

Z ما هي توقعاتك لالأدب يف عمان؟ من خالل 

روؤيتك ملا يظهر منه هذه �لأيام وما ر�أيك مب�ستوى 

�سعر�ئنا؟ 

ll اإن ال�شعر �شناعة فيجب على من يريد االعتناء 

بها اأن يوغل يف احل�شول على االآلة التي هي معدة 

لهذه ال�شناعة، فكما قيل يف حديث اأو اأثر ا�شتعينوا 

على �شناعتكم بح�شن االآلة واالآلة هنا هي العربية 

حلاملي  منهما  بد  ال  اللذين  وال�رشف  كالنحو 

وعلوم  والبديع  والبيان  املعاين  وكذلك  االأق��ام 

العربية التي هي �رشورية للمعنيني باالأدب، اأما 

التي تاأتي على ل�شان ال�شاعر اأو الكاتب عفوا وبا 

اأبناوؤنا  تكلف فذلك اأمر طبيعي واأخ�شى اأن يكون 

لهم اأ�شاتذتهم من 
ّ
ال ينالهم اأو ال ينالون اأو ال ينو

تلك االأ�ش�ض وال�شوابط ما يبل غليلهم وي�شل بهم 

�شاغل عن  املواد  تعدد  ولعل  االكتفاء،  اإىل درجة 

الو�شول اىل قرب الغاية اللهم اال من كانت حاله 

كالعقاد الذي يقال انه قراأ ع�رشة اآالف كتاب واأنه 

الدكتوراه؛ فقال  قيل له لعلك تبادر الأخذ �شهادة 

اأنه  مع  اإياها  الإعطائي  كفء  هو  ال��ذي  ذا  ومن 

ح�شبما يروى مل يتجاوز املرحلة االبتدائية. 

معينني  �سعر�ء  يل  ت�سمي  �أن  منك  طلبت  لو   Z

ترى �أنت �أنهم �أف�سل من غريهم و�أنهم ياأتون يف 

�ل�سد�رة و�لطليعة فماذ� �أنت قائل؟ 

اإح�شانه  اأن�شاره  واأ�شدق  اأن�شار  �شاعر  لكل   ll

يف  العلماء  اختاف  النقاد  ويختلف  �شعره  يف 

ق�شموا  ال��ذي��ن  اجلمهور  فمع  اأن��ا  ام��ا  ال��ت��اأوي��ل، 

القي�ض  ام��روؤ  وفيها  االأوىل  طبقات  اإىل  ال�شعراء 

وفيها  والثانية  املعلقات،  اأهل  وغالب  والذبياين 

املخ�رشمون كح�شان وكعب واحلطيئة واأمثالهم، 

وجرير  دري��د  كابن  امل��ول��دون  وفيها  والثالثة 

بعدهم  وتاأتي  واأ�رشابهم،  واالأخطل  والفرزدق 

طبقات ال ت�شتطيع طبقة العلو على من �شبقها ذلك 

الأن العربية الف�شحى لي�شت يف جيل متاأخر مثلها 

يف جيل �شابق، وهذا يف الغالب، وبقي ماال ينبغي 

اأن يفوتنا وهو اأن لكل �شاعر تفاهما ال ي�شتهان به 

مع جيله الذي يعاي�شه وهنا جتد ل�شانه اأ�شد تاأثريا 

يف حميطه من �شاعر �شبقه اأو اأعقبه ولو كان اأكرث 

وال  دميم  للجميل  يقال  فا  هذا  ومع  منه  جودة 

للجيد رديئ وال العك�ض. 
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ر�ئ��د�ت  �ساعر�ت  ر�أينا  �لعربي  �لوطن  يف   Z

وعائ�سة  طوقان  وفدوى  �ملالئكة  نازك  كاأمثال 

لرنى  بعد  �لوقت  يحن  �أمل  وغريهن  �لتيمورية 

�ل�ساعرة �لعمانية؟ 

وال�شعر ال  البيئة  ال�شعر موهبة وهو ينبع من   ll

يلزم اأن يكون بيتا مقفى اأو ق�شيدة تقليدية ولكن 

حتى يف اجلملة كالتي يقول لها زوجها غا�شبا 

مثلي  ياأخذك  ال  �شافلة  اأنت  اأي  ال�شفل  ياأخذ  من 

عليه  املجن  ظهر  فقلبت  اأنا،  احلال  يف  فاأجابته 

العمانية  املراأة  اأما  �شاعرية،  نربة  اأو  اإيقاع  بغري 

تقول  اأن  يعجزها  وال  العربية  املراأة  اأ�شالة  فلها 

واأن تكتب، ولكن ال تتوفر لها االآلة الكافية وهي 

اأن  من  ت�شتحي  ال�شخب  من  ت�شتحي  كما  حيية 

تخفق، ولقد �شمعت بنف�شي من تقول ال�شعر فتجيده 

من ن�شاء عمان حتى اأين اعرت �شعرها نظرة بطلب 

منها فاأكربته و�شجعتها عليه ولكن حكم الظروف 

ال�شعر وهي  قول  لتندفع يف  القياد  لها  ي�شل�ض  ال 

مع جودة ما تقوله تتكتم وقد طلبت مني الكتمان 

فلبيت طلبها واأخرى كاتبة جميدة متلي الر�شالة 

مثقف  ويكتب  ميلي  ما  كاأح�شن  الكلمة  وت�شود 

على  بنف�شي  اطلعت  ال�شيدتان  هاتان  موهوب؛ 

الكاتبة  ال�شيدة  اأكربه ولكن  وانا  ما كتبتاه مرارا 

تكتب فتهمل ما تكتبه ولكليهما ظروف ال ت�شمح 

بالربوز. 

Z ما هو تعليلك لغياب �لنقد يف عمان �نعد�م 

�لنقاد �أم تهربهم؟ 

فاألفوه  بالفقه  عنوا  القدامى  العمانيني  ان   ll

واأهملو  بالركب  عليه  وتزاحموا  �شوارده  وجمعوا 

ما  اال  ب��االأدب  يعنوا  ومل  بعيد  حد  اإىل  التاريخ 

جاءهم عفوا فهم ال يقولون الكلمة لرتوج وتختال 

لتوؤدي  فقط  ولكن  بجمالها  وتزهو  ب�شاعريتها 

دورها يف احلياة، اما اهمالهم للتاريخ فلعله كان 

التاريخ  والأن  الدنيا  عن  عزوفهم  منها  الأ�شباب 

علوا ورفعة  ويزيده  للنا�ض  قيمته  لاإن�شان  يثبت 

البرازه ما فيه من اأخاق عالية وخ�شال حميدة، 

منه  اأه��م  هو  مبا  عنه  الن�شغالهم  اأي�شا  ورمب��ا 

االعتناء  اأن  �شك  وال  ال�رشيعة،  قواعد  �شبط  من 

اإىل اهلل وحتد الأعدائه،  بال�رشيعة املحمدية دعوة 

كانت  التي  احلروب  ذلك  اأ�شباب  من  لعل  وكذلك 

واالأمويني  الفر�ض  من  الغزاة  وبني  بينهم  ت��دور 

والعبا�شيني ومن جاء بعدهم من االأوروبيني على 

مر االأزمان ومع تلك احلروب الدائمة توجهوا لن�رش 

الدعوة الدينية �شواء بالل�شان اأو ال�شنان يف داخل 

ت�شور  ميكن  النحو  هذا  وعلى  وخارجها،  عمان 

االأدب  م�شلك  نف�ض  ويف  ل��اأدب  اإغفالهم  وتعليل 

ميكن لنا ت�شور م�شلك النقد.. 

Z يقال �إن �ل�ساعر ترجمان �أمته فهل ترى �أنكم 

عن  �لتعبري  ��ستطعتم  قد  �لعمانيون  �سعر�وؤنا 

م�ساعر �ل�سعب �لعماين جتاه ق�سايا �أمته �لعربية 

ماأ�ساة  �لأوىل  �لعروبة  ق�سية  مقدمتها  ويف 

فل�سطني؟ 

ll لقد اآن يل اأن اأعرب عما لدي وذلك اأين عنيت كثريا 

ال�شحف  فماأت  وق�شاياها  العربية  االأمة  باأمور 

م�شتجيبا لنداء الواجب ومعربا عن الواقع بكل ما 

واأح��داث، وملا طلبت مني  واآم��ال  اآالم  حمله من 

جهات االخت�شا�ض طبع الديوان رحبت وعددتها 

خطوة جتر خطوات اإىل االأمام فاإذا بديواين يخرج 

من الطبع وقد فلذ منه ذلك املجال القومي بكامله 

ميكن  كيف  هذا  وعلى  ح�شا�شيات،  فيه  يل  وقيل 

لل�شاعر اأن يكون ل�شان قومه ومعربا عن اأحوالهم 

هذه  اهلل  حطم  وانك�شاراتهم،  انت�شاراتهم  وعن 

وت�شرتك  املاآ�شي  يف  ت�شارك  ال  كانت  ان  االأقام 

فح�شب يف الغزل واملديح، ذلك ال ي�شح وال يجوز، 

عن  واملعرب  اأمته  بل�شان  الناطق  هو  وال�شاعر 

اأحوالها كيفما كانت تلك االأحوال وتعبري ال�شاعر 

ذاته  اإخراج الأحا�شي�شه هو  عما يعانيه قومه هو 
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نقبل ال�شعر

 �شليم 

الرتكيب 

وقوي املباين 

ورقيق  الأ�شلوب



املتاأثرة بحال االأمة وما فيها فهل من العدل اأن 

فرح  من  قومه  يف  يراه  ما  جتاه  م�شاعره  تكبت 

باأمتنا  وتعلقنا  البني  الظلم  هو  ذلك  اإن  اأو حزن؛ 

هو تعلق اجلزء بالكل وذلك هو معنى بيت �شوقي 

ال�رشق  ف��رح  يف  الغناء  هو  �شعري  "اإن  ال�شهري 

والبكاء يف اأحزانه" ويعني بال�رشق الباد العربية 

واأهلها وال نقول يف النهاية اإال ح�شبنا اهلل. 

وطلبت من م�شوؤول ن�رش �شيء من االأدب وبنف�شي 

اأبعث بكل  ان  الرد  اأتوىل طباعته ون�رشه وجاءين 

كلمة تريد طبعها ولعلها لرتمى يف �شلة املهمات. 

قبل  �لعربي  �ل�سعر  عمان يف  ن�سيب  هو  ما   Z

�لإ�سالم وكذلك يف �لقرون �خلم�سة �أو �ل�ستة �لتي 

تلت ظهور �لإ�سالم ومن هم �سعر�ء عمان يف تلك 

�لفرتة؟ 

اأنه  ال�شعر يف عمان قبل االإ�شام فا �شك  ll اما 

العرب  منبت  واليمن هما  الأن عمان هي  موجود 

االأول يف االأزمنة القدمية ولو نظرنا اإىل كعب ابن 

القريب  االأموي  الع�رش  من  وهو  االأ�شقري  معدان 

بالغ  عظيما  �شعرا  له  لراأينا  اجلاهلية  من  جدا 

الع�شور  يف  العمانيني  اأ�شعار  لعل  ولكن  اجلزالة 

االإهمال  اأو ب�شبب  البعيدة �شاعت ب�شبب احلروب 

اأو هناك من �شطا عليها من اأهل القوة واجلربوت 

منذ  اأما  فطم�شوها،  واأهلها  يكرهون عمان  الذين 

فهناك  قرنا  ع�رش  خم�شة  منذ  اأي  االإ�شام  ظهور 

املق�شورة  �شاحب  دريد  ابن  راأ�شهم  على  �شعراء 

التي يقول فيها وهو يخاطب الدهر:

مار�شت من لوهوت االفاك من     

جوانب اجلو عليه ما �شكى    

وفيها يقول م�شريا للعرب : -

وق�شما بال�شم من يعرب هل     

ملق�شم من بعد هذا منتهى   

والنبهاين  باملعلقات  تكون  ما  اأ�شبه  هي  والتي 

�شاحب الرائية التي يقول فيها �شيخنا نور الدين 

اإنها تزاحم املعلقات قوة ومتانة وتزيد  ال�شاملي 

عليها رقة ور�شاقة والتي يقول فيها: 

اأعاذل من مل يفن بال�شيف مل ميت

لدى الذل اإال موت فقع بقرقر    

اأعاذل اإن اجلود فينا وراثة     

يورثه منا كبري الأكرب   

اآخرون  و�شعراء  ال�شهري  ال�شتايل  البليغ  وال�شاعر 

اأح�شب اأنك تعرف الكثري منهم وعنهم. 

�لتقليدي وبني  �ل�سعر  ما ز�ل �جلدل قائما بني 

منذ  �حلر  �ل�سعر  ي�سمونه  �لذي  �حلديث  �ل�سعر 

حو�يل ن�سف قرن �أنت �أين تقف من هذ� �لنز�ع؟

ll كما �شبق واأن قلنا اإن ال�شعر م�شتق من ال�شعور 

وهو االإح�شا�ض الأنه من نبعه ولذلك جتد ال�شعر اإن 

االأ�شلوب  رقيق  املباين  قوي  الرتكيب  �شليم  كان 

اأن  ب�رشوري  ولي�ض  بلهفة  يتقبله  والقلب  جتده 

يكون ال�شعر يف بيت مقفى اإذ قد ال يكون فيه وزن 

اأو قافية ويكون يف جملة نرثية، ولنا ان ننطلق 

ما  يحمل  احلديث  ال�شعر  كان  اإن  فنقول:  هذا  من 

املحتم  فمن  اأو�شاف  من  التقليدي  ال�شعر  يحمله 

التي  ال�شعرية  قيمته  له  ك�شعر  طابعه  ياأخذ  ان 

يف  تتوفر  وال  العمودي  ال�شعر  اأك��رث  يف  تتوافر 

به  ن�شتهني  اأن  لنا  ينبغي  ال  اآخر  و�شيء  بع�شه، 

وهو القافية والتفعيلة ولي�ض عندي من ال�رشوري 

اأن  تتنا�شق  البيت وال  التفعيلتان يف  اأن تتعادل 

وتقرب  القافية  عن  القافية  تبعد  فقد  القافيتان 

يف  م��وج��ود  ه��و  كما  وتق�رش  التفعيلة  وت��ط��ول 

املو�شح االأندل�شي، اأما ال�شعر التقليدي اأو العمودي 

اأن  ولك  غالبا  و�شفاته  ال�شعر  مميزات  فيه  فذلك 

تقول اإن �شعراء العرب كثريون ولكن القليلني هم 

املجيدون ومل يكن فات غري املجيدين الوزن وال 

وال�شيطرة  واملميزات  املوا�شفات  ولكن  القافية، 

على ال�شعور هذه هي االأ�شياء التي فاتتهم. 

هي  ما  ت��رى  حمنة  يف  �ل�سعر  �إن  يقولون   Z
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ال�شاعر 

املوهوب ل 

يناُل منه 

الدهر مهما 

ا�شتد اأو ق�شا



من  �ليوم وحتد  �ل�سعر�ء  يعانيها  �لتي  �ملعاناة 

�نطالقتهم؟ 

ll انت تدري اأن مدارك النا�ض تختلف كما تختلف 

نظرتهم للحياة ولي�ض يف و�شعي اأن اأعرب عما لدى 

غريي وال هو اأن يعرب عما لدي اللهم اال ما در�ض 

ال نخطئ  ولعلنا  والت�رشيحات  االأل�شن  وتعاقبته 

لو قلنا اإن حمنة ال�شعر هي حمنة العرب اأو املحن 

التي تتجدد داخليا كاخلافات وخارجيا كنزوات 

االأعداء ومكائدهم التي حتاول اإرغام العرب على 

التخلف عن ركب التقدم واذا كان العربي العادي 

اأ�شد  اإح�شا�شه  يكون  فال�شاعر  االآالم  بهذه  يح�ض 

اأن قلمه ال�شاعري �شيكون  اأرهف وال �شك  و�شمعه 

م�شدر التعبري عن املاآ�شي التي هي مدار املحنة 

هذا ما يبدو يل ولعل لغريي راأيا اآخر،

الظروف  من  ياأتي  فهو  انطاقتهم  من  احلد  اأما 

والتحفظات  املجامات  عليهم  تفر�شها  التي 

واحل�شا�شيات املزعومة وما اأكرثها لديهم. 

Z يقال �إن �ل�سعر يف طريقه �إىل �لنقر��س لعدم 

وهموم  �لع�رص  ح��ال  عن  �لتعبري  على  قدرته 

لحتالل  �ليوم  ت�سعى  �لرو�ية  و�إن  فيه،  �لإن�سان 

جنيب  �أمثال  من  رج��ال  و�أ�سبح  �ل�سعر  مكان 

حمفوظ وغريه من �لرو�ئيني �أكرث تاأثري� من مهدي 

�جلو�هري وعمر �أبو ري�سه ور�سيد �لقروي وغريهم 

و�ل�سينما  �لتلفزيون  بعد  وخا�سة  �ل�سعر�ء  من 

و�فالمهما �ملعتمدة على �لرو�يات و�لق�س�س كيف 

ترى؟ 

ll اأما الرجل الذي يح�شن ال�شعر ويجيده فانتقاله 

فا  االأدب  تفنن يف  هو  اإمنا  والرواية  الق�شة  اإىل 

لل�شعر  انتقا�شا  ذاك  انتقاله  نف�رش  اأن  ن�شتطيع 

ال�شعر يهتم به بع�ض  اإن  اأن تقول  اإن �شئت  ولكن 

اإىل  �شحيح  فذلك  بع�شهم  عنه  وين�رشف  النا�ض 

الكل  يهجره  اأن  اأما  ال�شعر  وجد  اأن  منذ  كبري  حد 

ويرتكوه باملرة فذلك م�شتحيل وال ميكن مطلقا اأن 

يندر�ض االإح�شا�ض بال�شعر من جميع الب�رش وتخلو 

يوجد  ولكن  وم�شاعرهم،  قلوبهم  نب�شات  منه  

هناك من يكون �شعره �شعيفا وركيكا ومثل ذلك 

ال ميثل ال�شعر على اإطاقه وال ي�رش ال�شعر القوي 

ال�شعر  اأن  اأما  جودة،  اأقل  مناذج  حوله  توجد  اأن 

اأن  ميكن  وال  اخلرافات  من  فذلك  وينتهي  ميوت 

يحدث اأبدا بل هو باق خالد مهما توالت الع�شور 

املتمكن  املوهبة  ذي  على  وامل��ع��ول  وال��ق��رون، 

احلاذق الذي ال ي�شتطيع الدهر مهما ق�شا وا�شتد اأن 

ينال من �شعره، واأبرز مثال لدينا املتنبي املتجدد 

على مر االأيام واالأعوام.                
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حوارات

مالك امل�شلماين

امل�شرحي.. رقيٌب اأ�شُد �شرامًة 

من الرقابة!



وف�شلوا  التعب  امل�رشح  ُكتاب  من  الكثري  اأ�شاب 

من  ك��ان  امل�شلماين  مالك  اأّن  اإال  االن�شحاب، 

ا�شتمرار امل�رشح  اأجل  الذين نا�شلوا من  القائل 

جدد 
ُ
يف ُعمان، بل اإّنه �شعى ب�شورة دوؤوبة لكي ي

غري ليقرتب من اجلمهور وهمومه،  ورغم كل 
ُ
وي

االإلهاءات  التي ا�شتجدت يف حياتنا، اإال اأّنه ظل 

مبكانته  امل�رشح  يحتفظ  اأن  باإمكانية  موؤمنا 

االأ�شيلة بيننا. 

اأّنه  اإال  امل�رشح،  يدر�ض  مل  امل�شلماين  اأّن  ورغم 

امل�شلماين  مالك  احلقيقي.  �شغفه  ك��ان  لطاملا 

امُلتعدد.. فهو املمثل واملوؤلف واملخرج، وكاأمّنا 

التي  والفراغات  الثقوب  كل  تلك،  ب��اأدواره  ي�شُد 

ماين. 
ُ
كابدها امل�رشح الع

ُ
ي

هكذا ال مباليا يدخل امُلغامرة، خا�رشا اأو رابحا. 

م�رشح  خطى  على  �شار  من  اأوائ��ل  من  كان  لقد 

كان  لطاملا  اأّن��ه  كما  ُعمان،  يف  التذاكر  �شباك 

يفكر بامل�رشح الذي ي�شمن جمهورا، وال يتخلى 

تخطيا كل الظروف. 
ُ
عن حملته الدعائية اجليدة م

ورغم اأّنه ال يح�شل على املوؤازرة باحلد املتوقع، 

فاجئنا من حني الآخر بعمٍل جديد، 
ُ
اأّنه بقي ي اإال 

�شفي 
ُ
ي الذي  الرمز  هو  امل�رشح  اأّن  اعتبار  على 

عرب من خاله املجتمع عن 
ُ
ي و  املتعة من جهة 

الكثري  رر 
ُ

اأخرى، كما مي فكره وهمومه من جهة 

تخفيا 
ُ
من الر�شائل امُلبطنة للموؤ�ش�شات القمعية م

وراء  ح�شه ال�شاخر اأحيانا وخلق االأفكار اجلديدة 

االأخري،   عمله  يف  حدث  كما  اأخ��رى،  اأحايني  يف 

وال�شمائر  اخل��رية  ال�شمائر  ت�شارعت  حيث 

�شياغة  يف  االأ�شا�شية  مراكزها  على  ال�رشيرة 

�شخ�شية "ولد البلد". 

مالك امل�شلماين قّدم العديد من العرو�ض املهمة 

وحاز على العديد من اجلوائز نذكر منها جائزة 

امل�رشح  مهرجان  يف  منا�شفة  اإخ��راج  اأف�شل 

كاأف�شل  التحكيم  جلنة  وجائزة  الثالث  العماين 

متثيل يف مهرجان م�شارح ال�شباب.

ل�رصكتك  وت��ف��رغ��ت  وظيفتك  ت��رك��ت  لقد   Z

�ملتخ�س�سة يف �لإنتاج �لفني بالإ�سافة لأعمالك 

�مل�رصحية.. هل ترى �أّن هذه �لتجربة و�مُلغامرة 

توؤتي ثمارها يف ُعمان حتديد�؟ 

وامل��ث��اب��رة  بالتفرغ  ث��م��اره��ا  ت��وؤت��ي  نعم   ll

و�شلنا  ما  اإىل  ن�شل  مل  واالإ���رشار،  واالإخا�ض 

كثرية  عقبات  بتجاوز  اإال  "اأكا�شيا"  يف  اإليه 

الب�شيطة  منها  التاأثري  متفاوتة  عديدة  واأخطاء 

نزوى العدد 101 يناير 2020

163

حاورته: هدى حمد  

مالك امل�شلماين: 

ال يهمني ت�شنيفي كال�شيكيا اأو بريختيا، 

اأنا اأقدم موقفي من احلياة 



امل�شوار  تنهي  اأن  كادت  والتي  اجل�شيمة  ومنها 

مبكراً.

واأعتقد  ده�شة 
ُ
م بب�شاطة  فنًا  نقدم  اأن  روؤيتنا 

املتعاملني  من  العديد  اقناع  يف  جنحنا  اأننا 

الناجحة  معنا، وعادًة ما نبحث عن املوؤ�ش�شات 

فالتعاون مع الناجح يكون بطبيعة احلال اأ�شل�ض 

جهات  مع  نعمل  اأن  وي�شادف  واأدق  واأرق���ى 

تجان�شة وبالتايل 
ُ
مرتبكة تديرها فرق عمل غري م

تكون النتيجة اأقل من م�شتوى الطموح.

وبالرغم من ال�شعوبات ومن �شوء تنظيم قطاع 

االإنتاج الفني واملرئي يف ُعمان والفو�شى التي 

طبيعة  فهم  يف  البطيء  التطور  اأن  اإال  تعرتيه 

تطور  يف  االأم���ل  مينحنا  الفني  االإن��ت��اج  عمل 

وقطاع  القريب  امل�شتقبل  يف  القطاع  هذا  ومنو 

املنظم،  الوحيد غري  القطاع  لي�ض  الفني  االإنتاج 

ولكن باأيدينا ميكن اأن جنعل منه �شناعة مهمة 

تقدميه  ميكن  ما  كل  وتقدمي  بالتفاين  وم�شتقرة 

معدة  عمل  خطط  �شمن  للمتعاملني  اتقان  من 

م�شبقًا.

الذي  احلقيقي  الفن  فهو  امل�رشحي  االإنتاج  اأما 

نقول  امل�رشح،  ففي  نف�شيًا،  ت��وازن��ًا  لنا  يخلق 

كلمتنا دون �رشوط، ونعرب عن موقفنا من احلياة 

م�رشحنا  يعترب  اأن  اأحد  �شاء  واإن  توجيه،  دون 

لتغطية  فهي  التذاكر  �شباك  بحكم  "جتاريًا" 
تكاليف االإنتاج وملوا�شلة العمل يف امل�رشح.

Z رمبا تكون �أنت من �أو�ئل من ��ستغل على فكرة 

كم�ساهد  و�أنا  ُعمان..  يف  �مل�رصح  تذ�كر  �سباك 

ح�رص �لعديد من عرو�سك، ر�أيُت �جلمهور �لُعماين 

يدفع حل�سور عر�س جيد رغم كل �مُللهيات �لتي 

نتحدث عنها ؟ فهل يربح �مل�رصح �أم �أّنه يخ�رص؟ 

وهل تاأ�س�ست ثقافة م�رصح �سباك �لتذ�كر مبرور 

�لوقت؟ 

االإنتاج  وخ�شارات  مكا�شب  عن  احلديث  قبل   ll

الذي  الدرامية  الفنون  بني  امل�رشح  امل�رشحي، 

اأن يعي�ض بدون حرية فا  اأو  اأن ي�شتمر  ال ميكن 

م�رشح على االإطاق دون حرية.

ا�شتمر  ثم  الدولة  من  بدعم  ريعيًا  امل�رشح  ب��داأ 

ومل  )املهرجانات(  الفنية  امل�شابقات  خال  من 

تكن هناك حاجة لن�رش فكرة �شباك التذاكر لدى 

اجلمهور فقد �شاهدنا الع�رشات من العرو�ض دون 

اأن )نخرخ�ض( جيوبنا، ثم اإن – امل�رشح – وجد 

يف العامل العربي قبيل ظهور التلفزيون، بالتايل 

ال�شعبية حتى  الثقافة  وقته وحيزه يف  ياأخذ  مل 

حيث  اأ�شعب  فاملوقف  ُعمان  يف  اأم��ا  ي�شتقر، 

�شاعف  مما  امل�رشح  قبل  اأي�شًا  ال�شينما  ظهرت 

من االأزمة الوجودية للم�رشح وبالتاأكيد ال جمال 

ل�شباك التذاكر يف ظل اجنذاب اجلماهري لل�شينما 

وللتلفزيون.

على  اال�شتغال  على  عزمُت  �شنوات،  ع��دة  قبل 

م�رشح اجلمهور واأن اأتوقف عن موا�شلة العمل مع 

الطبخة  �شنتوقُف عن طهي  اأننا  الزماء، مبعنى 

الو�شط  هو  امل�رشح  فجمهور  مبفردنا،  واأكلها 

الدراما  يف  امل�شتغلون  حتى   ، فقط  امل�رشحي 

املهرجانات  عرو�ض  تغريهم  ال  التلفزيونية 

امل�رشحية للح�شور واملتابعة فما بالك ب�رشائح 

حرج  من  �شاعف  الذي  االأمر  االأخرى،  املجتمع 

موقف امل�رشح.

يف  امل�رشحية  املهرجانات  ك��رثة  من  بالرغم 

التي  واجل��وائ��ز  اخلارجية  وامل�شاركات  ُعمان 

حت�شل عليها عرو�ض ُعمانية يف اخلارج اإال اأن 

املجتمع يعترب امل�رشح غائبًا.

اأما عن ثقافة �شباك التذاكر فهي مازالت حديثة 

وعيبنا هو امل�شافات الزمنية بني جتربة واأخرى 

والتي حتكمها ظروف عديدة منها اإبداعية ومنها 

"ولد  االأخ��رية  جتربتنا  ُتلهم  اأن  واأرج��و  مادية، 
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دون  جت��ارب  خلو�ض  امل�رشحية  الفرق  البلد" 

يكون  الأن  ن�شل  حتى  معينة  منا�شبة  انتظار 

امل�رشح م�شدر دخل يوؤمن االحرتاف يف عمان.

Z هل ميكن �أن ُير�هن �لفنان باأن يكون �مل�رصح 

هو م�سدر لقمة عي�سه �لأ�سا�سية وملاذ� ؟

االح��رتاف  يعني  فهذا  ال،  بالطبع  االآن  اإىل   ll

الفن  يتحول  اأن  اأي  للكلمة  االقت�شادي  باملعنى 

اإىل  يحتاج  بالتاأكيد  وهذا  حرفة  اإىل  ُعمان  يف 

االإنتاج وحدها ال  وغ��زارة  االإن��ت��اج،  غ��زارة يف 

تكفي فا بد اأن يتم تثمني العن�رش الب�رشي ب�شكل 

اأعلى من تقدير قيمة عنا�رش االإنتاج امل�رشحي 

اأن يكون للفنان املمثل والفنان  االأخرى مبعنى 

الكاتب والفنان املخرج قيمة اأعلى من ا�شتئجار 

ديكور،  قطع  اأو  اإ���ش��اءة  ع��دة  اأو  م�رشح  �شالة 

بد  ال  اأك��رب  ب�شكل  الب�رشي  العن�رش  نثمن  ولكي 

واتقان يف  امل�شمون  تكون هناك جودة يف  اأن 

التنفيذ وهذا بيد امل�رشحيني اأنف�شهم فباالإمكان 

تقدمه  مبا  ويوؤمن  بك  يثُق  جمهوراً  ت�شنع  اأن 

وبالتايل �شيوا�شب على احل�شور با�شتمرار.

اإىل  الفن  حت��ول  اإن  اأق��ول  اأن  اأري��د  املقابل  يف 

االح���رتاف  ف��ت��ج��ارب  مربكة  م�شاألة  �شناعة 

مفقودة  اأّنها  اإال  �شوريا  ويف  م�رش  يف  موجودة 

يف اخلليج حيث جتد يف القاهرة ودم�شق مكانة 

الكاتب واملخرج واملمثل اأعلى بكثري من تكاليف 

التجارب  هذه  اأن  اإال  لاإنتاج  االأخرى  العنا�رش 

خرجت منها قاعدة "اجلمهور عايز كده"، وياأمل 

اأن يجد م�شدر رزقه من الفن  كل فنان موهوب 

وحده ويف نف�ض الوقت يخ�شى اأن تتحول امل�شاألة 

"اجلمهور  لقاعدة  ير�شخ  واأن  بحتة  م��ادة  اإىل 

عايز كده" التي تتعر�ض دائماآً اإىل نقد �شديد.

ُعمان  يف  �مل�رصح  عن  �مل�سوؤولة  �جلهات   Z

�لنقد  حملة  و�أمام  و�لأهلي،  �حلكومي  ب�سقيها 

�ل�سديدة �لتي توجه لكليهما.. هل يذهب �لو�سع 

لالأف�سل ؟ 

ll حملة النقد ال�شديدة اأطرافها اجلهات امل�شوؤولة 

عن امل�رشح يف ُعمان من وزارة اأو جمعية اأو فرق 

م�رشحية وو�شيلة احلملة هي ال�شحافة وو�شائل 

فغري  العام  املجتمع  ��ا 
ّ
اأم االجتماعي  التوا�شل 

مكرتث بكل ما يحدث وال يطالب ب�شيء للم�رشح 

الأّنه ال يرى منه �شيئا.

من  يولد  احلقيقي  امل�رشح  باأن  يوؤمن  من  هناك 

للعمل  يكفل  احل��ر  االإن��ت��اج  واأن  املعاناة  رح��م 

عن  للبحث  مييلون  واآخ��رون  وانطاقه  حريته 

كفيل من احلكومة ي�شمن العن�رش املادي ب�شكل 

دائم والكفالة بالطبع لها �رشوطها. ويف احلقيقة 

الراأيني  اأيا من هذين  اأن يختار  ال ميلك امل�رشح 

حراً  اأ�شبح  اأنه  يعني  ال  بذاته  القائم  فامل�رشح 

ويف املقابل كفالة امل�رشح غري مغرية الأي جهة 

حيث ي�شعب ا�شتثماره �شمن اأي توجه، واإن �شاء 

كيان ما ا�شتغال امل�رشح لنقل ر�شائله فم�شريه 
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احلتمي غياب اجلمهور.

امل��ج��ت��م��ع ه���و م���ن ي�����ش��ن��ع م�����رشح��ه ب���والدة 

واحلالة  وممثلني  وخمرجني  كتاب  من  طاقات 

وقود  هي  واالجتماعية  وال�شيا�شية  االقت�شادية 

ركيكة  عرو�شًا  �شاهدنا  ف��اإن  الطاقات  تلك 

فاحلكم االأول الذي يطلقه املجتمع على امل�شتوى 

فالفن  نف�شه  على  يطلقه  احلقيقة  يف  هو  الفني 

"الفن  اإليه وكما قيل  ي�شدر من املجتمع ويعود 

واإن  حقيقية  اأجدها  مقولة  هي  ال�شعوب"  مراآة 

الفن  اأن  للفن بحجة  الفن  نظرية  موؤيدو  رف�شها 

ال يحمل خا�شية االنعكا�ض فحني نعنف ونق�شو 

على الفن فكاأننا نعزله عن كل �شيء ونربئ كل 

جماالت احلياة يف الواقع املعا�ض.

يقول املثل الرو�شي "ال تلم املراآة اإن كان وجهك 

قبيحًا"، فاإذا كان ال�شوؤال عن و�شع امل�رشح هل 

يذهب لاأف�شل اأم ال، علينا اأن نفت�ض عن االإجابة 

يف حال املجتمع وموقفه الراهن.

�لتي  �لناقدة  �ل�رصبات  �أحد  على  يخفى  ل   Z

�لرقابة،  عن  لنتحدث  "�لنكات"،  ور�ء   تختبئ 

تاريخا طويال معها،  لك  �أّن  �سلفا  نعرُف  ونحن 

�لبلد"  "ولد  �لأخ��ري  لعر�سك  �مل�ساهد  ولكن 

�لأمور  �أّن  ي�سعر  �لبخت"،  "حارة  قبله  �لذي  �أو 

تذهب لالأف�سل ؟ فكيف تخاتل �لرقابة ؟ هل مترر 

ر�سائلك بذكاء؟

تتعر�ض  اأقدمها ال  التي  امل�رشحية  االأعمال   ll  

لها 
َّ
لتجريح اأ�شخا�ض اأو موؤ�ش�شات معينة )واإن اأو

ة حتاول 
ّ
عام ت�شتعر�ض حالة  ما  بقدر  املتلقي( 

ت�رشيح الواقع بلغة فنية والرقابة لي�شت مغفلة، 

عاٍل من  م�شتوى  على  اأع�شاء  فيها  باأن  اأثق  بل 

اإىل  التحول  عن  بها  يناأى  ال��ذي  االأم��ر  الوعي 

مباحث ثقافية.

  عانيت يف فرتة �شابقة من جمود اللجنة ال�شابقة 

عمل  على  اعرتا�شاتها  اأحد  يف  �شدمتني  التي 

يتهكم  "الكاتب  اأن  بحجة  النور   ير  مل  م�رشحي 

ال�شعوب"  مبقدرات  تتحكم  معا�رشة  قوى  على 

وامل�شكوت عنه يف هذه احلجة هو اأّن هناك فعًا 

ولكن  ال�شعوب  مبقدرات  تتحكم  معا�رشة  قوى 

مينع احلديث عنها.

باأن  اإمي��اين  من  تنبع  الرقابة  مع  االإ�شكالية 

يف  احلياة  اأن  ومب��ا  حياة  موقف  هو  امل�رشح 

بال�شيا�شي  االجتماعي  يتداخل فيها  جمتمعاتنا 

على  احلكم  من  مفر  فا  بالفني  باالقت�شادي 

امل�رشح الذي اأقدمه بامل�رشح ال�شيا�شي.

طبيعة  على  يوؤنبني  من  امل�رشحيني  من  هناك 

اأن  باعتبار  فيه  اأ�شتغل  ال��ذي  امل�شار  اأو  اخلط 

ال�شيا�شة يف الفن هو ف�شاد للفن قبل كل  دخول 

امل�رشح  بني  خلطا  هناك  باأن  اأثق  ولكني  �شيء 

واحد  نوع  وكاأنهما  امل�رشح  وت�شيي�ض  ال�شيا�شي 

اأحيله ملقولة  اأعيد االتهام للم�رشحي باأن  بينما 

�شعد اهلل ونو�ض حني قال عن امل�رشح "امل�رشح .. 

حتى عندما يبدو غري مكرتث بال�شيا�شة، يتحا�شى 

عن  ا�شتطاع  ما  ويبتعد  م�شاكلها،  يف  اخلو�ض 

 عن دور �شيا�شي، 
ّ

اماتها، فاإنه يعرب
ّ
�شجونها ودو

�رشف  باخت�شار  هي  �شيا�شية  وظيفة  وي��وؤدي 

امل�شريية،  بق�شاياهم  االهتمام  عن  النا�ض 

واإلهاوؤهم عن التفكري باأو�شاعهم".

فيها  راأى  والتي  البلد"  "ولد  م�رشحية  قدمنا 

الكثريون جراأة يف الطرح وال�شوؤال هنا ماذا حدث 

"الي�شتطيع  بعد ذلك؟، و�شدق بريخت حني قال 

اأن  ي�شتطيع  ال  اأنه  كما  بثورة  يقوم  اأن  امل�رشح 

العرو�ض وهناأ  انتهت  بنيان جمتمع" فقد  يبّدل 

اجلمهور املو�شوع املطروح وفيه تهنئة �شمنية 

متقدمة  اعتربها  التي  امل�رشح  على  للرقابة 

ب�شنني طويلة عن الرقابة يف الدراما التلفزيونية.
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Z و�أنت تتحدث عن �مل�رصح �ل�سيا�سي .. �أردُت 

�أن �أ�ساألك لأي مدر�سة م�رصحية  تنتمي؟ 

ll متنيُت تناول العر�ض امل�رشحي االأخري "ولد 

البلد" واإ�شباعه نقداً من حيث االأ�شلوب والطرح، 

بعني  ��رى 
ُ
ي اأن  ي�شتحق  اأظ��ن  ما  على  فالعر�ض 

مغايرة غري تلك العني التي تركز على "ينبغيات" 

�شلمة مل تعد تعنيني على االإطاق وعلى معايري 
ُ
م

امل�رشحي  العر�ض  مقارنة  على  قائمة  ثابتة 

بنموذج ثابت. اأرحب متامًا باإلقاء ال�شوء على اأي 

اإ�شكال اأدى اإىل اإرباك فكرة امل�رشحية وعرو�شي 

م�رشحية  يف  الديكور  جمود  مثل  منها  تخلو  ال 

يكون  اأن  املفرت�ض  من  ك��ان  وال��ذي  البلد  ول��د 

االأخرية  الليلة  يتحرك على عجات ويف  متغرياً 

ال�شدمة  هذه  اأم��ام  نف�شي  وج��دت  العر�ض  قبل 

اأ�شارت  الديكور.  قطع  حتريك  اإمكانية  عدم  وهو 

بعدم  العر�ض  عن  مقالها  يف  الربيع  اآمنة  د. 

هناك  كانت  بل  وال�رش  اخلري  بني  �رشاع  وجود 

يوجد  فا  جيد  اأم��ر  هذا  يل  وبالن�شبة  حماكاة 

ال�شابقة  م�رشحياتي  يف  وال  امل�رشحية  هذه  يف 

اأي �رشاع بني اخلري وال�رش باملعنى الكا�شيكي 

واإن �شاء املتلقي اأن يبحث عن بطل اأ�شطوري اأو 

حالة مثالية فبالتاأكيد لن يجد ذلك يف عرو�شي 

بينما  العاطفة  تخاطب  الرتاجيديا  اأن  وبراأيي 

د.  الناقدة  اأ�شارت  العقل. حني  الكوميديا حتاور 

اآمنة الربيع اأن العر�ض انتهى ومل يخلق لنا جماال 

انت�شاراً  ذلك  األي�ض  �شخ�شية،  اأي  مع  للتعاطف 

اأقدم  الذي  امل�رشحي  االأ�شلوب  هو  هذا  للفكرة؟ 

من خاله م�رشحياتي، وال يهمني كيف ي�شنفني 

اأم  بريختيا  اأم  كا�شيكيا  كان   
ً
�شواء االآخ��رون 

يهمني  ما  كل  ولكن  امل�رشح  قانون  عن  خارج 

وم�رشحي  احلياة  من  موقفي  عن  اأعرب  اأنني  هو 

الكوميديا  وعاته.  هناته  بكل  متامًا  ميثلني 

موجعة  �شقيمة  ة 
ّ
ر

ُ
م كوميديا  هي  اأقدمها  التي 

واأتعمد  احلال  من  اإال  ت�شحك  جتعلك  ال  قا�شية 

)احلدوتة(  الق�شة  من  اخل��روج  االأحيان  بع�ض 

خ�شيًة اأن يندمج اجلمهور يف الق�شة التي ال متثل 

– �شحيح يخرج بع�ض  العر�ض  قيمة مهمة يف 

– بقدر ما  املمثلني باأنف�شهم دون اتفاق م�شبق 

يهمني ما اأريد اأن يقال من خال الق�شة واالأهم 

قل.
ٌ
هو الذي مل ي

مع  �ل�سائد  عن  خمتلفة  جت��ارب  لك  كانت   Z

)بنك  مثل  من  ت�ستمر  مل  �أن��ك  �إل  �لتلفزيون 

عن  �لنمطية  �ل�سورة  ت�ساعد   رغم   ، �حل��ارة( 

منذ  و�حد  فلك  تدور يف  �لتي  �لُعمانية  �لدر�ما 

�لثمانينات وحتى �ليوم )يف غالبها( ، ما �لذي 

مينع ظهور �لألو�ن �جلديدة من �لدر�ما �ملحلية .. 

ما هي حو�جز �لعرثة ؟  

ll ال اأظن باالإمكان ا�شتعادة بريق اللون القدمي 

اأن  دون  جديدة  األوان  اإظهار  اأو  املحلية  للدراما 

نحقق ال�شدق يف العمل التلفزيوين، فهو القا�شم 

امل�شرتك يف جميع االأعمال التلفزيونية الناجحة 
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يف الزمن املا�شي.

التلفزيونية  الدراما  يف  م�شتحيًا  اأ�شبح  ال�شدق 

تلميع  بق�شية  االأط��راف  جميع  تاأثرت  اأن  بعد 

�شورة املجتمع ب�شكل مبالغ واإظهاره باملثالية 

املفرطة.

م���روراً  باحلكاية  ب���دءاً  واالف��ت��ع��ال  الت�شنع 

باحلوارات يعني غياب ال�شدق الذي ال ميكن اأن 

اأمام  �شهلة  فهي  العرثات  باقي  اأما  قريبًا  يعود 

هذه ال�شخرة العظيمة.

Z عملك �لأخري.. �لذي جمع �أجيال خمتلفة من 

ُمهياأ متاما  )على عك�س  �ملمثلني، ويف م�رصح 

جتارب �سابقة(.. هل حقق ما كنت ت�سبو �إليه ؟ 

اإلغاء  اأهداٌف قد حتققت منها حماولة  ll هناك 

العام  اجلمهور  ع��ن  امل�رشحي  الن�شاط  عزلة 

والو�شط الثقايف وهذه حالة ا�شتثنائية لدينا يف 

اخلليج فنحن امل�رشحيون نعمل دائمًا يف غياب 

واملثقفني  الكتاب  غياب  ويف  العام  اجلمهور 

وهنا نفقد الغاية اأو املق�شد من العمل امل�رشحي، 

نناف�ض  اأن  نريد  ه��ل  بعر�شنا؟  نتوجه  فلمن 

اجلهد  تبديد  اإىل  باالإ�شافة  البع�ض؟  بع�شنا 

مائة  اإىل  وير�شلها  رواي��ة  �شدر 
ُ
ي كمن  والوقت 

رواية  يكتب  عام  وبعد  فقط  الكتاب  من  �شخ�ض 

ن�شخة  مائة  وار���ش��ال  بطباعة  ويكتفي  اأخ��رى 

ملائة �شخ�ض وهكذا.

امل�����رشح��ي��ة  امل�����ش��اب��ق��ات  يف  امل�������ش���ارك���ة 

اأو  مكانة  على  للح�شول  والتوق  )املهرجانات( 

حمطة  اأعتربها  ولكن  مهم  اأمر  بالتميز  اعرتاف 

انطاق ولي�شت مقرا دائما للتجارب امل�رشحية.

 

Z هل ��ستعنت بنجوم كبار يف �مل�رصح �لُعماين 

جو�ر �ملو�هب �ل�سابة  كعامل جذب للجمهور؟

ll من مرامي م�رشوع م�رشحية "ولد البلد" اأي�شًا 

هو دمج اجليل ال�شابق باجليل ال�شاب املتحم�ض 

املمثلني  ب��ني  امل�شنوعة  امل�شافة  الخ��ت��زال 

جنوم  واأ�شاليب  طرق  على  التعرف  من  لنتمكن 

االأداء  واأ�شلوب  والدقة  االلتزام  االأول يف  الرعيل 

ال  اأننا  اإال  امل�شتمر،  والنقا�ض  االإ�شغاء  وح�شن 

ن�شتطيع اأن نقول اأن م�رشحيي جيل ال�شباب هم 

هو  هنا  املق�شود  واإمّنا  وعيًا  اأقل  اأو  كفاءًة  اأقل 

الفنان  جنومية  وحتقيق  النجاح  اأ�شباب  حت�ش�ض 

من خال عنا�رش خارج اإطار العمل الفني ذاته، 

من  اقتدار  بكل  التمكن  هي  العنا�رش  تلك  واأبرز 

�شاحب  الفنان  بجانب  اجلمهور  اأم��ام  الوقوف 

للفنان  عالية  ثقة  يحقق  مما  الطويلة   اخل��ربة 

ال�شاب ملوا�شلة العطاء.

Z هناك �أهد�ف �أخرى ل تقل �أهمية من �ل�سعب 

تقييمها �لآن حتى نرى ماذ� �سيحدث بعد عر�س 

�مل�رصحية  �ستلهم  فهل  �لبلد"،  "ولد  م�رصحية 

�مل�ستغلني يف �مل�رصح لتقدمي عرو�س للجمهور 

�لعام؟ وهل �سيثق �لقطاع �خلا�س بامل�رصح يف 

عمان لتقدمي �لرعاية �ملادية على �أثر �لنت�سار 

�لعمل  حقق  هل  و�لأه��م،  �ملتحققة؟  و�ل�سمعة 

�لتاأثري على �ملتلقي؟

�أنت  �ملمثل و�ملوؤلف و�ملخرج، هل ت�سد  بهذه 

ُيكابدها  �لتي  و�لفر�غات  �لثقوب  كل  �لأدو�ر 

�مل�رصح �لعماين؟

وعيي  حميط  يف  يوؤملني  وم��ا  به  اأ�شعر  ما   ll

واإح�شا�شي هو ما يحركني ويدفعني لتقدمي عمل 

اأو  تاأليفًا واإخراجًا دون تخطيط م�شبق  م�رشحي 

معينة،  مبنا�شبة  ارتباطات  اأو  حم��ددة  مواعيد 

وال اأجد نف�شي كاتبًا وال اأطمح اأن اأُ�شنف ككاتب 

لنف�شي  اأ�شع  اأن  ما  يوم  يف  اأطمح  ومل  م�رشحي 

موقعًا معينًا يف منظومة العمل امل�رشحي ورمبا 
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لهذا ال�شبب وجدت نف�شي يف معظم املواقع، وما 

اآخر،  �شيء  ال  واالإح�شا�ض  ال�شعور  هو  يدفعني 

فالفكرة يخلقها ال�شعور باالأمل واالختناق فاأجد 

نف�شي اأكتب ب�رشاهة وعنف وتوتر، والأنني اأكتب 

الذي  الدراماتورج  باأ�شلوب  للم�رشح  ن�شو�شًا 

اأقوم  فاإنني  مبا�رشًة   الن�ض  يف  العر�ض  يبني 

باخراجها.

امل��وؤل��ف/امل��خ��رج  م�شاألة  ح��ول  ال��دائ��م  اجل��دل 

الدور  اأن يتوىل  بينهما مبعنى  الف�شل  و�رشورة 

�شخ�شان الإثراء التجربة براأيي اأنه يتطلب اإميان 

الكاتب  بطرح  وقلبًا  عقًا  كامًا  اإميانًا  املخرج 

جديد  عمل  لتقدمي  للمخرج  فر�شة  جمرد  ولي�ض 

وما يحدث هو اأننا ن�شاهد عرو�شًا منوعة لنف�ض 

من  متكننا  ال  متعددة  اجتاهات  حتمل  املخرج 

نعتربه  وال��ذي  املخرج  ذلك  وفكر  هم  ا�شتنتاج 

قائد العمل بعد "موت املوؤلف".

باعتباره  املمثل  دور  عن  التجاوز  ميكن  رمبا 

من  األي�ض  املخرج؟  موقف  هو  ما  ولكن  موؤديا 

الن�ض؟  وروح  لفكرة  متبنيًا  يكون  اأن  االأج��دى 

واإال اعتربنا ذلك خداعًا للمتلقي وقد حدث معي 

لعرو�ض  خم��رج  من  اأك��رث  مع  اأجل�ض  اأن  كثرياً 

لتاأتي  املطروح  الفكر  ملناق�شة  وعربية  خليجية 

ال�شدمة بعدم تبني املخرج فكرة العر�ض تبنيًا 

الن�ض  طرح  ي�شتهجن  جتده  من  منهم  بل  الئقًا 

الكاتب  اأن  الوحيد هو  الذي يت�شدى له واالإغراء 

معروف وا�شمه مغر للح�شول على جوائز.

ا�شتقبال  ب���اب  ف��ت��ح  ع��ن  االإع����ان  ي��ت��م  ح��ني 

تتواىل  م�رشحي  ملهرجان  امل�رشحية  الن�شو�ض 

وكاأن  ن�شو�ض  عن  بحثًا  بالكتاب  االت�شاالت 

اأو باالأحرى مل يحثه  الباحث مل يهده  امل�رشحي 

يف  اإليه  ي�شبو  ما  على  للتعرف  وجعه  اأو  اأمل��ه 

من  اأم��ر  ه��و  م��ا  اإىل  ولنذهب   ، م�رشحي  ن�ض 

 – – وعادة املخرج  ذلك حيث يطلب امل�رشحي 

يطلب  كاأن  �شكلية  مقا�شات  على  مف�شا  ن�شا 

تكلفة  لتقليل  اثنني  ممثلني  على  يحتوي  ن�شا 

امل�شاركة اخلارجية اأو للم�شاركة يف مهرجانات 

ال  متدين  خم��رج  اأو  درام���ا(  )دي��و  متخ�ش�شة 

لعمل  موقفا  واأذكر  الن�شائية  امل�شاركات  يف�شل 

من  مرحلة  يف  املوؤلف  كتبه  خليجي  م�رشحي 

مراحل حياته، كان متذبذب املوقف جتاه الدين 

ب�شكل عام فاأ�شدر ن�شًا "اإحلاديًا" والأن املخرج 

ال�شهري فقد طلب منه  )املتدين( معجب بالكاتب 

ن�شا وقام باخراجه اإال اأنه تورط الحقًا مبحتوى 

فقد  حتى  الن�ض  وت�شذيب  ب�شطب  فقام  الن�ض 

العن�رش االأ�شا�شي من فكرة العمل.

اأن  اإال  جمموعات  مع  اأعمل  اأن  �شابقًا  جربت 

املوقف ال�شائد دائمًا هو رغبة الفريق يف العمل 

معي يف خط اآخر خمتلف عن هذا امل�شار باعتباره 

�شائكا، ولذلك كيف ميكن اأن اأوكل مهمة االإخراج 

ملخرج يبحث عن فر�شة عمل فقط؟ 

كالنور�ض  لت�شيخوف  م�رشحية  عرو�ض  ف�شلت 

واخلال فانيا والتي اأخرجها غريه وبعد تفاهمات 
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النجاح  حتقق  مبا�رش  واإ�رشاف  مكثفة  وجل�شات 

وجنحت  اللعبة(  يف  املوؤلف  )دخل  للم�رشحيتني 

بنف�شه  واأخرجها  كتبها  التي  بريخت  عرو�ض 

م�رشحية  عرو�ض  من  م�رشحيون  كتاب  وت��رباأ 

قدمت الأعمالهم، ونعلم اأن موليري قد قام بتاأليف 

واإخراج ومتثيل جميع م�رشحياته وقد جنح يف 

م�رشحيات وف�شل يف اأخرى. 

عملني  اآخر  يف  اأ�شارك  مل  فاأنا  للتمثيل  بالن�شبة 

كافية  نف�شية  بلياقة  �شعرت  اإذا  اإال  اأ�شارك  وال 

"بنك  عمل  يف  فعلت  كما  ينا�شبني  دور  لتاأدية 

احلارة" وبالرغم اأن الدور الذي لعبته كان الدور 

الوحيد اجلاد اأو فلنقل "اجلاف" و�شط �شخ�شيات 

كوميدية اإال اأنني كنت اأحبه جداً.

Z عمر �مل�رصح يف عمان يربو على ن�سف قرن  

�خلا�سة  هويته  �كت�ساب  من  فهل متكن  تقريبا، 

به؟

ll ال اأعتقد اأنه من ال�رشوري اأن يكت�شب امل�رشح 

هويته اخلا�شة بقدر ما نبحث عن هوية خا�شة 

معينة  جماعة  اأو  حم��ددة  فرقة  يخ�ض  مل�رشح 

داخل ُعمان، مبعنى اأن نرى م�شاراً حمدداً ولونًا 

حمددة  بفرقة  خا�ض  م�رشح  يكت�شيه  وا�شحًا 

وهذا يقودنا للحديث عن فكرة الفرق امل�رشحية 

اأغلبها الأ�شباب مناطقية وجغرافية  التي تكونت 

مراحل  م��ن  مرحلة  يف  �شبابية  لتجمعات  اأو 

فكرية  توجهات  ب�شبب  ال  اجلامعية  الدرا�شة 

لي�ض  حينها  وا�شح  م�رشحي  م�رشوع  تبني  اأو 

يناق�ض  لفرقة  عر�شًا  ن�شاهد  اأن  امل�شتغرب  من 

الطرح  يف  والتنوع  ال�شابق  عر�شها  ويناه�ض 

وال�شكل والتوجه.

اأو  املخرج  م�رشح  على  ل 
ّ
نعو اأن  ميكن  ولكن 

املهموم  احلمداين  بدر  كم�رشح  الكاتب،  م�رشح 

اأينما  وت�شظياته  وتطلعاته  العربي  باالإن�شان 

كان ونتاجات الكاتبة والناقدة والباحثة د. اآمنه 

ر�شا�شة  من  امل�رشح  على  "تخ�شى  التي  الربيع 

الرحمة"، والتي اأطلقناها منذ اأن اأخذنا امل�رشح 

لنا وحدنا وجنبناه اللقاء بالنا�ض.

Z غالبا من نر�هم على �خل�سبة �أقرب ما يكونون 

"موؤدين"  لأدو�رهم ، �أكرث من كونهم "ُمتملكني " 
لروح �ل�سخ�سية ولأبعادها.. هل ثقافة �مل�رصحي 

تلعب دور� يف تاأ�سيل ذلك �ملعنى؟ وهل �لقول 

باأّن �لفنان غري ُمفرغ عذر كاٍف لهذه �لنتيجة ؟

ll كلمة "موؤدين" هي و�شف دقيق جداً يختلف 

قلبه  يف  يحمل  الذي  الثوري  الفنان  و�شف  عن 

يف  ين�شهر  الذي  الفنان  مكتوبة،  غري  ن�شو�شًا 

واإمي��ان  حب  من  اأوت��ي  ما  بكل  م�رشحي  عمل 

وق�شوة وه�شترييا ومرارة واأمل.

امل�رشحي االآن هو رقيب اأ�شد �رشامًة من الرقابة، 

�شكنت يف اأعماق اأعماقه �شلطة ال يعرف م�شدرها 

وال يريد اأن يعرف، م�شكون بالتفوق على زميله 

باالبداع،  ال  واالإنكار  والتهمي�ض  باالإلغاء  االآخر 

عاين من انف�شام حاد حيث جتده يف اجلل�شات 
ُ
ي

ما  هموم  عن  بحرقة  يتحدث  وال�شبابية  ة 
ّ
العام

هموما  ي�شتورد  امل�رشح  ملن�شة  يذهب  وعندما 

اأخرى من اأي بقعة من بقاع الدنيا.

بها  نعني  كنا  اإذا  امل�����رشح،  لثقافة  بالن�شبة 

املعرفة واملعلومة فاأقول باأّن االأوىل للم�رشحي 

هو ال�شعور واالإدراك مبا حوله وبذاته اأي قدرته 

على التاأمل هي الفي�شل يف العمل االبداعي قبل 

�شنجزم  فاإننا  واإال  امل�رشحية  ومعرفته  ثقافته 

باأن االأكادمييني امل�رشحيني هم اأكرث امل�رشحيني 

اإبداعاآً.

همة 
ُ
م امل�رشحية  الثقافة  اأو  االأكادميي  التعليم 

ولكني اأراها يف الدرجة الثانية من االأهمية بعد 

ملكة التاأمل وتطوير ال�شعور واالح�شا�ض بالذات 
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تلقني  ن�شتطيع  كنا  ف��اإذا  وباملحيط،  وباالآخر 

علوم الدين فهل ن�شتطيع تعليم اأو تعلم ال�شدق؟ 

قاعات  يف  الفنون  تدري�ض  ن�شتطيع  كنا  واإذا 

اأن نخلق  املحا�رشات، فهل بال�رشورة ن�شتطيع 

من املتعلم فنانًا ومبدعًا؟ 

�مل�رصح  �أمومة  تختطف  �جلهات  من  �لكثري   Z

من وز�رة �لرت�ث و�لثقافة ومن �جلمعية و�لفرق 

�لأهلية  و�ملهرجانات، و�أمام كل هذ�  �ل�سجيج، 

كيف تقر�أ م�ستقبل �مل�رصح يف ُعمان ؟  

تغريات  على  قبل 
ُ
م ُعمان  امل�رشح يف  ن�شاط   ll

ماين 
ُ
الع امل�رشح  مهرجان  توقف  فبعد  كبرية، 

االأب��رز  املهرجان  يعترب  وال��ذي  االأهلية  للفرق 

واالأعلى مكانة يف قلوب امل�رشحيني يف ُعمان، 

فهذا  ُع��م��ان  يف  امل�����رشح  جت��اه  بتفاوؤل  اأ�شعر 

املهرجان له ف�شل كبري يف اإبراز اأ�شماء عديدة اإال 

اأن تلك االأ�شماء ظلت حبي�شة هذا املهرجان واأبت 

ف�شاءات  عن  للبحث  �شعيًا  واالنطاق  اخل��روج 

ودوائر اأو�شع، وبعد التوقف �شتواجه هذه االأ�شماء 

اأن  اأو  تتا�شى  اأن  اإما  لتقرر  الوجودية  امل�شاألة 

تفت�ض عن م�شاحات اأرحب.

جمعية  دمج  قبيل  من  قر�ر  عن  �أي�سا  ماذ�   Z

�مل�رصح بال�سينما؟

للم�رشح  مانية 
ُ
الع اجلمعية  اإحل���اق  بعد   ll

اأي�شا،  امل�رشح  جتاه  بتفاوؤل  اأ�شعر  بال�شينما، 

هي  وال�شينما  امل�شاف  هو  امل�رشح  اأن  فبما 

مغرية  تعد  مل  اجلمعية  ف��اإن  اإل��ي��ه،  امل�شاف 

للم�رشحيني وال خيار اأمامهم عدا العودة لتفعيل 

فرقهم امل�رشحية اأو االن�شمام لتكتات م�رشحية 

اأخرى. وبعد نقل املديرية العامة للفنون واالآداب 

حظ  اأن  فاأعتقد  فقط،  بالفنون  خمت�شة  ل��وزارة 

القائمني باملديرية �شيكون اأوفر بعد م�شي زمن 

طويل من اإلغاء الهيئة العامة لاأن�شطة ال�شبابية 

والريا�شية واإل�شاقهم بوزارة مل ت�شع لهم �شاأنًا 

كما كان لهم يف ال�شابق.

ارتفاع  للت�شاوؤم ففي ظل  يدعو  اأمر  ولكن هناك 

قررت  للعرو�ض،  امل�رشح  �شاالت  اإيجار  اأ�شعار 

الرتبية  ك���وزارة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  بع�ض 

والتعليم تاأجري امل�شارح ال�شغرية املوجودة يف 

املدار�ض وهي م�شارح ب�شيطة جداً كان ت�شتخدمها 

والتي  )الربوفات(  للتدريبات  امل�رشحية  الفرق 

كانت متاحة للفرق االأهلية باملجان وعليهم من 

االآن ف�شاعداً دفع ر�شوم لي�شت ب�شيطة للتدريبات، 

باملوؤ�ش�شات  دف��ع  ال��ذي  الر�شمي  ال��ق��رار  وه��ذا 

�شيكون عقبة كبرية  تن�شخه وتطبقه  اأن  االأخرى 

اأمام امل�رشحيني يف امل�شتقبل القريب. اإذا كانت 

م�رشح  �شالة  على  احل�شول  من  تعاين  الفرق 

اأن  االآن  فعليها  ب�شعر منا�شب  للعرو�ض  منا�شبة 

توفر ميزانية اإ�شافية للتدريبات.

ولكن  �ملو�هب  �إىل  تفتقر  ل  ُعمان  �أّن  �أظن   Z

�مل�رصح يناُم يف درج �مل�سابقات؟ 

ماين يعج بطاقات متثيلية كبرية 
ُ
ll امل�رشح الع

يف الرتاجيديا والكوميديا وحتى نتعرف عليها، 

املهرجانية،  العرو�ض  نفت�ض عنها يف  اأن  علينا 

ماين يف نتاج دائم لكتاب وخمرجني 
ُ
فامل�رشح الع

يف  للم�شاركة  دعوة  انتظار  يف  ولكن  وممثلني، 

واملده�ض  دويل،  اأو  حملي  مهرجان  اأو  م�شابقة 

قامت  امل�رشحية  ال��ف��رق  بع�ض  اأن  ه��و  اأي�شًا 

التنظيم  يف  كفاءة  واأثبتت  مهرجانات  بتنظيم 

اإال  واالإدارة لتقدم من خالها عرو�شا م�رشحية 

اأنها ال تفاجئنا بعر�ض واحد هارب من ق�شبان 

امل�رشح  ق��در  وك��اأن  واملنا�شبات،  امل�شابقات 

امل�شابقة.
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�سينما

عبا�س كيارو�ستامي

كل فيلم يعك�ُس فيلماً �سابقاً ويبدُد 

غمو�سه ب�سكل جزئي.
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كيارو�ستامي  عبا�س  الإي��راين  املخرج  ي�ستهر 

والتقنيات  امل��وا���س��ي��ع  لبع�س  با�ستخدامه 

ال�سينمائية التي تظهر يف اأعماله ب�سكل مبا�رش. 

التي  لرواياته  كاأبطال  للأطفال  ا�ستخدامه  من 

حوارات  اإىل  الريفية،  القرى  يف  مكانها  تاأخذ 

مثبتة  بكامريات  املجهزة  ال�سيارات  يف  تدور 

يف داخلها، اإىل تناوله اأ�سلوبًا وثائقيًا ل�سناعة 

ا�ستخدامه  اإىل  الروائية،  الأعمال  داخل  الأفلم 

احلوار وعناوين  املعا�رش خلل  الإيراين  ال�سعر 

الأفلم وعنا�رشها املو�سوعية.

الكيارو�ستامي الأ�سلوب   -  1

بالرغم من اأن عبا�س كيارو�ستامي كان يقارن ب�� 

�ساتياجيت راي – فيتوريو دو �سيكا – اأريك رومر 

– جاك تاتي، اإل اأن اأفلمه لها اأ�سلوب فريد بني، 
وكثرياً ما ي�ستخدم تقنيات من ابتكاره ال�سخ�سي 

)ما ي�سمى ب�� »الأ�سلوب الكيارو�ستامي«(.

اأفلمه »اخلبز والزقاق«،  اأول       فخلل ت�سوير 

اخلربة  ذي  م�سوره  مع  كيارو�ستامي  اختلف 

والكلب  ال�سبي  ت�سوير  كيفية  ح��ول  الوا�سعة 

منف�سلة  ���س��وراً  يريد  امل�سور  ك��ان  املهاجم. 

لل�سبي الذي يقرتب، ولقطة مقربة ليده وهو يدخل 

اعتقد  للكلب.  لقطة  تتبعها  الباب،  ويغلق  املنزل 

كيارو�ستامي اأنه لو الُتقطت امل�ساهد الثلثة معًا 

التوتر.  من  نوعًا  وتخلق  اأعمق  تاأثريها  ف�سيكون 

اأخذت هذه اللقطة املوحدة اأربعني   يومًا لإمتامها، 

اأن تك�سري  وقد علق كيارو�ستامي فيما بعد قائًل 

امل�ساهد قد يعطل الإيقاع وحمتوى تركيبة الفيلم، 

وهو يف�سل اأن يتدفق امل�سهد كوحدة واحدة.

     وبخلف خمرجني اآخرين، مل يظهر كيارو�ستامي 

عن  الإخراجية  ع�سلته  با�ستعرا�س  اهتمام  اأي 

مطاردات  اأو  مفرطة  �سجار  م�ساهد  تقدمي  طريق 

عن  عو�سًا  وحاول،  �سخمة.  اإنتاجات  يف  معقدة 

هو  يراها  كما  الفيلمية  الج��واء  ا�ستخدام    ذلك، 

حديثه  معر�س  يف  قال  وكما  الفريدة.  بطريقته 

»مل  للفيلم:  �سناعته  لطريقة  م�سوره  روؤي��ة  عن 

اأتبع تقاليد �سناعة الأفلم التي تعود هو عليها«.

عندما  اأ�سلوبه  على  كيارو�ستامي  ا�ستقر        

ذلك،  ومع   .»Koker Trilogy  – كوكر  »ثلثية  �سنع 

الفيلم،  ل�سناعة  جديدة  اأ�ساليب  جتربة  تابع  فقد 

فالكثري من  اإخراجية متنوعة.  اأ�ساليب  م�ستخدمًا 

يف  ت�سويرها  مت   ،»Ten  – »ع�رشة  فيلمه  م�ساهد 

الذي  كيارو�ستامي،  بدون وجود  متحركة  �سيارة 

اكتفى باإعطاء اقرتاحات للممثلني عما �سيفعلونه، 

وهم  �سورتهم  ال�سقف  على  ك��ام��ريا  �سعت 
ُ
وو

يتحركون حول طهران. كانت الكامريا تلف وهي 

تلتقط وجوه النا�س خلل حتركهم اليومي املعتاد 

م�ستخدمة �سل�سلة من اللقطات املقربة جداً. 

تقدم �سينما كيارو�ستامي   تعريفًا جديداً خمتلفًا 

 اإعداد وترجمة: مها لطفي*

عبا�س كيارو�ستامي

ال ن�ستطيع �أن نقرتب من �حلقيقة �إال بالكذب

مرتجمة وكاتبة من لبنان *



للفيلم، بالن�سبة لأ�ساتذة الفيلم ك� »جام�سيد اأكرمي 

كيارو�ستامي،  حاول  فقد   .»Jamsheed Akrami  –
خلفًا للعديد من املخرجني املعا�رشين الآخرين، 

اأن يعيد تعريف الفيلم باأن يجرب امل�ساهدين على 

زيادة م�ساركتهم. كما اأنه جنح ب�سكل تدريجي يف 

مما  الأخ��رية،  ال�سنوات  يف  اأفلمه  حجم  تقلي�س 

ميحور التجربة الفيلمية من حماولة جماعية اإىل 

�سكل للتعبري الفني اأكرث نقاء واأ�سا�سية.

وكما قال كيارو�ستامي بالن�سبة لأ�سلوبه الفردي 

اأفلمي تتجه نحو نوع ما  يف التخفي�س: »كانت 

من التخفي�س، رغم اأن ذلك مل يكن اأبداً عن ق�سد. 

فقد مت اإخراج العنا�رش التي يجب اإخراجها. وهذا 

ما اأوحى به �سخ�س اأرجعني اإىل لوحات رامربانت 

وا�ستخدامه لل�سوء: بع�س العنا�رش ت�ساء بكثافة 

دَفع اإىل الوراء نحو 
ُ
ل بل ي

َ
هم

ُ
بينما البع�س الآخر ي

– ن�ستخرج عنا�رش نود  الظلمة. هذا �سيء نفعله 

الرتكيز عليها«.

�سينما  خ�سائ�س  اأح��د  الذاتية  املرجعية  تعترب 

Ste� – بران�سفورد »�ستيفن  ويوؤكد   كيارو�ستامي. 

phen Bransford« اأن اأفلم كيارو�ستامي ل تت�سمن 

مراجع ملخرجني اآخرين، بل تت�سمن ب�سكل وفري 

اأفلمه  اأن  بران�سفورد  ويعتقد  هو.  لعمله  مراجع 

فيلم  كل  م�ستمرة:  جدلية  ب�سكل  غالبًا  تف�سل 

يعك�س فيلمًا �سابقًا ويبدد غمو�سه ب�سكل جزئي. 

روائي غري  اأو  روائي   -  2

من  ملحوظة  درجة  كيارو�ستامي  اأفلم  تت�سمن 

اللتبا�س، مزيج غري عادي من الب�ساطة والتعقيد، 

قال  وكما  بالوثائقي.  الروائي  متزج  ما  وغالبًا 

كيارو�ستامي: »ل ن�ستطيع اأن نقرتب من احلقيقة 

اإل بالكذب.«

عن  حديثه  معر�س  يف  كيارو�ستامي،  قال  وقد 

قطعة  الفنان  ويخلق  »ي�سمم  للأفلم:  �سناعته 

اأو  النظريات  اأو  الأفكار  بع�س  جت�سد  اأن  متاأمًل 

امل�ساعر عرب حميطها / حميطه. وتنبع م�سداقية 

من  وح��اف��ظ،  روم��ي  ك���  العظام  الفر�س  �سعراء 

وذات  بطريقة جتعلها طازجة  مبنية  اأنها  حقيقة 

معنى بغ�س النظر عن الزمان واملكان والظروف 

اأثناء  قراءتها  يعني  – وهذا  تقراأها خللها  التي 

ممار�سة العرافة اأو بكل ب�ساطة كعمل اأدبي.«

الل  و  الروائي  بني  احل��دود  بو�سوح،  تت�ساءل، 

كتب  وعندما  كيارو�ستامي  �سينما  يف  روائ��ي 

 Jean�Luc – الفيل�سوف الفرن�سي »جان لوك نان�سي

Nancy« عن كيارو�ستامي، وبالذات فيلمه »احلياة، 

 ،«   …  Life, And nothing more  –  ... اآخر  �سيء  ول 

ناق�س اأن اأفلمه لي�ست روائية متامًا ول وثائقية 

متامًا. واأن هذا الفيلم لي�س متثيًل ول ريبورتاجًا، 

بل دليل اأو �سهادة اإثبات.

ل  �سيء  كل  اأن  اإل  تقرير،  مبثابة  يبدو  �سيء  كل 

ي�سل اإىل احلد املطلوب من حيث كونه رواية ملا 

هو وثائقي )قام كيارو�ستامي بت�سوير الفيلم بعد 

ب�سعة اأ�سهر من زلزال 1990(، وبالتايل فهو يعد 

ت�سوير   غري  لي�س مبعنى  »رواي��ة«:  وثيقة حول 

والدقيق  ج��داً  املحدد  باملعنى  واإمن��ا  احلقيقي، 

للتقنية، بفن بناء ال�سور. ذلك اأن ال�سورة يف كل 

مرة تفتح عاملًا ي�سع نف�سه فيه، ب�سكل غري حا�رش 

اأنه  ال�سيئة(.  )كما يف الأحلم والأ�سباح والأفلم 

وعلى  ومونتاج.  تقطيع  خلق،  عملية  اإىل  بحاجة 

اأنني  لو  كما  اإث��ب��ات،  �سهادة  فهو  الأ�سا�س  ه��ذا 

نظرت يومًا اإىل �سارعي الذي اأذرعه ذهابًا واإيابًا 

جديداً  �ساهداً  للحظة  اأخلق  اليوم،  مرات يف  ع�رش 

ل�سارعي.

– Close�Up«، م�ساهد  »لقطة مقربة  يت�سمن  مثًل 

من احلياة احلقيقية ملحاكمة رجل متهم بانتحال 

ولكي  ح��ال،  اأي��ة  وعلى  اأف���لم.  خم��رج  �سخ�سية 

الأبطال  اأقنع  فقد  الفيلم،  كيارو�ستامي  ي�سنع 

بينهم  حدثت  التي  امل�ساهد  م�رشحة  ب��اإع��ادة 

الأ�سلوب  هذا  وبينما  العتقال.  عملية  مت�سمنا 

اإعادة  ب�سبب  »الوثائقي«  ب�  الفيلم  ت�سمية  مينع 

م�رشحة الأحداث بني املخادع واملخدوعني، فاإن 

كيارو�ستامي يثري اأ�سئلة حول �سلحية ودللة ما 

الفعليون  امل�ساركون  هم  لأنهم  امل�ساهدون  يراه 
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وهذا  املجرمني،  حمكمة  يف  ثلت 
ُ
م م�رشحية  يف 

ي�سري على امل�ساهدين باأن اإعادة التمثيل هذه هي 

جزء من احلياة احلقيقية لهوؤلء النا�س، خا�سة اأن 

املهتمني  من  كانوا  خدعها  التي  والعائلة  املقلد 

التمثيل  اإع��ادة  كانت  واإذا  ال�سينما.  يف  بالعمل 

هذه  يف  فهو  »الإث��ب��ات«،  من  نوعا  تت�سمن  هذه 

اأقل لأنهم يظهرون لنا ما حدث واأدى اإىل  احلالة 

يف  �سهوداً  امل�ساهدين  كون  من  اأكرث  العتقال، 

احلقيقة ق�سة  يتابعون يف  املمثلون  م�سهد حيث 

مواجهتهم و / اأو م�ساحلتهم.

عن  الفكرة  ه��ذه  نان�سي،  ل��وك  جل��ان  بالن�سبة 

ال�سينما كاإثبات اأكرث منها توثيق اأو تخيل، ترتبط 

مع  كيارو�ستامي  بها  يتعامل  التي  بالطريقة 

احلياة واملوت:

اأنها  وامل���وت.  احلياة  مبالة  ل  يقاوم  ال��وج��ود 

بحد  متثل  امليكانيكية،  »احلياة«  متجاوزة  حتيا 

ذاتها مرثيتها وفرحتها اخلا�ستني. ت�سبح �سكًل 

موجودة  لكنها  ال�سور،  يف  تتغرب  ل  و�سورة. 

هناك: ال�سور هي دليل وجودها، هدف تاأكيدها. 

الفيلم   هذا  فكرة  يل  بالن�سبة  – التي  الفكرة  هذه 

»احلياة، ول �سيء اآخر...« – هي فكرة �سعبة، رمبا 

تكون الأكرث �سعوبة. اإنها فكرة بطيئة، دائما يف 

الطريق، تدفع طريقًا لي�ستحيل فكرة بحد ذاته. اإنها 

ت�سبح  فكرة، بحيث  ت�ستحيل  ال�سور بحيث  تدفع 

دليًل على هذه الفكرة – ولي�س ل� »متثيلها«.

واملوت  احلياة  تقدمي  من  اأك��رث  يفعل  اأن  بهدف 

والعميقة  احلتمية  الطريقة  وليربز  كنقي�سني، 

كيارو�ستامي  ابتكر  فقد  فيها،   يتداخلن  التي 

�سينما تقوم باأكرث من اأن تقدم للم�ساهد »حقائق« 

اأي مادة خداع. لأن  بب�ساطة  لي�س فيها  توثيقية، 

»الوجود« يعني اأكرث من جمرد احلياة. اإنه اإ�سقاطي 

يحتوي على عن�رش تخيلي ل ميكن اختزاله، ولكن 

باملوت.  ملوث  فهو  احلياة،  من«  اأكرث  »كونه  ب� 

وبهذا يعطي نان�سي تف�سرياً ملقولة كيارو�ستامي 

باأن الكذب هو الطريق الوحيد اإىل احلقيقة.

املوت و  احلياة  موا�سيع   -  3

تلعب كل من مو�سوعات احلياة واملوت ومفاهيم 

اأعمال  يف  اأ�سا�سيًا  دوراً  وال�ستمرارية  التغري 

نرى  كوكر«،  »ثلثية  يف  فمثًل،  كيارو�ستامي. 

وقوة  والدمار،  املوت  م�ستمرة يف وجه  قوة حياة 

الفيلم  يقع  املوت.  ويتحدى  ليقهر  الإن�سان  مرونة 

طهران  يف  حدثت  التي  الأر�سية  الهزة  اأعقاب  يف 

التي  الأهمية  1990.  عرب كيارو�ستامي عن  عام 

وبالذات يف  اأفلمه،  املو�سوعات يف  حتتلها هذه 

بعد  اأخرجه  الذي  اآخ��ر...«  �سيء  ول  »احلياة،  فيلم 

الكارثة بفرتة ق�سرية:

اآخ��ر...«، يف   اإنه فيلم مهم جداً، »احلياة، ول �سيء 

ر يف الفيلم كان من وحي رحلة ق�سرية 
ِّ
و

ُ
اأن ما �س

 50،000 وف��اة  م��ن  اأي���ام  ثلثة  بعد  بها  قمت 

لدوا 
ُ
�سخ�س. بالن�سبة للناجني، كان الأمر كاأنهم و

من جديد، بعد اأن جربوا املوت حولهم. وقع الزلزال 

من  كان  ولذلك  �سباحًا،  اخلام�سة  اأو  الرابعة  يف 

املحتمل اأن ميوت اجلميع، وكان بقاوؤهم على قيد 

كمخرج  نف�سي  اأر  مل  ولذلك  عر�سيًا.  اأم��راً  احلياة 

كمراقب  اأي�سًا  واإمن��ا  الإط��ار،  هذا  يف  فقط  اأف��لم 

كم عليهم باملوت. كان لذلك تاأثري 
ُ

للنا�س الذين ح

املوت  فكرة  اأ�سبحت  احلني  ذلك  ومنذ  علي،  كبري 

واحلياة مكررة يف اأفلمي.
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من  العديد  يف  مهمًا  دوراً  النتحار  مو�سوع  لعب 

اإيذاء  الرغبة يف  اأن  اإنه يظهر كيف  الأوىل.  اأفلمه 

مل�ساعدة  ملحة  وحاجة  اإن�سانية  يقابلها  النف�س 

احلياة  ق��وة  ويو�سح  امل��وت.  وج��ه  يف  الآخ��ري��ن 

امل�ستمرة وتفوقها على املوت.

وهن   »The Taste of Cherry  – الكرز  »طعم  ويك�سف 

الكبرية لها.  القيمة  احلياة ويركز ب�سكل بليغ على 

بديع، مواطن طهراين يف منت�سف العمر تظهر عليه 

بوادر ال�سحة اجليدة والغنى )يلعب دوره هومايون 

اأط��راف  يجوب   ،)Homayoun Ershadi  – اإر���س��ادي 

املدينة يف �سيارته ال� »رينج روفر«  حماوًل اإيجاد 

�سخ�س غريب لي�ساعده يف النتحار. حمادثات يف 

باإيجابية احلياة  اأنا�س تقنعه تدريجيًا  طريقه مع 

وغلوتها: من  اجلندي الكردي ال�ساب الذي يفزعه 

متو�سط  الإكلرييكي  الأفغاين  اإىل  املخيف،  الطلب 

التعاطف  بطريق  بديع  ثني  ي�ستطع  مل  الذي  العمر 

يعمل  الذي  الرتكي  احليوانات  حمنط  اإىل  الديني، 

على  يوؤكد  وال��ذي  الطبيعي  للتاريخ  متحف  يف 

روعة الطبيعة – طعم الكرز – ك�سبب رئي�سي لكي 

ل يزهق الإن�سان حياته. يثري كيارو�ستامي تركيزاً 

بدرجة عالية على خمتلف عنا�رش احلياة.

�سوداء  �سا�سة  تربز  قربه،  اإىل  البطل  ي�سل  عندما 

النهاية  لتلك  النهاية  لكن  الرمزي.  موته  تعرب عن 

وال��ذي  ذل��ك،  يلي  ال��ذي  الفيديو  اأح��داث  تقو�سها 

ظهر املمثل الذي يلعب دور بديع ي�سعل �سيجارة، 
ُ
ي

احلياة  يرتاحون.  الفيلم  يف  العاملني  وجمموعة 

ت�ستمر، مرة اأخرى، ولكن بعيداً عن ال�سا�سة.

�سوف  »ال��ري��ح  فيلم  ط��وال  امل��وت  رم��وز  تتكاثر 

حتملنا – The Wind Will Carry Us« مب�ساهد يف باحة 

والأجداد  العجوز،  لل�سيدة  املرتقبة  الوفاة  مقربة، 

�سابق.  م�سهد  يف  ف��رزاد  �سخ�سية  تذكرهم  الذين 

يف  النظر  لإعادة  بامل�ساهد  تدفع  البتكارات  هذه 

الغري  الوجود  ومفهوم  الثانية  احلياة  متغريات 

الفتتاحي  امل�سهد  يف  لفرزاد  بهزاد  يقول  مادي. 

اأ�سباحها.  لها  كالأ�سخا�س  ال�سيارات  اأن  للفيلم، 

 – الفيلم  هذه املقولة حتدد ثيمة العمل ومو�سوع 

ال�سبح.  لتتخلى عن  العجوز  ال�سيدة  ينتظران  اإنهما 

ال��روح،  ماهية  يف  يفكر  ب��اأن  مطالب  وامل�ساهد 

كيارو�ستامي،  قال  املوت.  بعد  لها  يح�سل  وماذا 

الأ�سئلة  طرح  هي  وظيفته  اأن  للفيلم،  مناق�سة  يف 

ولي�س البحث عن اإجابات لها. يوؤكد كيارو�ستامي 

اأن على امل�ساهدين اأن يقرروا باأنف�سهم.

يعتقد بع�س نقاد ال�سينما اأن جتمع م�ساهد ال�سوء 

مقابل الظلم يف قواعد اأفلم كيارو�ستامي »طعم 

�سوف  »الريح  و   »The Taste Of Cherries  - الكرز 

الوجود  يقرتح   »The Wind Will Carry Us-حتملنا

واملوت  اللنهائية  باحتمالتها  للحياة  الثنائي 

اإن�سان. عندما يدخل  اأي  كلحظة حقيقية يف حياة 

 The-حتملنا �سوف  »الريح  فيلم  يف  الأول  املمثل 

ل�  ق�سيدة  ين�سد  الظلمة  يف   »Wind Will Carry Us

– Forough Farrokh Zad« متثل  زاد  فاروخ  »فوروغ 

مظلمة  حلظة  يف  واحلياة  لل�سوء  وتوقه  حنينه 

ميتة.

اإذا ما جئت اإىل منزيل، يا عزيزي،

     اح�رش يل  م�سباحًا ونافذة

     حتى اأ�ساهد اجلمع يف ال�سارع ال�سعيد

 – اأفريقيا  ج  ب  »اأ  كيارو�ستامي  لفيلم  بالن�سبة 

 2001 عام  كمبال  يف  اأخرجه  الذي   »ABC Africa

 – اأن��درو  »جيوف  قال  الإي��دز،  وباء  انت�رش  عندما 

الأربعة  كاأفلمه  الفيلم،  »ه��ذا  اأن   »Geof Andrew

ال�سابقة، لي�س عن املوت بل احلياة واملوت: كيف 

يتوا�سلن، وما هو الت�رشف الذي نتبناه بالن�سبة 

حلتمية تكافلهما...« 

الب�سرية وال�سمعية التقنيات   -  4

ما مييز اأ�سلوب كيارو�ستامي هو ا�ستخدامه اللقطات 

الطويلة، كما يف امل�ساهد اخلتامية يف »احلياة، ول 

اأ�سجار  و »عرب   ،»Life and nothing more- اآخر �سيء 

يتق�سد  حيث   ،»Through The Olive Trees–الزيتون

اإبعاد امل�ساهدين ج�سديا عن ال�سخ�سيات لي�ستدعي 

الكرز  »طعم  يتقطع  كما  قدرهم.  على  النعكا�س 

Taste of Cherry« بلقطات من هذا النوع، مبا يف   –
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بديع  ل�سيارة  الروؤو�س  فوق  بعد  عن  لقطات  ذلك 

النتحاري وهي تتحرك عرب التلل، اأثناء حتاوره 

اجل�سدي  البعاد  تقنية  وتناظر  ركابه.  اأح��د  مع 

احلوار، الذي يظل دائمًا يف املقدمة. هذا الن�سهار 

اإليه كطريقة خللق ت�سويق  بني البعد والقرب ينظر 

يف اأكرث اللحظات دنيوية، كتواجد امل�سافة اخلا�سة 

الطبيعية  املناظر  من  لوحات  ت�سوير  اأو  والعامة، 

عرب نافذة ال�سيارة.

ال�سورة  وبني  والتقارب،  البعد  بني  العلقة  هذه 

وال�سوت تبدو حا�رشة اأي�سًا يف امل�سهد الفتتاحي 

 The Wind will Carry  – حتملنا  �سوف  »الريح  لفيلم 

علقة  البداية  منذ  كيارو�ستامي  ي�سكل  حيث   .»Us

الكامريا  تتحرك  وال�سوت.   ال�سورة  بني  جدلية 

تلف  وهي  اللندروفر  ل�سيارة  طويلة  لقطات  يف 

اإىل  مقربة  لقطات  نحو  اجلبل  ممرات  عرب  طريقها 

حدها الأق�سى لبطل الفيلم. ويف نف�س الوقت يقدم 

كيارو�ستامي م�ساحة ممتدة �سمعيًا تتجاوز بعيداً 

حتى  حلظة،  اأي��ة  يف  روؤيته  امل�ساهد  ي�ستطيع  ما 

املو�سوع  من  مبعدة  على  الكامريا  تبقى  عندما 

املوجود على ال�سا�سة.

تتجاوز  متعددة  م�ساحات  كيارو�ستامي  يخلق 

ال�سوت  �رشيط  املرئية عن طريق جتزئة  امل�ساحة 

تغرد،  اأخرى مثل ع�سافري  اأ�سوات  يت�سمن  بحيث 

التليفونات  مثل  اإلكرتونية  اأجهزة  تنبح،  كلب 

وهو  الأث��ري.  عرب  الزاعقة  والراديوهات  اخلليوية 

ي�سعى اإىل تو�سيع اإطار عامل اأفلمه بطريق الإ�سارة 

اإىل �سخ�سيات ل يراها امل�ساهد ول ي�سمعها.

هذه  مثل  اأن  اأن��در���س��ون  ج.  »مايكل  ناق�س  وق��د 

ح�سور  ب��دون  للح�سور  املو�سوعية  التطبيقات 

بالطبيعة  للمعرفة  معاجلتنا  على  ت�سيطر  فعلي 

من  ر 
ّ
ي�سو الذي  اجلغرايف  الإطار  �سمن  والف�ساء 

خلله العامل. يظهر ا�ستخدام كيارو�ستامي لل�سوت 

وال�سورة عاملًا يتجاوز ذلك املرئي و/اأو امل�سموع. 

الزمان  تقل�س  على  تركز  اأنها  اأندر�سون  ويعتقد 

والف�ساء وترابط العامل املعا�رش.

 »Ben Zipper – ويعتقد الناقد ال�سينمائي »بن زيرب 

يف  وا�سح  الطبيعة  كفنان  كيارو�ستامي  عمل  اأن 

العديد  اجلافة عرب  للتلل  البعيدة  للقطات  تكوينه 

للمواقع  ا�ستخدامه  اأن  اإىل  وي�سري  اأف��لم��ه.  من 

الريفية وامل�ساهد البعيدة يذكر ب�اهتمام »�سوهراب 

الطبيعية  باملناظر   »Sohrab Sepehri  – �سيبيهري 

 – »جولي�ستانيه  ك�  �سعره  يف  وا�سحًا  يبدو  كما 

املناطق  مع  ال�ساعر  يتعامل  حيث   ،»Golestaneh

الريفية بواقعية فيك�سبها هالة �سعرية.

واخليال ال�سعر   -  5

Ahmad Karimi�  – كرميي-حقاق  »اأحمد  ويناق�س 

مظاهر  اأح��د  اأن  مرييلند  جامعة  من   «  Hakkak

اأ�سلوب كيارو�ستامي ال�سينمائي قدرته على التقاط 

�سمن  �سعريًة  �سوراً  وخلقه  الفار�سي  ال�سعر  روح 

منزل  »اأين  فيلميه  يف  لأفلمه.  الطبيعية  املناظر 

�سديقي؟ - Where Is The Friend’s House?« و«الريح 

�سوف حتملنا-The Wind will Carry Us » يتلى ال�سعر 

في�سيء  الفيلم  يف  مبا�رشة  الكل�سيكي  الفار�سي 

وهذا  بينهما.  احلميم  والرت��ب��اط  الفنية  ال�سلة 

بدوره يعك�س العلقة بني املا�سي واحلا�رش، بني 

ال�ستمرارية والتغيري.

يف عام 2003 اأخرج كيارو�ستامي فيلمه »خم�سة 

اأي  على  يحتوي  ل  �ساعري  روائي  فيلم   .»Five  –
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من  الفيلم  يتاألف  اإطلقًا.  ال�سخ�سيات  بني  حوار 

للمناظر  لوحدها  ماأخوذة  مطولة  لقطات  خم�س 

 Caspian  – كا�سبيان  »بحر  �سفاف  على  الطبيعية 

ق�س�سي  خط  ينق�سه  الفيلم  من  وبالرغم   .»Sea

 »Geoff Andrew  – اأن��درو  »جيوف  اأن  اإل  وا�سح، 

يناق�س اأن الفيلم هو »اأكرث من جمرد �سور جميلة، 

اإذا جمعناها بالرتتيب فاإنها ت�سكل نوعًا من قو�س 

�رشد مطلق اأو عاطفي، يتحرك ب�ساعرية من الفراق 

والعزلة نحو املجتمع، من احلركة نحو ال�ستقرار، 

من مقاربة ال�سمت اإىل ال�سوت والغناء، من ال�سوء 

اإىل الظلمة ومن ثم اإىل ال�سوء مرة اأخرى، وينتهي 

باإ�سارة اإىل اإعادة الولدة والتجديد.«

الب�ساطة  وراء  املخفي  اخلداع  درجة  يلحظ  وهو 

اليومية  الدقائق  التقاط  عند  لل�سورة  الظاهرية 

النا�س  فتتك�رش؛   الأم��واج  تذروها  خ�سب  قطعة   .

جمموعة  البحر؛  ر�سيف  على  الهوينى  تتم�سى 

البط  يتنقل  بينما  املياه  حافة  عند  تتجمع  كلب 

عرب الإطار؛ بركة ماء يتم ت�سويرها ليًل مب�ساحبة 

�سوت عا�سفة و نقنقة �سفادع تك�رش ال�سكون.

التي  كيارو�ستامي  عبا�س  ف��ن  خ�سائ�س  اأح��د 

لي�سوا على دراية  الكثريين ممن  بقيت ع�سية على 

بها  يحول  التي  الطريقة  هي  الفار�سي،  بال�سعر 

وهذه  �سينمائية،  ت�ساوير  اإىل  ال�سعرية  ال�سور 

ت�ستعيد  التي  اأفلمه  يف  جدا  وا�سحة  اخلا�سية 

ن�سو�س خا�سة من ال�سعر الفار�سي ب�رشاحة اأكرث 

اأو اأقل )مت�سمنة عناوين تلك الأفلم(: »اأين منزل 

»الريح   ،  »?Where is The Friend’s Home - سديقي؟�

�سوف حتملنا - The Wind Will Carry Us«. ال�سخ�سيات 

لل�ساعر  ق�سائد  اأ�سا�سي  ب�سكل  تتلو  الرئي�سية 

Omar Khayy� – اخليام »عمر  الكل�سيكي   الفار�سي 

am« اأو ل�سعراء الفر�س املحدثني »�سهراب �سيبيهري 

 Forough – و»فوروغ فاروخزاد »Sohrab Sepehri –
الأكرث �ساعرية يف فيلم  اللحظات  Farrokhzad«.اأحد 

»الريح �سوف حتملنا – The Wind Will Carry Us«، هي 

لقطة طويلة حلقل حنطة تتماوج �سنابله الذهبية، 

مير عربه الطبيب م�سحوبا مبخرج الفيلم، يركبان 

مع  وجتاوبًا   ملتٍو.  طريق  على  البخارية  دراجته 

تعليقه اأن العامل الآخر مكان اأف�سل من هذا املكان، 

يتلو الطبيب هذه الق�سيدة للخيام:

     يعدونا باحلور العني يف اجلنة

     ولكنني اأقول النبيذ هو الأف�سل

     خذ احلا�رش بدًل من الوعود

�سمع اأكرث رخامة من بعيد.
ُ
     الطبل ي

على اأي حال، فاإن اجلماليات التي تدخل يف ال�سعر 

مما  بكثري  اأكرث  وا�ستخدمت  الزمن  يف  بكثري  اأبعد 

تكييف  م�سائل  عن  وبعيداً  الأمثلة.  هذه  تظهره 

ما  كثرياً  كيارو�ستامي  فاإن  الفيلم،  لأجل  الن�س 

يبداأ باإرادة ت�سميمية لإعطاء جت�سيد نظري لبع�س 

تكوينات ال�سور اخلا�سة يف ال�سعر الفار�سي، �سواء 

الكل�سيكي اأو املعا�رش، وغالبًا ما ينتهي بالإعلن 

الوجود  اأكرب وهو وحدانية علم  عن موقف فل�سفي 

يف ال�سعر والفيلم.

الأدب  ق�سم  – Sima Daad« من  دعد  »�سيما  وت�سعر 

اخللقة  امليزة  اأن  وا�سنطن،  بجامعة  امل��ق��ارن 

لكيارو�ستامي يف تكييف �سعر »�سهراب �سيبيهري 

For�  – زاد  فاروخ  »ف��وروغ  و   »Sohrab Sepehri – 
الن�سي:  التحويل  ough Farrokh Zad« يتجاوز نطاق 

التكييف يعرف حتويل ن�س �سابق اإىل ن�س جديد. 

من  نظرية  مملكة  اإىل  ي�سل  كيارو�ستامي  تكييف 

التكييف باأن يو�سع حدوده من التنا�س املمكن اإىل 

العام الكامن.

الروحانية  -  6

اإن �سور كيارو�ستامي ال�سوتية املعقدة ومقارباته 

املخرجني  مع  عدة  مقارنات  اإىل  اأدت  الفل�سفية 

 Andrei  – تاركوف�سكي  »اأن��دري��ه  مثل  ال�سوفيني 

 .»Robert Bresson بري�سون–  »روبرت  و   »Tarkovsky

وبغ�س النظر عن الختلفات الثقافية احل�سارية، 

كيارو�ستامي  عن   الغرب  يف  كتب  ما  معظم  فاإن 

املخرجني،  ل��ه��وؤلء  امل���وازي  ك��الإي��راين  ي�سعه 

الروحانية  و�ساعريته  العاملي  مت�سكه  لف�سيلة 

بني  م��وازاة  ير�سم  والبع�س  الأخلقي.  والتزامه 
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والأفكار  كيارو�ستامي  اأف��لم  يف  ال�سور  بع�س 

غري  اأف��ك��اراً  تعك�س  ما  كثرياً  واأفلمه  ال�سوفية. 

مادية مثل الروح وما بعد احلياة. وعلى اأية حال، 

الروحانية بحد ذاتها، تبدو متناق�سة  الفكرة  فاإن 

اإذا افرت�سنا  يف بع�س الأحيان مع املحيط نف�سه، 

الغيبي.  مع  لتتوا�سل  داخلية  و�سائل  اأنها ل متلك 

وقد ناق�س بع�س منظري الأفلم اأن »الريح �سوف 

حتملنا – The Wind Will Carry Us« يوفر قالبًا ي�ستطيع 

من خلله املخرج اأن يتوا�سل مع احلقائق الغيبية. 

الذي  الآخر  مع  احلوار  عرب  والتقدمي  الإطار  حدود 

ل ميثل ج�سديا، ت�سبح ا�ستعارة للعلقة بني العامل 

منف�سلني  موجودين  يكونون  قد  الذين  والآخرين 

املوجود،  امل�سهد  م�ساحة  حتديد  خلل  من  عنه. 

يو�سع كيارو�ستامي م�ساحة الفن.

يف   2000 العام  يف  كيارو�ستامي  �سئل  عندما 

اإذا ما كان هناك  الفيلم،  تعليق على  مقابلة حول 

املوجة،  نف�س  على  يعملون  رمبا  اآخرين  خمرجني 

 »Hou Hsiao�hsien – اأ�سار اإىل »هو ه�سياو –ه�سيني

كاأحد هوؤلء، ثم قال:

عن  تف�سلني   »Tarkovsky  – »تاركوف�سكي  »اأعمال 

راأيتها  التي  الأف��لم  اأك��رث  وهي  املادية،  احلياة 

روحانية. وما قام به »فيلليني- Fellini« يف بع�س 

اأجزاء اأفلمه م�ستقدمًا احلياة احللم، اإنه يفعل ذلك 

Theo Ange� –  اأي�سًا. و يف  اأفلم  »ثيو اأجنلوبولو�س

lopoulos« جتد هذا النوع من الروحانيات يف بع�س  

يجب  والفن  ال�سينما  اأن  اأعتقد  عمومًا،  الأحيان. 

ياأخذاننا  اليومية،  احلياة  عن 
ً
بعيدا  ياأخذانا  اأن 

من    هي  اليومية  احلياة  اأن  رغم  اأخ��رى،  حالة  اإىل 

اأطلقت هذه الرحلة.« 

وقد اأثريت اختلفات يف الراأي حول هذه املناظرة. 

فبينما كانت الغالبية العظمى من الكتاب الناطقني 

 »David Sterritt �سرتيت–  »ديفيد  مثل  بالإجنليزية 

Alber� –  وبروفي�سور الأفلم الإ�سباين »األربتو اإلينا

to Elena« قد ف�رشوا هذه الأفلم كاأفلم روحانية، 

Da� – اأن بع�س النقاد مبا فيهم »ديفيد وال�س  اإل 

مل    »Hamish Ford  – فورد  »هامي�س  و   »vid Walsh

يوافقوا على ذلك.

الرقمية امل�سغرة  وال�سينما  كيارو�ستامي   -  7

ع��ن��د ب��داي��ة ال��ق��رن احل����ادي وال��ع�����رشي��ن، ق��رر 

كيارو�ستامي اأن ينتقل من اإنتاج 35 مم اإىل الفيديو 

كان  التقنية  هذه  فيه  ا�ستخدم  فيلم  اأول  الرقمي. 

ت�سكيله  مت  الذي   ،»ABC Africa  – ج–اأفريقيا  ب  »اأ 

فيديو  ت�سوير  اآلت  خللها  ا�ستخدمت  لقطات  من 

البحث  اأجل  من  اأ�سا�سًا  املادة  جمعت  وقد  رقمية، 

ال�سينما الرقمية، قال  اإىل  وال�ستطلع. وبالإ�سارة 

اأي  متناول  يف  الرقمي  »الفيديو  كيارو�ستامي: 

اإن�سان، مثل القلم اجلاف. واأجتا�رش على التنبوؤ اأنه 

خلل الع�رش �سنوات القادمة �سرنى انفجاراً وا�سعًا 

لتاأثري  كنتيجة  الأف���لم  ب�سناعة  الهتمام  من 

ABC Af� – –اأفريقيا  »اأ ب  فيلم  جالفيديو«. وحول 

rica« الت�سجيلي، قال كيارو�ستامي: »الخراج كان 

الخراج  بهذا  واأعني  ق�سد،  بدون  وملغيًا  عفويًا 

امل�سطنع والتقليدي«.  

 »10  –  10« كيارو�ستامي  عبا�س  فيلم  ك��ان 

ليخرج  الرقمية  الكامريا  خللها  ا�ستخدم  جتربة 

اإىل  كامريات  كيارو�ستامي  ربط  عمليًا.  املخرج 

باأن  للممثلني  �سمح  ثم  ال�سيارة  يف  القيادة  لوحة 

بالتمثيل. مل يكن هناك جمموعة عمل يف  يقوموا 
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ال�سيارة، وكذلك مل يوجد خمرج. لي�س هناك حركة 

كامريا بخلف حركة ال�سيارة التي حتملها. وهناك 

الجتاه  هذا  واملونتاج.  القطع  من  ميكن  ما  اأق��ل 

التي  الرقمية،  امل�سغرة  ال�سينما  نحو  هو  اجلديد 

تعرف ميزانية-م�سغرة ل�سناعة الفيلم تتلزم مع 

النتاج الرقمي.

 »10  –  10« فيلم  يف  والتنوع  التكرار  النمطية، 

)2000(

كليفيلد  »ماثيو  املخرج  قاله  ما  اإىل  بالإ�سارة 

مع  كيارو�ستامي  عمل  فاإن   ،»Matthew Clayfield  –
مما  لل�سينما  فائدة  اأكرث  يكون  قد  الرقمي  الفيديو 

ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  ولكنه،  ال�سينما،  قبل  ملا  هو 

اأن  ي�ستطيع  لديه كامريا  اأي واحد  اأنه عمليًا  يثبت 

فيما  م�ستحيلة  كانت  بطرق  الفني  لل�سكل  ي�سيف 

ور�سة  كيارو�ستامي  اأدار   2005 عام  يف  م�سى. 

عمل حول �سناعة الفيلم الرقمي يف »مدر�سة لندن 

للفيلم – London Film School«، حيث اأبدى حتفظات 

الرقمية. »اإن فيلمي »10-10«دخل  ال�سينما  على 

عامه الثاين«. و�رشح لطلب الور�سة، »واليوم ل�ست 

وا�سحًا  �سار   ]...[ الرقمية.  بالتكنولوجيا  منبهراً 

اأن عدداً قليًل فقط يعرفون عمليًا كيف  يل موؤخراً 

ي�ستعملونه ب�سكل منا�سب.«

]للفيديو   اأفقد حما�سي  بداأت  وا�ستطرد قائًل، »لقد 

اأو اخلم�س �سنوات املا�سية،  الرقمي[ خلل الأربع 

ب�سكل اأ�سا�سي لأن تلميذ الأفلم الذين ي�ستخدمون 

ينتجوا، حقيقة،  الأيام مل  الرقمي يف هذه  الفيديو 

ولذلك  املب�سطة،  اأو  املزيفة  الأ�سياء  غري  �سيء  اأي 

الرقمي  الفيديو  مميزات  من  بالرغم  �سكوكي.  لدي 

اأن  ي�ستخدمونه  الذين  على  ا�ستعماله،  و�سهولة 

ا�ستخدام  يتطلبها  التي  احل�سا�سيات  اأوًل  يفهموا 

املحيط«.

الأوىل لعبا�س  الأفالم  قلب  يف  املفارقة   -  8
كيارو�ستامي 

Experi�  – »جتربة الق�سري  الت�سويري  فيلمه   يف 

يف  ال�سورة  �سناعة  كيارو�ستامي  ي�سع   »ence

منت�سف احلركة برتكيزه على امل�ساعب والرغبات 

ت�سوير.  ا�ستوديو  يف  يعمل  ملراهق  الرومان�سية 

الفن وعمل كم�سمم جرافيكي  در�س كيارو�ستامي 

يف  اأف��لم��ًا  ي�سنع  ب��داأ  وق��د  اإع��لن��ات.  وكمخرج 

1970 حتت رعاية وكالة حكومية )مركز التطوير 
الفكري للأولد وال�سباب - كانون(، ل يزال قائما 

حياة  على  تركز  تربوية،  اأفلمًا  كانت  الآن.  حتى 

اأن  يفرت�س  التي  واملهارات  ون�ساطاتهم  الأولد 

 ،»Toothache  – الأ�سنان  »وج��ع  )فيلم  يتقنوها. 

يعلم العناية ال�سحية بالأ�سنان بينما يعطي فيلم 

الأل��وان  بني  التمييز  يف  در�سًا   »Colors-الأل����وان«

وت�سميتها(. وكنتيجة لذلك، فقد كان لكيارو�ستامي 

تدريب  ف��رتة  جيله:  خمرجي  ب��ني  ف��ري��دة  جتربة 

مهنية. معظم املخرجني املعا�رشين بداأوا ب�رشعة 

بو�سع اأ�سمائهم على فيلم روائي اأول اأو ثان، بينما 

ا�ستغل وكاأنه  فقد  ذلك.  نقي�س  كيارو�ستامي كان 

ال�سامتة،  ال�سينما  ا�ستوديو من فرتة  اأفلم  خمرج 

ما  مع  بالتدريج،  واأفكارا  واأهدافا  اأ�ساليب  يطور 

اإىل  اأن يحول هذا كله  يتبع ذلك من مهارات، قبل 

اثني ع�رش  اأكرث من  العمل. �سنع  كتلة �سخمة من 

فيلمًا ق�سرياً وجمموعة من الأفلم الروائية قبل اأن 

 Where Is The Friend’s - ي�سنع »اأين منزل �سديقي؟

House » عام 1987، والذي اأك�سبه �سهرة عاملية.

والعديد من اأفلم كيارو�ستامي الباكرة �سنعت قبل 

للرقابة  وتعر�ست  الإيرانية(  )الثورة   1979 عام 

ال�سيا�سية التي �سادت اأثناء حكم ال�ساه، اإل اأنها مل 

تواجه املنع الذي فر�سه النظام اجلديد. اإنها تظهر 

غطاء  يلب�سن  الن�ساء  بع�س  حيث  متنوعة،  طهران 

بحرية  ويناق�سون  يفعلن.  ل  والأخ��ري��ات  للراأ�س 

اأو�سع ويظهرون علقات بني الرجال والن�ساء، مثل 

Experi�  – »التجربة تعقيداً  الق�سرية  اأفلمه   اأكرث 

ence« من عام 1973. 

من  ع�رش  الرابعة  يف  �سبي  ق�سة  الفيلم  يحكي 

العمر يعمل م�ساعداً يف ا�ستديو ت�سوير. ق�سة حيث 

منها هو يف  على دخل  واحل�سول  ال�سور  �سناعة 

�سلب احلدث، الذي يت�سع بتنوع عرب املدينة ليظهر 
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م�ساعر خمفية من �ساأنها اأن تن�سط احلياة اليومية.

لل�ساب  اليومي  العمل  بتوثيق  كيارو�ستامي  يقوم 

اإىل  والنظافة  ال��ن��وم  ب��ني  ي���رتاوح  ج���اد،  ب�سكل 

مع  الفعلي  عمله  ذلك  يف  مبا   - العمل  تفا�سيل 

النظام  جانب  اإىل  وطباعتها  النيجاتيف  اأف��لم 

عليه  يفر�سها  التي  املتعبة  واخلدمات  القا�سي 

اأقدام رئي�سه  رئي�سه يف العمل )م�سح الأر�س حول 

 - مبلولة  بقطعة  ال��درج  و�سطف  مكتبه،  وحت��ت 

قا�سية  بلقطة  مطوًل  كيارو�ستامي  يوثقها  مهمة 

العمل(.  م�سقة  م�سور  ب�سكل  تنقل  الراأ�س  فوق  من 

وي�سكن  خانق.  وبرف�س  بالعمل–  مليء  الفيلم 

الولد امل�سكني يف ال�ستديو اأي�سًا، يغ�سل �رشابه يف 

جتوله  وخلل  رئي�سه.  مكتب  على  وينام  املغ�سلة 

للعمل يف املدينة تلتقطه عينا فتاة من جوار ثري 

يريد اأن يلفت انتباهها، فيلب�س بذلة ويلمع حذاءه 

الأحذية  ملمع  عمل  اأي�سًا  الفيلم  )وي�سور  املمزق 

الطبقية،  الفروقات  كيارو�ستامي  ي�سور  ال�ساق(. 

انت�سار عمالة الأولد )كما نراه يف دكاكني اأخرى 

عرب املدينة(، �سياع فر�س التعليم، ق�سوة الأغنياء 

ال�سائدة، ال�سعوبات احلياتية التي ترافق كل ذلك، 

كل  حتت  املخفية  املكبوتة  الرومانتيكية  والرغبة 

هذا.

والإيحاء  العام،  الت�سوير  من  التوثيقي  احلد  هذا 

امل�ساهد  بع�س  يف  ال�سا�سة  عن  بعيدة  مب�ساحات 

من »التجربة – Experience«، التي مثًل تت�سكع عند 

تتابع  اأو  واملخارج،  املداخل  مراقبة  بناء  مدخل 

بعيدة.  �سبابيك  عرب  تف�سيلية  اأج��زاء  يف  احلركة 

هي  و  املكررة،  عمله  خ�سائ�س  اإحدى  كانت  هذه 

تبدو ب�سكل اأكرث تاأثرياً يف فيلم مرافق »بذلة عر�س 

A Wedding Suit«،  حيث يفر�س على �سبي فقري   –
يعمل م�ساعداً خلياط، اأن يعري بذلة مو�سى عليها، 

يف  فتاة  على  ليوؤثر  يرتديها  اأن  يريد  اآخر  ملراهق 

موعد بينهما.

جرافيكي  كفنان  كيارو�ستامي  خلفية  تت�سدر 

التي  الوثائقية،  لل�سور  ال�سارخة  ت�سكيلته 

مايكل  لأف��لم  الب�رشية  بالنعكا�سات  تذكرنا 

 .N.U الق�سري  الفيلم  اأنطونيوين املبكرة )مثل  اأجنلو 

I Vinti(. يتجاوز كيارو�ستامي ذلك  والفيلم الروائي 

القدرة  بح�سا�سية تبدو متجذرة يف املونتاج، مثل 

على الو�سول اإىل التنوع عرب التكرار. يف الوثائقي 

»عزيزي املواطن -  Fellow Citizen«، انتاج 1983، 

ملنع  جديد  بقانون  م��رور  �رشطي  ال��ت��زام  ح��ول 

بهدف  طهران  �سوارع  بع�س  يف  ال�سيارات  مرور 

الب�رشي  التكرار  يفر�س  املرورية،  الكثافة  منع 

لنوافذ  )لقطات  العناوين  اله�ستريي لعدد قليل من 

�سيارات، لقطات للظابط(، تتحول من جمرد اأحداث 

اإىل �سيمفونية مدينة. حيث تظهر بانوراما من حياة 

مدينة متخيلة باأقل الو�سائل واأكرثها ان�سباطًا.

اأعمال  قلب  يف  دائ��م��ًا  ال�سورة  �سناعة  كانت 

عام  الروائي  فيلمه  يف  البداية.  منذ  كيارو�ستامي 

البطل  يدخر   ،»The Traveler »امل�سافر–   1974
ليذهب   اأوتوبي�س  بطاقة  لي�سرتي  امل��ال  ال�ساب 

وي�ساهد مباراة كرة، باأن يقدم نف�سه كم�سور حملي 

يتحايل على املقيمني للتقاط �سور لهم بينما ل 

يوجد فيلم يف الكامريا. يتجاوز كيارو�ستامي ذلك 

�رشيعًا بتحويل ت�سكيل ال�سورة كمركز لأفلمه. اإن 

النعكا�سية ملثل هذه الأفلم الروائية الهامة مثل 

»لقطة قريبة-Close�Up ، انتاج 1990«، »عرب �سجر 

الزيتون-Through The Olive Trees ، انتاج 1994«،  
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»ق�سية#1  الق�سري  الفيلم  يف  لها   تبا�سري  جتد 

ق�سيةCase#1 Case#2 – #2، انتاج 1979«، ك�سهادة 

تبداأ  الثورة.  اأطلقتها  التي  للحرية  �سادقة  قيمة 

تبداأ يف لئحة  فيلم.  داخل  فيلم  ، وترتكز على،  ب� 

و�سوت رجل تقني يعلن اأخذ: م�سهد يف غرفة �سف 

الأ�ستاذ  ير�سم  ل��لأولد.  ثانوية  مدر�سة  يبدو  مبا 

ي�سمع  الب�رشية.  للأذن  وا�سحًا  ر�سمًا  اللوح  على 

اأحد التلمذة يطبل على الطاولة، فياأمر �سبعة من 

الطلبة باخلروج من ال�سف ويهددهم باأن ي�سوا بهذا 

اأ�سبوع.  ملدة  الدرو�س  عن  �سيعلقون  واإل  »الوغد« 

على جمموعة  اللقطات  هذه  كيارو�ستامي  يعر�س 

الفنانني،  )الرتبويني،  الفاعلة  ال�سخ�سيات  من 

يقدم  وثم  امل�ستوى(،  رفيعي  ال�سيا�سيني  وحتى 

يعاد  ثم  الطالب.  ي�ست�سلم  اآخر حيث  روائيًا  م�سهداً 

تطوير احلادثة تتبعها دورة ثانية من املقابلت، 

اآخ��ر. من  اأح��داً  ي�سلم  اأحد  ل  احلالة  ولكن يف هذه 

خلل لقطة مقربة، يتكلم الكبار حول ق�سوة املعلم 

واأي�سًا  ال�ستنكار  على  يجربهم  اأن  يحاول  وهو 

على عدم كفاءته وت�سييعه وقت ال�سف واإثارة جو 

يثري  وما  اللوح.  على  ب�سمت  ير�سم  باأن  امللل  من 

اإمامني:  مع  مناق�سات  ن�سمع  اأن  هنا،  الهتمام 

يتكلمان  كلهما  �سيا�سي.  والآخ���ر  ديني  واح��د 

جند  وهنا  والفعل.  ال�سمري  حرية  ل�سالح  بقوة 

كيارو�ستامي وقد ا�ستوقفه دافع وثائقي م�سحوب 

وروؤية  عمل  فيفتح  و�سيا�سي،  اأخلقي  اآخر  بدافع 

اإىل  النعكا�سية  حموًل  لفيلم،  مادة  ويحولها  فيلم 

حركة من ال�سدق الوثائقي.

ب�رشعة،  قطعه  مت  اإي��ران  يف  التحرر  تيار  اأن  اإل 

ديني  ق��ان��ون  فر�س  ومت  النظام  �سغط  وت��زاي��د 

قدم   ،1981 عام  ويف  ال�سينما.  مت�سمنًا  �سارم 

ال�سخرية  �سديد  اآخر  تربويًا  فيلمًا  كيارو�ستامي 

 Orderly or  – فو�سوي  اأو  »منظم  دقيقة   60 مدته 

Disorderly«. هذا الفيلم و�سع، بطريقة اأخرى، نب�سًا 

اأي�سًا  اإنها  كيارو�ستامي.  اأعمال  لباقي  حا�سمًا 

بتكرار  م�سحوبة  واحد،  فيلم  �سمن  اأفلم  �سل�سلة 

نف�س  من  ماأخوذة  متناق�سات  وتنويعات:  ر�سمي 

ينادي  وامل��خ��رج  اأع��م��ال،  �سجل  يكملها  ال��زاوي��ة 

مدر�سة  يف  عادية  لن�ساطات  و»اقطع«  »حركة« 

بنني. يقف الطلب يف �سف ثابت بهدوء لي�رشبوا، 

ويقفون ب�سرب �سفًا واحداً اأمام احلافلة اأو يتجهون 

لي�سعدوا اإليها )ي�ستخدم كيارو�ستامي اأي�سًا �ساعة 

اأف�سل،  ال�سابقة  الطريقة  اأن  ليظهر  ال�سا�سة  على 

ثم  زملئه(.  اأحد  مع  املتناق�سة  النتائج  ويناق�س 

يتحرك الفعل مغادراً املدر�سة ويتوجه اإىل املدينة 

للم�ساة  ال��روؤو���س  فوق  من  لقطات  اآخ��ذاً  عمومًا، 

م�سهد  ويتدفق  وفو�سوية.  منظمة  واملوا�سلت، 

باأفلم  تذكرنا  ميكانيكي،  باليه  بطريقة  املدينة 

حاول  مهما  ولكن   .»Jacques Tati تاتي-  »ج��اك 

كيارو�ستامي ت�ساب روؤيته بالإحباط يف حماولته 

اأخذ لقطة للمدينة تكون منظمة: �سيارات تندفع نحو 

الأحمر،  ال�سوء  يتجاوز  دراجة  راكب  امل�ساة،  ممر 

�رشطي  حتى  املرور،  عرب  طريقهم  يحيكون  م�ساة 

فت�سوده  النظام  على  املحافظة  يف  يف�سل  امل��رور 

هنا  كيارو�ستامي  نقطة  الهتمام.  عدم  من  حالة 

للمدر�سة  املقفل  للجهاز  الرتبوي  النظام  وا�سحة: 

هو عبارة عن خيال مفرو�س واحد ي�سهل ت�ساقطه 

اإىل اأجزاء يف احلياة ب�سورة عامة.

 »Orderly or Disorderly  – فو�سوي  اأو  »منظم  كان 

اللتني  الرنانة  والرمزية  اجلريئة  ال�سخرية  بداية 

ملا  كيارو�ستامي  خلق  و�سيلة  بعد  فيما  اأ�سبحتا 

الثورة  وعد  �سنعه  عمًل  كان  اأعماله.  من  تبقى 

ظل  يف  ازده��ر  عمًل  م��رة،  ومبفارقة  بالتحرير، 

�ستحافظ على روح احلرية وتظهرها  قيوده. كيف 

احلي  التحدي  مبثابة  هذا  اأ�سبح  القمع؟!  وجه  يف 

اأعماله  الأ�سا�سي وراء كل  لكيارو�ستامي واملحرك 

على  املعرت�سني  ل���لأولد  فت�سويره  ال��لح��ق��ة. 

كبري  حتد  اإىل  حت��ول  الق�سوة  ال�سديدة  القوانني 

على  تركيزه  املحبطة.  والقوانني  التقاليد  لنت�سار 

من   – احلياة  ل��دورة  فل�سفية  روؤي��ا  اأ�سبح  الأولد 

املوت.  ثم  الإجن��اب  اإىل  ال��ذات  حتقيق  اإىل  الرغبة 

اأ�ساليبه يف اجلرافيك التجريدي، يف زمن املنع مبا 

يتعلق باجلن�س، خلقت رموزاً واإيحاءات. و�سفافيته 
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فيما يتعلق مبكانته كمخرج يف املجتمع اأ�سبحت 

وم�سدر  للتجربة  كو�سيلة  الفن  لتاأكيد  حت��دي��ًا 

ل  التي  الب�رشية  الطبيعة  لقوة  روؤيته  للحقيقة. 

والدينية  ال�سيا�سية  ال�سلطات  عبث  تظهر  تقهر، 

اأو تتظاهر بال�سيطرة عليها. وب�سكل  التي تفرت�س 

اأو  الفردية  القوانني  انتقاد  جمرد  من  بكثري  اأبعد 

كيارو�ستامي  اأف��لم  فاإن  ال�سيا�سية،  املمار�سات 

ج�سورة يف غر�س القيم الن�سانية كما هي ج�سورة 

له  مو�سوعًا  كيارو�ستامي  يتخذ  جمالياتها.  يف 

لي�س قوانني بلده ولكن القيم الن�سانية احلية فوق 

ب�سورة  املحلية  املمار�سات  لي�س  اآخر،  �سيء  كل 

خا�سة ولكن احلياة بوجه عام.

» Frames 24 – 24 اإطار« -  9

     املقطع الأول من اآخر  ما اأجنز عبا�س كريو�ستامي 

 ،»Frames 24 – قبل وفاته، �رشيط فيديو »24 اإطار

الكبري   ب�سيطًا لعمل »بيرت بروجيل 
ً
ا�ستدعاء ي�سكل 

ال�سيادون يف   « Peter Bruegel The Elder« لوحة   –
The Hunters in The Snow – 1565«. حمملقًا   - الثلج 

م�سهد  نحو   ، ون�سف  دقائق  لأرب��ع  امل�سهد  حول 

ال�ستاء املاألوف وتركيبته التي تعرب عن الر�سومات 

الروائية اللمركزية واملتعددة امل�ستويات للأ�ستاذ 

تطبيق  اأ�سلوبية  ن�ساهد   ون��ح��ن   – الهولندي 

وما  املتحركة  الأع��م��ال  ملختلف  كيارو�ستامي 

ينتج عنها: يبداأ الثلج بال�سقوط، تقفز الغربان عرب 

الإطار، يخرج الدخان من مدخنة، يبول كلب على 

متابعته  وميكن  وذكي  طريف  ل�سيء  اإنه  �سجرة. 

ومهدئ  هابط،  فن  من  بقليل  اأكرث  وهو  عناء،  بل 

للأع�ساب اإىل حد ما. )حتى وهو يذكر ب�املعاجلة 

 Lars von – التي ل تختلف كثرياً ل� »لر�س فون تراير

Trier«  لنف�س اللوحة، واإن يكن ب�سكل اأكرث ت�ساوؤمية  

يف »Melancholia � 2011«(. هذا الإطار هو الوحيد من 

بني اإطارات الفيلم الأربع والع�رشين الذي مل يرتكز 

�سنع  اأنه  )رغم  لكيارو�ستامي  اأ�سلية  �سورة  على 

ت�ستدعي  مل  ر�سومات  من  اأخ��رى  متعددة  م�ساهد 

»ج��ان  ل���   »The Gleaners« ذل��ك  يف  مب��ا  القطع، 

فران�سوا ميللت – Jean�Francoise Millet«، ولهذا فاإن 

كيارو�ستامي،  مثل  بروجيل،   .
ً
بناء يبدو  ت�سمينه 

ي�ستحقانه  ما  الطبيعية  واملناظر  الطبيعة  منح 

ب�سكل فني يعطي الأولوية عمومًا للج�سم الإن�ساين 

ماألوفًا يف �سور عربت عن  والوجه، مقدمًا عاملًا 

احرتام دميوقراطي لكل الأ�سياء واملخلوقات.

كل  حتيي  التي  التالية،   23 ال���  الرتكيبات  اأم��ا 

م��ن��ه��ا حل��ظ��ة ف��وت��وغ��راف��ي��ة واح����دة ع��ن طريق 

داخل  خ�رشاء  مادة  من  �سا�سة  ذي  فيديو  تركيب 

اأقرب  اعتبارها  ميكن  بحيث  املتخيلة،  �سورها 

حاول  طاملا  التي  لوميري،  الإخ��وة  ح�سا�سية  اإىل 

اأعماله  يف  وتقديرها  اإليها  النتماء  كريو�ستامي 

الرقمية الأخرية. لقد �رشح جودار مرة اأن جريفيث 

وكريو�ستامي مبثابة الغلف الأخري لكتاب تاريخ 

اأنا اأعتقد اأن كريو�ستامي اعترب الإخوة  ال�سينما، و 

وكما  النطباعيني،  ملثالية  كا�ستمرار  لوميري 

ناق�س »ليود – Leaud« يف La Chinoise، فاإن �سورهم 
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ما  بقدر  ت�سجيلية  تكن  مل  روائية  الغري  الواقعية 

للتعبري عن  ال�سكون  فيها  ي�ستخدمون  لوحات  هي 

مرور الزمن وا�ستيعاب احلركة. ي�ستخدمون اأ�ساليب 

 Renoir و    Manet و   Charobim لدى كل من   راأيناها 

اإطار   24« فاإن  لذلك  املنطقية.  ا�ستنتاجاتهم  يف 

�سبيهه  من  اأك��رث  اإح�سا�سًا،  يعطي   »Frames  24  –
 ،»Five Dedicated to Ozu – اأوزو  اإىل  »خم�سة مهداة 

اقرتاح  رفيعة على  اإجابة  يقدم  باأن كيارو�ستامي 

جودار: اإنه يجدد روابط ال�سينما بالإنطباعية، باأن 

ي�سمح للفرتا�سي اأن يتعامل مع احلقيقة. وهكذا، 

الزمن  با�ستمرارية  العفوي  احتفائه  جانب  فاإىل 

احلقيقي وفن امل�ساهدة والتجربة الذاتية، فاإن خلط 

والدنيوي  اخليايل  Frames« بني   24 – اإطار   24«

ي�سجل عودة وحتد جذري لأ�س�س وفل�سفات م�رشوع 

لوميري برومان�سيته وع�رشيته، التي تعطي فر�سة 

له  امللزمة  احلقيقية  ذات��ه  يف  التجريبي  للعامل 

وهي حتوله ل�سيء م�سطنع كليًا وحمدود بالو�سط.

كتمرين   »Frames  24  – اإط��ار   24« مع  نتعامل  ل 

ذهني حاد – هو ل يحتاج اإىل اأفكار ليعمل – لكن 

كيارو�ستامي يواجه بهذا توقعاتنا ل�سكل وماهية 

الو�سط، بطريقة حتاذي التجربة مع جتارب حديثة 

 Haroun-فاروقي »ه��ارون  جتارب  مثل  من  رائدة 

Farocki«، »كني جيكوب�س – Ken Jacobs«، »�سانتال 

 – بنينج  و»جيم�س   ،»Chantal Akerman  – اآكرمان 

 Ruhr» – ويف عملي بنينج »روهر .»James Benning

 )Small Roads» (2011  – ال�سغرية  و«الطرق   )(2009

ليدرك  امل�ساهد  بقدرة  تلعب  املثال،  �سبيل  على 

تغريات خادعة يف اللقطات الطويلة الرقمية. يخلق 

الطبيعة  وزم��ان  مكان  حقيقة  بني  توتراً  بنينج 

بهذه  كيارو�ستامي  ويخطو  لها.  الذاتية  وجتربتنا 

ال�سرتاتيجية خطوة اإىل الأمام. هل يهم اأن ال�سور 

التي تخرج ب�سكل ميكانيكي وامل�ستخدمة كوثائق 

و  بنينج   لدى  ملمو�س  غري  ب�سكل   – تغيريها  مت 

اإذا   ،- كيارو�ستامي  لدى  كوميدي  ب�سكل  ملمو�س 

ولدت  التغيريات  هذه  اأن  �سانعها  راأي  يف  كان 

اأح�سها  التي  »امل�ساعر  من  »حقيقية«  اأكرث  جتربة 

عندما التقطها؟« وبينما يلم�س هذا ال�سوؤال، ب�سكل 

واملعرفة  احلقيقة  عن  نظرية  ت�ساوؤلت  اأو���س��ع، 

والزمن يبحث فيها ب�سكل واع كل الفنانني ال�سابق 

ذكرهم بدرجة اأو اأخرى، فاإين اأعتقد اأن كيارو�ستامي 

مل يكن ليهتم به. وكما قال ابنه اأحمد، فاإن التوتر 

مفردة.  لقطة  م�ساهدة  عن  ر�ساه  عدم  �سببه  كان 

الذي حدث، قبل وبعد؟«، هذا ما كان  »اأت�ساءل ما 

والده �سيقوله.

هنالك �سذاجة حمببة لتلك الغريزة تنتقل اإىل الفيلم 

نف�سه، وهذا ل يعني انه لي�س غريبًا بدرجة كبرية. 

ما يهم هو املهارة يف فن الفيديو، التي نرى نظرياً 

لها يف عمل »بوب رو�س – Bob Ross« »فرحة الر�سم 

احليوات  كيارو�ستامي  يح�سد   ،»Joy of Painting  –
الغري هادئة يف »24 اإطار Frames �24« باحليوانات 

تتوزع  التي   – الأي��ل  البط،  الكلب،  الغربان،   –
بحرية عرب كل لوحة. حيوان �سخم يبدو فيما بعد 

اأنه بقرة �سخمة ت�ستيقظ من غفوتها على ال�ساطئ؛ 

قطيع من الغنم يبحث عن ماأوى من �سقوط الثلوج؛ 

ثعالب الأ�سجار ت�سرتيح حتت �سجرة زيتون عارية؛ 

فزعًا  يتفكك  تزاوج،  ف�سل  يبداآن  الأ�سود  من  زوج 

لكنه  يبدو جمال غريب هناك  من �سوت عا�سفة. 

كل  �سنع  و�ساذج،  بدائي   – مقلق  ب�سكل  اأر�سي 

علمات  كل  اأن  ملعرفتنا  للطبيعة  خ��ارق  هو  ما 

احلياة يف الفيلم مزيفة.  مت التقاطها يف حماولة 

هنالك  الن�سيان.  من  �سائعة  حلظات  ل�ستعادة 

العمل  من  ثقيًل  عبئًا  ي�سكل  كله  هذا  اأن  اح�سا�س 

ال�ساق ليكون نهايته اأن احليوانات هي احليوانات. 

مع العلم اأن كيارو�ستامي تكبد وقتًا وم�سقة لإعداد 

هذه الت�ساوير عنهم، فقد �رشف �ستة اأ�سابيع على 

يقارب  وجهًا  ي�سكل  وهذا  منها.  كًل  ليوؤلف  الأقل 

خ�سو�سًا   ،»Frames  24  – اإط��ار   24« يف  اجلنون 

عندما ينتهي - ب�سكل اأو باآخر - اإىل فيلم ت�سكيلي 

ميلك  كان  العجوز  »ماكدونالد  اأغنية   على  مبني 

.»Old MacDonald Had a Farm – مزرعة

نعم، كانت هذه �سوراً ومع ذلك هي الآن تتحرك. 

ت�سبح فكرة »احلدث« �سيئًا م�سلمًا  به، لأن احلركة 
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 – الإطلق  على  �سيء  اأي  التغري،  التحرك،  اأي   –
كائن  هو  ما  ق�سية  اختلف،  ق�سية  جم��رد  هي 

اإطار يتحرك باجتاه  الآن ولي�س ما قد كان عليه. 

كيارو�ستامي  فهمها  التي  ال�سينما،  روح   – الآخر 

يف  عليه  اأقفل  املنعزل،  الإط��ار  مات  �سك.  ب��دون 

مكانه اإىل الأبد؛ ولكن عند اإ�سافة اآخر – حتى ولو 

واحد فقط-فاإن هذا ي�سعل امل�سافة بينهما، ت�سبح 

ب،  اإىل  اأ  من  نهائية  ل  انزلقية  بحركة  حمجوزًة 

ب�سكل تدريجي بينما يتغري �سكلها. هذا هو بال�سبط 

طبيعة  لي�س   :»Frames  24  – اإط��ار   24« مو�سوع 

ال�سور اأو قطة تقفز على ع�سافري، ولكن هذا البوح 

ال�رشيح باأننا نعي�س فقط عندما ن�سبح �سيئًا اآخر. 

املوت؟ ثلثة  بكل هذا  الأح��داث   فلماذا منلأ  واإل 

اأطر على الأقل ت�سور م�سهد حيوان ي�ساب ليموت 

اآخران  اإطاران  بينما   – حي  غري  ي�سبح  احلي   –
اآخر، بقاء واحد على ح�ساب  يظهران حيوانًا يقتل 

اآخر. اإطار يظهر ما يبدو ككومة من طيور النور�س 

م�سمونه  اآخر  اإطار  بينما  ال�ساطئ،  على  النافقة 

كومة من اخل�سب اأمام �سجرتني طويلتني، يقطعهما 

من�سار غري روؤوف. حيوانات تنام حتى ت�ستيقظ )اأو 

ل تفعل(، بينما ذلك الف�سل الغري معرب عن احلياة، 

ف�سل ال�ستاء، ي�رشق كل الألوان من كل م�سهد.

اإطارات كيارو�ستامي، املليئة باحلياة التي يولدها 

الكاذب، تخلق �رشاعًا ع�سبيًا  الكومبيوتر والزمن 

واحليوية،  اجلمود  بني   – والأحياء  الأم��وات  بني 

والقراءة العامة �سوف تربط هذه املو�سوعات ب�سكل 

هذا  على  عمل  فقد  جهة،  من  الو�سيك.  مبوته  اأكيد 

�سنوات، وهو مل يكن  امل�رشوع ما يزيد على ثلث 

يعرف قدره؛ فهذا لي�س جنم كيارو�ستامي الأ�سود. 

ومن جانب اآخر، كيف ل ن�ستطيع هذا، خا�سة واأن 

على  تنام  امراأة  ي�سور  الفيلم  يف  النهائي  امل�سهد 

مكتب عملها، والثلج يت�ساقط خارج النافذة، بينما 

كمبيوتر  على  عمًل  ينهي  ال�سور  معاجلة  برنامج 

الآخر  وراء  اإطار  الأمام  اإىل  يتحرك  فيديو  مفتوح: 

قدمي  لفيلم  النهاية  لقبلة  متاأرجحة  �سورة  عرب 

»النهاية«.  عبارة  نحو  تتجه  وهي  واأ�سود،  اأبي�س 

اإطار«  ال� »24  وكاأننا مل نكن نخاف ما قدمه لنا 

كافيًا،  كان  املنهجي  فو�سوله     - كاف  ب�سكل 

وكاأن حا�سد الأرواح كان بحاجة لتذكرينا  اأنه ما 

زال هناك – مهما كان الذي جمع هذه القطع معًا، 

فهو يلوي ال�سكني يف اقتبا�س »كاثرين جنكينز – 

 Love Never – Katherine Jenkins« ل� »احلب ل ميوت 

Dies«، م�سهد اخلتام للجزء الثاين والأخري من »�سبح 

الأوبرا – The Phantom of the Opera«. ولكن بالن�سبة ل� 

»رينيه – Resnais«، اأن  نعلن اأن فيلم كيارو�ستامي 

الأخري هو فيلم موته يجعلنا نتجاهل كون اأفلمه 

احلياة  للموت،  كمواجهة  احلياة  ناق�ست  الباقية 

دنيوية  بالرغبة،  مدفوع  ق��رار   – للبقاء  كقرار 

كانت اأم ل، بال�ستمرار باحلركة اإىل الأمام. توايل 

ينذر  امل�سمون،  هذا  يف  لآخر  اإط��ار  من  امل�ساهد 

حتمًا باملوت. وهو، اإ�سافًة، احلياة ول �سيء اآخر... 

املراجع

- املادة يف الأجزاء من 7-1 من مو�سوعة الويكيبيديا.

- اجلزء 8 ترجمة بت�رشف ملقال الناقد ال�سينمائي »ريت�سارد 

»ال�سف  اخلا�سة  مدونته  يف   »Richard Brody  – ب��رودي 

»The Front Row – الأمامي

»بليك  ال�سينمائي  الناقد  ملقال  بت�رشف  ترجمة   9 اجلزء   -

Spot� – يف جملة »�سبوت ليت  »Blake Williams -  ويليامز

»light
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ِمثَل َفرا�سٍة يِف امل�ساِء الأخرِي على الأر�ِض

َتِهفُّ اأجنحَتها يف رق�سٍة للوداِع

قبَل اأْن يهبَط الّليُل

َدم.
َ
وياأتي الع

اأقوُل لُكم اأُمنياتي على عجٍل

واأحكي لُكم تواريَخ حياتي

لي�ض ِتباعًا

بال ملٍل 

نا  بع�سَ
َّ
بل مبا يكفي كي ُنِحب

 اأو بعَد غٍد
َ
اليوم

لكن قبَل فواِت الأواِن:

ُت ما يكفي ِمْن ن�ساِء الأر�ِض 
ْ
ب
َ
ب

ْ
اأَح

لع�رشيَن حياٍة قادمٍة

 اأُخرى
َ
على كواكب

اأو خلَف مرايا احلياِة.

ن�سفنَي
ُ
لوًكا م

ُ
�سادقُت م

وكرهُت اأباطرًة خائفنَي

قاتلُتهم بج�سدي وحروِف الأبجديِة

.
ُ

رِب حنَي تخوُن الّت�ساري�ض
ّ

وال�س

ِانت�رشوا وانت�رشُت

 الهزميِة والّتاأمِل حنَي الإنت�ساِر
َ
ُذقُت طعم

داقاٍت
َ

زرعُت وروداً و�س

يف ُكلِّ مكاٍن َخطوُت عليِه

 ِمثَل اأ�سجاٍر با�سقٍة
ْ
َتت

َ
َنب

لكّني اأي�سا زرعُت اأ�سجاراً

بيِع
ّ
موردًة يف الر

ذابلًة اأوراُقها يف اخلريِف

 الأر�َض
ُ
ت�سقُط كي ُتطعم

 مالذاً للهواِم
ُ
اأو َت�سري

ول�سُت فخوراً اأكرَث مما ينبغي

فـُكلُّ ال�ّسجِر ينمو

ُ
 ويهرم

ُ
ويكرب

دوَن اأْن مندَّ اأيدينا لُه

َ
 اإذنًا ليكرب

ُ
 ل يطلب

ُ
وال�ّسجر

ال�ّسجر؟ اآه

 �سم�ٍض وماء
َ
ِمثَل اآلهٍة ل ُتريُد غري

والبقيُة معجزة

ي لإمراأٍة
ّ
ب

ُ
يف امل�ساِء الأخرِي اأُعِلُن ح

ٍّ
ب

ُ
 غري اإعالِن ح

ْ
فاحلياُة لي�ست

وق�سيدٍة 

 جبار يا�سني *

فرا�شة

يف امل�ساء الأخري

* �ساعر من العراق   



واحلياُة لي�ست �سوى غفوٍة

يف يقظِة كوٍن ل حدوَد لُه

 حياتي اأكرَث ِمْن حياِة
ْ
ولي�ست

 واأمكنٍة تتهادى
ُّ
ٍن مير

َ
َزم

 ل حدوَد لُه
ٍّ
ب

ُ
وح

ْن اأحببت
َ
لُكلِّ م

 ِمْن ُكلِّ لوٍن
َ
�سافري

َ
 وِقططًا وع

ً
ن�ساء

واأ�سجاراً با�سقًة

 �سهِر اآذار
َ
وبراعم

ماِء
ّ
 اأ�سكاًل يف ال�س

ُ
وغيومًا تر�سم

 �سحكِة طفٍل
َ
اأو ده�سًة اأمام

قٍة تهدُل اأعلى �سنوبرٍة
ّ
اأو مطو

بيبًا على نخلٍة
َ

ُتنادي ح

 يومًا
َ
 اآدم

ْ
اأو على ُغ�سِن �ِسدرٍة َظّلَلت

طلِع �َسم�ٍض
َ
 اأوراُقها ُكّل م

ُ
تلمع

 للخليِج
ُ
وتنظر

*  *  *

اأقوُل لها ما ُتريُد

حياتي

ُّ
ها ما اأُِحب واأحرُث ِمْن اأر�سِ

 ِمْن زهرٍة
ُ
كي اأرى نحلًة َتَتطاير

 اأُخرى، 
َ
نحو

ُ
فُكلُّ ما ياأملُه املرء

راً 
َ
ج

َ
 غري اأْن يكوَن ح

َ
لي�ض

يِح
ّ
 الر

ِّ
يف مهب

 �سعوِر الّن�ساِء
ِّ
اأو مهب

و�سم عطِر نهٍد يف �رشخِة الّلذِة الق�سوى

اأقوُل بال اأ�سٍف

ِع�سُت حياتي كما ينبغي

نِي
ّ

ُكنُت ِامرباطوراً ِمَن ال�س

ويف روما قي�رشاً

عٍة مو�ساٍة بترِب اإفريقيا
ّ
ِلكًا بُقب

َ
 م

َ
يف باري�ض

 خمرَتُه
ُ

  ي�رشب

 اأقفاًل و�ساعاٍت
ُ
�سلح

ُ
ي

 امراأًة لّليِل
ُ
ويختار

ٌة
َ
َزب

َ
�سيدٌة اأو ع

 لها ا�سمًا ِمْن اأجِل ليلٍة واحدٍة
ُ
يختار

مِرها 
ُ
ها مقامًا بقيِة ع

ُ
ومينح

يف جزِر الهادي ُكنُت ُقر�سانًا

يف�ضُّ بكارَة ُخال�سيٍة

اأجمُل ِمن �سوِء القمِر يف ليلِة �سحٍو

على رمِل �ساحٍل ِمْن ترٍب وماِء ورٍد

ويف بغداَد ُكنُت خليفًة

ُه �ساعراً ماجنًا
ُ
 اخلمِر ي�سحب

ُ
عاقر

وغانيًة تغّني لُه: حانُة الأقداِر

 اأهَل الهوى 
ِّ
تقوُل لُه: �ساألُت عن احُلب

فيا نخلة على �ساطئ دجلة

 ُترابًا
ُ
اأُذكريني حنَي اأ�سري

 اخللوِد
َ

ُت اأع�ساب
ُ
وِغرينًا كي َتنب

كي ل تكوَن رحلَة جلجام�ض، 

ً
مرًة ثانيًة، ح�رشًة وهباء

ٍة
ّ
كي ت�رشَخ ع�ستار لألِف مر

�سهقة الّلذِة 

ها للحياِة 
َ
وتهدُل، مثَل حمامٍة، نذر

وما بعدها

اأنا ِابنها الّنغل، هذِه الع�ستار

ني
ُّ
 التي ُتب

ُ
 �سحري و�سحر

ُ
اأقد�ض

 الآلهِة
َ
ُل �سفاه

ّ
اأُقب

 ما يف احلياِة
َ

 بنَي �سفرتنِي اأقد�ض
ُ
واأُولج
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واأ�رشُخ ِمثَل ثوٍر �سماوي ذبيح

اأقوُل لنف�سي: ُكْن فاأُكن

 ِمْن كينونٍة
ِّ
 غري احُلب

َ
ولي�ض

 الأر�ِض اجتمعَن حويل
َ
يا ن�ساء

اِن بالدي
ّ
عارياٍت باأثداٍء ِمثَل رم

اأنا الّطفُل الذي ما زاَل يحبو

 للفراِت
ً
 ماء

َ
 اأْن ي�سري

ُ
ويحلم

اأو حم�َض ِجذِع نخلٍة

 الأر�ِض ُكّلُهَن
ُ
عفاِتِه ن�ساء

َ
ُك حوَل �س

ّ
تترب

عارياٍت باأثداٍء بلوِن احلليِب

واأفخاٍذ كمرمِر روما

هَن يف ليايل باخو�ض   يف رق�سِ
ُ
و�سعٍر يتموج

اأقوُل لعذِق الّنخيِل

ُكْن ِع�سقًا

اًل بالّتمِر اجلّني
ّ
م

ُ
حم

مري
ُ
كي اأقطَف ِمنَك بقيَة ع

متراً وِع�سقًا وبراءَة مرمي

وحنَي اأ�سقُط ِمنَك

على اإيقاِع جاذبيِة الِع�سِق

َقّطُت يف جَلِة ماِء احلياِة
َ
كاأّن �س

 اإىل الّدنيا
َ
 اخلروج

ُ
حيُث املالينَي تنتظر

لكّني الوحيُد ِمْن بورك واأطلُق �رشخًة للوجوِد

 الأر�ِض
َ
 ن�ساء

ُّ
اأُِحب

 نهوَدهنَّ
ُّ
اأُِحب

 ما بنَي اأفخاِذهنَّ
ُّ
اأُِحب

هنَّ
َ
 خ�سور

ُّ
اأُِحب

ُهنَّ
َ
 ظهور

ُّ
اأُِحب

 اأيديهنَّ جميعًا
َ
واأ�سابع

 �سهقَة الع�سِق
ُّ
اأُِحب

حلظة متوُت اأُنثى بنَي يدي

لدقائَق اأو ِن�سَف �ساعٍة اأو بقية ليٍل

 يف ق�سماِت وجوِه الّن�ساِء
ُ
واأنظر

حلظة الّلذِة الق�سوى

كاأنَّ احلياَة تبداأُ وتبداأُ ِمْن جديٍد

ِة الألف يف ثانيٍة واحدٍة
ّ
 تبداأُ للمر

ّ
ثم

ولي�ست حياتي �سوى �سهقِة لّذٍة

اأن�سى بها م�ساكَن اأهلي

ي
ّ
م واأن�سى اأّن ابَن اأُ

 ذاَت يوٍم �سياأتي
ٌ
ت

ّ
واأن�سى اأّنني مي

تقوُل الفرا�سُة يل

ٌ
 اأخري

ٌ
هذا يوم

 لَك
َ

متّتع مبا طاب

 فيِه يقظة
َ

 لي�ض
ٌ
ْلم

ُ
فالبقية ح

لمي الّطويِل
ُ

 اإل قطرة يف ح
َ

اأنَت لي�ض

ِمثَل الكوِن وق�سة اخللِق 

اأنَت ِمْن حم�ِض خيايل

واأنَت ل�سَت اأكرث ِمْن تراٍب وماٍء  

ل�ساًل  �سِ
ُ
 املاِء ي�سري

َ
 مع

ُ
والّتاب

لِّقًة  ُ
 مت�سي حم

ّ
فيِه بذر احلياة، ثم

دمِي
ّ
يف ال�س

 يف اآخر حلظٍة
ُ
اأُفّكر

 �سورِتِه
َ
عيُد ر�سم

ُ
اإّن ل�سل�سال ي

ًة �سجرًة
ّ
مر

ًة حجراً 
ّ
ومر

 
َ
يقوُل لنف�ِسِه: ما اأطيب

 . 
ٌ
العي�َض لأّن حجر
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1
 بالعار 

ُ
ري “ اإدوارد فاريل “ ما زال ي�سعر

ِّ
ال�س

يُده املرتع�سة 

 ِمْن اأَثِر ال�سدمِة 
ُّ
َفر

ْ
ووجهُه امُل�س

 
ْ
وم

ُ
ْلم

َ
يبدواِن كمنديٍل م

ِت امَلِلَكُة 
َ َ
َفَقِد اعَترب

 ِمنه  
ْ
اأنَّ ال�رشطَة التي اأْفَلَتت

َل يَدها، 
ِّ
َقب

ُ
، وهو ينحني لي

ُه يف �سيا�سِتها 
َ
ثُِّل بال�رشورة راأي مُتَ

 البعيد 
ُ
وهكذا.. كان منفاه

َخْلَف مدار ال�رشطان.

2
يف اأق�سى اجلنوب 

 حتَّى َثِمْل 
َ

ب �رَشِ

 برثثرِة جاراٍت �سمراواٍت 
َ
وا�ستمتع

َلى اجل�رش اخل�سبي  
َ
اَن ع

َ
َن الِغْلم

ْ
�س

ُ
ْقر

َ
ُكنَّ ي

َن اأثداءُهن تت �سوِء ال�سم�ض 
ْ
ْن�رُش

َ
ي

ويكتنَب فوقها: 

ْط�َسى..
َ
ا اأيها الع

ْ
اَلو

َ
َتع

ان، 
َّ
م

ُ
 الر

ُ
ِمْن ُهنا يجري حليب

حممود قرين *

َعاُر  

رْي اإدوارد فاريل« »ال�سِّ

* �ساعر من م�رش   

من اأعمال الفنان  عبداملجيد كاروه- ُعمان



 امِلَزاج “ 
َ
لكن الرجل الأبي�ض “ فاتر

َلى دِمه الأزرَق ِمَن الختالط  
َ
كان يخ�سى ع

ُقْلَن له: 
َ
َفي

 الأبي�ض 
ُّ

اأيها الُدب

ب ما�سئَت ِمن دمنا
ُ

�س

يف ُكوِبك الذهبي 

َك 
َ
الء

َ
 ُخي

َ
َذر لكن عليك اأْن َتْ

 ِبَنعِلَك يف الأرا�سي ال�سوداء.
ُ

واأنت تدو�ض

3
 مَلْ ي�سدقها 

َ
 تعاريج

َ
 راأى

َ
 يف م�رش

 بعيدٍة 
َ
لع�سائر

 ِلأَُنا�ٍض اآخرين 
َ
ا اأنار

ً
كانت �سعاع

َنني 
ْ
 الَقر

ُ
ِر عظيم

ْ
ه  الظَّ

ُ
 م�ستقيم

ُ
ا الثور

َّ
اأم

 َخِط ال�ستواء 
ُ
 به زنوج

ُ
الذي ي�سري

َزِف الَفرعون 
ْ
اإىل امِلع

 العا�سُق ِمْن ُقروِنه َنايًا رقيقا
َ
فقد �سنع

ويف الأم�سياِت امُلقمرة 

كان يبكي مع معزوفاِته 

َتَناَهى �سوته اإىل تلك ال�سمراء 
َ
حتى ي

َها الُغزاة 
ْ
التي مَلْ مي�س�س

�ِسدة 
َ
َف ب

َّ
َلِة َتاأَ�س

ْ
 احَلم

َ
لكن كاتب

ُه  
َ
عندما كان م�سطرا اأْن يخرب قوم

باأنه �سقَط �رشيعا داخَل حافلٍة ع�سكرية 

اٍر مع ممر�سة اإجنليزية
َ
ب�سبِب �ِسج

  ثمينٍة بع�َض ال�سيء 

، ِمْن َغَداء اجلنود، 
ْ
ت

َ
بعد اأْن الَتَهم

 دجاجات.
َ

�ض
ْ
 َخم

 4
اأمام بحرية فيكتوريا 

الأ�ساطرِي  بن�سِج  م�سغوًل  يزال  ل  امللُك  كان 

َل اأجداده 
ْ
و

َ
ح

ِر�َض 
َ
 ُكلما م

ُ
ويوؤكُد اأن اأباه

 مائَة ُغالٍم 
ُ
كان “ يذبح

 ال�رشيرُة 
ُ
حتى ت�ستكَن الأرواح

 
ُ
ج

ُ
خر

َ
ُكْن ي

َ
ومَلْ ي

ْتَ وزيره الأول “ َ
ا م

ً
اإل راكب

 ميًتا 
َ
لكنه عندما وقع

ِخيَط يف ِجْلِد اأ�سٍد 

 فيه احلياة 
ْ
ت

َّ
فَدب

ا 
ً
وهو الآن يطوُف حار�س

لالأرا�سي الأفريقية.

5
ر�سم “ اللورد فاريل “ 

نِي ُطوِلينِي  َخطَّ

للحقوِل التي ينوى انتزاعها 

َل اأْن يفعَل ذلك 
ْ
لكنه َقب

حريِة 
ُ
بعَث اإىل ملِك الب

َلة 
ْ
وٍل ومئِة ِنب

ْ
مبئِة ِمع

وقال له: 

 
َ
ال�ِسْلم “ اإذا كنَت تريُد 

َفُخِذ املعاوَل حلرِث احلقول 

 
َ

واإذا كنَت ُتريُد احلرب

ال “.
َ
َفُخْذ هذِه الِنب

 امللُك املعاوَل 
َ
فاختار

ال 
َ
واأعاَد الِنب

لكن الرجَل الأبي�َض، 

َد اأْن �سحَك طوياًل 
ْ
ع

َ
ب

ِمَن الأ�ساطرِي التي �ساغها امللُك 
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ْن اأجداِده، 
َ
ع

ُه يف الهواء،
َ
اأطلَق م�سد�س

 باأوِل اأ�سٍد يقابله 
َ
َقع

ْ
ا اأَو

َ
وَكم

اأخَذ امللَك يف قف�ٍض اإىل ال�ساحِة العامة 

لكن امللَك الذي مَلْ يبِك اأبدا 

 عيناه وهو يرِدُد: 
ْ
ت

َ
ع

َ
َدم

اأيها الغزاة..

الِزْنُ ي�سمعون وي�سمتون 

لكنهم يتاأملون اأكرَث مما يظُن �سادُتهم.

6
 “اللورد فاريل” 

َ
هكذا اأ�سبح

َلى حقوِل املوز 
َ
ِلًكا وحيدا ع

َ
م

 الُظرَفاء 
َ

لكن الل�سو�ض

كانوا ي�رشقوَن حقوَلُه 

 يعو�سوَنُه عن ذلك 
َّ
ُثم

بتنقيِة احلقوِل ِمَن الأع�ساِب ال�سارة 

وَن عنها القرود.  ويه�سُّ

 ال�سمال طيبون 
ُ
اأقزام

ا ِمْن �سيِدِهم للعابرين 
ً
وعادًة ما يتكون ِقَطع

ا�ض 
َّ
ْن اأعنِي احُلر

َ
وهناك بعيدا ع

 الربيِد العمومي يقوُدهم كلُّ ليلٍة 
ُ
كان كاتب

اإىل حانٍة يف اخَلاَلء 

َنِة الإجنليزية 
ْ
ح

ِّ
فريون الرجَل ذي ال�س

 كن�سِف اإله 
ُ
ي�سري

فيت�ساءلون: 

هل ثمَة م�سيئٌة ميكنها اأْن ُتِعيَد النظام 

 الربيد: 
ُ
فريُد عليِهم كاتب

 
ِّ
لو

ُ
“ اإنَّ الرب ِمَن الع

ايل برغباِت الإن�سان” ! 
َ
ب

ُ
بحيُث لْن ي

 7
ِمئتا األَف زجنٍي 

وقفوا يف الطوابرِي 

اه 
َ
فاِغِري الأْفو

ٍة ناعمة 
َ
و

ْ
َلى ُك�س

َ
َل كلَّ واحٍد منهم ع

ُ
�س

ْ
ح

َ
ِلي

وع�رشِة �ِسِلَنات 

ُثم تاأخُذهم املركباُت اإىل احلرب.

اأفريقيا  اَن  اأمْلَ بهم  “ �سيقتُل  فاريل  “ اللورد 
ال�رشقية 

دون اأْن تتحرَك له يٌد 

 احل�سي�ض 
ُ
املهربوَن وجتار

ُهم 
َ

كانوا مدينني له باأْن َخلَّ�س

ِمْن ل�سو�ض الغابات 

ه  وامللُك يف قف�سِ

ِذي كطاحوَنِة الهواء 
ْ
ه

َ
ي

الأمهاُت ُكنَّ يبكيَنه 

ن م�سرِي الأبناء 
َ
وي�ساألَن ع

لكنه مَلْ يكن يعرُف اإجابة.

كلُّ ما يعرُفه 

اأنَّ اللورد فاريل 

اإمرباطوريا، 
ٌ
ا 

ً
 مر�سوم

َ
ى َتَلقَّ

  ،
َ

 احلرب
َ
ب

َ
َد اأْن َك�س

ْ
ع

َ
ب

ن �رشطِتِه .
َ
 بالعفو ع

 8
 اأمام احَلاِئِك 

ُ
 الربيِد يجل�ض

ُ
كاتب

 �رشواًل جديدا 
َ

ِليقي�ض

ُع 
َ
ر

ْ
ج

َ
 وي

َ
غاِفُل ال�رشطي

ُ
ي

ا وراء كاأ�ض 
ً
كاأ�س

ه: 
َ
ُثم ي�ساأُل نف�س
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كيف ِلرجٍل اأبي�ٍض  

 اأْن ياأكَل وحده 
َ
ق�سرٍي وفاتِر امِلَزاج

كل حدائق املوز؟!

ومع ذلك يبدو رجال طيبا 

اإذ ترك جتارَة امِللِح 

اِئِدِهم 
َ
اِب الزنوِج وَطر

َ
ر ثمًنا حِلِ

َن
ْ
م

َّ
م

َ
كانت الن�سوُة َتَتح

يف ماء القنوات ال�سايف 

ُهن 
َ
ع

َ
تت�سقُق اأ�ساب

 ِمْن بني ال�سخور 
َ
َن امِللح

ْ
ع

َ
م

ْ
ج

َ
وُهنَّ ي

 
َ
اء

َ
لكن النيَل اإلٌه ذو اأْهو

ا دائما 
ً
ُلُه الذهبي لي�ض طيب

ْ
ِعج

 
َ

بعُث ال�سم�ض
َ
لكنه ي

لتوزع الأرزاَق 

تاها 
ْ
و

َ
كما توزُع عرباُت احلرِب م

يف امل�ساءاِت امُلوِغَلة.

 9
يف الكني�سة قال رجُل الدين: 

اأيقَظ الأ�سوَد  “ اإن الأبي�َض قد 
ْل” !

َ
ا ماَفع

ً
و�سواب

 10
 
َ
 الت�سويب

َ
لَّم َ

 الربيد َتع
ُ
كاتب

مب�سد�ِض اأخيه ال�رشطي 

كان يعمُل يف وظيفِتِه نهارا

اِئِط املوز 
َ
ب

َ
اًل ِل�س

َّ
م

َ
ويعمُل بالليِل ح

ير�سها اأمام روافع ال�سفن الكبرية 

لَتمالأَ ال�سفاَف البعيدة. 

 
ُ
َكر

ْ
�س

َ
واللورد “ فاريل “ ي

اْف  حتى يبدو كطرٍي �َسفَّ

 احَلِاَئم 
َ
 الطري

ُ
ْطِعم

ُ
 الربيد ي

ُ
كاتب

َل الرِبِك الآ�سنة 
ْ
و

َ
ح

ُه زوجُته يف 
ُ

�س
ُ
بينما َتْقر

مكاٍن يخجُل ِمْن ِذْكِره 

َها 
ْ
ي
َ
 حاِجب

ُ
ج

ِّ
ُتَزج

ها 
َ
 ثياب

ُ
تخلع

 �سمعٍة يف البيت 
َ
وت�سعُل اآخر

ا 
ً
نت�سي

ُ
 يف ال�سباِح م

ُ
وها هو يخرج

اَذة  َد ليلٍة ذات رائحٍة َنفَّ
ْ
ع

َ
ب

 
َ
ْزم

َ
عاقًدا الع

َار اأفريقيا 
َ
َلى اأْن يغ�سَل ع

ً
ع

َتى! 
َ
ُقْل م

َ
لكنه مَلْ ي

هام�ش :

“ من   15 “ �ض  والع�رشين  ال�سابع  “ يف اجلزء  “ ول ديورانت  *ينقل 

اأرل  فر  دي  اإدوارد   “ اأن    “ اأوبــري   “ عن   “ احل�سارة  ق�سة   “ كتابه 

اإك�سفورد “ وهو ينحني اإجالل للملكة اليزابيث ، ملكة بريطانيا العظمى ، 

خرجت منه ريح فخجل و�سعر بالعار وغادر البالد ملدة �سبع �سنني فلما 

عاد رحبت به امللكة وقالت له : �سيدي اللورد لقد ن�سيت الريح !

اأما الأحداث التي وردت يف الن�ض فهي فعل الأ�ساطري والتاريخ والتخييل 

روائية  لن�سو�ض  خمتلفة  قـــراءات  تركتها  انطباعات  وهــي  اآن،  يف 

ات�سع  الذي  التقليدي  وتاريخية وفل�سفية حول مفهوم و�سكل ال�ستعمار 

نطاقه بداية من القرن التا�سع حيث مت احتالل كامل الأرا�سي الأفريقية 

وتوزيعها بني القوى العاملية التي �سعدت قبل وبعد احلربني. وقد كانت 

كتب  عدة  من  ماأخوذة  الن�ض  بنية  عليها  قامت  التي  النطباعات  اأبرز 

منها “ تاريخ الأمة امل�رشية للموؤرخ الفرن�سي غابرييل هانوتو، كتاب 

فالحي م�رش العليا تاأليف م�ض و . �ض . بالكمن ، وكتاب النيل حياة نهر 

لإمييل لودفيج “ ، ورواية “ قلب الظالم” لـ جوزيف كونراد .   
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1
ِرتاج  َفتح  اىل  يِك 

ْ
ع

َ
�س ِمن  الَهدف  اأن  يقولون 

ن 
َ
ِك ل ترغبنَي  بالقالع ع الَزمن عنوة، هو انَّ

ارتداء الألب�سة احلائلة.

 الَقرب َقبل املوت، 
ّ

�ض ج�ض
ّ
املواظبة على تفح

�رشورة تقت�سيها عدالة مر�ض الن�سان،

والآلهة ل تن�سغل بتاأمني لوازم املائدة.

فراف الطائر ي�سبه ال�سهاب ولي�ست ُكّل 
َّ
ر

اأ�سياء  الطبيعة  ويف  للنوم،  �ساحلة  اأر�ــض 

ر املاأوى.
ّ
ة وُتدم

َّ
كثرية �سار

اأظَهرْت لنا ال�سنوات الكيفية التي نتفادى

وامُل�ستقبل  ال�سائبة،  غري  التخمينات  فيها 

اأن  على  حفِّزنا 
ُ
وي النهاية  ِمن   

ّ
بالدنو يغري 

 مرا�سم الرحلة اىل ما
ّ
نتم

اىل  الليل  ي�سّقها  دبقة  �سبكة  منه.  عــودة  ل 

امنا 
َّ
�ض ونحيا اأي

ّ
ن�سفني، نعربها بتوج

ة لفتنة املوت.
َّ
بال �سهي

2
ت�ساعفت اأعداد القبور يف اأر�سنا، والذي مل 

ات�سال  على  ليح�سل  يجهد  ته، 
َّ
مني توافه 

ي�ستميل  ال�ساعقة،  بة  �رشَ ِمن  اأ 
َّ َ
امُلرب بالرب. 

ته،
ّ
الأذى لزيادة �سح

ركة 
َ

ح عون 
ِّ
�رش

ُ
ي عرفتهم  الذين  ِمن  والكثري 

ال�سهم لئال تفارق اأرواحهم الأبدان. 

ح�سدنا القمح بعد اأن خرقنا الهدنة

 اإطراء ِمن الأ�سياد. 
ّ

اء، ومل نتلقَّ اأي
ّ
مع الأطب

ملاذا التحلَّي بال�سرب وال�سهامة، وُكّل ما ل

 الهاوية القذرة حليواتنا؟ 
ُ
ج

ّ
�سي

ُ
نفع فيه. ي

3
الق�سري  واملقب�ض  بالغ�سن  الــروح  ك 

َّ
تتم�س

مه
ّ
ام، لكّن اإمناء املرء ل�سخطه وترب

َّ
لالأي

ِمن اأرتال الأمل التي تعرب ِمن فوقه �ساعة

ده ِمن ُكّل امكانية للظفر
ّ
جر

ُ
القيلولة. ي

بكرامته. يف العامل حجارة حمفورة 

ة امَليت، ول تنفع اخلربة يف جتّنب الدود 
ّ
ي

ّ
لذر

حني ي�رشع بغزل �سوف

اجليفة. للموتى كما لالأحياء 

�سظايا الرماد التي تت�ساقط فوقهم،

 ولي�ض يف ُقدرة اأحد

ما ال�سهام برفع ُكَتل النفاية

 ن�صيف النا�صري *

املكان الذي يرتا�ّص

به الغرقى

* �ساعر من العراق يقيم يف ال�سويد   



ات 
َّ
ــذر ال ُت  تتفتَّ ال�ساملة.  الظلمة  ومواجهة 

 الينا الذين رحلوا 
ُ
الفتية للَزمن، وين�سب

وتركوا مبا�سعهم، الر�سى باخللود. 

4
الع�سل  ـــالوة  وح احلنظل  ـــرارة  م يف  لي�ض 

اعجوبة،

اأفعى  ِمن  رة 
ّ
امُلتكر اللدغة  يعان  مر 

ُ
الع َنهر 

ام املر�ض القائظة. البع�ض يتَّفق مع الذين 
َّ
اأي

ميولهم  يظهرون  ول  التخوم،  ِمن  يعودون 

م 
َ
يف النجاة ِمن الغرق، اىل التجديف على �ِسي

الآلهة. احتوت الب�رشية الأع�سا�ض ال�سغرية 

يهم الُف�سالء، 
ّ
لل�سخط الدائم ِمن الذين ُت�سم

و�رشعت ِمن غري عمد تقتن�ض الغربان وتيا 

 احلفاظ 
ُ
يف الزمهرير. يتطلَّب

رة للقبور. 
ّ
على الرث ارتياد الأر�ض امُلت�رش

5
اع الأمل

َّ
�ُض لدى الُزر

َّ
تقو

َ
ي

 اأثناء نزول الأمطار، واأغلبهم، يفقدون الرغبة 

يف ال�ستداد

يجب  هل  َتّد. 
ْ
�س

ُ
ي اأن  ينبغي  ما  الزمن  ِمــن 

اأحد  ول  ُتق�سُف  الأ�سجار  ترك  يف  ال�ستمرار 

يغادر الأبنية امُلت�سّظية؟ 

وروح  �سوؤم،  عالمة  الظهرية  اأثناء  ــدفء  ال

ها الغبار اىل مالقاة
ّ
امليت التي ي�سطر

اخلال�ض  لغبطة  كبحها  يف  رة  قَّ َ
مو ال�سقيع. 

ِمن ال�رشاك. ال�سعوب ترك�ُض يف الرباري

ول تلتفت اىل ما هو جدير بالبقاء، واحلر�ض 

بهم ال�سوء
َّ
على اقتفاء اآثار الذين غي

العميق لزمردة الفناء.

 على الَغرقى وعلى بع�ض 
ُ
يقت�رش

الذين احتاجوا اىل مراعاة احلرَكة.

6
ن ال�سيء غري 

َ
عد ع

ُ
هم واأدركُت قيمة الب

َ
 ال�س

َ
رب

َ
ع

ّ
لي مبا يفر�سه علي

ْ
ه

َ
املرغوب برفقته. كان ج

ل
ّ
دن، َقد اأقنعني بتقب

َ
حلول روح امليت يف ب

ياتي التي اأم�سيتها اأردم احُلَفر.
َ

ن�سيبي ِمن ح

فوته اأن
َ
ن ي�سل اىل اأر�ض الآبار القاحلة، ي

َ
م

ينت�سب اىل الذين مي�سغون احلجارة طوال

لة، 
ّ
تمه

ُ
الالم حات 

ّ
التقر �سدى  ني 

َ
ب امهم 

َّ
اأي

د 
ّ

ن ُكّل ميويل يف تر�س
َ
عد اأن تخلَّيُت ع

َ
والآن ب

ما كنت اأظنُّ فيه اخلري. 

منه  رُت 
َّ
تذم ما  نداء  اىل  ال�ستجابة  اأحــاوُل 

على الدوام. الَزمن- ال�سدع، يخلو ِمن الكثافة 

ي�ض. ي�سارع الَغريب اىل اطفاء 
َ
املطلوبة للع

ابة، وميوت بال قيمة يف
َّ
بذرة مر�سه الله

اأر�ض يتال�سى فيها الُغفران.

7
نزلُت التّل ويف يدي ِكمادة اأحاول اأن اأ�سعها 

على اجلبهة املحمومة لأخي الن�سان.

 
ٌّ
ع على الأر�ض ِمن قبل الآلهة، �رش و�سَ

ُ
ُكّل ما ي

وتتعاقب عليه النفاية.

ع 
َ
تبنَّي اخل�سام الدائم م

الثمرة امُلدلَّة فوق جثَّة امليت، 

 احلفاظ على حقله وكفنه. 
ّ
ي�سمن للحي

للوقت   
ّ
احلر القنديل  فيه  علَّقنا  وتد  ِمن  اأكرث 

ن ماتوا ِمّنا، لكّن اختالف 
َ
واأح�سينا عدد م

طرق الفناء يف ُكّل الع�سور. 

ثوا 
َّ
رمت الذين ت�سب

َ
ح
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بالبقاء الأغطية ال�رشورية

د يف العامل. 
َ

لتجّنب الرب

8
يحاول  للذي  فيها  ملجاأ  ول  تدمة 

ُ
حم اأزمان 

ني
َ
ي غليله ِمن اأثداء الآبار. ينفجر ب

ّ
اأن يرو

حقل  ال�سحراء،  رمــل  وبــني  ال�ساطىء  رمــل 

القمح الذي يحت�سد فيه اأهل العر�ض. 

ن�سج  اأوان  قبل  امتالكنا  القبور  تــوّد  ملــاذا 

الثمرة؟ ل تتقدَّم الينا ال�رشور اإَل تر�سية 

دات الدائمة يف �سكون الطبيعة، اأحالمنا 
ّ
للتجم

غلَّفة مبظاريف مغ�سو�سة ول اأحد بو�سعه  ُ
م

ن الذين يتجافون حجارة
َ
النوم بعيداً ع

الربكان. اأثقلني العو�سج العليل حلياتي 

وتقدَّمُت اىل اهلل، اأطالب با�ستحقاقي

ني 
َ
 ِمن ق�سمتي يف الإ�ساءة اإيّل، طوال َكدحي ب

املعازل املت�سّدعة للمجذومني. 

9
ع ال�َسبح 

َ
واقفًا اأمام املراآة اأت�ساور م

العفنة تكرب يف وجهي.  والع�سبة  داخلي،  يف 

ل 
َّ
ية ل باأ�ض بها ِمن الأمل اأ�سعر فيها واأتم

َّ
كم

اأمتلك  ُكنُت  لو  موم. 
َّ
ال�س ِلَلفح  الثقيلة  الوطاأة 

َثروة اأو بع�ض روؤو�ض املا�سية، مِلا ارتكبُت 

ل �سالة يل اىل مر�سعتي. 
َّ
الفح�ض يف اأو

ة يف احُلفرة، 
َّ
ُع اأكرث ِمن نبتة �سام

َّ
تت�سو

ياتي 
َ

 اغرائي بعد اأن  اأفرغت ح
ّ
ويتم

ِمن الدموع  للنزول بال خ�سية

عد فرو ال�سم�ض. 
َ
ِمن الطعم الباهت لعامل ما ب

10

اأ�سارت اإيّل حني غط�سُت يف البحر، كما لو

اّنني كومة ملح على ال�ساحل. و�سفُت لها

 فيه الغرقى، فتملَّكها
ّ

املكان الذي يتا�ض

ن
َ
م الإلهية على ُكّل م

َ
الح�سا�ض بوفرة الِنع

ارت�سى حياة الَغرق. �َسجرة مثقلة بالنجوم

ُ
م

َّ
اأهّزها فتنقلع ِمن مكانها واأهج�ض اّنها تترب

ِمن الذي يزدريها. بعد اأن و�سلُت اىل احدى

باء ورميُت بها الأمواج
ْ

اجلزر، جمعُت احَل�س

 عندي اأن التظاهر بالغرق اأكرث
َّ
ح

َ
ية. �س

ّ
املدو

جدوى ِمن الغرق نف�سه. هي واأنا انطبَق علينا

املثل، عاريان غريقان ل يخجالن ِمن طريقة

غرقهما.

11
مالحقة  ِمن  التدن�ض  عدم  بامكان  اأّن  ظننُت 

الطريدة، وكانت ح�ساباتي مغلوطة.

اأعنُت املحت�رش على مللمة اأغرا�سه واأخربته 

اأن ي�سلمها طواعية اىل ورثته. 

رف�ض التعجيل بتك ما جناه يف حياته ومل 

اأجروؤ على مماحكته باأ�سياء �سوقية. 

يلقى الغريب حتفه ِمن دون ن�سدان معا�سدة 

الخوة والأبناء. 

�سعدُت اجلبل يف الليل وراأيت الطرائد نائمة 

تت الأ�سجار. اعتربتها اخوتي الب�رش. 

12
اىل  ميولهم  وِمن  �رَش 

َ
الب م�سائر  ِمن  �سخرُت 

َغْزل ال�سوف، لتدفئة الأن�سال التي ت�رشبهم 

ة 
َّ
ياة ال�سنك. ُكّل هالك يختار الو�سعي

َ
بها ح

الغريبة يف رمي نف�سه باحُلفرة قبل هالكه، 

ولي�ض لُه احليلة للخال�ض 

 على الفتاء عليه. 
ُ

ِمن الدود الذي يداأب
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جتهُل الآلهة ما يحّل ِبنا حني تقذفنا يف

فوهة الربكان، والن�سان ل يفلح يف �سعيه 

اىل نيل ثمرة تعبه املزدانة بالغبار. 

ا�ساعة الأمل يف نفو�ض الذين ن�سادفهم

يحتطبون يف الأحرا�ض، فعل يخلو ِمن

ال�سهامة. اهمال �ساأن التمائم وطرد

ة وي�ستحيل
َّ
م، عامل قو

ّ
ال�ساحر وامُلنج

فيه الرجوع ِمن درب الدموع املوؤتلقة.

13
فاجاأن ال�سهم وُكنُت اأريد الخالد للراحة.

اأم�سيُت النهار كّله اأحفر يف ذاتي ومل

ل رائحة التاب. تبادل املنفعة مع
َّ
اأتم

دوا ِمن خلودهم، يحتاج اىل الذين تاأكَّ

مداولت واجلنازات مباركة يف عامل

ز ا�ست�سلمَن
َّ
افات العج

َّ
يكتنفه الرياء. العر

ن تت
ّ
للتقليد وما عاد بامكانهنَّ التكه

ابة. خفَن ِمن الزمن وازداد
َّ
ال�سم�ض الله

 الذهاب اىل ما
ّ
 علي

َ
م نفورهنَّ منه. تتَّ

ع النكبة الفظيعة. وراء العامل، ومل اأُكن اأتوقَّ

وا قبل  وي�سبُق الذين توفَّ
ّ
يت�سارُع ال�رش

اأوان ن�سج الثمرة، واقتياد الأ�سحية

 فيه املذبوح منذ
ُ
ة. ل ينتفع

َّ
للذبح بالقو

الأزل.

14
ل �ساعقة 

َ
م

َ
ن الذهاب اىل الع

َ
تني ع ردَّ

ا�ستحوذت على ُكّل ما جنيته يف حياتي، 

وُكنُت اأظنُّ اأّن ما زرعته يف

طريقه اىل النماء. 

ة على امليالد وما يت�سدَّد 
َّ
املوت له الأ�سبقي

يف م�سايرته للفان. 

ال�سقاء امُلفعم بعذوبة الزوال.

اأبلغُت اإلهي بدنو اأجلي فنزل ِمن كوكب 

 يل العودة 
ُ
وناولني �سظية برق، تتيح

اىل منزيل بعد املوت. 

عيُت املر�ض على  ادَّ

الدوام وُكنُت ل اأريد التزّلف اىل اأحد، 

لي الن�سيحة ال�سخيفة 
ّ
 يف تقب

ُ
�ض ول اأن اأتدنَّ

15
رهم

ّ
بون ِمن اذاعة اأخبار �سخطهم وتذم

َّ
يتهر

ِمن �رشب ال�سهب لغلتهم الفقرية، واأر�ض

العامل لي�ست خ�سبة طوال الع�سور. الطوفان

القادم تتعاىل داخله النفجارات، واملتبع 

لدى الب�رشية عند حدوث الزلزال. التحديق 

رة قدَّمتها 
َّ
بال اأمل يف الكارثة. وثيقة مزو

�ض 
َّ

اىل الذين عربوا النهر و�رشُت معهم اأتوج

ِمن تباهيهم يف ف�سائل اجلرح. 

16
 اآلهتها، 

َ
ع

َ
فئات غفرية ت�سمئزُّ ِمن ما تتعاطاه م

وتعجز عن فهم نوع الأمل وتوءمه املر�ض.

كان �سفري الدائم يف الأر�ض، متيمة اأتغافل

ن حلظة قدوم موتي، 
َ
فيها ع

ن
َ
وُكنُت اأبحُث ع

ارة التي �ساأدفن تتها. 
َّ
احلجارة القه

بته الطرائد. ِلَد معي �سبيهي وتعقَّ
ُ
و

 اأنا نف�سي

طريدة ولي�ست يل �سلة بالغري. 

ُكّل ما رغبُت فيه مل ميكث معي

و�سارع يهرول مع غبار الزمن. 
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الالتينية،  اأمريكا  �سعرية  من  جزءا  نفهم  كي 

وجه  على  التاأنيث  بنون  املكتوب  وال�سعر 

اأعقاب  يف  الطرفة:  بهذه  نبداأ  اخل�سو�ض، 

انت�سار احلركة الثورية ال�ساندينية يف 1979، 

واإنهائها لثالثني عاما من احلكم الديكتاتوري 

اإرن�ستو  والثوري  ال�ساعر  تقلََّد  موزا 
ُ

�س لعائلة 

الفور  وعلى  الثقافة،  وزارة  حقيبة  كاردينال 

اأطلق حمتفات لكتابة ال�سعر يف جمموع البالد 

جمموعة  م 
َّ
عم كما  ال�سعري،  لالإبداع  ت�سجيعا 

لكتابة  القواعد  "بع�ض  بعنوان:  الن�سائح  من 

والقافية،  الوزن  لن�سيان  فيها  دعا  ال�سعر". 

الأ�سماء  وذكر  املبهم،  على  املح�سو�ض  واإيثار 

على  لالأحا�سي�ض  الأولوية  واإعطاء  ال�سخ�سية، 

ن�سحن  و"اأن  نتكلم"،  كما  "نكتب  واأن  الأفكار، 

الو�سايا  هذه  اأن  يخفى  ول  اأمكن".  ما  اللغة 

وتويل  الب�ساطة  تثمن  اإيديولوجيا  عن  ت�سدر 

الفورة  مع  تناغم  يف  ال�سعبية،  للقيم  اأهمية 

الثورية التي كانت �سائدة اآنذاك. اإىل هذا ال�سياق 

الثوري تن�ساف الرغبة يف جعل حرية التفكري 

ال�سلطة  من  بالنعتاق  ملمو�سا  اأمرا  والتعبري 

ال�سيا�سية والهيمنة الذكورية التي تكبت كتابة 

اجل�سد والفعل احلر. ت�سَخر ال�ساعرة الغواتيمالية 

 ترجمة وتقدمي: حممد العرابي *

كتابة اجل�سد والفعل احلر والذاكرة

لدى �ساعرات اأمريكا الالتينية

* �ساعر ومتجم من املغرب   

من اأعمال الفنان  جورج بيلوز - امريكا



العجرفة  من  ق�سائدها،  يف  رودا�ض،  ماريا  اأنا 

ال�سيا�سية والذكورية: "كل واحد له احلق/ يف اأن 

يعرب عما يفكر فيه/ كل واحد له احلق/ �رشط اأن 

العمل،  وزمالء   / والتقاليد،  القوانني،  يحتم/ 

الذي  وجارك   / عملك،  اأجر  لك  يدفع  ومن   /

فقدت  لقد   / "نعم،  واحلكومة"،  قبالتك  ي�سكن 

املزاج/  متقلبة   / غيورة،  واأنا   / اأع�سابي، 

اأن   / مني؟  ينتظرون  ماذا   / بالرغبة.  ومليئة 

تكون لدي عينان، عدد من الغدد، دماغ، ثالثة 

وثالثون عاما/ واأن اأت�رشف/ مثل �سجرة �رشو 

الإف�ساح  عن  النماذج  تتوقف  ول  مقربة."  يف 

بعيدا  تذهب  اأن  تريد  ال�سعرية  هذه  اأن  �رشاحة 

يف تدمري ال�سورة النمطية للمراأة التقليدية التي 

الأطفال  وتفريخ  واملتعة  الإثارة  وظائفها  من 

ال�سعرية  هذه  الدائرة.  داخل  اإبقائهم  و�سمان 

وت�سع  باحلركة  متوج  اأر�ض  على  تقف  التي 

اإل  ميكن  ل  اهتمامها  �سلب  يف  الجتماعي 

للواقع،  احلي  النب�ض  من  قريبة  لغة  تكون  اأن 

وتعتمد لغة ب�سيطة تناأى بنف�سها عن كل اإغراق 

اأن  دون  بها،  الحتفاء  اأو  البالغية  ال�سور  يف 

الثقافة  جتعل  وهي  نق�ض  عقدة  باأي  ت�سعر 

ال�سعبية مرجعا لها.  

الالتينية  اأمريكا  من  ل�ساعرات  ق�سائد  وهذه 

1960، وع�سن بع�ض املخا�ض  لدن بعد �سنة 
ُ
و

وكتنب  الذكر،  الآنف  والجتماعي  ال�سيا�سي 

ُل 
َّ
بوحي منه، اأو راأين هذه الآمال تتبخر وتتحو

الثورُة معها اإىل رماد. اختنا مناذج ل�ساعرات 

وهو  القارة  لهذه  ال�سعري  املنجز  بع�ض  لرنى 

التي  التاريخية  املراحل  نف�ض  يف  ي�سنع 

جنتازها اليوم، عربيا، والتي نقت�سم معها بع�ض 

همومها وتدياتها.

 ال�صاعرة الكو�صتاريكية

Ana Istarú  اأنا اإ�صتارو

�سنة  ولدت  كو�ستاريكية  م�رشحية  وكاتبة  �ساعرة 

1960. ن�رشت اأول كتبها ال�سعرية "كلمات جديدة" 
على  ح�سلت  بعامني  بعدها  �سنة،   15 عمر  عن 

جائزة لالإبداع ال�سبابي. در�ست امل�رشح يف جامعة 

كو�ستاريكا. يف 1982 منحتها جلنة تكيم دولية 

جمموعتها:  عن  لل�سعر  الالتينية  اأمريكا  جائزة 

الذي طبع مرات عديدة يف اأمريكا  ى"، 
ُ
احلم "مو�سم 

اإىل  وترجم   ،1986 �سنة  اإ�سبانيا  ويف  الو�سطى، 

اأنا  ا�ستطاعت  املتحررة  لغتها  رغم  عديدة.  لغات 

اإ�ستارو اأن تتحكم جيدا يف ال�ستعارة، واأن جتدد يف 

لغة احلب والفرح. �سنة 1995 ح�سلت على جائزة 

الكتابة امل�رشحية عن عملها: "بيبي بوم يف اجلنة"، 

يف اإ�سبانيا ح�سلت �سنة 1997 على جائزة اأح�سن 

ممثلة من كو�ستاريكا. اأ�سدرت جمموعتها ال�سعرية: 

"الكلمة الأم" �سنة 1995. 

جئَت؟ اأَْيَن  ِمْن   -  1

َن ِجْئَت؟
ْ
 ِمْن اأَي

اُن.
َ
�س

ْ
ع َها النَّ

ُّ
اأَي

اَقْتَك؟
َ
ٍة اأَر

َ
م

ْ
 َغي

ُّ
اأَي

ٍة؟
َّ
اِعي

َ
ِفيَنٍة �رِش

َ
 �س

ِّ
ِمْن اأَي

اِت
َ
ب

ُّ َ
 َلَك ِبَهِذِه التَّ�رش

َ
ح

َ
م

َ
ْن �س

َ
م

ُلوَفِر؟
ْ
ي اِق النَّ

َ
ر

ْ
َلى اأَو

َ
ع

ِهَك
ْ

ج
َ
َلى و

َ
ْن اأَْزَلَق ع

َ
م

ة؟  اْلِف�سَّ
َ
ُفور

ْ
�س

ُ
ع

اَلٍة
َ
ب

ُ
ا�ِسي ِباَل م

َ
َلى ِفر

َ
ْدَت ع دَّ مَتَ

ٌّ
ْن�ِسي

َ
اَلٌك م

َ
اأَْنَت م

ٍة.
َ
ور

ُ
ْق�س

َ
يِف م

اًل ِمْثَلَك،
ُ

ج
َ
 ر

ُ
اأََنا َل اأَْفَهم
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ِة.
َّ
ي
ِّ
ِبَهِذِه اْلأَهم

َتُكوُن
َ
: �س

ُ
م

ْ
و َكاِن النَّ

ْ
ْد ِباإِم

ُ
ع

َ
مَلْ ي

ٍة،
َّ
اِلي

َ
اٍح �َسم

َ
اِتي ِمْن ِري

َ
اَلء

َ
م

ى.
َ
َزام ِمْن ُزهوِر اخْلُ

ِتي دَّ ِنُف خِمَ َتاأْ
ْ
َت�س

ة.
َّ
�ِسي

َ
ر

ْ
و َلَتَها النَّ

ْ
ِرح

َدَتا ِحَذاِئي اْلَقِدمِي، ُقْنُفَذاِن اْثَناِن.
ْ
ِفر

،
ُ
ِغري

َّ
ُل ال�س

ُ
ج

َّ
َهَذا الر

َ
و

ا.
َ
ِة َغارِديْني

َ
تَّى َزْهر َ

اِري ِبُدوِن ح
َ
اْلع

ُ
ِدي الِتي َتِطري

َ
اَذا ي مِلَ

اِثِق،
َ
 َخَزِفِه اْلو

َ
ب

ْ
و

َ
�س

ِلِه؟
َ

ج
ْ
َفر

َ
 �س

ُ
م  حَلْ

َ
ِهي

ٍة َهِذه؟
َ
ِغري

َ
ٍة �س

َ
َقب

َ
 ع

ُّ
اأَي

ًة
َ
ِتِه َثاِني

َ
وؤْي ُ

ُف ِلر
َّ
ْن اأََتَله

َ
اإِىل م

ُكْن َزاِئِري؟
َ
اإِْن مَلْ ي

، اِجِب اْلَكثِّ َن َلَك ِبَهَذا احْلَ
ْ
ِمْن اأَي

ْدِرَك؟
َ

َلى �س
َ
َتنْيِ ع

َّ
ا�ِسي

َ
َتنْيِ النُّح

َّ
ب ِبَهاَتنْيِ احْلَ

ْنَها
َ
ُث ع

َ
ح

ْ
 َخِميَلٍة اأَب

ُّ
اأَي

َك؟
َ
اإِْن مَلْ َتُكْن َزَغب

َلٍة،
ْ
 ُقب

ُّ
 َكاأْ�ٍض، اأي

ُّ
اأَي

َك؟
ْ
ٍة ِبُدوِن �َسَفَتي فَّ  �سِ

ُّ
اأَي

اَن.
َ
�س

ْ
ع َها النَّ

ُّ
اأَي

ٍّ
ٍز َذَهِبي

ْ
 ُخب

ُّ
اأي

ِبُدوِن اإْغَفاءِتَك؟

املعاهدة  -  2

اَهَدُة
َ
ع  َهِذِه امْلُ

ُ
ر ُتَذكِّ

ْدٍق ِب�سِ

ْلِمَها
ُ

ح
َ
ِة و

َ
�ْسم ِن احْلِ

ْ
ِبَكو

اِدَها
َ
ي

ْ
َل اأَ�س ْد َلَها اأْف�سَ َل جَتِ

ِة اْلَهاِدَئِة
َ
اِوي ِ الزَّ

ْ
يِف َغري

ِث وؤَنَّ ُ
ِللم

ُهِني
ِّ
ج

َ
ُتو

َ
و

ٍّ
ْذِري

ُ
اَلٍم ع

َ
 �س

َ
و

ْ
َنح

َداِئٍم )... ( 
َ
و

ُ
اَهَدُة ُتْظِهر

َ
ع َهِذِه امْلُ

ُل
ُ

ج
َّ
ِمُن الر

ْ
َهي

ُ
َف ي

ْ
َكي

ِل
ْ
م  يِف احْلَ

ُ
ب

َّ
ب

َ
َت�س

َ
ي

َ
و

َطى
ْ
�س

ُ
ِريَكا اْلو

ْ
يِف اأَم

ا.
َ
اَنام

َ
ِق ب

َ
ي �سْ َ

وم

وِت
ُ َ
رب َهِة َهَذا اجْلَ

َ
اج

َ
و

ُ
يِف م

ِّ
الذُّكوِري

ِة
َّ
اِلي

َ
م

ُ
ِتي اْلع

َ
ر

ْ
ُكوُن ِلَثو

َ
ي
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تي
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ْلم
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�ِسُك ِبح
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ي

َ
ِغري

َ
نْيِ �س

َّ
ديِدي
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نْيِ ح

َ
�س

َ
ر
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كج

نْيِ 
َ
وَثاِقب

�ُض 
ُ
اأَْنب

َ
و

ِقيَق  ة الدَّ
َ
َكار

َ
 اْلب

َ
ِغ�َساء

ِني 
ُ
م

ِّ
َكم

ُ
الَِّذي ي

 
ٍّ

مَلٍ ُذُكوِري
ِباأَ

ٍة َطِويَلٍة 
َ
وبَقاِئم

 .
ّ

اِري
َ
م

ْ
ِتع

ْ
ِث ال�س

ْ
ِمَن اْلإِر

اِجِم، 
َ
م اَهَدَة عن اجْلَ

َ
 َهِذِه امُلع

ُ
ح

َ
�س

ْ
اأََنا، اأَم

لة املحلية[، 
ْ
م

ُ
ِب الُكِويتَزال ]الع ِة َغ�سَ

َ
ر

ْ
وِبَفو

ُقَها 
َ ْ
اأَحم

َها 
ُ
م طِّ َ

ح اأُ
َ
َها و �سُّ ُ

اأَع

 ،
ٍّ

َكِري
ْ
�س

َ
ٍم ع ِبَتَكتُّ

َهٍم 
ْ
ب

ُ
�سا�ِض، م

َّ
ْقُتوٍل ِبالر

َ
كم
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اَتُه 
َ
ي

َ
ْنِهي ح اأُ

َ
اأَْقُتُلُه و

اْلَقاِن، 
َ
ا�ِسم و

َ
ِوي اْلب �سْ ُ

ِبع

ِة، 
َ
ج

ْ
ه

َ
ِديَناِل ِمَن اْلب

ْ
باَقَة الَكار

ِة، 
َ
ِة وامُلْلَتِهب

َّ
ِمِزي

ْ
ة الِقر

ّ
ا ِمْن َهِذِه اْلَقار

ً
ْدء

َ
ب

َطى. 
ْ
�س

ُ
ِريكا اْلو

ْ
ِة، اأَم

َ
ور

ُ
ع

ْ
ِتي امل�س

َّ
ريكي

ْ
اأَم

Myriam Montoya  مريام مونتويا

غادرت   ،1963 يف  مزدادة  كولومبية،  �ساعرة 

بالدها لأ�سباب اأمنية و�سيا�سية، واآثرت املنفى يف 

فرن�سا منذ �سنة 1994. من اأعمالها املن�سورة: "اأذن 

الذئب" 2008، "زهرة الرف�ض"2009، يف 2004 

"جئت  بعنوان:  اأ�سعارها  من  خمتارات  لها  ُن�رشت 

بفرن�سا،  �سعرية  ملتقيات  يف  �ساركت  الليل".  من 

و�سلوفينيا،  ولوك�سمبورغ،  واإيطاليا،  و�سوي�رشا، 

وفنزويال،  وكولومبيا،  املتحدة،  والوليات  وكندا، 

وغينيا، وال�سنغال..."الهروب" هو عنوان اأول رواية 

�سدرت لها يف 2011.

ُمَولََّدة  -  1

 يِف َدِمي
ٌ
اٌع َقِدمي

َ
ُهَناَك �رشِ

ِة ِلأَْطَفايل
َ
�س

َّ
َقو اِجِب امْلُ

َ
و  يِف احْلَ

ُ
ْظَهر

َ
ي

ِة 
َّ
ِفي اِف �ِسفاِهِهم اخْلَ

َ
َلى اأْطر

َ
ع

ُكون 
َ
ح �سْ َ

ا ي
َ
ِعْنَدم

ْ
يِف ُطوِل ِعَظاِمِهم

.
ْ
اَلَِمِهم

ْ
َتَهدَِّدِة ِلأح َدِة امْلُ

ْ
و

َ
يِف اْلع

ُنوَنِتي
ْ
 يِف َكي

ٌ
ار

َ
ُهَناَك �ِسج

ٍة
َ
 ِمْن اإَهاَنٍة َقِدمي

ٌ
اج

َ
اْنِزع

ى
َ
اٍل اأُْخر

َ
ي

ْ
 اأَج

ُ
ب قُّ َ

َتر

ِتي
َ
يِف اإِْخو

َ
ُل يِف َذاِتي و

َ
ا�س

َ
َتَتو

ان
َ
ُف�ُض اْلُغْفر

ْ
ر

َ
ْن ي

َ
اأِْر مِب ٌة يف الثَّ

َ
ْغب

َ
ر

ِل اْلإْفاَلِت
َ

 ِمْن اأَج
ُ

اِرب
َ
ح

ُ
ُق الَِّذي ي زُّ َ

م التَّ

ْق�ِض
َّ
الر

َ
ِحِك و نْيَ ال�سَّ َ

ب

َتى
ْ
و اِء امْلَ

َ
ي

ْ
ٌة يِف اإِح

َ
ْغب

َ
ر

 و
ْ
اِتِهم

َ
و

ْ
ِر اأَ�س تُّ َ

ِبَتْخِفيِف َتو

ى
َ
َاللَُّغاِت اْلأُْخر

ْ
اِدِهم

َ
�س

ْ
 يِف اأَج

َّ
َلي

َ
ُفوا ع

َّ
ر

َ
َتع

َ
ِباأَْن ي

َ
و

ة.
َ
اِكر ِع ِللذَّ قَّ َ

َتو
ُ
م يِف اْلْكِت�َساِف الالَّ

َ
و

بِّ ُزِرَعْت ِباْلُ اَدْفُت ُحُدوًدا  �صَ  -  2

ًدا دَّ َ ُ
ْدُخُل جم اأَ

َ
�س

ًة
َّ
ي
ِّ
اِكَن �رِش

َ
اأَم

ى �سَ َ
ا م

َ
َزِتي ِفيم

ْ
و

َ
 ِبح

ْ
َكاَنت

ِجيَهٍة
َ
اِب و

َ
ب

ْ
 ِلأَ�س

ّ
َلِكِني

َ
و

ُتَها.
ْ
ر

َ
َهج

ِتَثاِث،
ْ

ِة ِلاِلج
َ
ر

ِّ
َدم ُة اْلآَثاِر امْلُ

َ
َتم مَتْ

اٍت َقِليَلٍة،
َ
اإِْن ِبَكِلم

َ
و

ًة
َ
ِنح

ْ
ُتْنِبُت يِل اأج

اَن.
َ
ي

ْ
 النِّ�س

ُ
ُتَقلِّ�ض

َ
و

ُ
ُتور

ْ
ب ِدي امْلَ

ُّ
َت�رَش

ْدُفوَنُة اِة امْلَ
َ
ي  احْلَ

ُ
َزاء

ْ
اأَج

ْفُقوَدٌة.
َ
 م

ُ
َناِظر

َ
م

َ
 و

ٌ
وه

ُ
ج

ُ
و

اِت
َ
ر

ِّ
م

َ
ع َدى امْلُ

ْ
اأََنا اإح

اٍم
َ
َفاٌة ِباأَْلِف ع

ْ
َلح

ُ
اًنا �س

َ
ي

ْ
اأَح

َ
و

ا.
ً

اِرح
َ

ا ج
ً ْ
ياًنا َطري

ْ
اأُح

َ
و

ٌل
َ
ِحي

َ
ُخُدٌع و

ُتُه
ْ
لَّم َ

ا َتع
َ
 كلُّ م

َ
ِهي
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َفٍة. �سِ
ْ
اأَر

َ
اِفَئ و

َ
ر

َ
َلى م

َ
ع

ُدوًدا
ُ

اَدْفُت ح
َ

َلَقْد �س

ِّ
ب  ِباحْلُ

ْ
ت

َ
ُزِرع

ِة.
َ
اِت اللَِّئيم

َ
ُطو يِف اخْلُ

Vivian Lofiego فيفيان لوفييغو

مواليد  من  اأرجنتينية،  ت�سكيلية  وفنانة  �ساعرة 

تابعت  بوينو�سري�ض.  جامعة  يف  در�ست   .1964
الأدب املكتوب  3، يف  درا�ستها يف جامعة باري�ض 

والتحقيقات  الأبحاث  مركز  يف  ع�سو  بالإ�سبانية. 

باري�ض  جلامعة  التابع  الالتينية  اأمريكا  اآداب  يف 

القراءة يف  1998، ع�سو جلنة  اإىل   1996 من   ،3
اإىل   1997 من  رولفو"،  "خوان  الدولية  اجلائزة 

بامل�رشح،  �سغوفة  بالتجمة.  اأي�سا  تهتم   .1999
م�رشح  خ�سبة  على  الأدوار  من  جمموعة  اأدت 

فرن�سا  يف  الأدوار  من  جمموعة  وتوؤدي  الأوديون. 

واإ�سبانيا وتعمل كم�ساعدة يف الإخراج. 

اِفَذِة َتْدُخُل الّريُح َعْبَ النَّ

ِ اْلَفاِننَي
ْ

اَقًة ِمْن َغري
َ
َها ب

َ
ع

َ
َة م

َ
اِحب

َ
�س

وِحي،
ُ
ِكي، ُقْلُت ِلر

َّ
ر

َ
َل َتَتح

َة
َ
ى اْلإ�َساع

َّ
اِوُل اأَْن َنَتَق�س

َ
ُنح

َ
�س

ُ
يح

ّ
َنا الر

ْ
ِمُلَها اإَِلي الَِّتي َتْ

َدَثْتَها
ْ

ى الَِّتي تكوُن قْد اأَح �سَ
ْ
يِف اْلَفو

َ
و

ُث
َ
ح

ْ
َنب

َ
ا�ِض، �س

َ
يِف اْلأَْغر

اِء
َ
يِف ِظاَلِل اْلأَ�ْسي

 يِف اأَثِرَها
َ
اِريع

َ
ُد امْلَ�س ُنو�سِ

َ
�س

َ
و

َها
ْ
َني

ْ
ي

َ
 ع

ُ
ب

ِّ
�س

َ
ُنع

َ
و

َها
ْ
َدي

َ
ا يِف ي

ً
�س

َ
 َلَها ع

ُ
ع َن�سَ

َ
و

َننْي، 
ْ
ي

َ
َة الع �سَ َ

ْغم
ُ
ُلَها، م

َ
ع

ْ
َنج

َ
و�س

اَلِم   يِف الظَّ
ُ

ب َت�رْشِ

ى"
َ
ْلو اِء احْلَ

َ
ُة "ِوع

َ
ب

ْ
- اأَمَلْ تكْن َهَكَذا ُلع

ُفوَلِة؟ -  يِف الطُّ

اِء؛
َ
 يِف اْلَهو

ُ
ِقع

ْ
ًة ُتَفر ادَّ

َ
اٍت ح

َ
ب

َ �رشَ

اِء
َ
�ْسي َدِد اْلأَ

َ
ُة ب�س

َّ
َداِئي

َ
ُة اْلب

َ
و

ْ
َهِذِه اْلَق�س

َئا.
ِّ
ي

َ
ا �س

َ
ِزيع

ْ
ِة َتو

َ
ع زَّ َ

و  امْلُ

Carolina Massola كارولينا ما�صوال

�ساعرة   ،1975 يف  مولودة  اأرجنتينية  �ساعرة 

للغة  والعلمية  الأدبية،  التجمة  در�ست  ومتجمة. 

املجالت  من  عدد  يف  ق�سائدها  ن�رشت  الفرن�سية. 

)جملة   ،Prisma جملة  خ�سو�سا  الأرجنتينية 

ويف  بورخي�ض(،  لوي�ض  خورخي  الدولية  املوؤ�س�سة 

اإ�سبانيا. ن�رشت كتابني �سعريني، الأول يف 2009، 

والثان يف 2014. 

مقاطع

 - 1 -

 يِف اْلَفِم
َّ
ِئي

ْ
ر

َ
م  الالَّ

َ
َتِكر

ْ
اأَْن َتب

ِبيٍع 
َ
 ر

ُ ْ
 َلُه َغري

َ
�ض

ْ
َتِة الَِّذي َلي

ْ
ب اِق النَّ

َ
َك�س

اِة،
َ
ي اِحٍد يِف احْلَ

َ
و

وَدَة 
ُ

ج
ْ
و َدَقاِت امْلَ ُق  احْلَ

ْ َ
 اْلرب

َ
ِمي

ْ
ع

ُ
 اأَْن ي

َ
هو

اٍب.
َ
اَلِة َخر

َ
يِف ح

ِة
َ

اِرح
َ
اُن اْلب

َ
ُق اأَْغ�س

َّ
ر

َ
َتَتع

َ
ا �س

َ
ِحيَنم

ا
َ
اْغُنولي ِمْن اأَْزَهاِر امْلَ

ْلِع،  الطَّ
َ
ار

َ
َظ اأَْنَت ُغب

َّ
ُدُث اأَْن َتَتَلم

ْ
ح

َ
ي

َ
و

اأَْنَت،

ًة،
َ
 َقِدمي

ً
اء

َ
يا ُخْنُف�س

ِك،
ْ
َلي

َ
 ع

ٌ
 َغِريب

َ
ا�ِض الَِّذي ُهو

َ
ي
َ
َلى اْلب

َ
ًة ع

َ
اِطع

َ
�س

ِة 
َ
ْلب

ُّ
�ِض ال�س

ْ
َلى اْلأر

َ
 ع

َ
ْثب

َ
ولأنَّ اْلو

نزوى العدد 101 يناير 2020

202



ِعِدِه-
ْ
و

َ
ْن م

َ
 ع

َ
ر خَّ

َتاأَ

َدة.
ْ
ر

َ
َخ اْلو

َ
 اأَْن َتْن�س

َ
َل َتْن�ض

- 2 -
يَئَة �سِ ا�َساِت امْلُ

َ
اأَُغذِّي اْلَفر

َ
ِع، �س

ْ
ب ِبالطَّ

ْنَها،
َ
املَتَخلَّى ع

ِتَها،
َ
ِنح

ْ
ج ٍة ِلأَ

َ
َغم

ْ
 ُكلَّ َغم

ُ
ُقب

ْ
ر اأَ

َ
�س

َ
و

ِة،
َ
ر خِّ

َتاأَ ِة امْلُ
َّ
ِلي

ْ
اِتَها اللَّي

َ
�س

ْ
�ِض َهم

ْ
ع

َ
ًة ب

َ
اِمع

َ
ج

اِئِمَها،
َ
ْنَدِه�ُض ِمْن اإِْزَهاِر َقو اأَ

َ
�س

َ
و

ِتي،
َ
ُد يِف َنْظر

ُ
م

ْ
�س

َ
 الَِّذي ي

َ
اء  اْلَف�سَ

ُ
م

ِّ
َدع اأُ

َ
�س

ٍة يِف 
َ
ْلَتِهب

ُ
اٍد م

َ
�س

ْ
ُكوَنِة ِباأَج

ْ
�س امْلَ

اِتها
َ
ِقيٍق َذو

ْ
ِعِيَها ِلَتح

َ
�س

و�ِض، 
ُ
ر

ْ
ح َخْلَف اْلأَثِر امْلَ

وِع 
ُ
م  ال�سُّ

ُ
اء

َ
و  اأَ�سْ

ُ
ُتِنري

طوَنَها.
ُ
ب

ِة َنَدى 
َ
ِتْن�َساِقي ُكلَّ َقَطر

ْ
 ِبا�س

ُ
ْلَتِهب اأَ

َ
�س

َ
و

ُغوٍب ِفيَها،
ْ
ر

َ
ِ م

ْ
َغري

ٍة،
َ
م طِّ َ ُ

يَدٍة، حم ِ
َ

جم

لََّقٍة، َ
ع

ُ
اٍء م

َ
و ِة الأَ�سْ

َ
ج هِّ َ

َتو
ُ
م

اٍت،
َ
او

َ
م

َ
ٍة ل�س �سَ

ِّ
َقو

ُ
م

ِر
ْ
اِء اْلَفج

َ
و ٍة ِباأَ�سْ

َ
م َلغَّ

ُ
م

ٍت.
ْ
م

َ
ْكَناَها ِب�س

ُ
َغذِّي �س اأُ

َ
�س

َ
و

 - 3 -
َث

َ
ح

ْ
اأَْن َتب

ِة
َ
ار

َ
ج اِن احْلِ

َ
ع ْن مِلَ

َ
ع

. افِّ ِريِق اجْلَ
ْ
َلى اْلإِب

َ
ِديِع ع

َ
ِن اْلَفِم اْلب

َ
ع

َث
َ
ح

ْ
اأَْن َتب

َتْنَقِع، 
ْ
�س ِه امْلُ

ْ
ج

َ
ْن و

َ
ع

وَق بامِلَئات
ُ

 اْلرب
َ

ب
َ
ا يِف اأَْن َت�رْش

ً
اِغب

َ
ر

اٍت،
َ َ
�رش

َ
ِق، ُدوَن ح

ْ
م

ُ
يِف اْلع

َ
و

اِذَقًة ِلاِلْخِتَتام.
َ

َلًة ح
َ
او

َ ُ
 حم

ُ
 اأَْنَت َتْنَتِظر

َفِل،
ْ
ِمَن الأَ�س

َ
و

َخٌة. َلطَّ
ُ
ُة م

َ
ام

َ
ِت�س

ْ
 اْلب

اٍت َخاِلَدًة.
َ
َلَقْد ُقْلَت َكِلم

َفِل،
ْ
يِف اْلأَ�س

ُفوِر.
ْ

�س
ُ
اِن اْلع

َ َ
َلى َطري

َ
ا ع

ْ
و  َق�سَ

َفِل، 
ْ
يِف اْلأَ�س

اُد.
َ
�س

ْ
ج اأَْخَفَقِت اْلأَ

Elaine Vilar Madruga اإلني فيار مادروغا

هافانا،  الكوبية  العا�سمة  يف   ،1989 �سنة  ولدت 

وكاتبة  �ساعرة  روائية،  امل�رشحية،  الفنون  خريجة 

م�رشحية. تكتب روايات اخليال العلمي، والروايات 

امل�سورة، ال�سعر، امل�رشحيات، احلكايات، والكتابات 

املوجهة لل�سباب.

نالت  بالتقدير،  وتظى  بالفعل،  نا�سجة  كتابتها 

ن�رشت  والدولية.  املحلية  اجلوائز  من  العديد  عنها 

ويف  اإ�سبانيا،  يف  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف 

والربتغالية،  الفرن�سية،  اإىل  اأعمالها  ترجمت  كوبا. 

اأكرث من  ن�رشت  والكورية.  والإجنليزية  والإيطالية، 

2009 و2019. 12 كتابا بني 

عنب

ها 
َ
ُة اآلم

َ
ِزير ِكي اجْلَ َتْ

ِة اْلَغِريق 
َ
ور

ُّ
اَلِة ِطْفِل ال�س

َ
َكح

 
ٌ

يِه �َسْخ�ض
ِّ
م

َ
�س

ُ
الَِّذي ي

ِفي.
ْ
ي

َ
ة/ �س

َّ
اِئلي

َ
ِتي الع

َ
ر

َ
ِني/ �َسج

ْ
ا اأَِخي/ اب

َ
م

ِم   الدَّ
َ
ِمُل اآَثار

ْ
ح

َ
 ي

ُ
َدار َزاُل اجْلِ

َ
َل ي

َلى َناِب اْلَكْلب.
َ
ع

 
َ

ْنرب
َ
ْفِل ِقنِّيَنَة اْلع ُد الطِّ

َ
ِمُل ي َتْ
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ة.  
َ
َقب

َّ
ِة الر

َّ
يِف َثِني

 
َ
ام

َ
 ع

َ
َكاَن َذِلَك ُهو

َتْنَقِع :
ْ
ِة وامل�س

َ
ور

ُّ
ال�س

ِر،  
ْ
ح

َ
ِة اْلب فَّ َلى �سِ

َ
ع

َخ ِبالدَّم  َلطَّ ْفَل امْلُ ا الطِّ
َ
ٌد م

َ
َد اأَح

َ
ج

َ
و

ْنَكِفُئ 
َ
 ي

َ
ُهو

َ
و

ِة.  
َّ
ِدي

َ
ب وِن اْلأَ

ُ
ْلَطع

َ
ا ِمْن �س

ً
َقِريب

ا
ً
ام اِطئ مَتَ ِعْند ال�سَّ

 
َ
اِلب خَمَ َ

اٍب و
َ
 اأَْني

ُ
ْت اآَثار

َ
َدَها َظَهر

ْ
ع

َ
ب

 .
َ

ْنرب
َ
ِف اْلع

ْ
و

َ
اٍب عاِلٍق يِف ج

َ
َكُذب

 

اَل َتَتَكلَُّموا َمَعَها

ِخيُفِني 
ُ
، ي

ُ
ِني اْلَكْلب �سُّ ُ

ع
َ
ا ي

َ
ِعْنَدم

الدَّم. 
َ
 و

ُ
ار

َ
ع

ُّ
ال�س

َت�ْسَفى/ 
ْ
ُة امل�س

َ
ِفْكر

َ
 و

ُ
اب

َ
ِني اللُّع

ُ
ِعب

ْ
ر

ُ
ي

َلُل.  املوُت/ ال�سَّ

ِمرِيي َكَفَتاٍة 
ْ
 َت�س

َّ
ِتم

َ
ْن ي ُف�ُض اأَ

ْ
اأر

يِف اأَْفاَلِم املودوفار ]�سينمائي اإ�سبان[ 

ُن َلْقَطٍة 
َ
�س

ْ
َخَذ َلَها اأَح  اأَْن ُتوؤْ

ُ
َتْنَتِظر

ة.
َ
اء َثِل اإِ�سَ

ْ
اأَم

َ
ة و

َ
ِل َزاِوي ِمْن اأَْف�سَ

ُد 
َّ
ر

َ ُ
و جم

ُ
يناري

ِّ
َهَذا ال�س

ِفنَي َفا�ِسلنَي  َثقَّ اٍء مِلُ
َ
ع ادِّ

َلى 
َ
ِمي ع

ْ
َاِم ا�س

ْ
َن باإقح

ْ
لَّو

َ
َت�س

َ
ي

ر. 
َ
و

ُّ
ال�س

َ
قاِت و

َ
امُلْل�س

ا اإَِلِهي، َ
ي

ِة اْلَكْلب.  �سَّ َ
 ع

َ
نِّي َكاأْ�ض َ

ِعْد ع
ْ
 اأَب

اأَ 
َّ
 اأَْن اأََتَنب

ُ
َتطيع

ْ
ِلأَنِّ َل اأَ�س

ار 
َ
ع

ُّ
اِقِب ال�س

َ
و

َ
ِبع

َطاِرُدِن امِلَئاُت 
ُ
ا ي

َ
َنم

ْ
ي
َ
ب

نَي يِف اأَْفاَلم اأملودوفار 
ِّ
َتج

ْ
ح ِمَن امْلُ

ًة يِل. 
َّ
ي ِتِهم اللَِّعيَنِة َتِ

َ
ِبُكلِّ اْنِحناء

اأمومة

َلى 
َ
ْطِفَها ع

َ
ِتي ِبع دَّ َ

ُتْغِدُق ج

وِز
ُ
ج

َ
اأَِة اْلع

ْ
ر امْلَ

َل ِمْن اأََقاِرِبَها،
َ
 ل اأُْخَتَها و

ْ
ت

َ
�س

ْ
ها َلي نَّ

 اأَ
َ
مع

عيٍد
َ
ٍن ب

َ
ْنَها َذاَت َزم

َ
 ع

ْ
ت

َ
َنع

َ
ِتْلَك الَِّتي م

ٍّ
ا�ٍض ِفِني�ِسي

َ
ًة ِمْن ُقم

َ
ْقع

ُ
ر

اِء الَِّذي،
َ
 يِف اْلِوع

ْ
َقت

َ
�س

َ
ب

َ
و

اٍت،
َ
َل َثالِث �سنو

ْ
 َقب

:
َّ
اِحي

َ
ب

َّ
َها ال�س

َ
ِليب

َ
 ِفيِه ح

ْ
ت

َ
ب �رَشِ

َدِح،
َ
ْنَفى ِبَنْكَهِة الو  امْلَ

َ
ِليب

َ
ح

�َض الَِّذي 
َ
ي
ْ
ب  اْلِق�ْسَطِة اْلأَ

َ
اء

َ
ب

َ
و

ا.
َ
اْكِترِيي

َ
َتاَن اْلب

ْ
�س

ُ
، ب

ُ
م

َ
ع

ْ َ
َترب

َ
ي

َخاُت 
ْ َّ
ُت ال�رش

ُ
َتْنب

ى.
َ
 الأُْخر

َ
اِحَدًة ِتْلو

َ
و

َث  دَّ َ
ُتِريُد اأَْن َتَتح

ى
َ
اِة اْلأُْخر

َ
ي ْن َهِذِه احْلَ

َ
ع

ْنِزِل ِمَدِة امْلَ
ْ
َلى اأَع

َ
لََّقِة ع َ

ع امْلُ

َة 
َ
اأََة اْلَغِريب

ْ
ر ُة امْلَ دَّ ا َتْدُهُن اجْلَ

َ
َنم

ْ
ي
َ
ب

وِن
ُ
اب

َّ
ِبال�س

اُن اْلُفوُدو،
َ
ب

ْ
ُقر

وِن،
ُ
اع  الطَّ

ُ
وؤْ�ض ُ

ب

وح.
ُ
ُخ اجُلر َلطِّ

ُ
�ِض، ي

ْ
م اُد ال�سَّ

َّ
ب

َ
ع

اِة.
َ
ي ًئا ِمَن احْلَ

ْ
و �َسي

ُ
ج

ْ
 َل َتر

َ
هي

َ ْ
ا َغري

َ
 ِكْلَتاُهم

ُ
َل َتْنَتِظر

ِة،
َ
ابع

َّ
ِة ال�س

َ
ب

ْ
ج

َ
و

َ
ِة و

َ
اِد�س

َّ
اِم ال�س

َّ
م

َ
ح

ِت،
ْ
و ِبامْلَ

َ
ِز و

ْ
ب ِة اْلَغَذاِء ِباخْلُ

َ
ب

ْ
ج

َ
و
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ِة الَِّتي َكاَن 
َ
ِحي ُكلِّ َهِذِه التَّ�سْ

 ِبَها.
ُ
ام

َ
ِدي اْلِقي

َ
َلى ي

َ
ع

Agnus Dei  َِحَمُل االآلهة

ِقيَقُة، َل اأَْكرَث..."    احْلَ
َ
اُل ُهو

َ
م " اجْلَ

كيت�ض    

اِن،
َ
َلى اإِمي

َ
اُل ع

َ
م ُق اجْلَ

ُ
�س

ْ
ب
َ
ي

ٍء.
ْ
َهَذا ُكلُّ �َسي

ِمي ِف حَلْ
ْ
و

َ
 يِف ج

ُ
َنام

َ
ي

ْنُتوٍف،
َ
ُفوٍر م

ْ
�س

ُ
َكع

ِت.
ْ
و  ُلَغاِت امْلَ

َ
َقْد َن�ِسي

َ
و

Diana LICHY ديانا ليت�صي

كتبا  ن�رشت   ،1960 يف  مولودة  فنزويلية،  و�سنيمائية  �ساعرة 

ال�سعر  "اأنطلوجيا    ،1998 "التعاويذ"  منها:  عديدة  �سعرية 

جمموعة  نالت   .2006 احتفايل"  "�سكني   .2002 الفنزويلي" 

"ر�سائل  لل�سعر  الدولية  اجلائزة  اأعمالها:  عن  اجلوائز  من 

جائز   ،1994 يف  وكولومبيا(  فنزويال  يف  )نهر  الأورينيكو" 

Solitario oficio de horas desnu� لل�سعر، عن كتابها   Fundarte

.Solasombro وجائزة يف 1991 عن كتابها ، das

يهرب الليل

ُل
ْ
 اللَّي

ُ
ب

ُ
ر

ْ
ه

َ
ي

ِمْن ِخاَلَل �ُسُقوِق

ِة
َّ
ِكي

َ
ب ِتَنا ال�سَّ

َ
وح

ُ
ج

ْ
 اأُر

اَزَتَها 
َ

 اإج
ُ
وم

ُ
َتاأُْخُذ النُّج

َفاِنَك.
ْ

َت اأَج َتْ

ُ
�ض

ْ
م ُع ال�سَّ

َ
َت�رْش

ِذ
ْ
يِف �َسح

ار.
َ
َظلِّ اْلأَ�ْسج

ِة
َ
و

ْ
َنْكَهُة اْلَقه

ا
ً
اِري

َ
 ع

َ
ْلم ُل احْلُ

َ
ع جَتْ

 
ُ
ر

ُ
ْلو

َ
حْلَظَة َتب

يَدِة. َهِذِه اْلَق�سِ

بناء الق�صيدة

ِر.
َ
ْنج ا�ِسَطِة اخْلِ

َ
و

َ
 ب

ُ
اأَْكُتب

امَلُ 
َ
ُف اْلع جَتِ

ْ
ر

َ
ي

�َساِئي
ْ

يِف اأَح

يَنُه  ْغِرُز �ِسكِّ
َ
ي

َ
و

ا،
ً
َق َكِثري

َ
م

ْ
يِفَّ اأَع

ِباْلُفَتاِت

َ
اأُِعيُد ِبَناء

يَدة. اْلَق�سِ
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* اعتمدت يف كتابة املقدمة واختيار بع�ض الن�سو�ض خ�سو�سا 
على:

- الكتاب اجلماعي: عن الن�ساء: �سور وكتابات، من�سورات جامعة 

تولوز – لومرياي 2004.

  - املجلة ال�سعرية املغربية: اإلكتون ليرب، العدد 3 ، 2007.

  - املجلة الإلكتونية الفرن�سية: اللجوء اإىل ال�سهر،

 /https://www.recoursaupoeme.fr 
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هذه الالئحة املكونة من �ست �ساعرات كولومبيات 

ال�سليمة  احلالة  لإبراز  واإمنا فقط  لي�ست ح�رشية 

الكولومبي.  ال�سبابي  ال�سعر  بــه  يتمتع  التي 

ال�سعراء  باقي  عن  يتميّزن  ن�سائية  اأ�سوات  �ستة 

با�ستعمال ثري ودقيق للغة. �سور قوية جتعلهن 

يبدعن عوامل رمزية من خاللها ُت�سَتقطر موا�سيع 

كاملوت، تفكيك للواقع، احلب ومو�سوع الذاكرة.

   كل هوؤلء ال�سواعر من مواليد بني الثمانينات 

وجِلن  بع�سهن   ،)1980-1999( والت�سعينات 

اإىل دور الن�رش الإ�سبانية كما هو ال�ساأن بالن�سبة 

بديوانها  غــوزمــان  هويوث  اأنخليكا  لل�ساعرة 

اأنابيل  ال�ساعرة  اأو   .2014 تفككة« 
ُ
م خيوط   «

اأ�سوات  جلائزة  تاأهلت  التي  فرايل،  مانخاري�ض 

حازت  كما   .2018 ل�سنة   31 الـــدورة  جديدة 

داخل  مهمة  اأدبية  جوائز  على  ال�ساعرات  باقي 

كولومبيا.

     Bibiana Bernal ببيانا برنال  

ديوان »ع�سفور احلجر« تاأهل اإىل القائمة الق�سرية 

ولدت  بكولومبيا.   2017 لل�سعر  الوطنية  للجائزة 

كنا�رشة  اأي�سا  وت�ستغل   1985 �سنة  ال�ساعرة  هذه 

ة.
ّ

وقا�س

�سمت

ل تكتب فوق الع�سافري

ل تقم بت�سويرهم.

فقط راقب تليقهم.

اُهجر فكرة

تخليدهم بالكلمة وال�سورة.

َخلِّد زوال

 ترجمة: عبداللطيف �صهيد *

 �ساعرات من كولومبيا

* متجم من املغرب   

من اأعمال الفنانة �سهري فوده - ُعمان  



مرورهم بالنظر.

�سكوت. بالأيدي والأعنُي.

�سكوت. لي�ض من اأجل 

َت�سنُّع ال�سمت

الذي يتكون وراءهم

ولكن اأن ن�سري ال�سمت.

   Carolina Davila   كارولينا دافيال 

لل�سعر  الوطنية  اجلائزة  نالت   ،1982 �سنة  ازدادت 

2010 بكولومبيا على ديوانها  » كالكنائ�ض«.

اجل�َصد، هذا املَجاز

مع الفاجعة ياأتي الن�سقاق

اأ زَّ َ
اجل�سد يَتج

اجل�سد الذي يتَفتَّت

حتى ِظّلنا يف اآخر النهار

لي�ض بالطول

وال�ستدامة معنا

Annabell Manjarrés اأنابيل مانخاري�س

ق�سائدها  لكن  مطبوع  ديــوان  اأي  لل�ساعرة  لي�ض 

تاأهلت  والتكية.  الإيطالية  للفرن�سية،  ت 
َ
ُترِجم

جلائزة اأ�سوات جديدة الدورة 31 ل�سنة 2018.

ر�صار م�صتلقي على ظهره �صُ

�سار
ُّ

لقد مات ال�رش

موكب من النمل

جاء جُلثَّته

مي�سي

غار كمالئكة �سِ

على �سيء ل اأحد ي�سدِّقه.

عندما تعرثت ب�َسكٍّ

�ُسلَّ

ج�سدي وفكري

 اإىل ال�سقف،
ُ
كالقحط، اأنظر

طرف عيني لاإراديا

هوى بي اإىل تكهنات.

قاِئم وجناح

يبدوان اأنهما اكت�سبا قوة ون�ساط

ملا املوكب

حمل اجلثة كتذكار ن�رش

حان وقت الإميان باملالئكة ال�سغار.

اأعتقُد ذلك

ِلتنَزَع

الت�سو�سات القاتلة،

وتمل يف جيوبك

)Ockham( َل اأوكام
ْ

َن�س

يف حاَلة ما اإذا كانت ال�سكوك

�سارت م�سمومة

Tania Ganitsky تانيا غانت�صكي

والذي  ال�ساعرة،  اأعمال  اآخر  كان   « بطيئة  كارثة   «

املن�سورة  غري  لالأعمال  الوطنية  اجلائزة  على  حاز 

التي تنظمها جامعة اإك�ستنادو بكولومبيا.

يقولون اإن اآخر وهيج

لن ي�ستعل

بامُلحيط.

داخل اأح�ساء الراق�سة

التي تاأْوي الأ�ساطري املن�سية،

يف اأغنيتها.
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التي َتْن�ُسد عودة الآلَهة.

لِكّني اأَخَفيُت

بع�ض اأعواد الثقاب

مي اللهب
ْ

حتى اأَح

من الأر�ض.

 Angélika Hoyos اأنخليكا هويوث غوزمان

Guzman
يف  �سنة2014  املن�سورة  الكتاب  زاويــة  عمود  يف 

الق�سم الأدبي ملجلة مليلية اليوم، كتب الناقد الأدبي 

.Manuel Quiroga Clérigo كلرييغو  كريوغا   مانويل 

وا�سفا ق�سائد ال�ساعرة باأنها 

تاأهلت  ال�ساعرة  هذه  وحممومة«.  حيوية  رّنانة،   «

اإىل الالئحة الق�سرية جلائزة كارلو�ض بريريا  للبحث  

�رشخة   « املو�سوم  بحثها  عن   .2016 �سنة  الأدبي 

احلديث  ال�سعر  يف  للذاكرة  غريبة  اأج�سام  الوح�ض: 

الكولومبي« وقد ن�رش هذا البحث يف بلدان: كولومبيا، 

ال�سيلي، البريو، الأرجنتني، املك�سيك واإ�سبانيا.

نقطة هروب

يكفي امل�سي بنف�ض الطريقة

امُلمكنة:

ر.
َ
ب�سع

الع�سافري امل�سكينة جمرورة

مع الري�ض الثقيل

للح�سد.

حينما ُنْغِم�ُض عينُا

قُِّف العامل. َ
�س

ُ
اأحدهم ي

ل اإىل ِب�ساط دقيق.
َّ
البحر يتحو

هنا علينا اأن ننظر باأعني البومة،

نتحول اإىل فهد

ذئب و�سوء قمر.

يف و�سط الغابة،

يف ال�سخم الطويل،

ُتفَتح الأبواب.

Alejandra Lerma اأخلاندرا لرما

ال�ساعرة  اأعمال  اآخر  هو   « ال�ستباه  حول  تدقيق   «

احلائزة على عدة جوائز.

َقَف�س

ع�سفور اأ�سود اأدخل عندي �سدره

كان اأعمى

ق
َ
اأخر

�سّفاف
َ
و

ل يعرف ف�سائل ج�سدي

يلتطم بذكريات واأ�سوات

م
َ

خفقانه يجعُلني اأ�س

يجعُلني اأبكم

ومن بني عينيَّ ال�سغريتني 

يت�رشب الهواء

�ساب
ُّ
الر

الدم املغ�سو�ض

ْلُت اإىل َقَف�ض
َّ
ا َتو

َّ
رمب

اإىل ِمراآة م�سللة

اإىل �سجرة بدون عودة 

رمبا ل يوجد ع�سفور

جن فقط ال�سَّ

رمبا اأنا الع�سفور

واجل�سم هو لك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* يف ق�سائد هاته ال�ساعرات جند كل ما هو كون ولي�ض باأبدي: 
اجل�سد هو قف�ض، الق�سيدة ت�ستقطر األوان ري�سها الثقيل، على البحر 

الدقيق وداخل اأح�ساء الراق�سة تقبع اأ�ساطر اأ�سالفنا. 
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- اأذكر، ول اأظّن عمري وقتها يزيد عن العا�رشة، 

اأّن �سادفت اأبي بقبعته الق�ض وقمي�سه الكتان 

الأبي�ض ذي ال�سدر املفتوح والكمني الق�سريين، 

يف  عمله  من  ا 
ً

خارج القدمي،  الربيد  مبنى  اأمام 

تقع  التي  البحرية،  و�سوايا(  )غرغور  وكالة 

غري  القدمي،  للمرفاأ  الرئي�سي  الباب  من  بالقرب 

البعيد عن حديقة )ال�سيخ البطرن(، حيث كّنا اأنا 

ا ل�ساعات 
ً
واأخي ماهر واأولد احلارة ن�سبح يومي

راأ�سي وعبث  على  يده  اأذكر كيف و�سع  طويلة، 

»�ساير  �ــســوادي:  من  منده�ًسا  وقــال  ب�سعري، 

نيجرو«.

بال�ستيكية  عبوة  البارحة  جّدتي  اأعطتني   -

البحر،  مباء  لها  اأمالأها  اأن  مني  وطلبت  كبرية، 

جارتها  ن�سيحة  على   
ً
بناء قدميها،  به  لتنقع 

الأرمنية. ف�سبحت بعيًدا اإىل عمق البحر، ومالأت 

العبوة باملياه ال�سافية، لأ�سعد درج بيتها يف 

واأمالأ  كتفي،  على  اإياها  حاماًل  الرابع  الطابق 

مبائها بناء على طلبها الط�ست النحا�سي الكبري، 

بيديها،  بدعكها  الثياب  لغ�سل  ت�ستخدمه  الذي 

راف�سة اأي نوع من الغ�سالت الكهربائية، ولكن 

اأن همت باأن ت�سع فيه قدميها املتورمتني،  ما 

وتــقــول:  بــا�ــســتــغــراب،  يل  تنظر  راحـــت  حــّتــى 

بحر،  ماء  لي�ض  هذا  ملعون؟  يا   
ّ
علي »اأت�سحك 

لونه لي�ض اأزرق!«.

*  *  *

 بحر - وعدا عن اأنَّ 
َ
ا ما تقولينُه عّني - فهو

ّ
]اأم

 
ٌ
 - مقامر

َ
ار

ّ
البح فاإنَّ  اأمــان...  لُه   

َ
لي�ض  - 

َ
البحر

حزين..[

*  *  *
ار - 

ّ
بحر - نظرُة بح

ُ
 مركٍب ي

ُ
ي لِك - �سفري

ّ
]حب

زيارُة نور�ٍض ملنارة..[

*  *  *
 - خطاِك   

ُ
اآثــار مييني  على   - م�سيت  ]خلَفِك 

 البحر.
َ

وعلى ي�ساري

 

 اأقداِم عا�سقنِي 
َ
ولو ا�ستدرِت عائدة - لراأيت اآثار

اثنني - ي�سرياِن �سويًة - على رماِل ال�ساطئ.

وناديُتُك   - راأيتني  اّلتي   - اأنــت  هناَك  كــاَن 

 اإىل نور�ٍض حطَّ بالقرِب منك.
ِّ
فالتفت

 
َ
 الأمواج - وهي

ُ
 يراقب

َ
ن راح

َ
وكاَن هناَك اأنا - م

 خطواتي الوحيدة. 
َ
تت�سّلُل لتمحو - اآثار

�سقطت  اّلتي   
ُ

وال�سم�ض  - البحر  هناَك  ــاَن  وك

يف   - ذهبية  كم�سكوكٍة   - الق�سية  تِه  حافَّ يف 

الٍة بال قاع..[
ّ

ح�س

*  *  *

 منذر م�صري *

عبًثا اأيها البحر..

 تروي لنا ذكرياتك

* �ساعر من   �سورية 



ول  بيًتا  ــروَن 
ّ
تــعــم ل   - اجلبل  على  ]معكم 

ا. 
ً
ا - ويف الربِد ل ت�سعلوَن نار

ً
تغر�سوَن اأ�سجار

منها  ورجعوا  عليها  م�سوا   - دروب  على  معكم 

ها 
َ
اأ�سجار وحّطبوا   - جنوها  ب�ساتنَي  ويف   -

ا 
ً
عنب ول  تيًنا  فــال   - يف 

ّ
ال�س يف  وراءكـــم   -

 
َ

املالب�ض ترتدوَن  ول   - وتاأكلون  تقطفوَن   -

اخلفيفة - ول تذهبوَن اإىل البحر..[

*  *  *
]ت�سطفُّ اأ�سجاري ال�سوداء - على كتِف الأفق - 
 لها ول �ساعد - ويقُف 

ٌ
مغمو�سًة بالليل - ل فم

َ
ها البحر - تذكار

َ
وراء

 ُزرقٍة غابرة..[

*  *  *
عليها.  ليبكي  �سخرة  كتف  �سوى  يجد  مل   -

�سخرة مدببة مبللة بزبد املوج.

عتاده  بكامل  جندي  مهجور،  �ساطئ  على   -

احلربي، يقف.. مي�سي ببطء مييًنا، يقف.. ي�ستدير 

ومي�سي ببطء �سماًل، يحر�ض البحر.

- اأربعة روؤو�ض �سوداء تطفو فوق ال�سطح املاء، 

والبحر يلمع كن�سل �سكني.

اأدري  ل  الــذي  ال�سعور  ذلــك  الآن  خامرن 
ُ
ي  -

تخرج  وهي  ال�سفن  اإحدى  اإىل  اأنظر  واأنا  كنهه، 

من امليناء. 

*  *  *
د كامل اخلطيب(

ّ
)اإىل حمم

اأبله - اأيف �سباح  اأبله - يا لَك من  ]يا لَك من 
اأ�سعدَك احلظُّ - على غري عادته -  كهذا - وقد 

مبقعد خال يف اآخر املقهى

جتل�ض   - البحر  ميلوؤها  عٍة 
ّ
م�رش نافذٍة  ل�سَق 

ا على ت�سّفح اجلرائد!.[
ًّ
منكب

*  *  *
الهواء  يف  يرك�ض  البحر  ال�سيف،  مــوؤّخــرة   -

الطلق، وال�سم�ض تتق، والطاولة م�ستلقية على 

قوائمها  الأعلى  اإىل  رافعة  الرمل  فوق  ظهرها 

الأربعة.

- قالت يل: »�ساقاك بحريتان«

*  *  *
العاريَة  ِك 

َ
ال�سغرية - روح يَدِك  ]فقط - �سعي 

 
ُ
ذاَت الأ�سابع – هنا - على قلبي - الذي تهدر

 فيه - كقوقعٍة بحريٍة فارغة..[
ُ
الأمواج

*  *  *
�سماٍء  تــَت   - مهجور  �ساطٍئ  رمـــاَل  ]على 
 - و�سواٍر  حباٍل  من  عاريٌة  هياكُل   - مهجورة 

 جانحة - دوَن اأ�رشعة
َ
لأربعِة مراكب

ُدون جماذيف - اأمّتت ا�ستعداَدها لالإقالع - يف 

بحر الهجران..[

*  *  *
اآخر  ل�سيف  اأرجــئ  اأن  با�ستطاعتي  يكن  مل   -

يف  قلت  �ستاء،  اأربعني  عمري  �سار  له.  عودتي 

نف�سي. �سوف اأبادر اأنا اإىل م�ساحلته، هذا واجب 

ليعتربن  اأبيه،  البن جتاه  يتوقع من  ما  البن، 

ابًنا �ساًل. اأنا مل اأوؤذه قط، كيف يل، بل اآذيت فقط 

�سي�سمني.  ح�سنه،  يف  واأرمتي  �ساأهرع  نف�سي. 

ريب  ل  حينها  قدميه،  عند  �ساأقع  يفعل  مل  واإن 

�سينحني ويرفعني.

املكان  يغادر  مل  هو،  حيث  هو  راأيته،  بعيد  من 

عتبته  على  ويلعب  يزفر  ممدًدا  به،  تركته  الذي 

التي يحملها على  ال�سنني  تلك  بكل  الرملية. هو 

يلعب  جــربوتــه،  وبــكــل  حجمه  وبــكــل  كاهله، 

بدوره  اأّنــه  ريب  ل  اللعب.  ميّل  ول  الرمل،  على 

به.  يلهو  كان  عما  حلظة  يتوّقف  مل  لكنه  راآن، 

ا�ستقبلني وكاأّن �سيًئا مل يحدث بيننا، وكاأّنه مل 

ينتبه لغيابي، كاأّن ال�سنني الثمان التي ق�سيتها 

اأكرث  تكن  مل  تكن،  مل  عنه  بعيًدا  ا 
ً
وياب�س جاًفا 

من ليلة واحدة ق�ساها ابن له اأول بلوغه خارج 

ا 
ً

البيت. اأدخلني دون اأن يتح يل اأن اأ�ساأله �سماح

بدا  لأّنــه  يل  يغفر  ومل  ي�ساحمني  مل  مغفرة،  اأو 

اأو غفرانًا.  ي�ستحق منه م�ساحمة  �سيء  وكاأّن ل 

وكاأّن مل اأخنه ومل اأتنّكر له ومل اأهجره قط. عدت، 

يقبل  اأن  توبتي،  يقبل  اأن  اأق�سى رجائي،  وكان 

له  ا 
ً
وفي يه  ا 

ً
بار �ساأبقى  باأن  ق�سمي  ثانية  ة 

ّ
مر

لالأبد، اأن يعتربن، ل اأكرث من واحد من ماليني 

من  وكــاأّن  يعاملني  به  فــاإذ  واأحــفــاده.  اأبنائه 

نزوى العدد 101 يناير 2020

210



اأعطان  واأحبائه.  وليفيه  اأخل�ض  ومن  خا�سته، 

كما يعطي عابديه، اأدخلني اإىل حيث جنته، دون 

�سوؤال، اأو حما�سبة، دون عدل اأو حق. هكذا يفعل 

اأ�سعة  كّل  علي  اأ�سبغ  فقط  يقل،  مل  اجلميع،  مع 

الزرقة  كل  لها، 
ّ
اأتم اأن  اأ�ستطيع  التي  ال�سم�ض 

التي اأ�ستطيع ر�سفها، ومن جديد، كّل احلرية التي 

ا لأجلها.
ً
تركته يوم

*  *  *
�سارٌع  احلياَة  لأّن   - ي 

ّ
اأم واملوُت  اأبي  ]احلياُة 

 - واملوُت بحر   
ٌ
نبع احلياَة  لأّن  بيت -  واملوُت 

... واملوُت رحم.[
ّ
ولأّن احلياَة مني

*  *  *
طرف  باجتاه  ــا، 

ً
غــرب اأم�سي  اأن  علي  كــان   -

املدينة املفتوح على البحر، هناك حيث ال�سماء 

تقوم با�ستعرا�سها امل�سائي الكبري. 

- النافذة على البحر، كاأّنها عينك، كاأّنني اأقف 

الآن واأطّل من عينك.

طائر  من  ا 
ً
كبري ا 

ً
�رشب �ساهدنا  الذهاب  يف   -

بها  بهت  ال�ساحل،  �رشيط  فــوق  يحّلق  ــوم  احل

م فوقنا على 
ّ
)�سكيب( وخاف عندما راحت تو

ارتفاع منخف�ض جًدا. ويف العودة، �سمعنا �سوت 

بنادق  يحملون  رجــاًل  وملحنا  نارية،  طلقات 

ويتبعهم اأطفال. ثم قرب البيت راأينا رجاًل يحمل 

ا من جناحيه، اأو قائمتيه، مل اأ�ستطع 
ً
ا كبري

ً
طائر

على  يطرق  الطائر  منقار  و�سوت  اأحـــدد،  اأن 

الأر�ض، كع�سا طويلة يجرها طفل.

�سيدة،  د 
ّ
قراأ يل �سديقي ومعّلمي حمم - عندما 

ميوت  اأن  بعد  فيها  يتمّنى  التي  تلك  ق�سيدته 

ي 
َ
اأن ي�سبح موجة بحر زرقاء مت�سح برفق قدم

فاأف�سل  اأنا  ــا 
ّ
»اأم له:  قلت  الأبــد.  اإىل  )الالذقية( 

ت�سبه  )الالذقية(  �ساطئ  على  �سخرة  اأ�سبح  لو 

اأن هذا ما  يها«. واأح�سب 
َ
اأ�سابع قدم ا من 

ً
اأ�سبع

حدث فعاًل، فها اآنذا الآن اأجل�ض على ال�ساطئ ل 

يغ�سلني  د 
ّ
حمم هو  وها  ك�سخرة،  �ساكًنا  اأحرك 

موجًة اإثر موجة. 

 على �ساطئ الأثداء املدببة.
ّ
- رمى بي احلب

على  تطّل  بنافذة  بيًتا  ت�سكن  امــراأة،  كنُت  لو   -

وهي  ال�سفن  تعربه  الذي  القدمي  املرفاأ  حو�ض 

املتوحدين  للبحارة  لأقمت  البحر،  اإىل  تخرج 

ا كل م�ساء. 
ًّ
ا وداعي عر�سً

ا من املاء، لرييها 
ً
- طلب منها اأن ت�رش له كوب

ما اأح�رش لها من ح�سى ال�ساطئ، فاأح�رشت له 

ا من احلليب.
ً
كوب

يف  وحيًدا  اأ�سبح  واأنــا  قلقي،  �سبب  اأدري  ل   -

ا �سدًئا، 
ً
ا �سغري

ً
عر�ض البحر، عندما راأيت قارب

يجّذف  اأحدهما  رجــالن،  يعتليه  �ــرشاع،  بــدون 

القارب يدخن  بجهد، والثان جال�ض على حاّفة 

يقول:  خ�سًنا  �سوًتا  اأ�سمع  بي  فــاإذ  �سيجارة، 

»ال�سالم عليكم«. اأجبت: »وعليكم ال�سالم ورحمة 

اهلل وبركاته«. 

- تفاجاأت بروؤية امراأة تعتل على ظهرها طفاًل 

ويتبعها ولدان �سغريان، يهبطون من ج�رش �سكة 

القطار باجتاه ال�ساطئ. وما زاد ده�ستي اأ�سعاًفا 

اأنهم ما اإن و�سلوا اإىل البحر، حّتى راحت املراأة 

تنزع عنها قمي�سها البايل، وكاأن ل اأحد يراها! 

وكاأّن ل اأحد حولها. اآه.. يا للح�رشة، مل تكن امراأة، 

بل جمرد رجل ب�سعر طويل وثديني كبريين.

ا 
ً
مقلوب وجدته،  املبللة  ال�ساطئ  ح�سى  بني   -

على ظهره، يدير قرنيه الطويلني �سماًل ومييًنا، 

اأن  حماوًل  ظاهر،  بوهن  ال�ست  قوائمه  ويحرك 

اأو  الــطــريان،  ي�ستطيع  عّله  بطنه  على  ي�ستوي 

البتعاد ما اأمكنه عن اأمواج البحر. راأيت بعد اأن 

ال�سحيح، جناحيه املعدنيني  الو�سع  اإىل  اأعدته 

ودائرتني  عاجي،  اأبي�ض  مثلث  بينهما  يف�سل 

ملكي  جعل  الكبريتني...  عينيه  خلف  حمراوين 

فرعون، ماذا اأتى به اإىل هنا؟.

*  *  *
 بخي�سوِمِه 

ُّ
ا على ال�ساطئ - ي�سم

ً
ا �سارح

ً
]ل�سُت كلب

الزجاجاِت  واأغطيَة   - ال�سفيح   
َ
علب الرطِب 

البال�ستيكية - وفرداِت الأحذيِة الفاقدَة ال�سيوِر 

ا - التي لفظها البحر..[
ً
دائم

من اأيَن يل هذا امل�سري - هذه اخلامتُة ال�سعيدة - 

لتلَك احلرِب التي افتعلُتها - بني ال�سعِر واملعنى 
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 - 
ُ
- الذائِب فيِه كامللِح يف املاء - ليغدو ال�ساعر

 معان 
َ

 دماء - اأق�سُد م�سا�ض
َ

بعريف - م�سا�ض

- فتقول: »املوت ل يحتاج ا�ستعارة.«[

*  *  *
- ماذا دفعني، لأن اأذهب اإىل البحر ذلك اليوم، 

وماذا دفعني لأن اأهبط اإىل ال�ساطئ، وقد راأيت ما 

كانت عليه الأمواج العالية وهي ت�سن هجماتها 

دفعني،  ماذا  ثم  تطيمها.  تريد  ال�سخور،  على 

اأنا  اأجمنون  خ�سمه!؟  يف  بج�سدي  اأرمــي  لأن 

البحر،  ابن  اأنا  اأنا!؟ ل ل�ست جمنوًنا،  اأم جمنون 

اأبي«، ولي�ض جماًزا  »البحر  اأقول:  اأن  ا 
ً
�سعر لي�ض 

ولي�ض  اأنا«،  والدلفني  الفقمات  »اأخو  اأقول:  اأن 

اّدعاء اأن اأحيا واأنا اأعترب اأّن حيوان برمائي، ل 

اأعرف نف�سي اإّل واأنا اأركب الأمواج وكاأّنها ظهور 

اأح�سنة برية اأقوم بتوي�سها؟. 

اإىل  اأنــظــر  البحر،  عر�ض  يف  وجدتني  فــجــاأة 

ال�ساطئ ول اأراه. كان حال البحر يحول دون اأي 

روؤية فكيف من هذا البعد، اأمواج عمالقة ترتفع 

�سحبني  قد  ا 
ً
معاك�س ا 

ً
تيار اأن  ريب  ل  وتتالطم، 

كل هذه امل�سافة. ولكن ل باأ�ض، ل باأ�ض، اأ�ستطيع 

ا، 
ً
ا ذراع

ً
اأن اأمتالك نف�سي، واأ�سبح عائًدا ولو ذراع

ا، الأمر الآن ل اأقل من ق�سية حياة 
ً
ا قدم

ً
ولو قدم

اأو موت، وعلي الآن اأن اأنظم تنف�سي واأقت�سد يف 

جهدي لأحافظ ما اأمكن على قوة كافية، اأ�ستطيع 

بها اأن اأقتب من ال�ساطئ، واأجنو!. 

ل الذي خطر يل، هو اأن اأدير ظهري 
ّ
ف الأو

ّ
الت�رش

لوجه،  ا 
ً
وجه الأمــواج  واأ�ستقبل  ال�ساطئ،  اإىل 

يل  اأتيحت  كلما  عميٍق  �سهيق  اأخــذ  من  لأمتّكن 

املالح  املاء  واأبتلع  تفاجئني  اأن  بدل  الفر�سة، 

ثم  ومــن  املالئم.  غري  الوقت  يف  اأتنف�ض  حني 

ياأتي الت�رشف الثان، وهو اأن اأ�سبح على ظهري 

�سغري،  قــارب  جمذافا  وكاأّنها   
ّ

يــدي واأ�ستخدم 

واأجّذف بقوة وروية، دون هلع ودون ا�ستعجال، 

املهم هو اأن اأ�سل اإىل اجلانب غري ال�سخري من 

ال�ساطئ.

ا، 
ً
اأدير وجهي واأنظر، اقتب، اقتبت، اقتبت كثري

ا 
ً
ها اآنذا اأرى اأحدهم على ال�ساطئ، يا حلظي، دائم

وينقذن.  الأخــرية،  اللحظة  يف  ياأتي  من  هناك 

اأن يران  ات، كيف له 
ّ
ح بكلتا يدي، مر

ّ
األو اأ�سري، 

الأمر  الأمــواج؟ يلتفت، يلوح يل بادئ  بني هذه 

ثم ين�سغل ب�سيء، اأ�سيح ب�سوت عال ما اأمكنني: 

»�ساعدن، اأنا اأغرق، �ساعدن«. 

تدفع  قتلي،  تاول  كانت  التي  نف�سها  الأمــواج 

 اأن اأنتبه 
ّ
بي الآن بقوة نحو ال�ساطئ، ولكن علي

يف  ذلك  ح�سل  ال�سخور،  على  بي  ترمي  ل  كي 

املوجة  ترفع  ات. 
ّ
املـــر من  العديد  املكان  هــذا 

ال�سخور،  على  وتقذفه  حيلة  كل  الفاقد  ال�سابح 

ال�سخور  به  وت�رشب  وترفعه  وتعود  لت�سحبه، 

ثانية وثالثة، حّتى يتمّزق. 

بج�سده  الهبوط  على  يجروؤ  اأن  للرجل  كان  ما 

وقد  املفتوح،  املزبد  �سدقه  وانت�سايل من  للبحر 

هذا  يف  كــان  وحقيقة،  وبراثنه.  اأنيابه  بانت 

يقوم  ل  الأحمق  غري  وا�سحة،  كبرية  خماطرة 

انتقى املطرح الأقرب يل، ومّد يده،  اأّنه  اإل  بها، 

و�سحبني.

اأجابني:  له.  قلت  بحياتي«  لك  اأدين  »اأنقذتني.. 

راآك..  اهلل  اإليك،  ينظر  كان  اهلل  �سيًئا..  اأفعل  »مل 

مكتوب لك النجاة«. 

يف  عينيه  فّتح  من  اأنا  هــذا؟،  به  تفعل  من  اأاأنــا 

وبني  ك 
ّ
خ�سم يف  الدنيا  ــي  وع مــن  مياهك، 

ابنك؟.  نف�سه  اأباه ويعترب  يعتربك  اأمواجك؟، من 

يتكلمون  الكثريين  �سمعت  �سمعتهم،  بحر..  يا  اآه 

اأعطهم  ومل  لهم،  اأ�سغ  فلم  وغدرك،  ق�سوتك  عن 

ا عكر 
َ
اأذًنا، ول طرف اهتمام. حّتى واإن كنت يوم

من  اأنا  فلي�ض  ا، 
ً
غا�سب كنت  واإن  حّتى  املــزاج، 

اأنه  يتوّقع  من  اأنا  ولي�ض  وباأ�سك،  قوتك  يخاف 

ا ما هدًفا لبط�سك، فيقلق له يح�سب 
ً
�سيكون يوم

ح�سابه ويتدد قبل اأن يرمي نف�سه يف اأح�سانك. 

لي�ض اأنا من تخدعه ب�سفائك، وحنانك، واأبوتك، 

على  راأ�ــســه  �سانًدا  ح�سنك،  يف  غــاف  وهــو  ثم 

اجلبارتني  وبيديك  به،  تغدر  اإنذار،  دون  فخذك، 

تخنقه!. 

ا، كنت ترى اأّنه قد حان الوقت، اأّنه الوقت 
ّ

اأم، رمب

املالئم، لتعيدن اإىل رحمك؟.  
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برج:

اع 
َ
ب

ُ
 احَلظُّ َل ي

�سَتى
ُ
 احَلظُّ َل ي

َلٌة يِف الَهواِء
ْ
 ُهو ُقب

ى ..
َ
 وَل ُتر

ُّ
ر مَتُ

اإ�صارات مقت�صبة:

 اأ�سري اإىل قلبي

 باأ�سابع مقطوعة:

»هذا كومة ق�ض«

  اأ�سري اإىل روحي

 ب�سوت مبحوح:

 »هذا جوف �سجرة«

 اأ�سري اإيل:

»هذا جثة هامدة«

من ذا الذي ي�سدق الإ�سارات !!

فرمطة:

 اأنام لأكن�ض تفاهات النهار 

 اأملها دفعة واحدة

 عند اآخر حاوية للقمامة 

 ثم اأ�ستعد ليوم جديد

هذا ما تعلمته 

من عامل نظافة

حتدي:

من بني �سقوق اجلدران

تنفلت الورود

لتالم�ض الأيادي الناعمة

طق�س:

غيوم ال�سماء ملبدة

متاما

كقلبي...

زوم:

ال�ساعر كائن نرج�سي

ل يرى اأوهام

بالعني املجردة

وهم :

»اأنا �سباح بري 

 ول�ست مائيا«

 هذا ما كنت اأردده 
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 اأيوب مليجي *

ن�سو�ص

�ساعر من املغرب *



عندما انت�سلون 

من الغرق

مالمح:

اأهو وجهك 

الذي تراآى لك 

يف املراآة

 اأم هي خيوط عنكبوت 

اأتفلتها الطبيعة

عزلة:

ت�سكنني املدينة

 فاأ�سيح بوهجي بعيدا

كي اأظل 

�ساكنا ذاتي

هروب:

ل اأريد لهذه الفرا�سة

اأن تالحق ظلي 

 كلما انزويت

معجم :

 من �سماها نافذة !

 كان ميكن اأن ن�سميها : حلما

لأننا نطل منها 

 على العامل 

حلما 

 بالأبي�ض والأ�سود

 وتارة بالألوان 

 اأو ن�سميها : عينا

فمنها نب�رش 

 ونرى ونكت�سف

 املارين والعابرين

 كل يوم

 قد ن�سميها : امراأة 

ندمن تقبيلها مرتني 

 كل يوم

عند ال�سباح 

 وعند امل�ساء

مهال، من �سمى ذلك 

ال�سجن بابا ؟

ظل:

 مهتز اخلطوات

 اأمت�سى

يف املمر املف�سي 

 اإىل امل�سماة : 

 » حياة«

 لكنني مل اأ�سادف اأحدا

 �سوى ظل تعرث يف م�سيته

بنف�ض مقا�سي 

 وابت�سامتي متاما

لتطابقنا

  �سنعنا ظال واحدا 

كي نتمم امل�سري ... 
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َ
 مباء الغيم اإذا ظهر

لتت�سع  الأر�ض لَك

مبا �ساقت

ولتزدهر النوافذ

باأحالمك النائمة

على جروحها

وليتاخى الأمل

بالأدوية

تنظر با�سم الكلمة

نة
ّ
ر�سائلك املدو

لفتنة الأ�سى

مير الوقت املفجوع

كقدر ووجود

ل وم�سة عني من برٍق

ل نافذة ُتوقد 

منها �سحكة

يف ال�سارع �سوت

اجلوع

يف التلفاز األواٌن

بهية

يندلق العدل

كماء م�سكوب

فوق املدن العربية .

وختامًا ياأتي

الدجالون باأقواٍل

من مزرعة املا�سي

يرمون وعوداً

للعقل املحجوب

فالكذب نهايته

وعٌد بال�رشخة

ْكم
ُ
وعُد اْلب

اإذا نطقوا

 طالب املعمري 

مطرقة احلديقة
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ن�صو�ص

من اأعمال الفنان غ�صن الريامي- ُعمان
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كدت اأتعرث واأقع على قطع الطوب املتناثرة يف 

فناء البيت، لو وقعت الت�صخ �صعري الذي غ�صلُته 

وقدماي  تت�صارع  قلبي  دق��اُت  ال�صباح.  ه��ذا 

و. 
ُّ

ج
َ
ر بيت  من  م�صيًا  امل�صافة  قطع  بعد  تورمتا 

العجيب اأن �صيئًا كهذا مل يكن يحدث يف ال�صابق، 

 
ّ
قدمي على  م�صيًا  اأم��ي��ااًل  اأق��ط��ع  كنت  عندما 

من  ثقيلة  حزمة  راأ�صي  فوق  اأحمل  واأنا  هاتني 

و 
ّ

ج
َ
ر ج�صد  من  املتدفقة  الدماء  �صورة  العلف. 

اأ�صدق  ال  م�صهد.  من  له  يا  تالحقني،  ت��زال  ال 

اأنني �صاهدت عملية قطع راأ�صها. مل اأكن وحدي 

بالطبع! اأهل القرية كلهم كانوا هناك. لقد ُقّطع 

اإليها  النظر  اأحتمل  مل  اإلهي!  يا  كاماًل،  ج�صدها 

�صوى لثوان معدودة. 

ال تزال متتمات اأهل القرية ترتدد يف م�صمعي: 

  »�صاحمنا اأيها الرب، اغفر خطايانا«.

جمموعٌة  ردده���ا  كلماٌت  كانت  منها  واأ���ص��واأ 

�صديقتي  بيت  من  خروجي  �صاعة  ال�صبية  من 

املقتولة: 

اأن  اإال  لنهايتها  يكن  مل  ت�صتحق،  ما  نالت  »لقد 

تكون هكذا، كانت امراأًة فاجرة. مل يكن باالإمكان 

ال�صماح لها بالعي�ش معنا يف القرية«.

��و« تذكره يف 
ُّ

ج
َ
– ممن كانت »ر اأح��د اجل��ران   

اأحاديثها معي – قال: 

»احلّق اأن دار�صي تاأخر كثراً. اإّن ال�صجاعة التي 

على  ولكن  �صنوات،  ع�رش  تاأخرت  اليوم  اأظهرها 

كل حال مل يفت االأوان كثراً«. 

اأن  �صعرت  قاله.  �صماعي ملا  اق�صعر ج�صدي عند 

قدُت  التي  فاأنا  اأن��ا،  يل  موجهة  كانت  كلماته 

و اإىل حتفها. تعرفُت عليها عندما كانت تاأتي 
ُّ

ج
َ
ر

جلمع العلف ونقله من بيت ديّتو. عرفت منها اأن 

مل   – البنك  يف  النظافة  عامل   – زوجها  راتب 

ت�صغيلها،  ديّتو  من  طلبُت  الإعالتهم،  كافيًا  يكن 

عندها بداأ اأهل القرية يف الكالم. 

قطع  على  ووقعت  تعرثت  احلذرة  رغم خطواتي 

املتناثر كان يف  الالهوري  الطوب  هذا  الطوب. 

يهدمه  اأن  قبل  اإ�صالميًا  ق�رشاً  االأي��ام  من  يوم 

ديّتو ليبني مكانه بيتًا من طابقني. اأتذكر كيف 

كنت اأنقل الطوب على راأ�صي فيظل راأ�صي يوؤملني 

ابني  من  يومًا  امل�صاعدة  طلبت  وعندما  اأيامًا. 

 – ال�صنبور  – وكان �صاعتها ي�صتحم مباء  نزار 

�رشخ يف وجهي قائاًل:

ل�صت  انا  ق�رشك،  لبناء  بنف�صك  الطوب  »انقلي 

خادمك«. 

ارتدى مالب�صه وغادر  امه، 
ّ
اأنهى حم اأن  بعد  ثم 

جوالت  مل�صاهدة  املجاورة  القرية  اإىل  متوجهًا 

وتابعُت  لعْنُته  هناك،  ُت��رى  التي  امل�صارعة 

على  �صّلة  يف  البيت  اإىل  الطوب  نقل  يف  عملي 

راأ�صي. 

– الذي ميلك االآن م�صنعًا لالألبان  ينتمي ديّتو 

كان يف ال�صابق بائعًا متجواًل للنب  – لطبقتنا. 
الزمن  مع  ت�صاعفت  اأرب��اح��ه  لكن  اجلامو�ش، 

جميع  كحال  وزنه  وازداد  كر�صه  كربت  ومعها 

ديّتو، فهو  الرب  فليبارك  التجار. على كل حال 

الذي  الطوب  هذا  على  ح�صويل  يف  ال�صبب  كان 

لـ بهجوانت َر�سولبوري** 

 ترجمة: �سعيد الريامي *

)1(
الفاجرة

* كاتب ومرتجم من ُعمان   



ال�صابق  يف  كان  ال��ذي  البيت  فناء  يف  فر�صُتُه 

يتحول اإىل بركة من الطني كلما هطل املطر. 

ياأتيني من احلمام �صوت زوجة ابني نزار وهي 

اخل�صب  من  بقطعة  ت�رشبها  املالب�ش،  تغ�صل 

واأ�صعر اأنا اأن ال�رشبات تهوي على راأ�صي. تنبح 

الكلبة رومي املربوطة يف عمود خ�صبي مغرو�ش 

يف اإحدى زاويا الفناء - مرحبًة بقدومي. اأنه�ش 

التي  روم��ي  نحو  وات��ه  متثاقلة  عرثتي  م��ن 

 
ّ

يدي واأدفن  اأالطفها  عندما   
ّ
قدمي لعق  يف  تبداأ 

اأبداً ما  اجلافتني يف فروها الطويل. ال يعجبني 

يف  رومي  بربط  زوجته  ياأمر  فهو  ن��زار،  يفعله 

اأفك  العمود كلما خرج هو من البيت اإىل العمل، 

وثاقها فتتقافز فرحًا وتخرج من البيت م�رشعة. 

لتن�رش  ِكّنتي  تخرج  فعلُت،  ملا  باالرتياح  اأ�صعر 

الغ�صيل فت�رشخ يّف بغ�صب: 

»اإذاً لقد �صمحت لتلك البائ�صة باأن تخرج وتت�صكع 

ابنك  كان  ما  بال�صبط  هذا  ال�صالة.  الكالب  مع 

عادت  لقد  البيت.  داخل  بربطها  تنبه  يحاول 

ة جمموعة من الكالب. 
ّ
اأيام مبعي اإىل البيت قبل 

املخجلة،  اأفعالها  من  القرية  اأهل  ا�صتكى  وقد 

وطالبوا باأن يتم تقييدها وحب�صها داخل البيت 

لتجنيب البنات روؤيتها وهي ت�صاجع الكالب يف 

كل مكان«.

�رشب  وتعاود  ام 
ّ
احلم اإىل  ثانيًة  ِكّنتي  تعود   

ح��ّدة  يف  جم��ارات��ه��ا  بو�صعي  لي�ش  امل��الب�����ش، 

جٍل من خالل نظارتي ال�صميكة 
َ
ل�صانها. اأنظر بو

ناحية احلمام، ال اأ�صعر برغبة يف االأكل. الربودة 

اأكمل �صري  النهار.  �صاعات  �صديدة حتى خالل 

نحو غرفتي ال�صغرة. اأتعرث بقيد الكلبة احلديدي 

اأمالأها  ال�صي�صة.  اأُح�رشِ  مو�صيقية.  رّنًة  �صدر 
ُ
في

متقدة.  جمرة  راأ�صها  و�صط  يف  واأ�صع  بالتبغ 

األف  اأجل�ش على �رشيري،  اإىل غرفتي.  اأدلف بها 

اأ�صعر  التدخني،  واأب��داأ  ال�صميك  بلحايف  ج�صدي 

واأنا  الدخان  اأنفث  بالغازات.  متتلئ  مبعدتي 

زة املعلقة على اجلدار 
َ
امُلربو ال�صورة  اأحدق يف 

ة. اأقف وبجانبي يقف 
ّ
املقابل. �صورتي واأنا �صاب

اأ�صرتجع حمتوى مرارتي  اأكاد  َلّكوه،  نزار..  والد 

يرام يف  ما  يبدو على  َلّكوه.  التفكر يف  مبجرد 

هذه ال�صورة، لكنه بعد فرتة ق�صرة من زواجنا 

يوميًا  ال�����رشاب  االإ����رشاف يف  ب��داأ يف  قد  ك��ان 

اأتذكر جيداً  و�صعف ج�صده حتى �صار كالع�صا. 

ج�صده الهزيل، احلقيقة اأنه مل يكن والَد نزار مع 

اأنا ولّكوه فقط نعرف  اأن العامل كله يعتقد ذلك. 

احلقيقة التي مل اأخرب اأحداً بها. كيف ميكنني اأن 

االأخرق  ال�صمني  ذلك   – ديّتو  اأن  للعامل  اأك�صف 

َلّكوه  وراين؟  ن��زار  اأطفايل  وال��د  هو  اللنب  بائع 

يجنيه  ما  فاإن  عمل  واإذا  يعمل،  ما  ن��ادراً  كان 

كان يذهب يف ال�رشاب، وعندما �صئم والداه من 

ت�رشفاته، طردانا من بيتهما، ا�صطررت حينها 

للعمل. كان قد م�صى على زواجنا خم�ش �صنوات 

مع  باالأبقار  اأعتني  كنت  باأطفال.  اأرزق  ومل 

ين كان ديّتو قد ا�صتاأجرهما. 
َ
زوجة ديّتو واأجر

من  ديّتو  زوج��َة  املفا�صل   
ُ
اآالم  

ْ
منعت وعندما 

العمل، ا�صتاأجر ثالثًا. كانت مهمتي تميع روث 

غ�صل  ثم  بولها،  من  االأر���ش  وتنظيف  االأبقار 

امل�صتخَدم  ذلك  يف  ي�صاعدين  واإطعامها،  االأبقار 

للطبخ  وق��ودا  ال��روث  من  اأ�صنع  كنت  الثالث. 

الأبقاري.  العلف  بع�ش  مع   – بيتي  اإىل  اأحمله 

واقت�رشت على غ�صل  تقل�صت مهامي  بعد فرتة 

وحلب االأبقار. 

تق�صي زوجة ديّتو يومها على �رشيرها ت�صارع 

املدر�صة،  يف  االأوالد  بينما  املفا�صل،  اآالم 

اأواًل  بداأ  لل�صمني ملعاك�صتي،  اجلو حينها  ويخلو 

بالتظاهر مب�صاعدتي يف عملي، وقد الحظ َلّكوه 

ذلك فمنعني اأكرث من مرة من الذهاب اإىل م�صنع 

االألبان، قائاًل:

و! لن اأ�صمح لك باالقرتاب من ابن 
ُ
ر

ْ
»ا�صمعي يا اأَم

اإىل  تذهبي  ال  هذا،  ال�صمني  اللنب  بائع  الفاجرة 

هناك ثانية«. 

وبعد يوم اأو يومني من تغيبي عن العمل يزورنا 
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املال  بع�ش  ويعطينا  اأحوالنا  عن  ي�صاأل  ديّتو، 

ديّتو  ح�رشة  يف  يّدعي.  كما   – اأمورنا  لتدبر 

اإليه  ير�صلها  التي  ابت�صاماته  اإال  وه  َلُكّ ميلك  ال 

توبيخي  يف  ي��ب��داأ  يرحل  وبعدما  با�صتمرار. 

واأحيانًا يحاول �رشبي. 

اإىل  اأعود  طويلة.  فرتة  العمل  عن  اأنقطع  اأكن  مل 

اأحد  ديتو  ير�صل  اإيل.  يحتاجون  عندما  امل�صنع 

حلب  موعد  يحني  عندما  ي�صتدعيني  عماله 

االأبقار. تعود احلياة بعد فرتة اإىل طبيعتها ثانية 

وحتلو، اأثناء العمل ن�رشب اأنا وديتو احلليب من 

ديتو  كان  واح��د.  طبق  من  وناأكل  واح��د  كاأ�ش 

اأحيانًا يبدو يل كاملالك، فلم يكن اأحد يف بيتي 

ف��رتة عملي يف  اأث��ن��اء  اأجن��ب��ت  ب��اجل��وع.  ي�صعر 

بنتًا  وبعدها  راين،  ابنتي  ثم  نزار  اإبني  امل�صنع 

احلليب  من  دائمًا  هناك  وكان  ثالثة.  ثم  ثانية 

كان  لّكوه  مر�ش  لكن  ه��وؤالء.  جلميع  يكفي  ما 

يزداد �صوءاً، وكان غ�صبه يزداد حدًة كلما عدت 

وبالعلف  الأبنائي  باحلليب  حمملة  البيت  اإىل 

الأبقاري. 

حبُل  فينقطع  ال�صورة  اإطار  على  ع�صفور  يحط 

اإخ��اف��ة  ي��دي  م��ن  بتلويحة  اأح���اول  اأف��ك��اري، 

الع�صفور فت�صقط ق�صا�صات من اخلو�ش كانت 

�رشر  ال  لكن  ال�صي�صة،  جمر  على  يدي  يف  عالقة 

يتطاير فقد انطفاأ اجلمر منذ مدة طويلة. 

اأتذكر  الثياب يف احلمام.  ِكّنتي ت�رشب  تزال  ال 

غ�صلها.  منها  اأطلب  اأن  والبد  مت�صخة  ثيابي  اأن 

باأمل  اأ�صعر  بالوقوف.  واأهم  ال�صي�صة جانبًا  اأ�صع 

ظهري  اإىل  منها  وينتقل  ركبتي  يف  يبداأ  �صديد 

وتد  على  املعلقة  ثيابي  اأتناول  ج�صدي.  وباقي 

خالل  من   
ُ
اأملح النافذة.  من  بالقرب  اجلدار  يف 

من  كلب  مع  وتلعب  تقفز  رومي  الكلبة  النافذة 

بينما كالب  الذي يجاورنا،  الكبر  البيت  كالب 

اأخرى تناظرهما من بعيد. اأ�صعر بالفرح واأنا اأرى 

 رومي متخذاً 
ُ
الكلب ة و�صعيدة. يعتلي 

ّ
ر

ُ
رومي ح

بااًل لالأمر فهذا ما  األقي  و�صعية امل�صاجعة، ال 

يحدث مع االأبقار يوميًا يف م�صنع االألبان. لكنه 

يف  اجلامعة  طالبة  للفتاة  بالن�صبة  كذلك  لي�ش 

البيت الكبر – التي اأراها تتابع احلدث باهتمام 

وهي تختبئ يف �رشفتها. 

تذكرين الكالب ببابا كان�صي. كنا يف غاية القلق 

راين  ابنتي  تنتاب  ال�رشع  نوبات  بداأت  عندما 

كثرون   
ّ
علي اق��رتح  �صبابها.  ريعان  يف  وهي 

الذي كان يقطن  بابا كان�صي  اإىل  اأذهب بها  اأن 

بابا  جلدها  البداية  يف  وفعلت.  قريبة،  قرية 

كان�صي باملكن�صة، ثم طلب منا اأن نخرج جميعًا 

من الغرفة ونرتكهما. يف اليوم االأول راأيت بابا 

كان�صي يفعل براين ما كان يفعله الكلب برومي. 

هو  فاأطلق  الغرفة  داخ��ل  اإىل  م�رشعة  هرعت 

�صحكة خبيثة. �صعرت برغبة �صديدة يف ته�صيم 

مبعاينة  كان�صي  بابا  ب��داأ  ذل��ك  بعد  جمجمته. 

له  باالمتنان  �صعرت  وبعد فرتة  بيتنا،  راين يف 

الأن نوبات ال�رشع اختفت متامًا، طلبت منه اأن 

يعالج زوجي لكنه مل يفعل. 

اأثناء  ظهورها  تقوي�ش  يف  الكالب  تبداأ  عندما 

لو  اأن  اأخ�صى  النافذة.  عن  اأنا  اأبتعد  امل�صاجعة 

ثانيًة.  �صتوبخني  متلب�صًة   
َ

الكالب كّنتي  ملحت 

واأ�صرت�صل يف  املت�صخة  اأبداأ يف تميع مالب�صي 

ذكرياتي مع ديّتو – عندما كنا اأنا وهو منار�ش 

مالب�صنا  تناثرت  وقد  احلقول  و�صط  الفعلة  هذه 

بع�ُش  نا 
َ
مالب�ص ���رشق  االأي��ام  اأح��د  يف  حولنا. 

�صبية القرية. كنت خائفة مما قد يفعله بي اأهل 

اإىل بيته  القرية لو هم عرفوا. عاد ديّتو م�رشعًا 

تاأخرُت  يومها  زوجته.  مالب�ش  ببع�ش  وجاءين 

 على النظر يف 
َ
كثراً يف العودة اإىل البيت، ومل اأقو

وجه لّكوه وولدي. 

اأناول كّنتي مالب�صي لتغ�صلها، ثم اأ�صحب كر�صيًا 

اأ�صعر  ال�صم�ش.  دفء  حيث  البيت  �صاحة  اإىل 

باحلاجة اإىل تدخني ال�صي�صة ثانيًة، اأ�صعلها واأبداأ 

التي  ال�صجائر  اأتذكر  الطويلة،  االأنفا�ش  جر  يف 

توقفت  قد  كنت  يومًا.  كان�صي  بابا  مع  دخنتها 
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ويومها كنت  ديّتو،  العمل يف م�صنع  لفرتة عن 

راأ�صي  فوق  اأحمل  احلقول  جهة  من  طريقي  يف 

املالب�ش كنت  بعد حادثة �رشقة  الأبقاري.  علفًا 

القرية.  ن�صاء  نظرات  تنبني  طرق  �صلك  اأتعمد 

يف  راآين  عندما  كان�صي  بابا  ُده�ش  فقد  ول��ذا 

اأوقف  املوتى.  حمرقة  قرب  البعيد  املكان  ذلك 

دراجته الهوائية واأ�صعل �صيجارة فاخرة اأخرجها 

من �صندوق �صغر كان يف جيبه. جل�صنا يف ظل 

�صجرة وناولني ال�صيجارة. دّخنت منها قلياًل ثم 

اأخرج من كي�ٍش كان يحمله بع�َش  اإليه،  اأعدتها 

ملحت  ذلك  اأثناء  معًا.  واأكلناها  اجلوافة  فواكه 

القرية  ن�صاء  اإحدى  مييني  على  ال�صكر  حقل  يف 

حتمل علفًا على راأ�صها. عدت اإىل البيت عرب طريق 

يقع على اأطراف القرية وت�صللت اإىل بيتي خل�صة 

اأن  و�صويل  حاَل  اكت�صفت  الل�صو�ش.  يفعل  كما 

تلك املراأة نقلت اإىل اأهل بيتي خرب جلو�صي مع 

ف�رشبني.  غا�صبًا  نزار  ابني  كان  كان�صي.  بابا 

هي  �رشبها  التدخل  زوجته  حاولت  وعندما 

االأخرى، و�رشخ يف وجهي:

القرية  ه��ذه  يف  احلياُة  ب�صببك  اأ�صبحت  »لقد 

�صعبًة علينا جميعًا، ملاذا ال متوتني؟«

اأح�ص�صت  مهدداً.  يده  بقب�صة  ح 
ّ
ل��و اأي�صًا  لّكوه 

�صاعتها بالرغبة يف قتل نف�صي. هذه لي�صت حياة 

اأبداً. 

يعد  فلم  كثراً،  لّكوه  على  احلادثة  هذه  اأّث��رت 

النهو�ش من �رشيره. �صارت  بعدها يقوى على 

تنتابه نوبات �صعال عدة مرات يف اليوم، وكلما 

داهمته اإحدى هذه النوبات يزداد ت�صارع لهاثه 

ما  نزار  ينفق  ة. 
ّ
�صي

َ
ر

َ
م بطريقة  وجهه   

ّ
ويحمر

الزواج  قرر  عندما  نف�صه.  على  مال  من  يجنيه 

ا�صطررت اإىل اقرتا�ش مبلغ من املال مل�صاعدته 

يف اإمتام الزواج، وبعد �صنة من زواجه اأ�صبحت 

اأنا جّدة، بناته هن من يجلنب اخل�صار والعلف 

اإىل البيت. 

اأجول بنظري يف فناء البيت فاأرى الكلبة رومي 

اإىل الداخل. ت�رشبها كنتي الغا�صبة  وهي تعرب 

فتعوي وتتلوى ثم تزحف لتختبئ حتت �رشيري. 

ال اأقوى على متالك نف�صي، فاأقول: 

امل�صكينة  ه���ذه  ل�����رشب  م�صطرة  اأن���ت  »ه���ل 

العجماء؟« 

فرتد علي:

اأطلقِت  عندما  جنيت  ماذا  بة، 
ّ
طي اإن�صانة  »انت   

�رشاحها؟ اأال تدركني اأن ابنك قد يقتلها؟«

الطائ�صة.  الكلبة  مبغامرات  علم  على  اإذاً  هي 

حتركت ال�صم�ش واحتجبت خلف االأ�صجار. اأعدُت 

قار�ش،  الربد  اخل�صبي،  العمود  اإىل  رومي  ربط 

من  البنات  عادت  الداخل.  اإىل  ال�رشير  �صحبُت 

عملهن يف م�صنع تربيد البطاط�ش. اأدخلت راين 

معها  جلبت  رمبا  �صغرة،  حمولًة  الغرفة  اإىل 

مني  تطلب  ال  ِكّنتي  البطاط�ش.  حبات  بع�ش 

الطيني. هي تفعل ذلك  النار يف موقدنا  اإ�صعال 

وحدها وتعد اخلبز. 

بل  حتطمت،  باأنني  اأ�صعر  مل  لكوه  مات  عندما 

علبة  كاهلي.  ع��ن  ان���زاح  عبئًا  ب��اأن  اح�ص�صت 

جللب  ال�صغرى  ابنتي  اأر�صل  فارغة.  ال�صجائر 

 – نزار  – ابن  ال�صغر  ال�صجائر. حفيدي  بع�ش 

واأتذكر   – تخويف  رغم   – اأحمله  نحوي.  يحبو 

وب�صيطة،  جداً  عادية  طفولتي  كانت  طفولتي. 

كما هي طفولة باقي البنات. كانت اأمي تلدين 

فتجرين  املدر�صة  اإىل  ال��ذه��اب  اأرف�����ش  دائ��م��ًا، 

اأدنى  اأح�صل على  �صنة  اً، كنت كل 
ّ
اإىل هناك جر

ال�صف  يف  كنت  وع��ن��دم��ا  ال��ن��ج��اح.  م��ع��دالت 

اأبي بال�صلل، فانقطع  اأ�صيب  ال�صابع  اأو  ال�صاد�ش 

مع  للعمل  اأمي  اأر�صلتني  الوحيد.  دخلنا  م�صدر 

كانت  �صغرة  كنت  والأنني  قريتنا،  ن�صاء  باقي 

للعمل  اإر�صايل  قررت  ثم  قليلة.  اليومية  اأجرتي 

اإجنلرتا.  العائدة من  الثياب عند االأ�رش  يف غ�صل 

يل  يقدمون  كانوا  طيبني.  االأ���رشة  اأف��راد  ك��ان 

قليلة  كنت  لكني  املالب�ش.  ويعطوين  الطعام 

يرتف  اجلامعة.  طالب   – ابنهم  اأم��ام  احليلة 
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ج�صدي كلما تذكرت املرة االأوىل. كان يقدم يل 

اأمانع.  ال  وكنت  املقابل،  يف  واملالب�ش  الطعام 

ثم زوجني والداي من لّكوه. منعتني اأمي فجاأة 

العجوز  اجلدة  لعل  البيت.  ذلك  اإىل  الذهاب  من 

احلدباء يف ذلك البيت ك�صفت االأمر واخربت اأمي. 

يف بيت زوجي كان م�صتنقع الفقر ال يختلف اأبداً 

عن ذلك الذي يف بيتنا. 

وكاأنني  فاأ�صعر  بقوة  �صدري  اإىل  حفيدي  اأ�صم 

رمبا  البكاء.  يف  ال�صغر  يبداأ  طفولتي.  اأ�صتعيد 

تهدئته.  اأحاول  بقوة.  �صدري  اإىل  ب�صمه  اآملُته 

تدخل راين حاملة غدائي، وتقول:

»اأمي، تناويل بع�ش الطعام اأواًل«.

 باالأ�صف الأجلها واأنا اأنظر 
ُ
اأطالعها بده�صة، اأ�صعر

كان  لالأكل.  �صهيتي  فقدت  الذابل.  وجهها  اإىل 

دم  بالدم،  يذكرين  االأحمر  اخل�صار  م��رق  ل��ون 

و املراق على اأر�صية بيتها، يرتاءى يل عنقها 
ّ

رج

املقطوع ودمها املتخرث. كيف يل اأن اآكل؟ اأ�صمع 

�صوت دراجة يف اخلارج. اإنه نزار. اأتذكر الكلبة 

لعل  لها،  يحدث  قد  مما  باخلوف  واأ�صعر  رومي 

ِكّنتي اأخربته مبا حدث فهو ي�صيح بها غا�صبًا:

هذه  راأ���ش  قطع  مت  لو  املنا�صب  من  كان  »رمبا 

و«.
ّ

املراأة كما قطعوا راأ�ش رج

و اإىل 
ّ

ابني يتمنى ذلك يل، اإنه حمّق، فاأنا قدت رج

 
ْ
اأبقار ديّتو. وتعلمت  

ُ
ّلمُتها كيف حتلب

َ
حتفها. ع

ثم  اليوم  انتهاء  عند  ت�صتحم  كيف  بنف�صها  هي 

تعود اإىل بيتها بعلبة مليئة باحلليب الطازج. مل 

تتوقف عن العمل يف امل�صنع مثلي بل وا�صلت 

العمل مع ديتو. كان يجب اأن اأقَتل اأنا كما ُقتلت 

هي. ملاذا مل يقتلني لّكوه قبل اأن ميوت؟ ملاذا ال 

وا 
َ
يقطع نزار راأ�صي؟ �صيحميه اأهل القرية كما حم

و، لكن احداً مل يقتلني. 
ّ

دار�صي زوج رج

تغمي�ش  اأ�صتطيع  اأمامي، كيف  من  الطعام  اأزيح 

 ملطختان بالدم، اأقوم 
ّ

اخلبز بالدم؟ اأ�صعر اأن يدي

لغ�صلهما، فينهرين نزار:

قيد  فككت  مل��اذا  العجوز؟  اأيتها  فعلت  »م��اذا 

هذه  يف  العي�ش  اأوا�صل  اأن  ِك 
ّ
هم

ُ
ي هل  روم��ي؟ 

القرية؟ اأخربيني!«

غ�صبه  اأن  حلظتها  الوا�صح  فمن  ال�صمت   
ُ
األتزم

�صديد. لعله قامر مبا ميلك من مال وفقده. يخرج 

من البيت الهثًا، اأقوم الأحلق به فياأتيني �رشاخ 

ابنتي من اخلارج:

»يا اإلهي! ملاذا فعلَت هذا؟« 

ينتابني الهلع فاأ�رشع اإىل اخلارج.

هذه  قتلت  مل��اذا  فعلت؟  م��اذا  ال�رشير!  »اأيها    

املخلوقة امل�صكينة؟«

  ال اأ�صتطيع متالك م�صاعري. اأبداأ يف النحيب واأنا 

اأرى ج�صد روين يتوقف عن احلركة ويهمد. تبداأ 

الف�صول يدفع اجلران  اأي�صًا.  البكاء  البنات يف 

ل�صان  وك��اأّن  اأ�صعر  يحدث.  ما  ومعرفة  للتجمع 

هذه  بقتله  ن��زار  عماًل  اأح�صن  لقد  يقول  حالهم 

اإىل   
ّ
ابنتي فت�صحبني   ،

ّ
علي ًا 

ّ
مغ�صي اأقع  الكلبة، 

الداخل وت�صعانني على �رشيري. 

اأ�صحو بعد وقت ق�صر. اأرى بقع دم على ثوبي 

فاأتذكر ج�صد روين وهو ينتف�ش. تنتابني اأفكار 

غريبة وجمنونة. اأعرف اأنني ل�صت جمنونة، اإمنا 

اليوم للقتل  املجنون هو نزار. لقد تعر�صت هذا 

ال  ملاذا  احلياة،  قيد  على  مازلت  لكنني  مرتني 

اجلميع  اأم��وت؟  ال  ملاذا  احلياة؟  قيد  على  اأزال 

بوخز  اأ�صعر  لكني  اال�صرتخاء  اأح��اول  نائمون. 

واأ�صعلها.  ال�صي�صة  اإىل  اأخرج  ظهري.  يف  اأ�صواك 

ي�صاعدين التدخني على اال�صرتخاء قلياًل. ت�صتكي 

من  مينعهما  ال��ذي  ال�صي�صة  �صوت  من  ابنتاي 

االإق��الع  اأ�صتطع  مل  غ��ري  كثرين  مثل  النوم. 

عليها  عودتني  اأن  منذ  ال�صيئة،  العادة  هذه  عن 

قبل  اأمي. كانت تطلب مني تهيزها وفح�صها 

اأو اثنتي ع�رش  اأن تبداأ. وكنت اآخذ ع�رشة اأنفا�ش 

نف�صًا قبل اأن اأناولها اإياها. قطعة القما�ش التي 

تلف اجلزء املليء باملاء ممزقة لكن نزار يرف�ش 

يومًا  التدخني  ما�صورة  رمى  اإنه  بل  ا�صتبدالها. 

كثراً  لي�صت  �صي�صتي  حالة  اأن  يبدو  وك�رشها، 
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اأف�صل من حالتي اأنا. 

اأعود للتفكر يف رومي امل�صكينة. عندما ا�صتكى 

اأهل القرية من الل�صو�ش طلب نزار مااًل من مدير 

امل�صنع وابتاعها من اأحدهم. كانت كلبة ذكية. 

 على الدخول اإىل 
ٌ
منذ اأن ح�رشْت مل يجروؤ غريب

بيتنا. وكانت ت�صتجيب كلما ناديتها، وتبداأ يف 

تعوي  كانت  اأداعبها  كنت  وعندما  قدمي.  لعق 

كانت  احلمامة. هل  ي�صبه �صوت  ب�صوت خافت 

ت�صتحق القتل ملجرد اأنها كانت تت�صكع مع ذلك 

الكلب من البيت الكبر؟ نزار ال يجيد اأبداً التعامل 

مع احليوانات. ال يكفي اأن تعطيهم بع�ش الطعام 

اأ�صحك  فجاأة  اأج��دين  اليوم.  ط��وال  تربطهم  ثم 

على اأفكاري ال�صخيفة. هل اأجيد اأنا التعامل مع 

احليوانات؟

اأ�صعر وكاأن امراأة اأخرى تتكلم يف داخلي. امراأة 

قد  بها.  ول��دت  التي  قريتي  يف  هناك  خلفتها 

و بان�صاين ابنة احلالق 
ّ
و اأو الم

ّ
تكون اأمي، اأو كي�ص

هي التي تزحف يف اأوردتي. تقول يل: 

ما  فعلت  مل��اذا  و. 
ُ
���ر

ْ
اأَم يا  حالتك  اإىل  »انظري 

فعلِت؟ اأالأجل اأ�رشتك«؟ 

مثل  النقيق  على  اإال  القرية  رج��ال  يقوى  ال 

وجهًا  مواجهتي  ي�صتطيعون  هل  ال�صفادع. 

لوجه؟ 

لذلك  التابع  االأل��ب��ان  م�صنع  اإىل  اأذه��ب  مل  لو 

ال�صمني ديّتو، ماذا كان �صيحل باأ�رشتي؟ اأنا التي 

بنيت هذه الغرف. اأين كان �صيعي�ش اأبنائي لو مل 

اأفعل؟ ثم دبرت مبلغ املال الذي تزوج به ابني. 

اأو  املال  اأو حب  اجلائع  بطني  اإن كان  اأدري  ال 

مر�ش يف الروح هو الذي جعلني اأرتكب كل تلك 

لو  اأموت،  لو  اأمتنى  االآن،   باالأمل  اأ�صعر  اخلطايا! 

و.
ّ

قّطع ج�صدي كما حدث مع رومي اأو راج
ُ
ي

منه  و�صلت  اإن��اء  وقلب  اأمامي  ف��اأر  قفز  فجاأة 

ال�صوت  ناحية  التفت  كريهة.  رائحٌة  اأنفي  اإىل 

الأكت�صف اأن االإناء مل يكن �صوى ذلك الذي اأتبول 

اجلو  يف  اخل��روج  الأتنب  غرفتي  يف  لياًل  فيه 

ون�صيت  البارحة  منذ  هناك  تركته  لقد  البارد. 

اإفراغه هذا ال�صباح. كيف يل ان اأتذكر اأي �صيء 

هنا  الرائحة  ��و. 
ّ

رج مقتل  بخرب  يومي  ب��داأ  وقد 

كريهة مما ا�صطرين لرتك ال�صي�صة واالإ�رشاع اإىل 

اأرى  ال  اخللف.  اإىل  واأنظر  الباب  اأفتح  اخل��ارج. 

بواًل من�صكبًا على االأر�ش بل دمًا، واالإناء يبدو 

اإنه  باخلوف.  ا�صعر  املقطوع.  و 
ّ

رج راأ�ش  وكاأنه 

اأرى  واأن��ا  بالطماأنينة  �صعور  يخاجلني  راأ�صي! 

راأ�صي مقطوعًا على االأر�ش. 

اأيقظتهن  رمب��ا  فرا�صهن.  يف  بناتي  تتحرك 

الرائحة الكريهة التي متالأ الغرفة. تتمتم الكربى 

نه. اأ�صعر بالربد. اأغلق الباب واأزحف 
ّ
بكالم ال اأتبي

النار كانت  لكن  التدخني  اأحاول  اللحاف.  حتت 

قد انطفاأت. اأفتح النور الأذهب اإىل املطبخ واأوقد 

النار. اأعود من املطبخ فيلحقني نزار.

ماذا  العجوز؟  اأيها  الكريحة  الرائحة  هذه  »ما 

�صكبِت على االأر�ش؟«

اأنت  نتنة.  االآن  رائحته  لكن  دم��ي.  اإن��ه  »م��اذا؟ 

اأي�صًا دمي.«

ويخرج  ن��زار  يتمتم  املجنونة.«  للعجوز  »ي��ا 

م�رشعًا. 

ثم ياأتي �صوته من اخلارج: »نامي اأيتها العجوز 

ودعي البنات ينمن.«

اأعتقد اأن نزار اأ�صيب باجلنون. عيناي ال تريا اإال 

من  املتدفق  الدافئ  والدم  املقطوع،  و 
ّ

رج راأ�ش 

ج�صد رومي ال ي�صمح يل بالنوم.

** بهجوانت را�صولبوري:
من مواليد ١٩٧٠. اأحد اأهم االأ�صماء بني كّتاب الق�ص�ش يف اإقليم 

ا اإىل طبقة الداليت )املنبوذين(. له اأكرث من 
ّ
البنجاب. ينتمي طبقي

٨ جمموعات ق�ص�صية من بينها جمموعتان يف اأدب الطفل. اأ�ص�ش 

وراأ�ش حترير جملتني اأدبيتني.

النا�رش: بنجوين بوك�ش اإنديا، نيودلهي 2010     

1 - من جمموعة »حكايات االأر�ش«
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 1
امل�صاكل،  بع�ش  فائق  الريا�صيات  معلم  حياة  يف 

عازبًا،  زال  وم��ا  عامًا  اخلم�صني  �صن  ت��اوز  فقد 

لكنها  نقي�صة،  او  لعنة  او  ة 
ّ
�صب لي�صت  والعزوبية 

حمافظ  جمتمع  يف  �صعبة  �صاحبها  حياة  تعل 

من  ب�صيء  النظر  يتم  اذ  ��ان، 
ّ
ع��م مدينة  كمجتمع 

الريبة اىل العازب. ولوال انه ا�صتاأجر بيته احلايل يف 

�صمال املدينة حني كان متزوجًا ، لوجد �صعوبة يف 

العثور على �صقة اإيجار لعازب، وقد �صبق له الزواج 

وقد  عاما،  ع�رشين  من  اأكرث  منذ  عامني،  من  الأقل 

ي�صتذكره  ،وبات  املتعرث  االرتباط  هذا  اأمر  تاوز 

ومن  فيه.  دوراً  لعب  تقليدي  �صينمائي  ك�رشيط 

يحول  التدخني مما  اإفراطه يف  امل�صكالت  تلك  بني 

اأحيانا بينه وبني الرتكيز على در�صه مع تالمذته، 

ال�صيجارة.  على  ولهفته  الدر�ش  اإنهاء  ال�صتعجاله 

ومنها �صعف �صالته العائلية باأهله االأقربني رغم 

او  اثنني  اىل  اأ�صدقائه  عدد  وتناق�ش  عددهم.  قلة 

ته 
ّ
هم وفتور  عنه.  جرانه  وازورار  اأ�صدقاء.  ثالثة 

درو�صًا  مثاُل  يعطي  ال   ( ال�صعيف  دخله  زيادة  يف 

خ�صو�صية اإال مِلاما(. وف�صله �صبه الدائم يف العثور 

مع  �صعرها  يتنا�صب  جيدة  م�صتعملة  �صيارة  على 

بالنظافة  وحيدا،  يقيم  ال��ذي  ..ه��و  وولعه  راتبه. 

اىل  وبجنوحه  بك�صله،  ي�صطدم  ما  وهو  والرتتيب 

اأخذ  على  مواظبته  ومنها  �صيء.  كل  اإجناز  تاأجيل  

ق�صط من القيلولة، مما مينحه طاقة على ال�صهر، مع 

الع�رش يف اال�صتيقاظ ال�صباحي لوال رّنات املوبايل 

امللحاحة. ومنها بالطبع الفراغ العاطفي واجلن�صي 

به.   ، نف�صه  حتى  ي�صارح  وال  ب�صمت  يكابده  الذي 

ومنها ،من هذه امل�صكالت اخلراب الذي بداأ  يتف�صى 

االآخر، ما يجعلها يف ور�صة  الواحد تلو  اأ�صنانه  يف 

اجلل�صات، وما يجعله  لل�صيانة متعددة  دائمة  �صبه 

ِته 
َ
م

َ
حتت وطاأة اآالم تخفت نهاراً وت�صتد لياًل، ولوال �ص

اململوح بب�رشة متيل اىل البيا�ش، وانت�صاب قامته، 

وتهذيبه اجلم وابت�صامته التي ت�صبقه اأينما حل..  ما 

به من االآخرين، الأناخ الدهر عليه بكلكله.
ّ
يقر

فاإن فائق يواجه هذه امل�صكالت وغرها    مع ذلك 

بارد،  ريا�صي  وبعقل  اأع�صاب  بثبات  تام،  بهدوء  

ما  وعلى  املقابل  يف  غره.  ل�صخ�ش  حتدث  كاأنها 

و�صف �صحفي جزائري جرنااًل متقاعدا يف بالده،  

 ، كبرة  م�صكالت  �صاأن  من  بالتقليل  يقوم  اذ  فاإنه 

فاإنه  يربع يف االآن نف�صه بتكبر م�صكالت �صغرة 

ما  وهو  م�صكالت،  احت�صابها  مت  اذا  هذا  ت�صادفه، 

 الّكِلم، يف اجلزء 
ّ

يوؤمل اأن ينجلي فحواه اإن �صاء  رب

الثاين من ق�صته.

2
قال الرجل احل�صن الهندام للطبيب النف�صي املخت�ش 

واإن  حياته،  يف  مرة  الأول  نف�صية  عيادة  يزور  اإنه 

غريب،  اأم��ٍر  من  ال�صكوى  هي  زيارته  من  الهدف 

ف�صول  اأثار  ما  به،  البوح  من  يخجل  يكاد  �رِش  من 

الطبيب اخلم�صيني الذي اأرخى اذنيه، م�صتمعًا للرجل 

الذي دخل عيادته قبل قليل منت�صب القامة، ثابت 

اخلطى، هادئ املالمح  �صايف الب�رشة  وعلى �صيء 

حممود الرمياوي *

ّ الأ�رسار �رسرِ

* قا�ش وكاتب من االأردن   



اال�صتف�صار  اىل  الزائر  ا�صتمع  وقد  اال�صتعجال،   من 

اإنه يجيب بنربة ال  اللطيف من الطبيب : خر؟ وها 

جللجة فيها: حني اأ�صمع اأ�صدقائي اأو اأفراد عائلتي 

يدور  فيلمًا  اأ�صاهد   اأو  راأوها،  اأحالٍم  عن  يتحدثون 

حول بطل  ي�صهد اأحالمًا تنعك�ش على حياته، وحني 

ة ت�صيبني.
ّ

اأقراأ يف تف�صر االأحالم، فاإن غ�ص

 قال ما قاله، وابتلع ريقه وتوقف عن الكالم كاأمنا 

ال  التلميح  من  الزم  قدر  باأكرب  واإن  ر�صالة   اأبلغ 

الت�رشيح، وعلى امل�صتمع وهو هنا الطبيب اأن يفعل 

الالزم ويوؤدي واجبه. وحانت من الرجل بعد ان فرغ 

واطماأن  االأ�صود  حذائه  اىل  نظرة  كلماته  القاء  من 

اىل   خاطفة  ملحة  يف  بنظره  اته  ثم  ملعانه،  اىل 

ذات  له  املقابل  اجلدار  مثبتة على  لوحة  تريدية 

األوان  �صفراء و�صوداء، وتذّكر انه �صبق له روؤيتها اأو 

راأى مثلها يف مكان ما، وت�صاءل اإن كان من املفيد 

ان يقتني ن�صخة منها يف بيته. وقد اأخرجه الطبيب 

من �صمته اإذ عاجله بال�صوؤال: 

ة؟
ّ

 � ملاذا ت�صيبك غ�ص

 �صاأل الطبيب وهو منده�ش اأمام هذه البداية الغريبة.

باب  اىل  التفاتة  منه  وحانت  قليال  الرجل  ت��ردد   

اأن  متمنيًا  الفاحت،  الوردي  بلونه  العري�ش  الغرفة 

يتمتع بالتفاوؤل الذي يثره هذا اللون البهيج ، قبل 

اأن يجيب:

ة؟ الأين ال اأحلم.
ّ

  ��  ملاذا اأ�صعر بغ�ص

قبالة  املفردة  الكنبة  على  يجل�ش  ال��ذي  الطبيب    

مري�صه بجوار مكتبه، على هيئة من ي�صتقبل �صديقَا  

م 
ّ
التب�ص نف�صه من  ان مينع  ي�صتطع  ال " مري�صا"، مل 

اأمام املفاجاأة، و�صاوره �صعور باأن "املري�ش" رمبا 

يختربه او حتى ميازحه ووجد نف�صه ينه�ش واقفًا، 

مقعده،  على  ثابت  وهو   عليه  نظراته  يرّكز  واأخ��ذ 

اه ابت�صامة فاترة  مت�صككة.
ّ
وتلوح على حمي

� ال حتلم؟

� اأبداً.

  احتفظ الطبيب بدوره بظل ابت�صامة وهو  ي�صاأله :

 � هل تريد اأن حتلم؟

وبغر  اال�صتدراك،  اأو  الت�صحيح  ي�صبه  ما  يف  ثم   

اىل  الطبيب  عاد  فقد  �صوؤاله،  على  لالإجابة  انتظار 

جّديته الرتيبة املعهودة م�صتف�رشاً:

 �� منذ متى واأنت ال حتلم ؟.

 ��  اأوه منذ اأمد طويل،  �صّدق اأو ال ت�صّدق، منذ كنت 

�صابا يافعًا يف �صن الع�رشين تقريبًا.

�  منذ ثالثني �صنة تقريبا.

�� اأكرث من ذلك.

 � اأمل يحدث اأن حلمت بعدئذ ولو ملرة واحدة؟

 �� ال . اأبداً، مل اأعد اأرى اأحالما، اأنام كمن ي�صقط يف 

قال كالقتيل..
ُ
بئر �صوداء، اأو اأنام كما ي

ي�صمع  وكاأنه  ات�صاعهما،  على  عينيه  الطبيب  فتح   

الق�صرة،  بقامته  نه�ش  وق��د  باأذنيه،  ال  بعينيه 

ال�صبور(   ( الر�صمية  غر  ومالب�صه  اخلفيف  ووزن��ه 

املت�صقة الغالب عليها اللون االأزرق الفاحت،وتتنا�صب 

على  نًا 
ّ
مدو مكتبه  اىل  وا�صتدار  ال�صيف،  ف�صل  مع 

احلا�صوب مالحظة مقت�صبة. 

نه�ش  انفعاله.  وكامتًا  باملفاجاأة  ماأخوذا  كان 

فاأوماأ  �رشيعة،  بقهوة  يرغب  كان  ان  القادم  و�صاأل 

وناوله  القهوة  �صكب  ما  و�رشعان  باملوافقة.  هذا 

الكوب الكرتوين ال�صاخن،  قائال اإنها قهوة اأمريكية 

فالتقط  حت�صره،  ل�رشعة   ال�صنف  هذا  اختار  وقد 

املري�ش الكوب  بحذر باأطراف اأ�صابع يده اليمنى، 

ّدقا بال�صطح الالمع املرتاق�ش 
ُ

وهو يغمغم بال�صكر حم

خفر  من  ب�صيء  للطبيب  واأف�صح  االأ�صود..  لل�صائل 

ذلك  كان  اإن  �صيجارة  بتدخني  رغبته  عن  مفاجئ 

بالطبع  ممنوع  التدخني  اأن  الطبيب  فاأبلغه  ممكنًا. 

واأنه ميكنه اخلروج لدقائق اىل �رشفة العيادة. وقد 

حينها  والحظ  الفر�صة،   هتباًل 
ُ
م عجل  على  نه�ش 

وجود  )طاولته(  الطبيب  مكتب  بجانب   
ّ
م��ر وق��د 

مزهرية �صغرة احلجم يننت�صب فيها ورد طبيعي 

القهوة  كوب  يحمل  واالأ�صفر،فيما  االأحمر  باألوان 

معه كالغنيمة. على ال�رشفة اأخذ يفت�ش جيوبه بحثا 

يف  يبدو  كما  ن�صيها  ،لقد  يجدها   مل  الوالعة.  عن 

ال�صيارة ، احتار ما الذي يفعله،  وكاأمنا �صمع الطبيب 
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 : ان كان هناك �صيء فقال  ارتباكه ف�صاأله  تنهدات 

ن�صيت الوالعة ، لي�صت معي.  فاأمّده الطبيب بوالعة 

الرجل: هل تدخن مثلي فاأجابه: ال.   حمراء  و�صاأله 

واحتفظ  العيادة،  يف  لي�ش  لكن  احيانا،  وال�صحيح 

بها للمدخنني الذين يفقتقدون اىل والعة.

االخت�صا�ش  اأطباء   اأ�صهر  اأحد  وهو  �صليم  الدكتور 

من�رشفا  كان  والع�صبي،  النف�صي   الطب  يف جمال 

حلالة  معاك�صة  ح��االت  ال�صتقبال  االأي��ام  تلك  يف 

التي  عيادته  يق�صدون  من  ّل 
ُ

ج اإن  اإذ  الرجل،  ذلك 

حي  يف  وع�رشية  اأنيقة  �صغرة  �صقة  مثل  تبدو 

الغزيرة  اأحالمهم  يعر�صون  ان، 
ّ
عم غ��رب  حديث 

دفع  ما  وهو  لها،  تف�صراً  ملتم�صني   الطبييب  على 

اأطباء   غر  نف�صيني  مبر�صدين  لال�صتعانة  الطبيب 

ملعاونته يف اأداء مهمته التي اتخذت منحى جديدا، 

من  ي�صكون  الذين  املراجعني  عدد  تقّل�ش  ان  بعد 

حاالت  االكتئاب، والرهاب، وفقدان ال�صهية للحياة  

وا�صطراب احلياة الزوجية.. وكان الدكتور يت�صاءل 

احل��االت..ه��ل  تلك  اأ�صحاب  ذه��ب  اأي��ن  نف�صه:  مع 

وجدوا فجاأة حلواًل ذاتية مل�صكالتهم؟ وهل بات كل 

واحد منهم ينعم ب�صالم داخلي مفاجئ.

اليه  تلجاأ  التي  احل��االت  بع�ش  اأن  الطبيب  يدرك   

بل  قلق، 
ُ
م اأو  �صعب  نف�صي  عار�ش  من  ت�صكو  ال 

اأنف�صهم  التعامل مع  الرا�صدين  اأ�صحابها من  يجهل 

الطبيب  وجد  ولطاملا  منهم.  املتعلمني  ،وبخا�صة 

مياثل  ما  وجد  حياته(،  من  ما  مراحل  يف   ( نف�صه 

كمن  ي��راج��ع��ون��ه،  م��ن  بع�ش  ح���االت  يف  حالته 

ي�صكون من رهاٍب معني) هو ي�صكو من رهاب االأزقة 

ال�صيقة(، اأو من اخلجل املفرط، او امليول والهواج�ش 

ال�صوداوية. لكنه مثل اأطباء ال�صحة البدنية يحر�ش 

على الظهور اأمامهم يف اأمّت التما�صك واالن�صجام مع 

نف�صه.

....

"مري�صه" جاء  اأن  للطبيب  اأ 
ّ
تهي فقد  العادة  كم 

ُ
بح  

ويرتاح  تخ�صه،  اأ�رشاراً  ليك�صف  مبكنوناته،  ليبوح 

من عبء االحتفاظ بها. و�صبق له ان �صادف حاالت 

البوح  عن  �صيء  يوقفهم  ال  الأ�صخا�ش  ح�رش،  بال 

ي�صاوره معها اخلجل  الن�صاء، ولدرجة  وبالذات من 

يف اال�صتماع اىل خ�صو�صيات غره )لكن هذه هي 

اللعينة، كما يردد لنف�صه..(. وهناك من هم  مهنتنا 

الطموح، تعلهم   اأو من  على درجة من احل�صا�صية، 

بالغون، وي�صعرون اأنهم واقعون حتت وطاأة م�صكلة 
ُ
ي

�صعبة وم�صتع�صية وهي لي�صت كذلك.

غر انه �رشعان ما اأدرك اأن حالة مري�صه  هذا لي�صت 

نف�صية حم�صة، بل هي حالة عقلية اي�صا،ومثل هذه 

فيه  ين�صى  قد  حد   اىل  الطبيب  �ش 
ّ
ت�صو قد  احلاالت 

مكان  يف  ما  ب�صخ�ش  يحتّك  انه   ويت�صور  مهنته، 

ظل  ت��اأخ��ر،  بغر  ال�رشفة  من  عودته  وبعد  ع��ام. 

املريح،  القما�صي  املقعد  على  ثابتًا  اأمامه  الرجل 

الطبيب  رمقه  توتر.  عليه  يبدو  اأن  بغر  ومتاأهبا 

بنظرة متفح�صة مت�صائلة، فبدا يف حالة انتظار.

 �صاأله .

عباد  لوحة  لي�ش  اللوحة..  ترمق  ان��ك  الحظت   ��  

ال�صم�ش، بل هذه، واأ�صار اليها: ما راأيك بها؟

 � لي�ش يل راأي .

 � ماذا تعني لك؟ 

 �  �رشاحة ال �صيء.

  �� ماذا عن ذاكرتك؟ هل ت�صعر بها  قوية، اأم اأنك بداأت 

خم�صينات  منت�صف  بلغت  وقد  الن�صيان  من  ت�صكو 

عمرك؟

 � ذاكرتي حديدية دكتور. مثل حا�صوب  متطور.

 �� اأال تواجه حاالت ن�صيان؟

على   اأعينهم  كي  يل  يلجاأون  ا�صدقائي  قليلة،    �

ا�صتعادة ذكريات قدمية م�صرتكة بيننا.

ال�صورة �صد  بهذه  نا  
ّ

�ص
ُ

تكون حم ان   عقل 
ُ
ي ال   ��   

الن�صيان..

تناول  اأن�صى  كاأن  هام�صية،  اأم��وراً  اأن�صى  قد  ال،   ��  

القهوة  احت�صي  اأن��ا   فيما  موعده  يف  الغداء  طعام 

األبث  ال  لكني  االيباد.  للقراءة على  ان�رشايف  خالل 

ني اجلوع، او اأن اأن�صى  ان اتذكر الطعام ما اإن يع�صّ

�صلع  خم�ش  اأو  اأربع  ،بني  املول  من  ما  �صلعة  �رشاء 
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كنت اأنوي �رشاءها. لكني ال اأن�صى اأي �صخ�ش قابلته 

وزمالء  الطفولة  اأ�صدقاء  ذلك  يف  مبن  حياتي،  يف 

املدر�صة ثم اجلامعة، وكذلك تفا�صيل االأفالم التي 

قتبل حياتي.
ُ
�صاهدتها يف م

مثل  نن�صى  كلنا  الطبيب:  له  قال  اأمور عادية   هذه 

ان  مهامها  اأداء  الذاكرة  على  وي�صعب  االأمور،  هذه 

مل تتم تنحية بع�ش الذكريات واملعلومات، من اأجل 

االحتفاظ بالكمية االأكرب منها، وتخزين ما هوجديد 

هم منها. .
ُ
وم

طرح  ي�صتاأنف  والطبيب  موافقًا،  راأ�صه  يهز  الرجل   

ا�صتف�صاراته:

�� هل لديك رهاب العتمة، هل تنام يف غرفة م�صاءة؟

اأبداً.. غر معقول،  بالكاد اأغفو مع العتمة، فكيف   �

مع ال�صوء.

جّدية  بنربة  وي�صاأل   ، ب��دوره  راأ�صه  يهز  الدكتور    

حّدق به اآمال اأن 
ُ
مرتفعة عن ذي قبل، ومرة اأخرى ي

تكون التحديقة الئقة وغر مزعجة: ما امل�صكلة التي 

تعانيها بال�صبط؟

  تردد الرجل قلياًل يف االإجابة م�صت�صعرا �صعوبة ما 

يف ال�صوؤال، وخ�صي اأن يبدو يف هيئة �صخ�ش عابث، 

اأو غر متزن اأمام الطبيب:

 � قلت لك : انعدام االأحالم.

التي  امل�صكلة  ما  اأق�صد:  لكني  يل،  قلت  نعم،   �   

تعانيها، والناجمة عن عدم روؤيتك الأحالم؟.

 ا�صت�صعر الرجل هذه املرة �صعوبة يف تميع اأفكاره 

، ورغم اأنه توّقع مثل هذا ال�صوؤال لكنه مل يهيئ اأية 

اإجابة عليه يف ذهنه.

  �� دكتور.. تق�صد م�صكلة واقعية يف حياتي اليومية؟

ا كانت �صفتها..عليك 
ّ
 �� اأق�صد اأية م�صكلة كانت، واأي

اأن حتدد االأمر وت�صارحني ما دمت تعترب ان حالتك 

غر طبيعية.

 �� دكتور.. اأفهم من  �صوؤالك  اأنك ال  ت�صعر مبواجهتي 

مل�صكلة ما .

 � مل اأقل ذلك. لو مل تكن تواجه م�صكلة ما، ملا كّلفت 

لت كلفة فاتورة الزيارة. 
ّ
نف�صك باحل�صور وملا حتم

بهذا  تبداأ  اأن  اأنت  وعليك  امل�صكلة،  معا  نحّدد  دعنا 

التحديد، ال ميكنني اأن اأِحّل حملك.

ب.. امل�صكلة هي �صعوري اأو قناعتي اأن حالتي 
ّ
 ��� طي

اأ�صمع باأحد مل  اأحداً ومل  اأعرف   لي�صت طبيعية، فلم 

اأية اأحالم ما اإن دخل مرحلة الن�صج، فاالأحالم  ير 

االأطفال اأو اليافعني  لي�صت ق�رشاً على 

�� اأنت تبدو طبيعيا متاما.

�� اأبدو.. اأود القول اإين اأخ�صى ان تكون هناك م�صكلة 

ما ،خلف حالتي هذه.

�� ملاذا تخ�صى هذا ما دامت قواك العقلية �صليمة؟.

حّدق الرجل بالطبيب والحظ ان عينيه وراء نظارته 

الرقيقة ال�صفافة تبدوان �صيقتني و�صغرتني بع�ش 

بالت�صاوؤل  ومفعمتني  حمامة،   
ّ
عيني مثل  ال�صيء 

مًا:
ّ
وال�صك، وقال متب�ص

 � الأن احليطة واجبة. 

امام حالة  اأنه  يتيقن  واأخذ  بدوره،  الطبيب  م 
ّ
تب�ص   

يتحم�ش   التي  احل���االت  م��ن  لي�صت  وه��ي  عقلية، 

للتعامل معها ومعاجلتها، فبداًل من البوح والتطرق 

اىل اأعرا�ش امل�صكلة، فاإن املري�ش ينغم�ش يف مثل 

هذه احلالة يف النقا�ش، ويبدو ميااًل اىل العناد، وقد 

بني  اأحيانا  يحدث  وهذا  ذكائه،  ال�صتعرا�ش  يلجاأ 

االأطباء انف�صهم، وقد ا�صتذكر الطبيب حاالت من هذا 

كم الزمالء.
ُ

النوع مع زمالء او من هم يف ح

�� اأرجو اأن ت�صمعني: هناك  نا�ش كثرون ي�صكون من 

ونف�صية  ج�صمية  اأعرا�ش  ومن  وكوابي�ش،  هالو�ش 

ونا�ش  مزعجة،  اأح��الم��ًا  روؤيتهم  نتيجة  �صعبة 

ويثرون  م�صموع،  ب�صوٍت  يحلمون  وهم  يتحدثون 

فزع من ي�صاركهم غرفة النوم،  وهناك من ي�صرون 

نائمني ويرتطمون بج�صم �صلب..

�� ليتني مثل اأحد منهم.

م الدكتور ثم ات�صعت ابت�صامته، و�صحك. ف�صحك 
ّ
 تب�ص

بني  ف��راغ  فيه  برز  ظاهر  بان�رشاح  ب��دوره  الرجل 

م 
ّ
التجه  

ّ
اأن جو له  االأ�صفل، وقد بدا  الفك  اأ�صنانه يف 

�صيئا   ان ي�صيف  انك�رش. وحاول  قد  م عليهما 
ّ
املخي

الرجل  اأن  الطبيب  �صعر  وقد  ذلك،  عن  امتنع  لكنه 
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كان  البديهة.  حا�رش  واأن���ه  دع��اب��ة،  روح  ميتلك 

والتخفيف  نف�صه،  اأم��ام  الرجل  حالة  تزيني  ينوي 

االآخرين  حالة  يرى  به  فاإذا  بغره،  مبقارنته  عنه 

اىل  عائداً  ونه�ش  حالته.  من  اأف�صل  �صوئها،  على 

اأمامه بغر هدف،  الكمبيوتر  مكتبه واأخذ يتفح�ش 

�صوى منح الزائر خالل فرتة ال�صمت فر�صة ت�صفية 

هواج�صه، و�صاأل  فجاأة:

��  اأنت ترى نف�صك اإذن ت�صكو من احتبا�ش يف االأحالم.

يها.
ّ
 �� ال اأعرف ماذا اأ�صم

 ���� ه��ن��اك اأن����واع م��ن ا���ص��ط��راب��ات ال��ن��وم،  منها 

لكن  واالأرق.  والت�صو�ش،  والهلع،  القلق،  ا�صطرابات 

لي�ش بينها حالتك. هل تريد و�صفة  تتمكن خاللها 

من  العودة اىل روؤية اأحالم، حتى لو كانت كوابي�ش؟

  ال�صوؤال مل يخُل من تهكم خفيف، وقد �صبق اأن طرحه 

باملغادرة.   
ّ
يِهم وجعله  املري�ش  اأزعج  ما  الطبيب، 

فاأبلغه الدكتور اأن عليه عدم التح�ص�ش من ال�رشاحة،  

هذا  من  ت�صكو  دم��ت  وم��ا  �صيئا،  تفتقد  دم��َت  فما 

األي�ش  اإذن ت�صعى ال�صتعادة املفقود،  الفقدان، فاأنت 

كذلك؟.

�� بلى..لكني جئت اإىل عيادتك كي تنظر يف حالتي، 

ال اأن  ... 

 � ال اأن ماذا ..؟

��  ال اأن ت�صتهني بحالتي.

 الطبيب وقد تهمت مالحمه نفى اال�صتهانة، موؤكداً 

للمري�ش بنربة حازمة واعتذارية يف الوقت نف�صه، 

بحالة  طبيب  ا�صتهزاء  متنع  املهنة  اأخالقيات  ان 

اأنت  التجاوز.  بهذا  ي�صمح  ال  �صمره  واأن  مري�صه. 

ح�صا�ش اذن..

يف  تهب  اأخ��ذت  تفكره  رياح  اأن  م�صت�صعراً  فائق   

اتاه اآخر، قال مدافعا عن نف�صه:.

ذلك  تعرف  واأنت   .. احليوانات حتلم  دكتور حتى   ��

اأف�صل مني، وحتى االأجّنة يف  بطون االأمهات حتلم، 

األي�ش كذلك؟

الذاكرة  . وال يبقى من االأحالم  �صيء يف  ��� بلى 

وكاأن  جدا.  ال�صئيل  النزر  �صوى  اال�صتيقاظ   بعد 

احلامل مل يحلم.

�� لقد قراأت ان االن�صان  يعي�ش يف حياته  يف املتو�صط 

�صيها يف االأحالم..
ُ

ما  جمموعه �صت �صنوات  مي

اأقل  اأدري اذا كان هذا الرقم دقيقًا. رمبا  �� نعم. ال   

من ذلك قليال.

  ��  اأيا كان الرقم ال�صحيح ، فاأنا  اأخ�رش هذه ال�صنني. 

�صاعات  ان  بالن�صبة يل  يعني  اأخ�رشها. وهذا  طبعا 

�صاعات  ت�صع  اىل  ثمان  قليلة،  لي�صت  )وهي  نومي 

دى..
ُ

باحت�صاب �صاعتي القيلولة( تذهب �ص

بق�صط  للتمتع   بحاجة  اجل�صم  �صدى؟  تذهب  �� كيف 

يومي من الراحة ، وكذلك الدماغ واجلهاز الع�صبي. 

انت مثل غرك تّدد  ن�صاطك من خالل النوم.

 �� افهم ذلك. نعم اأين اأبلغ الراحة التي تتحدث عنها ، 

لكنها غر كافية بالن�صبة يل. فهناك �صيء ينق�صني  

..........

اأحالما  باأن  احلالة،  �صاحب  �صليم  الدكتور  ف��احَتَ 

 ، ي�صتيقظ  ان  ما  ذاكرته  يف  وتتبدد  النائم  يراها 

حني  وخا�صة  �صيئا.  منها  ي�صهد  مل  اأنه  له  فيتهياأ 

م�صاهد  مثل  تربق  جزئية،   ، عابرة  اأحالمًا  تكون 

باهتة و�رشيعة م�صحوبة باأ�صوات خافتة خمتلطة؛.

املبتور، متاما  او  ال�صاحب  املتقطع  النوع  انها من 

مثل الذكريات املتقطعة املبتورة التي ي�صتح�رشها 

ن فيها جيدا، الأنها عر�صية 
ّ
املرء يف يقظته وال يتمع

غام�صة، وناق�صة فال ين�صغل ال�صخ�ش بها و�رشعان 

بالذكريات  مقارنة  ويتجاوزها،  ين�صاها  م��ن  

الوا�صحة عن مواقف واأماكن ووقائع . هكذا فمقابل 

الذكريات الوا�صحة هناك اأحالم وا�صحة،  وكما ان 

احالم  هناك  كاملة،  �صبه  او  كاملة  ذكريات  هناك 

من ال�صنف ذاته.

وهز   ، طبيبه  به  اأف�صى  ملا  برتكيز  فائق   ا�صتمع 

راأ�صه باالإيجاب قائال:

ُفتات   ، خاطفة  عابرة  اأحالمًا  ا�صاهد  اين  رمبا    ��

النتيجة هي  لكن  .. غر متاأكد،   اأقول رمبا  اأحالم، 

نف�صها.

 �  ها انت تعرتف باأنك  ت�صاهد اأحالما. اأح�صنت..
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� عفوا ، لي�ش االأمر هكذا .اإذ ا�صعر اين ال اأرى اأحالما. 

راأوه  مما  بع�صًا  احلاملون  يتذكر  واآخر  وقت  فبني 

مما ت�صميه اأحالمًا وا�صحة، اأما اأنا فال اتذكر �صيئا، 

�صا�صة  اأن  اأو  يل،  طريقا  تعرف  ال  االأح��الم  وك��اأن 

الروؤية لدي ال ت�صلح  ال�صتقبال  اأحالم.

  ي�صغي الدكتور �صليم لهذه احلالة وهي االأوىل من 

نوعها التي مل ي�صتمع  ملثلها  منذ افتتح عيادته قبل 

24 عاما.. ومع ذلك مل ي�صتطع مغالبة االنطباع باأن  
�صاحب احلالة  ال ي�صكو من �صيء ملمو�ش، وقد يكون 

ر�صية،اأو اأنه فنان مرهف . 
َ
ي�صكو من حالة �صجر م

 �� ال م�صكالت اذن؟ �صاأله الدكتور.

 �� م�صكالت عادية  .

هاب ما ؟
ُ
�� هل ت�صكو من  فوبيا، ر

 � اوه .. اأ�صكو من رهاب واحد هو املرتفعات.

 �� هل ت�رشب؟

 � قليال، ويف املنا�صبات.

� كثرة ام قليلة هذه املنا�صبات؟

 � قليلة.

  �� من يتناول الكحول  يف ليلة ما،  ال ي�صاهد احالما. 

العقل يت�صو�ش وكذلك الالوعي م�صدر االأحالم.

��  اأفهم ذلك .

ّكري كما تفيد بياناتك.
ّ
 �� انت ت�صكو من ال�ص

 � نعم هو يف بداياته، واأ�صيطر عليه.

ت�صتيقظ  من نومك للذهاب اىل احلمام  ؟

 �� نعم مرتني يف الليلة الواحدة .

� من ي�صتيقظ ملرتني من نومه، فاإن ُفر�ش روؤيته   

�صببه   عن  النظر  وب�رشف  اال�صتيقاظ  تقل.  الأحالم 

ال�صحي او النف�صي يعترب من ا�صطرابات النوم.

 �� افهمك دكتور؛ واأثق مبا تف�صلت به، لكني مل اكن 

ا�صكو من ال�صكري قبل اربع �صنوات.  كنت  اأنام نوما 

مت�صاًل حتى ال�صباح. ومع ذلك مل اأكن احلم.

 � االآن قل يل  ما ال�صيء الذي ينق�صك ، ال�صيء الذي 

تعتربه جوهريًا؟

ب��ال��روؤى  العامر  اخلفي  ال��ع��امل  ذل��ك  ينق�صني   �  

والغرائب، ا�صعر اأين مبتور.

  � كن اأكرث و�صوحًا ، هذا كالم اأدبي جميل تقوله يف 

رابطة الكّتاب ولي�ش هنا، هل انت اأديب؟

 � ال. اأقراأ روايات اأحيانا، وبع�ش ال�صعر،

 ثم ا�صرت�صل فائق: من ح�صن حظي اين امتتع بذاكرة 

كاأنها   ا�صتعيدها  واأن��ا  يل  تبدو   ، الذكريات  جيدة. 

ما  وه��ذا  وقعت.  وقائع  انها  مع  ع�صتها  اأح���الم  

، غربة  اأعاين من غربة ما  يعزيني قليال. واإن كنت 

يع�ش  مل  ك�صخ�ش  بعد.  اكت�صفها  مل  التي  نف�صي  عن 

فارق  منذ  واحدة  مرة  يبك  مل  او  حب،  تربة  مثال 

الطفولة. او مل  ي�صافر اىل اأي مكان  طيلة عمره ،او 

احالم  بدون  حياته.  طيلة  جن�صية  تربة  اية  حتى 

ا�صعر بحياتي هكذا . ا�صعر اأن داخلي �صندوقا مقفال.

يوجد  اأال  عط�صت..   : للطبيب  قائال   عبارته  اأنهى    

عندكم ماء؟

 واقفًا  قائال:  اآ�صف . اأنا اي�صا 
ّ
  ابت�صم الطبيب، وهب

عط�صت، اخذنا احلديث. و�صارع لفتح ثالجة  �صغرة 

بجانب مكتبه ، و�صحب منها كوبي ماء بال�صتيكيني،  

وفتحه  �صاكراً  تناوله  الذي  فائق  اىل  باأحدهما  مّد 

وترع منه ر�صفتني.

ا نوا�صل .. هل تعي�ش اأحالم يقظة بني 
ّ
 الطبيب : هي

وقت واآخر؟

ا�صبه  هي  يقظتي  واأح��الم  النا�ش.  كل  مثل  نعم.   �

احبهم  ا�صخا�ش  مع  ل��ق��اءات   او  عمل،  مب�صاريع 

واأفتقدهم. او اأمنيات بال�صفر اىل بلد ما. اأو متنيات 

هذا  من  اأ�صياء  للبنك،  الكربى  اجلائزة  ارب��ح  ب��اأن 

القبيل.

�� هل  مت�صي وقتا طويال معها، هل ت�صتغرقك اأحالم 

اليقظة حني تقع لك؟.

�� نعم .

��  طيب اأحالم اليقظة هي مزيج من افكار وذكريات 

الليل  اأحالم  ت�صبه  بذلك  وهي  وهواج�ش،  ورغبات 

بع�ش ال�صبه. مع فارق ان العقل يبقى يقظا بن�صبة 

كبرة.

 �� قلت يل ت�صبه؟.

��� نعم جمرد �صبه.
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اأجد فيها  ال�صيء، واإن كنت ال  �� هي تعزيني بع�ش 

ما هو مثر وغريب ، كما يف االأحالم التي ي�صاهدها 

تكون  تكاد  اليقظة  اأحالم  عنها.  ويتحدثون  النا�ش 

التي  ال��الاإرادي��ة  االأح��الم  مقابل  متعمدة، 
ً
اأحالما 

ي�صاهدها النا�ش يف نومهم. 

 ابت�صم الطبيب، ونه�ش من مقعده وعاد اىل اجللو�ش 

خلف مكتبه، واأبلغ مري�صه  ان يف حياة كل ان�صان 

باأن   ون�صحه  ما،   فجوة  ما،  نق�ش  �صخ�صيته  ويف 

ينغم�ش يف م�رشوع  ي�صع فيه طاقته. وحّذره من 

العزلة: كان ميكنني جماراتك، واعتبار ما قلته عن 

و�صعك باأنه ميثل م�صكلة، او عار�صا نف�صيا �صلبيا.  

 املري�ش مل يجب؛ وبدا غر راغب بالكالم، و�رشح 

انه  الطبيب  فاأبلغه  انحرف مزاجه،.  نف�صه، وقد  مع 

يتعامل مع  مر�صاه بجّدية. واأنه هو �صخ�ش جدير 

باالحرتام، وميكنه اإذا كان راغبًا، حجز موعد جديد 

ال�صتكمال املقابلة. 

اأطول قامة مما راآه الطبيب حال  نه�ش الزائر وبدا 

دخوله اليه، و�صافح الطبيب بحياد واهتمام ،وهز 

الطبيب راأ�صه وهو يتفح�ش املغادر:

  �� اأرجو اأن تعود مبزاج اأف�صل يف املرة املقبلة.

  فتب�صم بدوره م�صت�صعراً قدرا من التيه، واته اىل 

جديد.  موعد  لتحديد  املدخل  �صالة  يف  ال�صكرترة 

الذي  ال�صعر  ذات  االأنيقة  االأربعينية  املوظفة  وهذه 

يختلط فيه اللون النحا�صي باللون اخلروبي، حددت 

اأيام، و�صاألته وهي بالكاد تدير  بعد �صتة  له موعداً 

وجهها عن �صا�صة الكمبيوتر،نحوه: تريد موعدا قبل 

. حددت املوعد 
ً
الظهر اأم يف امل�صاء؟ فاأجابها: م�صاء

على اخلام�صة والن�صف ومدت يدها ببطاقة املوعد 

نحوه، وبدت اأ�صابع يدها  ب�صة ومكتنزة.  و�صارعت 

الرّنة  تكتمل  ان  قبل  هاتفها  من  مكاملة  على  للرد 

اإ�صابتها  تخ�صى  رمب��ا  نحوي.  تلتفت  ال  االأوىل" 

بعدوى مر�ش ال تعرف ماهيته" قال لنف�صه متهكمًا. 

وا�صتدرك مع نف�صه وهو يغادر انه من الطبيعي ان  

كما  اجل�صم  ممتلئة  فهي  مكتنزة  ا�صابعها  تكون 

الحظ من �صدرها ،ومن  ال�صفحة اجلانبية لوجهها.

  ما اإن غادر حتى بدا الطبيب غر متحم�ش للتعامل 

ملغادرة  الراحة  من  ب�صيء  �صعر  وقد  احلالة،  مع 

الرجل، وكاأمنا جاء ليمتحنه. لقد خ�صي الطبيب ان 

ا�صتذكر  فيما  الرجل،   يغادر  لو مل  ما  م�صكلٌة  تن�صاأ 

ُتذكر،  اأحالما  ي�صهد  "مري�صه" اأنه مل   بعد مغادرة 

ال  االأمر  واأن  اأ�صابيع،  ثالثة  اأو  اأ�صبوعني  منذ  رمبا 

اأف�صل من روؤية  ، بل مل يتوقف عنده،  فذلك  يقلقه 

الثقيلة  بظاللها  ة 
ّ
َخفي بطريقة  ُتلقي  �صيئة  اأحالم 

بروؤية  نف�صه  الطبيب  مّنى  وقد  اأيامه.  نهارات  على 

يف  له  حدث  وكما  االأي��ام  قبل 
ُ
م يف  جديدة  اأح��الم 

�صا�صة  عن  االأح��الم  تختفي  ان  فما   ، �صابقة  مرات 

الوعيه  لب�صعة اأيام، حتى  يتجدد  ظهورها الحقًا 

للعمل  فتعود   �صحنها  عاد 
ُ
ي االأحالم  بطارية  وكاأن 

جمدداً. واإن كان االأمر ال يتعلق ببطارية فقط!، قال 

ة نف�صه ان متتنع 
ّ
الطبيب  لنف�صه، وهو يخ�صى يف طوي

عنه االأحالم بامّلرة كما وقع لهذا الرجل الغريب!..

 اأما  فائق  معلم الريا�صيات فخرج  ي�صاوره بع�ش 

الندم على هذه الزيارة، فالطبيب مل يعرتف بوجود 

فيها  فاحت 
ُ
ي التي  االأوىل  املرة  يعانيها.اإنها  م�صكلة 

مل  م�صجعًا.  الفعل  رد  يكن  ومل  هذه،  بحالته  اأح��داً 

ل كثرا على زيارة العيادة النف�صية، كان يرغب 
ّ
يعو

م حالته ويعرتف 
ّ
ح�صن  تفه

ُ
ي ان  يف�صف�ش لطرف 

بها كم�صكلة ،ولي�صت جمرد و�صوا�ش، بدون ان ينتظر 

تف�صر  الطبيب حاًل ناجعًا، بل جمرد  يتوقع من  اأو 

العامل  ه��ذا  تغير  ولي�ش  لعامله،  تف�صر  للحالة. 

الداخلي. �صيزوره  مرة ثانية كما وعد، ويف املوعد 

 ، املحدد، وقد ال يزوره .. اأجل ، قد ال يزوره جمدداً 

�صوى  ل�صيء  الزيارة  توؤدي  لن  ؟  حقًا  يزوره   ملاذا 

الت�صكيك  ورمبا  للمراجعة،  ا�صافية   فاتورة  دفع 

لقد  خمت�ش.  طبيب  اإىل  واإحالته  العقلية  ب�صالمته 

وعد بالعودة وحجز موعداً للمراجعة، هو احلري�ش 

دائمًا على الوفاء بكلمته وااللتزام مبواعيده، واإذا مل 

الطبيب �صخ�صا عابثا  يعد ف�صوف يبدو يف ناظري 

باحلرة  اأه��اًل  حياته.  يف  االأه��داف  وع��دمي  ،مهتزاً 

..مرحبًا باالإحراج.. �صكراً للبلبلة.   
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وهي  اأ�صابعها  اأخ��رى،  يدا  لتكون  يدي  اإىل  اأوحي 

اأغ�صان ياب�صة ال تزال  تنظر اإيل توحي اإيل مب�صهد 

اختباأت  قريب، رمبا  بال�صجرة. هناك طنني  عالقة 

واأنا  االأمر  علي  يلتب�ش  ال��وردي.  اجللد  حتت  نحلة 

الع�صوي.  ب��االإرث  وافكر  ي��دي  خطوط  اإىل  اأنظر 

املفاجاآت.  على  مفتوحة  احلظ  خزانة  حيث  هناك 

يد  يدي علي.  به  اأن تود  اأنتظر ما ميكن  زلت  ما 

كرمية حني تلوح للغائبني. ما اأن تعرفت على لوح 

الكتابة يف احلا�صوب حتى �صارت ال تيد التفكر 

اأزرق.  دم  عليها  �صال  لطاملا  بالقلم.  مت�صك  حني 

يف  مناديل  تر�صم  كانت  ال�صميك  ال�)باركر(  بقلم 

الهواء وخرائط لكواكب وهمية. االآن وهي امل�صافرة 

مثلي، امل�صكونة مبا مل تفعل، ال�صلبة مثل قوقعة ال 

تزال اأ�صوات اجلنيات تنبعث من بني ثناياها، لي�ش 

هناك من اأثر لذلك احلرب يف حميط بركتها امل�صبعة 

القدمي. ركنت كاهناتها يف  لهوها  ن�صيت  بالتوتر. 

زاوية من القبو وخرجت لتتنف�ش هواء خمتلفا. هل 

لكي  لها  تراه عونا  ما  تفعل  اليد ملا�صيها؟  تتنكر 

االأزرار  اإذ ت�رشب على  تت�صلى  االأ�صابع  تلك  تفكر. 

حترر  اأ�رشها.  من  من�صية  مفردات  تطلق  ولكنها 

الديكة بني  اإىل نور تخبئه  اللغة من نومها وت�صر 

اأجنحتها. 

ا�صابعي تنام لتحلم مبا مل تكتبه. هي اأف�صل مني، 

فانا اأحلم مبا كتبُته.

يف املا�صي كنت اأنظر اإىل احلرب العالق باأ�صابعي 

باعتباره حطام مفردات. ق�صائد كثرة تهرب حني 

فاروق يو�سف *

جارتي ال�صينية

وبغداد ونائمات كاواباتا 

* �صاعر وكاتب من العراق   

من اأعمال الفنان اأمل الغ�صيني - ُعمان



�صافية  النبع،  اإىل  تعود  االأمل.  ببخار  ماءها  متزج 

اإىل  ينظر  دافن�صي  ك��ان  اللغة.  تفرت�صها  اأن  قبل 

للت�صوير.  جاهزة  كائنات  فرى  املتاآكلة  اجلدران 

وكنت يف طفولتي اأنظر اإىل الغيوم باعتبارها ح�صدا 

اأ�صنع من  ال�صماوية املحلقة. كنت  من املخلوقات 

القطن خرافا وجماال واأبقارا وكالبا وقططا وغزالنا 

ظهورهن  يحرجهن  ال  فتيات  واأي�صا  وزراف���ات 

العري  يكون  لن  ال�صماء.  �صفحة  على  ع��اري��ات 

�صتعاد بل يتجدد 
ُ
اأبي�ش. عامل ال ي خطيئة يف عامل 

يف كل حلظة خلق. اأغم�ش عيني على كائنات من 

اجل اأن اأقب�ش عليها يف اأحالمي ولكني حني اأفتح 

عيني ال اأرى تلك الكائنات. لقد حلت كائنات اأخرى 

حملها. كائنات �صاأكون م�صتعدا للقب�ش عليها حتى 

كانت  النوم.  من  م�صنيا  حرمانا  ذلك  كلفني  لو 

هل  مكاين.  يف  وانا  تدور  واالأر���ش  مت�صي  ال�صماء 

الورق  عن  متحو  وهي  بي  تت�صبه  اأ�صابعي  كانت 

عن  فكرتها  الوهمية  �صطوره  على  لتثبت  بيا�صه 

بيا�ش يخرج من جمرة �صوداء؟ ما الذي نخ�رشه لو 

تركنا البيا�ش يحدث نف�صه؟ �صيكون علينا دائما اأن 

نت�صاءل عن �رشعية ما نفعل. عن حقنا يف اأن نكون 

على حق. 

خيالنا له قدمان طريتان، غر اأن احلقول �صا�صعة. 

التي  امل��ف��ردات  تاأ�رش  اأتركها  اأن  يف  فعال  احلم 

عيني  فيما  تفكر  اأ�صابعي  نف�صها.  اإىل  تن�صبها 

لي�صت  �صيء.  على  تقب�ش  ال  عيني  لكن  تتخيل. 

يختفي  اأطفئها  حني  م�صيئة،  �صا�صة  �صوى  اأمامي 

ويفقد  كثيف  �صباب  حتت  اجلزيرة  تقع  �صيء.  كل 

ال�صاحل  على  هذيان  النظر.  على  القدرة  القرا�صنة 

اأين  اإىل  غريقا.  ينجد  اأن  ميكنه  ال  االأع�صاب  بني 

"تنام مثلك" تقول اأ�صابعي وهي  تذهب الكلمات؟ 

اإىل  تت�صلل  اأو  الراأ�ش  حتت  املخدة  لنعومة  ت�صت�صلم 

نائمة"  واأن��ا  نائم  "اأنت  القطني.  الغطاء  زخ��ارف 

اإمكانها  يزال يف  اأثاث ال  اأنها تكذب. هناك  واأفكر 

اأن تتخيل �صبال ال�صتدراجه اإىل كوخها، قيد البناء. 

عينه.  الكوخ  اأ�صابعي يف  يا  املدخنة  اإىل  ا�صعدي 

هناك دخان كثر. �صيكون ممتعا لو اأنك متحني عنه 

الكلمات  لعثماته  بني  من  وت�صتخرجني  غمو�صه، 

ال�صواد  ولكنه  حتتجني.  "باالأ�صود؟"  التي ت�صحرك. 

املحرتق. كل حرف  اخل�صب  الهواء عطر  يهب  الذي 

يفكر  االإن�صان  �صجرة.  قلب  وهو  ميتة.  جمرة  هو 

وراءه��ا  وفوقها،  حتتها  خاللها،  من  بالكلمات، 

ال  م�صدرها.  يف  التفكر  ين�صى  اأنه  غر  واأمامها، 

حفلة،  اإىل  مدعوة  تكون  لن  ا�صابعي  اإذن.  باأ�ش 

الرحمة.  من  اليائ�صني  من  هم  اإليها  املدعوين  كل 

ولكنها تقف باملر�صاد للناجني. 

هنالك رمل كثر يف القوقعة. هناك جنيات اأي�صًا.

تنظر  ال  وهي  ما�صيها  اأن��ا  الأ�صابعي.  ما�صي  ال 

اإيل. اأقف يف حمطة قطار منتظرا من غر اأن تكون 

لدي فكرة عن املدينة التي �صيحملني اإليها القطار 

يف  كثراً  عبثًا  هنالك  اأن  اأ�صابعي  تعرف  القادم. 

ما اأفعل، غر اأنها ال ت�صعر بالقلق. هناك اأمل كبر 

مثلي،  م�صافرة  �صتكون  اأنها  تعرف  اأ�صفى.  اأن  يف 

ما  اجازة.  يف  �صتكون  اأنها  اي�صا  تعرف  اأنها  غر 

من حرف �صيكون يف انتظارها، ذلك الأين ال اأحمل 

حا�صوبي يف اأ�صفاري. ال�صا�صة �صتظل معتمة. تنعم 

اأ�صابعي بالنوم حني اأ�صافر. ولن يكون نوما قلقا، 

ذلك الأنها تدرك اأن كل ما تلم�صه امنا �صيكون م�صدر 

الهام لها يف كل ما �صتقوم به يف اأيامها القادمة. 

لتمثيل  مني  حماولة  ويف  اأيامي  �صالف  يف  كنت 

واأتلم�صها  اللوحات  اإىل  يدي  اأمد  الفني  الناقد  دور 

باهتمام جاد. كان هناك يف اأعماقي من ي�صخر مما 

اأقوم به. كنت يف احلقيقة اأ�صع ا�صابعي على مواقع 

لي�صت لها. �صلوك زائف كان جزءا من حياة ثقافية، 

�صنعرف جميعا يف ما بعد اأنها مل تكن حقيقية. لقد 

اأ�صعر  واأن��ا  م��رارا  اللوحات  بزيت  اأ�صابعي  تلوثت 

بالفخر يف الوقت الذي كنت اأ�صلب فيه تلك اللوحات 

�صيئا من حياتها. كنت ل�صًا.

�صت�صتقل االأ�صابع فيما بعد وتن�صى اأخطائي.

اخليانة تف�صل يف التعتيم على الرباءة.

الطائرة. متى  اإىل  يوما ما �صاأحمل حا�صوبي معي 

اأن ذلك الت�رشف  اأدري. من املوؤكد  يحدث ذلك؟ ال 

العمل  اإىل  �صت�صطر  الأنها  ذلك  اأ�صابعي.  ي�صعد  لن 

فيما اأنا اأتلذذ باإجازتي. لن اأكون يف خدمتها وهي 

منا�صبا  تراه  ما  اأ�صابعي  �صتكتب  عني.  امل�صتقلة 
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مل  التي  الكلمات  البتالع  امل�صطرة  وهي  لغيظها 

اأطلب منها الرتاجع عما تقرره.  تقلها من قبل. لن 

يقني  على  واأن��ا  بيتي  اإىل  الأع��ود  اأمتعتي  �صاأحزم 

انتظاري.  يف  املفاجاآت  من  الكثر  هناك  اأن  من 

"كل  فاأجيب:  معا؟"  كنتم  "ولكنكم  يل:  �صيقال 

واحد منا كان يفعل ما يراه منا�صبا". هل تخونني 

اأ�صابعي؟ ليتها تفعل فقد خنتها مرارا. لقد حاولت 

ف�رشخ  براك  جورج  من  لوحة  امل�ش  اأن  مرة  ذات 

حني  اللوحة.  اإىل  اأ�صابعي  ت�صل  اأن  قبل  احلار�ش 

عادت يدي اأدركت اأن ما كانت يدي تود اأن تفعله 

هو جزء من خيايل املري�ش. الناقد الذي لن ي�صعر 

نكون  اأن  اأجل  من  ن�صتهلكها  كذبة  اأحد ب�رشورته. 

به  اأن نعرتف  ما يجب  اإن  الواجهة.  موجودين يف 

اأن حياة تقوم على الراأي امل�صتبد ال ميكنها اأن تنتج 

انتقلت  قد  املعا�رشة  الثقافة  والأن  نقدية.  ثقافة 

اليوم اإىل مرحلة ما بعد النقد، ميكننا اأن نقول "اننا 

مل نخ�رش �صيئا". 

حاولنا اأن ننقد لكننا ف�صلنا، �صيكون ف�صلنا �صنعة 

يف اأيامنا القادمة. 

وقعت جارتي احللوة فجاأة مثل ورقة بي�صاء، وردية 

تلمع يدها على الكاأ�ش، �صف عنها الهواء. اخلريف ال 

يزال بعيدا. ال�صمت ي�صق طريقه اإليها واإيل. املكورة 

مثل كرزة. راآها االأطفال والتفوا حولها، مد اأحدهم 

يده اإىل عينيها واأزاح دمعتني عن اأهدابهما. "ممنوع 

البكاء يف هذا الوقت من النهار" قال الطفل الذي مل 

يره اأحد �صواي �صاحكا. ابنها االفرتا�صي. املخلوق 

االأخ�رش الهابط لتوه من النجمة التي انطفاأت قبل 

قرون. مل تر الطفل حني غطاها نوره. هناك �صهقتها 

اأفقدها.  اأنني  يل  بدا  الثوب.  حتت  تفاحتان  ولها 

باإ�صفنجة  يلوح  والقبطان  مركب  على  اجل��زي��رة 

�صابق.  ذهبي  وقت  يف  التقينا  كنا  مبتلة.  خ�رشاء 

حني راأيتها و�رشى يف ج�صدي حفيف اأجنحة �رشية 

كانت قد اأخفت وجهها بني دفتي كتاب ياباين. 

اإذاً؟" "تقراأين اليابانية 
"اأحاول"

�صاأخربك احلكاية  اأخرى من كاواباتا.  نائمة  فتاة 

كما لو اأين ع�صتها متاما. اأنا ال�صيخ املدعو اإىل حلم 

كان  عراقي  كاتب  وهو  ه��ادي  �صعد  نائمة.  فتاة 

�صاهدا على ذلك. اأخربتني اأن حذاءها ي�صيق كلما 

جل�صت لتقراأ رواية. كانت احلكايات ت�صهرها. تلقي 

بها من قمة جبل. متزج �صقاءها ال�صخ�صي ب�صيحات 

"هناك نهر ال  النهر.  الغام�صني من وراء  اأقربائها 

عادت  وال  يقع  اأين  يل  تقل  مل  ال�صعراء"  اإال  يعربه 

هناك  عليها.  عيني  اأغم�صت  اأخرى.  مرة  ذكره  اإىل 

ال�صبكية. رمبا �صتحتفي بها  دائما مكان �صاغر يف 

قلت:  البلورية.  الكرة  نهاية  يف  ال�صفراء  البقعة 

�صاأزيلها اإن مل تنفع اإال كذكرى. �صيء ما يف اخلزانة 

يف  الب�رشية  قواي  ا�صتثمر  اأن  على  يحثني  �صار 

اأ�صخر من تلك  اأن  اأمور نافعة. كنت قد عزمت على 

الن�صيحة. فعال اأنا ال اأرى اإال ما اأريد روؤيته. تلقائيا 

اإىل عدمها. طائر دراج ال  الفا�صلة  تذهب املرئيات 

غ�صنا  خطف  اأن  بعد  ال��دار  �صياج  على  يقفز  يزال 

ياب�صا يف حني اختفت مدن باآالف امل�صاة العابرين. 

والأين راأيتها وهي تقراأ كتابا يابانيا فقد كان علي 

اأن اأرفعها من مكانها الأجل�صها على عر�ش ال يزال 

ظهره �صاخنا. 

"كمن قب�ش عليه باجلرم امل�صهود"
جون  وك��ان  املقهى  يف  كنا  اأي���ام.  بعد  يل  قالت 

تقراأ.  تكن  مل  اأنها  اأ�صدق  "مي�صيل".  يردد  لينون 

ب�رشي  مكر  اللغات  يف  تكذب،  مل  حت��اول.  كانت 

قبل  من  اأمن  مل  كما  اأوجارها.  اإىل  الثعالب  ي�صبق 

اأنا�صا  راأي��ت  لقد  باليابانية.  اأحلم  و���رشت   
ُ
من��ت

يف  ل�صانها  ت�صع  لغتها  عن  غريبة  مثلها.  قليلني 

ال�صوق. تتذوق االأب�صال وت�صم رائحة الليمون وهو 

النقانق.  ت�صوي  التي  النار  من  مقربة  على  يع�رش 

�صيكون من الالئق اأن األب�صك ال�صاري الهندي واأفرك 

ي�صعر  الكاما�صوترا.  جني  علينا  ليخرج  الك�صتبان 

االأطفال اأنهم وقعوا على كنز. "الدرة هناك" ترتبك 

عينك اخل�رشاء.

تاأكله  خبزا  للع�صافر  جارتي  ترتك  �رشفتها  يف 

املالئكة. 

تبقى الرائحة ال�صاخنة عالقة بالهواء مثل ثوب مل 

يجف بعد. اأنا عندي حنني. "اإىل اأين نذهب؟" "اإىل 

ال�صمت؟"  ه��ذا  كل  يكفي  "اأال  الغابة"  يف  مطعم 
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ت�صعر  اأهزمها حني جعلتها  باإ�صفاق. مل  اإيل  نظرت 

اإىل  ب��رق��ة  النظر  يف  ج��ارت��ي  موهوبة  ب��ال��ذن��ب. 

"ال  ال�صعور باالإحباط.  اإىل  التي تدفع بي  االأ�صباب 

اأن  الهرب. تعرف  لديك فكرة؟" اأفكر يف  باأ�ش. هل 

على  متاما  يغلق  مل  موارب،  بابه  مفتوح.  القف�ش 

االأخرى  االقفا�ش  ان  اأي�صا  تعرف  ولكنها  االقل. 

اإىل اين تهاجر الطيور؟ ال تزال هناك  كلها مغلقة. 

اأجل  من  اأم�صيها  خطوات  من  بقية  القدمني  يف 

ظهر  اإىل  لن�صل  اأخ��رى  اإىل  ق��ارة  من  قفزة  احل��ب. 

اآهات  املحطمة،  الكلمات  تنبعث  ال�صائع.  احلوت 

االأطفال  التم  نافورة.  �صكل  على  االأخر،  امل�صاغب 

ليبخروا اجلنية التي الهمت �صقرتها االأ�صجار خيالء 

الطواوي�ش. 

اأباطرة مهزومون غر  املطعم جل�ش �صينيون.  يف 

كما  االأر���ش  جهات  اإىل  النظر  عن  يكفوا  مل  اأنهم 

به  تود  الذي  اخليايل  االق��رتاح  من  جزء  اأنها  لو 

الوجع كامال. قطرة  ياأتي  خميلة كونفي�صيو�ش. لن 

قطرة لتتبخر املعرفة ولتن�صج الزهرة. لغة من غر 

حروف هي عبارة عن جملة طويلة لن تقوى فاأ�ش 

على قطعها. مل يكن يف املطعم �صوى تلك املجموعة 

املتاآمرة التي انفتحت على زمن �رشي. والأن جارتي 

ت�صعدها االأ�صوات التي ال حتمل اإيل معنى مبا�رشا 

فقد �صارت تغني �صينيا. 

ترى  اأن  اإمكانك  يف  ليكون  قليال  ت�صرب  اأن  "عليك 
املعاين النائمة" 

ليت اأمي مل تلدين. تذكرت كلمات عثمان املو�صلي. 

ف�صل على ف�صل. مل ينفع االأرق املتنبي. كانت الر�صالة 

منديال  �صيني  اأخ��رج  �صابق.  وقت  يف  اكتملت  قد 

و�صار يدور به بني رفيقاته ورفاقه. و�صع كل واحد 

نظر  انتهى  حني  املنديل.  ذلك  يف  )كرونة(  منهم 

اإلينا برتدد. اأوماأت جارتي اإليه اأن اقرتب وو�صعت 

هي االأخرى كرونة يف املنديل و�صارا ينظران اإيل. 

بحثت يف جيبي فلم اأجد اأي اأثر لنقد معدين هناك. 

د�صت جارتي كرونة يف يدي وقالت: ال باأ�ش �صاأكون 

امرباطور  مثل  ال�صيني  وقف  م�صرك.  يف  �رشيكة 

مثل  وقال جملة  به  املتعلقة  العيون  و�صط  منت�رش 

�رشبة طبل وخرج من املطعم. م�صدت جارتي يدي. 

واحدة  نقدية  قطعة  املجاور.  احلقل  يف  "�صيدفنها 
اأنا  اأكون  لن  مليونرا"  �صيغدو  �صاحبها  �صتختفي. 

بالتاأكيد ذلك املليونر. اطمئني يا �صديقة روحي. 

اأن  ح��اول��ت  التي  الوحيدة  الطبخة  اح��رتق��ت  لقد 

اأ�صنعها. تدخلت املالئكة يومها يف انقاذ بيتي من 

وقلي  املعكرونة  ل�صلق  اإال حماولة  تكن  احلريق. مل 

دجاجة بزيتها. اأعدت النظر يومها يف نظرية اأفران 

جمموعة  التاريخ  فتى.  يا  ت�صدق  اأن  عليك  الغاز. 

بع�ش،  فوق  بع�صها  عبثا،  املهرولة  اخلطوات  من 

من  ما  ت�صدق،  ال  ال�صم�ش.  ي�صد  الرمادي  ركامها 

�صوء يف نهاية النفق. ولكن اأين النفق؟ 

كان  بريجينف  دب.  ه��ي��اأة  ل��ه  رج��ال  م��او  ك��ان 

مدن  تتنف�ش  فلم  اخلارطة  على  نام  قطبيا.  دبا 

االمرباطورية النم�صاوية � الهنغارية. تبدو ال�رشة 

وقد دفنت يف احلقل املجاور اأ�صبه بالو�صية التي 

عبثوا  مرحون  �صينيون  املقبلة.  لالأجيال  تركت 

بخارطة املزاج الكوين لثوان �صوف يرحلون غدا. 

"زوجة ماو كانت �رشيرة" يا الهي كلهن �رشيرات. 
الفكر  اإزاء  بال�صلبية  تتهمني  اأن  خ�صية  اقلها  مل 

الن�صوي وهي من النا�صطات الن�صويات. طر ال توكر 

)حتط( اأن�صحك طر. اإذاً علي اأن اأحلق. ال�صينيون 

زوجته  اأن  غر  طيبا  رجال  ماو  كان  حق.  على 

كانت �رشيرة. كانوا اأربعة كما اأذكر. لدينا اأربعات 

كثرة. اأربعة م�رشوبة يف األف، يف مليون. هناك 

اأجياال  تنتج  اأن  اإمكانها  يف  كان  قلقة  تقنيات 

اأي�صا.  امللكات  الل�صات  الل�صو�ش.  من  جديدة 

"انت تبالغ. مل تكن ماري انطوانيت �صوى مرتفة. 
طفلة مدللة ال تفهم �صيئا من �صوؤون احلكم" ال اأريد 

تعلم  التي  الأنوثتك  براءتك. غزل حجاز  اأجرح  اأن 

البالبل التغريد. ولكن الكوافرة ليلى خرجت من 

م�رشوع احلكم مبليارات خ�رشاء  �صوزان ا�صتولت 

على تربعات املجتمع الدويل ملكتبة اال�صكندرية. 

ال�صينيون  علمني"*.  تعتب  قلب  ي��ا  "علمني 
ال�رشورة  القائد  بنات  على  يتعرفوا  مل  املرحون 

يف بلدي. ذوق بائ�ش يذكر ببنات الريف. مالب�ش 

�صامت  بخل  االأقم�صة.  اأغلى  من  م�صنوعة  رثة 

لقد  العيون.  على  املدرو�ش  ال�صغط  بكفاءة  ينعم 
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�صاعت قلوبنا. 

األي�ش كذلك؟"  اأناث،  "املالئكة 
اهلل  االأفندي.  عيوين  االأفندي  ون��ام.  الغفة  "عون 
كنت  الب�رشة"**.  اأم��ني  �صندوق  �صربي.  يخلي 

وهي  باإ�صفاق،.  اإيل  تنظر  جارتي  اأبكي.  اأن  اأود 

النظرة التي ت�صلبني القدرة على االقناع. اأنا كائن 

الكون  زاوي��ة.  يف  ح�رشت  ح�رشة  االرادة.  م�صلوب 

يزال  ال  القدمني.  حتت  مرت  من  اأقل  �صغرا.  �صار 

اأيا  املاء. يدي مفتوحة.  يف ج�صد احلقيقة قدر من 

من  االأطفال  غفا  لقد  هنا.  ها  غريبان  اإنا  جارتي 

على  عيني  واأن��ا  الطاو  لديهم  ال�صينيون  حولك. 

العرب  ال�صباب  عرث  لقد  العامة.  ال�صاحات  اأحجار 

على ال�رشة ال�صينية. هناك حيث ميكن العثور على 

�رشح بلقي�ش وتاج نفرتيتي وابت�صامة �صمر اأمي�ش 

و�صيف حمدان قرمط وقرطي العبا�صة اأخت الر�صيد، 

يا الهي اأنت ت�صمعينني. 

موعد  على  كنت  الغابة  و�صط  �صتائية  ظهرة  يف 

ال�صجرة  اأعد عدته على  معها. كان نقار اخل�صب قد 

من اأجل بقايا النهار. قطرة مطر ت�صقط على ورقة 

هي تعلمها، تنزلق لت�صنع حاجزا مائيا على عيني. 

اأطبق جفني فتنمحي االأ�صوات. يتفتت الهواء و�صط 

ت�صقط  ري�صة  مثل  وطازجا  ناعما  الطائر.  �رشبات 

اإىل قدمي.  اأيقاع ج�صدي  �صديد يهبط  بي�صاء ببطء 

اإىل  اأنظر  راأ�صي بني كفي و�رشت  قد و�صعت  كنت 

نقطة بعينها على �صطح البحرة حني انبثق النبع. 

كانت تت�صكل بقوة في�صها �صنتيمرتا بعد اآخر. ف�صية 

اأن  اإيل  ُخيل  �صالمل.  غر  من  الالمع  لهاثها  ترتقي 

قلب  اإىل  يقود  جمرى  لها  �صقت  قد  باردة  ال�صم�ش 

البحرة املتجمد، هناك حيث يرقد الطاوو�ش وتنام 

االأمرة على �رشير رفيع مثل اإبرة وتزحف الغ�صون 

وينفخ  الغريق  البحار  وي�صفر  اجلذور  حول  لتلتف 

ا�رشافيل يف بوقه. الواحدة بعد الظهر وال نباأ عني، 

االأفكار  من  عمياء  ب�صالالت  املحاط  الرجل  �صوى 

و�صوى يديه املعلقتني بج�صده مثل جر�صني و�صوى 

اأق�صى  كن يف 
ُ

لر بي�رش  طوى 
ُ
ي الذي  الهزاز  كر�صيه 

حديقة قطبية تخرتع الفرا�صات ف�صاءها يف حلظة 

اأنني  �صنوات  قبل  اأخربين  ما  �صخ�صا  اأن  لو  خواء. 

�صاأكون ذلك الرجل الوحيد ملا �صدقت نبوءته. ين�صق 

�صطح البحرة عن قلعة رمادية اأو كني�صة بي�صاء اأو 

ال�صنونو  طائر  الراق�صة.  االأذرع  ع�رشات  لها  امراأة 

برقة في�صدر  املاء  �صطح  يلم�ش بجناحيه  االأبي�ش 

ال  رحمك  ب�صدري.  لرتطم  كالربق  ي�رشع  حفيف 

حذرين  رايتي.  تخفق  اأ�صوارك  وعلى  �صاخنا  يزال 

اأحد نبالء القرية املجاورة وقال: "حتت كل �صخرة 

اأفعى".  تت�صم�ش  ع�صبتني  كل  وب��ني  جنية  هناك 

باإن�صي"  حتتف  مل  لكنها  قبل.  من  ُتر  مل  "ولكنها 
ورمت  ال�صياج  على  ديكه  ودعني  وم�صيت.  له  قلت 

اأودُع خطواتي يف  ا�صفاق.  بقرته على كتفي نظرة 

و�صعراء  مفل�صني  ب�صيارفة  حمفوفا  واأحلق  خزانة 

�صجرين  وح��را���ش  حم��دودب��ني  وفقهاء  م�صلولني 

"جئت  �صامتني.  ويتامى  منتف�صات  وحوريات 

الأتلى" قلت ملن ال ي�صمعني وال يراين ولكنه ي�صمع 

ويرى. هي ذي النبوءة اإذاً وما من �صيء منها. 

ذات يوم و�صعت على عتبة الباب الو�صطاين وردة 

اكلتها فقمة التقيتها بعد �صنوات. "كان طعمها مرا" 

ومن يومها مل تعد الفقمات لتنظر اإيل اإال باعتباري 

عدوا. كنت عدو االأيائل والرقات وال�صفادع وباب 

ال�صيخ ومع�صكر احلبانية وفر�ش النهر وجواد وادي 

ل�صعات  من  ذراعي  اأنقذت  ليتني  الربية.  والزهور 

قاعة  يف  تلميذ  مثل  قليال  فكرت  اأنني  لو  نحلها. 

�صمرته.  من  ب�صيء  احتفظ  وجهي  لكان  امتحان 

مثل  اأحمر  منه  خرجت  متكافئا،  نزاعا  يكن  مل 

يلذ  دافئ.  بلد  املك�صيك  املهزومة.  تروت�صكي  راية 

كانت  فيما  الع�صب  على  يجل�ش  اأن  ريفرا  لدييغو 

زقورات.  ال�صاطئ  رمل  من  تنحت  الرابعة  االممية 

اأ�صع قدمي  اإىل هنا.  ال�صومريون قبلي  رمبا و�صل 

على اأوىل الدرجات فت�رشب ظهري �صيحة خروف 

اأبي�ش: "تقدمت يف ال�صن وملا تزل ترعى هذيانات 

اأندل�صك �صارت  اأن  اأال ت�صدق  الهاربني اإىل تطوان. 

ح�صاة ابتلعها حوت مترد على نوح فاختفى اأثره" 

وكنت  الب�رشية  بركاته  ينفث  يزال  ال  النبع  كان 

البقاء  على  قدرتي  على  فا�ش  الذي  بالغنج  اأنعم 

اجل��دار  ت�صق  امللعونون  ايها  ذي  هي  متما�صكا. 

اأموي،  �صاعر  مثل  البليغة  اأم��ي.  �صوت  لت�صمعني 
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من  كلمة  لتقول  امل�صحف  اأوراق  بني  من  الفالتة 

ال�صفتني  بني  ونايها  اليد  على  كني�صتها  الوحي. 

من  تكية،  اإىل  حانة  من  باالأدعية.  ترفل  وقدمها 

�صوق اإىل خان، من رمية نرد اإىل نافورة ماء كانت 

الزخارف حتيطني بندم امليزان. كان جالل احلنفي 

م�رشا على �رشح وتب�صيط عرو�ش الفراهيدي وكان 

بع�صاه  يلوح  اخلال�ش  من  القادم  جواد  م�صطفى 

ولدا  الولد  �صيكون  امل��ج��اورة.  اللغة  من  �صاخرا 

هراء  هذا  كل  �صيدي  يا  بنتا.  اإال  البنت  تكون  ولن 

ا�صتعماري. يف ظهرة باردة تتجلى يل تلك اجلارية 

عارية كما مل يرها اأحد من قبل. 

"تكاد حتبها"
ليتنا عرفنا ما احلب. ليتنا اأدركنا ما اجلنون. على 

ال�صم�ش  فيما  العر�ش.  بعد مرتين فقط. هناك حتت 

ت�صق لها طريقا اإىل قلب البحرة كانت ال�صالمل تلهم 

عاد  لقد  �صاغال.  كائنات  مثل  التحليق  اال�صماك 

اأ�صابع  بني  من  لتوه  ال�صبي  خرج  جميال.  العامل 

يف  يقف  املن�صور  ك��ان  هل  كلمته.  ليقول  االل��ه 

املا�صي؟  ليتاأمل كل هذا  بالر�صافة  �رشفة ق�رشه 

فتاة.  فتاة  نافذة.  نافذة  �صارعا.  �صارعا  اأعرفها 

اأخرى يا �صديقي. قدماك  اأخطاأت طريقك مرة  لقد 

باأناقة  امل�صي  لك  تتيحا  لن  الثلج  يف  النابتتان 

االفندي العثماين يف البتاويني ويف عقد الن�صارى 

املتيمة  ال�صيدة  تدعوك  لن  ال�صعدون.  ب��ارك  ويف 

بيو�صف عمر اإىل منزلها. "�صليمة مراد يهودية هل 

عيناها  ابتلت  وقد  �صامتة  اإليك  تنظر  تقلدينها؟" 

جناح  اأي  اإىل  تدري  فال  جرحتني"  "لقد  بالدمع 

تع�ش حياته  ل�صاب مل  واأخرى  لل�صيخ  تاأوي. طعنة 

من  تخرج  اإذاً  بغداد  ذي  هي  حتلم.  كنت  مثلما 

بني  تت�صم�ش  االأفعى  تزال  وال  اجلنية  فخذي  بني 

ع�صبتني. "اأال حت�رشين من اأجل تعذيبي؟" ت�صحك 

الفاتنة فيما اخل�صيان ينقلون املباخر بني ق�صور 

اآ�ش. ال تزال  االأر�ش �صتطلع �صجرة  اأ�رشب  احلرمي. 

البيانو.  على  اللعنة  زكريا.  يا  اأنفي.  يف  الرائحة 

هناك دفوف يف راأ�ش كل �صارع. هناك النهر الذي 

ال يكف عن لفظ جثث الغرقى. ما مر يوم والعراق 

لي�ش فيه جوع. ومع ذلك فان ال�صم�ش اأحلى. يف تلك 

البالد ال�صم�ش اأحلى. 

اأ�صع راأ�صي بني كفي واأنظر اإىل املدينة وهي تت�صكل 

لك  اأبقت  لقد  حمظوظ.  "اأنت  جهنم.  جمر  رماد  من 

العا�صفة �صيئا لرتاه" تقول يل اأمينة املتحف. وهي 

اإىل قدميها واأهم�ش  اأنظر  اأ�صل عراقي.  اأمريكية من 

الليلة/  عدنه  حويل  لهلج/  بليل  "يلما�صية  لنف�صي 

طويلة"***  امل�صافة  واهلل  �صيو�صلك/  الدرب  بعيد 

اأق�ش امل�صافة بعد. بالن�صبة لها فان املتحف هو  مل 

فان  يل  بالن�صبة  م�صى.  ما  لكل  يت�صع  الذي  الكون 

كل  له  تت�صع  اأن  ميكن  ال  املدينة  تلك  من  �صنتيمرتا 

بعد  اأملحه  مل  قليال" ما  "انتظريني  العامل.  متاحف 

اأحد  لتكون  اهلل  القيامة. خلقها  اقرتبت  واإن  �صياأتي 

الفقهاء.  تخر�ش  الطفلة  اللغات.  تعز  حني  �صهوده 

يفرغ  حينها  ي�صحكون.  املالئكة.  تدغدغ  تنورتها 

الهواء حمولته. ما من �رشط للجمال ي�صبق ح�صورها. 

اإىل  لتخل�ش  فتنتها  عهود  من  م�صى  ما  كل  تتلف 

اإىل جانبي  تليات جمالها املحتملة. تعايل وقفي 

لرانا العامل معا يف �صورة خالدة. بك اأحارب نف�صي 

على  ت�صحكني.  انتظارك.  اأهلكني  لقد  االأق��ل.  على 

البو�صيني  اأنف  من  ظلك.  ميتد  االأغر  الطرف  �صاحة 

االأب واالأبن ت�صحبني منديلك. متحقني مراهقتي. "لن 

اأنك تولد االآن. يف املدينة  اأراك كما لو  تكون عدما. 

التي اختارها اهلل بو�صلة لتغير االأحوال يف العامل 

يف االلفية الثالثة. بها بداأ الكون وبها �صينتهي. من 

قال اأن امليزان كان عادال؟"

األف �صنة ليومك واأنت تظهرين. جلب احلطاب ديكه 

ليكون �صاهدا على �صاعة بعثك. هو ذا النبع يتبعك، 

ي�صجد من حولك، يفر�ش بني يديك �صجادته ويقول 

الطاوو�ش  تنف�ش  عظيما".  حظا  اوتيت  "لقد  يل: 

اأيتها البجعة. بغداد مري�صة مثل ليلى. ليتني كنت 

اأح�رشتني  األهذا  مت��وت.  بغداد  املداويا.  الطبيب 

يرى.  ال  اأم�صي. ظهري  واأنا  �صنني  منذ  القدر؟  اإيها 

اإىل االأمام اأم�صي فال ترى اأع�صائي اإال ما تقرتحه 

قلب  من  االآن  ب�رشية.  الغاز  من  عليها  الغربة 

قد  اهلل  اأن  لو  كما  االأن��وث��ة  مثال  ينبثق  البحرة 

�صاأتبعك  ترك ا�صبعا من يده يف فم تلك احلورية. 

م�صحورا بهذيان حالجك اإىل االأبد. 
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فتاة الغي�صا ت�صاأل عن �رش املوت. واحدة من نائمات 

بني  لتجل�ش  الكتاب  من  تقفز  اجلميالت.  كاواباتا 

يدي مثل دمية. تن�صت. ت�صلني حكمتها ويحرجني 

"هوؤالء  وت�صيف  تقول  ال�صور"  تكفي  "ال  طي�صي. 

احرتامها.  ا�صتحق  لكي  اأهداأ  موتى".  ولي�صوا  قتلى 

فكرة.  اأجل  من  العناء  هذا  كل  اإليها.  اأنظر  جانبيا 

ال�صور  تعد  مل  بحذر.  وجهي  امل�ش  قناع.  وجهها 

املح�صورة بعناية بني الكتب ت�صبهني. مل اأعد اأتذكر 

ذلك ال�صخ�ش الذي كنته يوما ما. الوجه الذي �رشت 

ن؟ فتاة 
َ
اأرتديه ال يتذكر هو االآخر. وجهه هو. وجه م

تذهب  مرة  كل  يف  البيت  يف  وجهها  ترتك  الغي�صا 

فيها اإىل العمل. ولكنني ال اأ�صدق اأنها ت�صتعيد ذلك 

الوجه نف�صه حني تعود اإىل البيت. لن يجل�ش الوجه 

التي  اأبخرته  له  تعود.  حتى  انتظارها  يف  مكتئبا 

التي ت�صمو به على  التحليق. له نزواته  تعينه على 

القيام بدور اخلادم االأ�صر. "لقد خذلتني" �صيقولها 

مرة واحدة ثم يختفي اإىل االأبد. ينزع اخلادم قبعته 

ال�صوداء ويلقيها على اأقرب كر�صي معلنا عن اعتزاله. 

ليف�صد. ما  االآخ��رة. ال خوف" ما من طعام  "لتحل 
بطيئا.  ي�صعى  اإنه  ي�صل.  ال  النغم  لتذبل.  زهرة  من 

"�صحيح  �صاخرة.  الفتاة  ت�صحك  لدينا"  وقت  "ال 
ال�صائعة  الرمل  ذرة  نقف خارج كل وقت".  فنحن 

بني االأمواج. الهنيهة التي تف�صل بني يدين. �صيحة 

الديك الواقف على �صياج ُهدم منذ قرون. لن ي�صعر 

مرجان  خان  يف  ن�صهر  كنا  بالياأ�ش.  العثمانيون 

العثمانية.  اخليول  �صهيل  ن�صمع  اأننا  اإلينا  ويخيل 

بعد الطفل �صتكون �صابا. وبعد ال�صاب �صتكون رجال. 

وبعد الرجل �صتكون ال �صيء. اأنت اإذاً ال �صيء. �صتقول 

املراآة وهي تنظر اإليك. املراآة هي االأخرى ال تتذكر. 

يف املراآة مكيدة. ال توؤجل املراآة قراراتها. تفعل ما 

تراه �صائبا لتقلع عني احلقيقة. "املراآة تكذب" تقع 

اجلملة مثل ماء بارد. جملة نقولها يف حلظة خواء. 

مَل ال يكون الوجه هو الذي يكذب؟ فتاة الغي�صا تنزع 

اإىل البيت. تفكر مبا مل ترتكبه  قناعها كلما عادت 

من االآثام. تند�ش يف فرا�صها لتحلم باالأجزاء التي 

مل تلم�ش من ج�صدها. بريئة كعود ثقاب مل ي�صتعل، 

الكذبة كاملة.

لي�صت القوة بريئة. اجلمال قوي. قليل ولكنه قوي. 

يجروؤ  من  ولكن  ويهزمنا.  يخذلنا  ن�صتعمله  مل  ما 

ي�صبب  اجلمال  من  اخلوف  اجلمال؟  ا�صتعمال  على 

ال�صعور بالكرب. لن يقوى اأحد على احتواء اجلمال 

واال�صتيالء عليه اإال عن طريق اخلديعة. هل علينا اأن 

ن�صدق ما يجري يف عامل �صناعة االأزياء والعطور 

وامل�صتح�رشات اجلمالية؟ الت�صوير يحتال من اأجل 

وهي  �صناعة.  هناك  كاملة.  احلقيقة  يقول  ال  اأن 

اإىل  تتجاوزه  بل  وحده،  بال�صكل  تنفرد  ال  �صناعة 

نحن  ال�صكل.  ذلك  ا�صتلهام  اىل  ي�صعى  الذي  الوعي 

اإذاً يف مواجهة جمال جماور. جمال يفر�ش  نقف 

فما  غام�صة.  ت��زال  ال  معادالت  خالل  من  قيمته 

رد عليك مبا 
ُ
"اأين يقيم اجلمال؟" حتى ي اأن ت�صاأل: 

كالم  وهو  بعينه"  مكان  يف  "لي�ش  ال�صفعة  ي�صبه 

املرء  يعجز  �صوق  كل  يف  خماتل.  اأنه  غر  �صحيح 

وهي  لكرثتها،  بعينيه  االأزي��اء  جمالت  ت�صفح  عن 

كل  تنتج  هائلة  ماكنة  هناك  �صباح.  كل  تتغر 

حلظة فكرة مغايرة عن جمال ال يراه املرء مي�رشا 

العادية. هناك جمال مفارق وهو كثر  يف حياته 

بعك�ش ما نعرفه عن قلته. هل �صار اجلمال كثرا 

يف ع�رشنا؟ هو�ش اال�صتهالك ال يقول ذلك متاما. 

هناك من يهم�ش يف اآذاننا مبا ي�صبه الدعوة للقبول 

الناق�ش. مبعنى ان احلياة ينق�صها  بفكرة اجلمال 

اجلمال، وما تخرتعه دور االأزياء امنا يعو�ش تلك 

اأن ي�صد فراغا.  احلاجة. هو جمال افرتا�صي ميكنه 

هناك طبعا من يدعي ان يف اإمكانه اأن يعيد تعريف 

الفكرة  وه��ي  االأق��ل.  على  الن�صاء  جمال  اجلمال. 

اأ�صال  تقوم  فكرة  مقاومتها.  اأحد  ي�صتطيع  ال  التي 

ح�صب  ماكرات  فالن�صاء  امل�صتحيل.  غواية  على 

املعتقدات ال�صعبية حول العامل، فما هي احوال من 

جنة  اإىل  ولكن  نهوي  اإننا  انتاجهن؟  باإعادة  يفكر 

اأحالمي  حمط  تكون  ام��راأة  على  "اأح�صل  متخيلة. 

وليتبدل الكون" يقول الرجل كما لو اأن تلك الرغبة 

خيالء  ذاتها.  اللحظة  يف  اأحالمه  ام��راأة  �صتهبه 

امل�صتهلك اأنبتت اجنحة خرافية لكل من يدفع عربة 

لزوجته  الرجل  يقول  راأيتني؟"  "هل  االأ�صواق.  يف 

ربطة  بهرتهن  قد  ال�صوق  ن�صاء  كل  اأن  ي�صعر  وهو 
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وي�صحح:  يقول  املو�صة"  "على  اجل��دي��دة.  عنقه 

"ولكنها املو�صة التي مل ت�صل بعد". األهذا مل تلتفت 
اإليه امراأة واحدة؟ 

فتاة  وجهه.  عن  قناعه  ينزع  اأن  يف  يفكر  اأحد  ال 

هي  تده،  فال  وجهها  عن  تبحث  وحدها  الغي�صا 

اأما  تركته.  اأين  تعرف  انها  االقل  على  منا.  اأف�صل 

اأن  لو  كما  اأ�رشتنا  اإىل  الذهاب  على  فن�رش  نحن 

�صيئا مل يحدث. نعطل حوا�صنا املبا�رشة. فكاأننا مل 

نر ومل ن�صمع ومل ن�صم ومل نلم�ش �صيئا. ال غبار يف 

الوظيفة، ال كذب يف املقهى،  ال�صارع، ال نفاق يف 

اإىل  العائد  وجهي  ي�صدمني  ال�صارع.  يف  خراب  ال 

ال  متاهات  عن  عبارة  هي  التي  بخرائطه  البيت 

حدود لها. ولكنني ال اأرى يف النوم اإال ذلك الوجه 

الذي يظهر يف ال�صور، مت�صاحلا مع هياأته اخلالدة. 

اأق�صد  اإليه؟" اأقول لنف�صي واأنا  حاجة  يف  اأنا  "هل 
عن  ت�صاأل  اأن  الغي�صا  فتاة  حق  من  القدمي.  وجهي 

اأحد.  عن  اأحد  ي�صاأل  لن  جميعا.  منر  �صوف  املوت. 

اأن  دائما  علينا  �صيكون  مرورنا.  االأقنعة  تعيق  لن 

نفكر بطريقة خمتلفة. طريقة تن�صجم مع ما انتهينا 

لنا  الوجوه  تلك  دامت  ما  به.  بداأنا  ما  مع  ال  اإليه 

تكون موجودة.  اأن  ندافع عن حقها يف  اأن  فعلينا 

الوجوه  تلك  فال  افرتا�صيا.  اإال  منتلكه  ال  حق  وهو 

ال تزال موجودة وال نحن قادرون على ا�صتعادتها 

مل  بجمال  نفكر  منها.  نتذكره  ما  طريق  عن  اإال 

اجلمال  ولكن  موؤجل.  جمال  اإنه  بعد.  موعده  يحن 

اأغرقنا عامل  من حولنا كثر. كيف حدث ذلك؟ لقد 

اال�صتهالك باأ�صياء زائفة كثرة. حتى بتنا ن�صعر اأن 

الزيف  اأن  اأو  الزيف،  احلقيقة هي االأخرى نوع من 

هو احلقيقة الوحيدة التي ميكن العثور عليها بي�رش. 

نف�صه  االن�صان  بان  ال�صعور  درجة  اإىل  االأمر  و�صل 

�صار كيانا زائفا.

االن�صان  اختفى  مرجعياتنا  اأق��وى  وهو  الفن،  يف 

منذ ع�رشات العقود من اأجل اأن تظهر خربة خياله 

مبا  جميالت،  الر�صم  ن�صاء  كانت  قبلها  الب�رشي. 

خمتلف  يف  للمراأة  مثالية  من��اذج  ل�صنع  يكفي 

احوالها وتلياتها. من موناليزا دافن�صي اإىل فتيات 

وديغا  روبنز  بن�صاء  م��رورا  الناحالت،  مودلياين 

الفن  وهب  وماتي�ش  وبيكا�صو  ورينوار  ولوتريك 

اآلهات من طراز ع�رشي. مل تكن اال�صتعارة  احلياة 

قد حلت يومها ومل يكن القناع ليحلم اأن يكون بديال 

ينتقلن  واقعيات  ن�صاء  دائما  هناك  كانت  للوجه. 

مبح�ش ال�صدفة اإىل ف�صاء املتخيل ليكت�صنب هالة، 

هي من مادة الفن ال�رشية التي ُت�صتخرج من مكان 

جمهول. مل يكن الفنان يف حاجة اإىل ا�صفاء اأي نوع 

اإن�صانية  االبهة امل�صطنعة على موديله. كانت  من 

اجلمال وحدها تكفي. امراأة وحيدة تد نف�صها وقد 

هو  وجودي،  �صوؤال  يقيمها  حفلة  من  جزء  �صارت 

اأ�صبه بحار�ش قادم من االآخرة. كان املعنى يومها 

جماورة  ا�صطورة  خالله  من  لين�صئ  ال�صكل  يلتقط 

اللواتي  اأفنيون  فتيات  عن  يبحث  ��ن 
َ
وم للواقع. 

ر�صمهن بيكا�صو يف لوحته ال�صهرة عام 1907 قد 

ال يجدهن يف �صوارع املدينة االإ�صبانية، ولكن ف�صله 

يف العثور عليهن ال ميكن اأن يقنعه بالعودة خائبا. 

�صيجل�ش يف اأقرب مقهى موؤمال النف�ش يف ظهورهن 

يف اأية حلظة، كما لو اأن الر�صم ال يكذب.

االفريقية.  االأقنعة  تاأثر  حتت  وقع  نف�صه  بيكا�صو 

وجه  اخفاء  اإىل  تهدف  تكن  مل  االأقنعة  تلك  ولكن 

قوة  ا�صتح�صار  على  تعينه  لكي  بل  ي�صتعملها  من 

ال�صحر التي تنطوي عليها. وهو ما انتبه اليه الر�صام 

اال�صباين برباعة. يومها كانت الفكرة ال�صائدة تن�ش 

على اأن �صكل االإن�صان قد ا�صتنفد و�صار على الر�صم 

اأن يبحث عن ذريعة للحديث عن واقع �صحري يعي�صه 

االإن�صان من غر اأن يعيه اأو ي�صيطر عليه. يومها حل 

القناع حمل الوجه ومل يعد الغزل القدمي ممكنا. �صار 

لزاما على الر�صامني اأن يذهبوا اإىل الوجه من خالل 

القناع، ولن يكون مهمًا بعدها اإن وجدوه اأو ف�صلوا 

بالتعا�صة  الغي�صا  فتاة  ت�صعر  هل  عليه.  العثور  يف 

يف  �صباحا  تركته  ال��ذي  الوجه  اأن  تكت�صف  حني 

البيت اختفى اإىل االأبد؟ اأ�صك يف ذلك. 

��������������������������������������������������������������������������

* مقاطع من أغنيات عراقية. 
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بق�رش  موؤمتر  يف  �صليبنباخ  وي��وري  اأن��ا  تعارفنا 

تافريت�صي�صكي، وعلى وجه الدقة يف اجتماع روؤ�صاء 

حترير ال�صحف وا�صعة االنت�صار. كنت اأمّثل �صحيفة 

�صحيفة  ميّثل  �صليبنباخ  وكان  "تروبو�صرتويتل"، 
باأعداد  ت�صدر،  التي  ليننجراد  يف  ال�صينما  موؤ�ص�صة 

كبرة، حتت عنوان "كادر".

قّدم نائب �صكرتر منطقية احلزب تقريره، وقال يف 

اخلتام:

"زناميا  ك�صحيفة  بها،  حتذى 
ُ
ي �صحف  عندنا   -

طراز  من  متو�صطة  �صحف  وهناك  بروجري�صا" 

مثل  �صيئة  �صحف  توجد  كما  "اأدمرالتي�صا". 
ال�صحيفة  النهاية  يف  وعندنا  "تروبو�صرتويتل". 
من  ���رشب  وه��ي  "كادر"،  نوعها  م��ن  ال��ف��ري��دة 

الفانتازيا يف انعدام املوهبة وال�صجر.

عك�ش  على  ال�����ص��يء،  بع�ش  انحنيُت  ق��د  وك��ن��ت 

�صليبنباخ الذي انت�صب بفخر. لقد �صعر، يف الظاهر، 

اأنه مارق مطارد. بعد ذلك هتف ب�صوت مرتفع اإىل 

درجة كافية: 

- قال لينني يجب اأن يكون للنقد اأ�صباب! 

– �صحيفتك يا يورا اأوطاأ من اأي نقد- اأجاب نائب 
ال�صكرتر...

يف اال�صرتاحة ا�صتوقفني �صليبنباخ، و�صاألني: 

- املعذرة، كم يبلغ طولك؟

ما  اأن  اأعرف  وكنت  ذلك،  على  اعتدت  اأ�صتغرب،  مل 

 المعقول على هذه ال�صاكلة:
ٌ
�صيعقب ذلك حوار

"كم يبلغ طولك؟ - مائة واأربعة وت�صعني �صنتيمرتاً. 
– موؤ�صف اأنك ال تلعب بكرة ال�صلة، – وملاذا ال األعب؟ 

نت..." 
ّ
اأنا األعب، – هكذا خم

– كم يبلغ طولك؟ 
- مرتاً واأربعة وت�صعني. وما يف االأمر؟ 

ر فيلمًا �صينمائيًا للهواة، واأريد 
ّ
- احلقيقة اأنني اأ�صو

اأن اأقرتح عليك دور البطولة.  

اأملك موؤهالت التمثيل.  – ال 
– هذا لي�ش مهمًا، فالفاكتورا منا�صبة. 

– ماذا تعني بالفاكتورا؟ 
- املظهر اخلارجي. 

واتفقنا على اأن نلتقي يف ال�صباح التايل.

كنت اأعرف �صليبنباخ، من قبل، يف الق�صم ال�صحفي. 

غر اأن اأحدنا مل يكن يعرف االآخر ب�صورة �صخ�صية. 

كان رجاًل نحيفًا ع�صبيًا ذا �صعر طويٍل و�صخ اإىل حّد 

ما. 

ال�صجالت  ال�صويديني مذكورون يف  اأجداده  اإن  قال 

لالأغرا�ش  حمفظة  يف  يحمل،  وك��ان  التاريخية. 

املنزلية، كتابًا لبو�صكني يف جملد واحد- "بولتافا" 

ملفوفًا بغالف لل�صكاكر. 

– اقراأ- قال �صليبنباخ بع�صبية.
ب�صوت  ي�صيح  �صار  فعلي  ردة  ينتظر  اأن  ودون 

عون، ي�رشعون، متداخلني، 
ّ
ّد املتطو

ُ
اح: بالنار �ص

ّ
نب

وي�صت�صلم  امل�صيق،  عرب  روزي��ن  يهرب  الهباء.  اإىل 

�صليبنباخ املتوّثب...

�صليبنباخ،  يهابون  ك��ان��وا  ال�صحفي  الق�صم  يف 

اأثر  من  ذلك  كان  رمبا  �صلوكه.  يف  فظًا  كان  فقد 

التوّثب الذي ورثه عن اجلرنال ال�صويدي. اأما الهرب 

هما �صليبنباخ.
ّ
واال�صت�صالم فما اأحب

قام  ماتيو�صني  العجوز  ال�صحفي  وف��اة  بعد  اأذك��ر 

اأحدهم بجمع املال من اأجل اجلنازة. وعندما توجه 

لـ �سريجي دوفالتوف

ترجمة: خليل الرز *

قفازات ال�سائق 

* روائي ومرتجم من �صورية   



اإىل �صليبنباخ �صاح هذا: 

ماتيو�صني  اأجل  من  واحداً  روباًل  الأعطي  - ماكنت 

احلي. اأما من اأجل امليت فال اأعطي خم�ش كوبيكات. 

فليدفن جهاز اأمن الدولة خمربيه...

هذا يف الوقت الذي مل ينقطع �صليبنباخ عن ا�صتدانة 

وقد  مرغمًا.  لهم  اإعادتها  ثم  املوظفني،  من  املال 

�صغلت قائمة دائنيه �صفحتني يف مفكرته ال�صحفية. 

�صليبنباخ  كان  بالدين،  يذّكرونه  كانوا  وعندما 

ي�رشخ مهدداً: 

- �صوف اأحذفك من القائمة اإذا اأ�صجرتني!

هكذا  مرتني،  هاتفني  االجتماع،  بعد  امل�صاء،  يف 

الذابلة توحي ب�صلة  دون �صبب حمّدد. كانت نربته 

مهاتفة  ميكن  ثم  وم��ن  بيننا،  فيما  متينة  قربى 

ال�صديق، حتى عندما ال تكون هناك �رشورة حمددة 

لذلك.

�رشب. 
ُ
ي �صيء  وال  �صليبنباخ-  �صكى   – �صجر!   -

اأ�صتلقي هنا على الديوانية يف الوح�صة، مع زوجتي...

واإذ اأنهى املكاملة ذّكرين: 

- �صوف نناق�ش غداً كل �صيء.

ق�صينا ال�صباح يف الق�صم ال�صحفي. كنت اأحتقق من 

عدداً  يح�رّش  �صليبنباخ  كان  بينما  مادة،  مراجعة 

جديداً، دون اأن يتوقف عن �رشاخه الع�صبي: 

كيف  م�صطرتي؟  اأخ��ذ  من  املق�ش؟  اختفى  اأي��ن   -

اأم عرب  اأفريقيا" مت�صلة  "جمهورية جنوب-  تكتب 

�صخطة؟ 

بعد ذلك ذهبنا اإىل الغداء.

ال�صحافة  دار  بوفيه  ك��ان  ال�صتينيات  اأع��وام  يف 

حمّددة  لدائرة  خدماتها  تقدم  التي  االأماكن  من 

البقرية،  املقانق  فيه  يقدمون  كانوا  العاملني.  من 

ال�صمك  الل�صانات،  امل��رب��ى،  الكافيار،  املعلبات، 

ملوظفي  خدماته  يقدم  البوفيه  كان  نظريًا  النادر. 

دار ال�صحافة، مبن فيهم �صحفيو اجلرائد التي تن�رش 

باأعداد كبرة. اأما يف الواقع فكان بو�صع اأنا�ش من 

ال�صارع اأن يكونوا هناك. املوؤلفون من خارج املالك 

على �صبيل املثال. و�صيئًا ف�صيئًا مل يعد مغلقًا اأمام 

اأحد. وهذا يعني اأن املواد النادرة فيه اأ�صبحت اأقل. 

�صوى  املا�صية  اخلرات  من  ي�صلم  مل  النهاية  ويف 

برة جيغولف�صك.

الق�صم  ال�صاد�ش  الطابق  من  ي�صغل  البوفيه  ك��ان 

فونتانكا.  نهر  على  تطل  والنوافذ  كله،  ال�صمايل 

وكانت ال�صاالت الثالث تت�صع الأكرث من مائة �صخ�ش 

يف وقت واحد. �صحبني �صليبنباخ اإىل فجوة، كانت 

الطاولة هنا خم�ص�صة ل�صخ�صني، ومن الوا�صح اأن 

ًا على وجه اخل�صو�ش.
ّ
احلديث �صيكون �رشي

ب�صوت  �صليبنباخ  ب��داأ  ثم  و�صطائر،  ب��رة  طلبنا 

خفي�ش بع�ش ال�صيء: 

املثقفني.  النا�ش  اأق��ّدر  الأنني  اإليك  توجهت  لقد   -

اأق��ّل.  بعُد،  نكون،  اأن  يجب  وب�رشاحة  قّلة.  نحن 

قبل  م��ا  كحيوانات  ينقر�صون  االأر�صتقراطيون 

 من مو�صوعنا. لقد قررت اأن 
ْ

التاريخ. لكًن، لنقرتب

ر فيلمًا للهواة. كفانا نعطي اأف�صل �صني عمرنا 
ّ
اأ�صو

حقيقي.  اإب��داع��ي  بعمل  اأرغ��ب  اللعينة.  لل�صحافة 

وبالعموم �صاأبداأ غداً بالت�صوير. �صتكون مدة الفيلم 

الذع.  هجائي  كفيلم  م�صمم  وه��و  دق��ائ��ق.  ع�رش 

ليننجراد  يف  يظهر  التايل.  ال�صكل  على  مو�صوعه 

نعرف  اأن  ب�صهولة  ميكن  غام�ش.  غريب  �صخ�ش 

اأ�ص�ش  الذي  ذلك  نف�صه،  بيوتر  بيوتر.  القي�رش  اأنه 

يحيط  واالآن  عامًا.  و�صتني  مئتني  قبل  بيرتبورغ 

بالقي�رش العظيم الواقع ال�صوفييتي املبتذل. ال�رشطي 

عليه  يعر�صان  كحوليان  رجالن  بالغرامة.  يهدده 

�صما�رشة  الثالثة.  على  تق�صم  بزجاجة  امل�صاهمة 

اأجنبي  اأنه  يعتقدن  حذائه،عاهرات  ب�رشاء  يرغبون 

جا�صو�صًا...  يعتربونه  الدولة  اأم��ن  وخم��ربو  ث��ري، 

مكان.  كل  يف  وفو�صى  ْكر 
ُ

�ص باخت�صار  جراً.  وهلم 

القي�رش ي�رشخ من هول امل�صيبة- ماذا فعلت؟ ما 

الذي جعلني اأبني هذه املدينة العاهرة؟!

ثم قهقه �صليبنباخ بطريقة جعلت املحارم الورقية 

تتطاير. واأردف بعد ذلك:

- الفيلم �صيكون، بتعبر لطيف، بعيداً عن ال�صيا�صة. 

اأن  اآمل  اخلا�صة.  ال�صقق  لعر�صه يف  ن�صطر  و�صوف 

ي�صاهده ال�صحفيون االأجانب، ما �صي�صمن له �صدى 

اأب��داً.  متوقعة  غر  تكون  اأن  ميكن  العواقب  دوليًا. 

ولذلك فّكر واأخربين. موافق؟ 

- لقد طلبَت االآن اأن اأفّكر. 

– اإىل متى نفكر؟ وافْق معي. 
– ومن اأين �صتاأتي باالأجهزة؟ 

يف  اأعمل  اأن��ا  ال�صاأن.  بهذا  تقلق  ال  اأن  ميكنك   -

موؤ�ص�صة ال�صينما يف ليننجراد. كلهم هناك اأ�صدقائي 

نزوى العدد 101 يناير 2020

239



عامل  باآخر  وانتهاء  راب��وب��ورت  هربرت  من  ب��دءاً 

اإ�صاءة. االأجهزة حتت ت�رشيف. اأنت تنا�صبني، فاأنا 

اإاّل من يحمل  ال اأ�صتطيع اأن اأ�صتوثق على هذا الدور 

اأفكاري. غداً �صوف نذهب اإىل اال�صتوديو ننتقي العّدة 

املنا�صبة. ونت�صاور مع هربرت. ثم نبداأ. 

قلت: 

- يجب اأن اأفّكر. 

- �صوف اأخابرك.

دفعنا احل�صاب وذهبنا اإىل الق�صم ال�صحفي.

اأملك، يف احلقيقة، موؤهالت التمثيل. مع اأن  اأكن  مل 

كان  والدي  امل�رشحي.  الو�صط  اإىل  ينتميان   
ّ

والدي

مل   
ّ

وال��دي ف��اإن  وللحقيقة،  ممثلة.  واأم��ي  خمرجًا، 

يرتكا اأثراً عميقًا يف تاريخ امل�رشح. ولعل ذلك �صيء 

ح�صن...

امل�رشح  خ�صبة  على  وقفت  فقد  بي،  يتعلق  ما  اأما 

اأننا  اأذكر  املدر�صة.  يف  كنت  عندما  االأوىل  مرتني. 

نا ق�صة "ت�صوك وغيك"، وقد اتفق يل اأن لعبُت 
ْ

م�رشح

دور والد ع�صو بعثٍة اإىل القطب الأنني كنت االأطول 

 اأن اأخرج من اأحراج التوندرا على 
ّ
قامًة، وكان علي

زالجتني، ثم األقي مونولوج اخلتام.

عن   
ّ

يعرب بروبوكوفيت�ش  الك�صول  التلميذ  ك��ان 

التوندرا من وراء الكوالي�ش. كان، بطريقة م�صعورة، 

.
ّ

ينعق، ويعوي، ويزجمر كالدب

ظهرت اأنا على اخل�صبة، �صاحطًا بوطي على االأر�ش، 

الثلج.  على  املتزّلج  رُت 
ّ
�صو هكذا   .

ّ
بذراعي ملوحًا 

متا�صيًا  فكرتي،  االإخراجية  احلركة  هذه  كانت  وقد 

مع ال�رشطية امل�رشحية.

ال�صكالين. لقد  ن امل�صاهدون منهجي 
ّ
لالأ�صف مل يثم

وجدوا اأنني اأزعر بعد اأن �صمعوا عواء بروكوبوفيت�ش 

تالميذ  والزعران بني  الغام�صة-  وراقبوا حركاتي 

ما بعد احلرب كان عددهم كافيًا.

مدير  و�صارع  الفتيان.  و�صفق  الفتيات،  ا�صتاءت 

املدر�صة و�صحبني اإىل وراء الكوالي�ش. ويف النتيجة 

األقت معلمة االأدب مونولوج اخلتام.

ممثاًل  اأكون  اأن  فيها  يل  ت�صّنى  التي  الثانية  املرة 

يف  حينها  اأع��م��ل  كنت  �صنوات.  اأرب���ع  منذ  كانت 

اأكون  اأن  جريدة احلزب اجلمهورية، وقد تعنّي علي 

عطلة،  اأيام  بثالثة  ذلك  مقابل  وعدوين  بابانويل. 

وخم�صة ع�رش روباًل.  

وكانت هيئة التحرير قد ن�صبت �صجرة عيد امليالد 

اأخ��رى،  م��رة  وكنت،  الداخلية.  املدر�صة  لتالميذ 

قبعة،  واأعطوين  حليًة،   
ّ
علي األ�صقوا  قامًة.  االأط��ول 

ومعطفًا من فرو اخلراف، و�صلة الهدايا، ثم اأطلقوين 

اإىل اخل�صبة.

كان املعطف ق�صراً. ومن القبعة كانت تفوح رائحة 

ال�صمك، وكدت اأحرق اللحية حني اأ�صعلت لفافة تبغ.

انتظرت حلول ال�صمت، وقلت: 

- مرحبًا اأيها االأوالد االأعزاء! هل عرفتموين؟ 

- لينني! لينني! – �رشخوا من ال�صفوف االأوىل.

وهنا �صحكُت، و�صقطت حليتي...

 االآن دور البطولة. 
ّ
وهاهو �صليبنباخ يقرتح علي

ما،  ل�صبٍب  ولكْن،  طبعًا.  اأرف�ش  اأن  اأ�صتطيع  كنت 

غرابًة.  االقرتاحات  الأكرث  اأ�صتجيب  دائمًا  وافقت. 

لي�ش من باب العبث اأن زوجتي تقول: 

 بكل �صيء عدا واجباتك الزوجية.
ّ
- اإنك تهتم

زوجتي واثقة من اأن الواجبات الزوجية هي قبل كل 

�صيء اأن يكون الزوج �صاحيًا.

باخت�صار، ذهبنا اإىل موؤ�ص�صة ال�صينما يف ليننجراد. 

ور�صة  يف  ت�صيبا  يدعى  �صخ�صًا  �صليبنباخ  هاتف 

كان  بالدخول.  اإذن��ا  اأعطونا  التمثيل،  م�صتلزمات 

الذي وجدنا نف�صينا فيه، مليئًا باخلزانات  املكان، 

والنفتالني.  الرطوبة  برائحة  �صعرت  وال�صناديق. 

فوق روؤو�صنا كانت م�صابيح ب�صوء النهار توم�ش 

بلونه  ي���رتاءى  حمنط  دب  ال��زاوي��ة  يف  وترتع�ش. 

االأ�صود. وعلى طاولة طويلة قطة مت�صي.

يف  رج��اًل  ه��ذا  ك��ان  ال�صتائر.  بني  من  ت�صيبا  ظهر 

داخليًا خمططًا وقبعة  يرتدي قمي�صًا  العمر  اأوا�صط 

عالية، نظر اإيّل طوياًل، ثم �صاألني: 

- هل خدمت باحلر�ش؟ 

- وماذا يف ذلك؟ 

- هل تذكر عازل العقوبة على نهر روبت�صا؟ 

- وبعد؟

– وهل تذكر كيف خنق �صجني نف�صه بال�صر؟ 
- اأذكر �صيئَا من هذا القبيل. 

من  �صاعتني  هونني 
ّ
ينب ظلوا  اأن���ا.  ذل��ك  ك��ان   –

غيبوبتي، الكالب...

فنا ت�صيبا كحواًل حملواًل باملاء. واأظهر، عمومًا، 
ّ
�صي

اأنه �صخ�ش خدوم. قال: 
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- خذ اأيها املواطن القائد!

وو�صع على الطاولة كومة كاملة من االأمتعة. كان 

بال  الطراز  قدمية  �صرتة  طويل،  اأ�صود  بوط  بينها 

من  ت�صيبا  طال  ذلك  بعد  وبرنيطة.  عباءة،  اأكمام، 

مكان ما قفازين باأطراف مفتوحة. كتلك التي كان 

يرتديها هواة قيادة ال�صيارات الرو�ش االأوائل. 

– والبنطال؟ ذّكره �صليبنباخ.
اأخرج �صيبا من ال�صندوق بنطااًل خممليًا ب�رشيط من 

الق�صب. لب�صته ب�صعوبة �صديدة، ومل اأ�صتطع تزريره 

 .
ّ
علي

اأّكد ت�صيبا- �صوف ت�صّده بخيط قوي. – على القد- 
وعندما توادعنا قال فجاأًة: 

االآن  اأم��ا  احلرية.  اإىل  اأت�صوق  كنت  ال�صجن  يف   -

كانوا:  اأن��ا���ش  اأي  ال�صجن.  اإىل  واأح���ن  فخ�صعت، 

الرمادي، الفرا�صة، القاطرة!...

اإىل  بامل�صعد  ونزلنا  حقيبة،  يف  االأمتعة  و�صعنا 

عامل املكياج، اأو باالأحرى اإىل عاملة مكياج تدعى 

لودميال بوري�صوفنا.

باملنا�صبة تلك كانت املرة االأوىل التي ذهبت فيها 

اإىل موؤ�ص�صة ال�صينما يف ليننجراد. ظننت اأنني �صاأرى 

االإبداعية،  ال�صو�صاء  قة- 
ّ
ال�صي االأ�صياء  من  الكثر 

املمثلني امل�صهورين. املمثلة ت�صور�صينا، على �صبيل 

واإىل  م�صتورداً،  �صباحة  �رشوال  تقي�ش  االفرتا�ش، 

جانبها تقف تينياكوفا، وقد ا�صتوىل عليها احل�صد.

ليننجراد  يف  ال�صينما  موؤ�ص�صة  ذكرتني  الواقع  ويف 

بديوان اإداري �صخم. يف الكوريدورات تنت�رش ن�صاء 

مكان  كل  ومن  االأوراق.  يحملن  اجلاذبية  قليالت 

ال�صخ�صيات  اأم��ا  الكاتبة.  االآالت  طقطقة  تنبعث 

الالمعة فلم نلتق بها. واأعتقد اأن ت�صيبا كان االأكرث 

بهاء بقمي�صه الداخلي املخطط وقبعته العالية.

وراء  ووقفت  املراآة،  اأمام  املكياج  عاملة  اأجل�صتني 

ظهري لبع�ش الوقت. 

– ماراأيك؟ �صاألها �صليبنباخ. 
املظهر  اأما  و�صط.  جيداً.  لي�ش  الراأ�ش  حيث  من   –

اخلارجي فمده�ش.

�صفتي،  بوري�صفنا  لودميال  مل�صت  ذلك  اأثناء  ويف 

وجذبت اأنفي، والم�صت اأذين.

 
ّ
علي األ�صقت  اأ�صود.  �صعر  باروكة  األب�صتني  ذلك  بعد 

.
ّ

رت خّدي
ّ
�صاربني. وبحركة خفيفة بقلم ر�صا�ش دو

– غر معقول! – افتنت �صليبنباخ- قي�رش منوذجي! 
ن�صخة من بيوتر االأكرب...

يف  م�صيت  اأجرة.  �صيارة  وطلبنا  اأمتعتي،  لب�صت  ثم 

القليل  وكان  االمرباطور.  جاللة  ببذلة  االأ�صتوديو 

ممن القونا ي�صرتقون النظر اإيّل.

فاأعطانا  معارفه،  من  اآخ��ر  بواحد  �صليبنباخ   
ّ
مر

املال  باالأجهزة، مقابل  اأ�صودين مليئني  �صندوقني 

هذه املرة. 

– كم؟ �صاأل �صليبنباخ. 
– اأربعة واإثنا ع�رش- كان اجلواب. 

لَت اإىل النبيذ املز. 
ّ
– لكنهم قالوا يل اإنك حو

– واأنت �صّدقتهم؟... 
يف �صيارة االأجرة �صار �صليبنباخ ي�رشح يل: 

�صيقوم  �صيء  كل  ال�صيناريو.  تقراأ  ال  اأن  ميكنك   -

القي�رش  اأنطونيوين.  يفعل  كما  االرت���ال،  على 

�صيء  كل  املعا�رشة.  ليننجراد  يف  يظهر  بيوتر 

خمزن  يف  يدخل  وغريب.  مقزز  له  بالن�صبة  هنا 

ال�صغر،  احلف�ش  اأي��ن  ي�����رشخ:  امل��اأك��والت.  لبيع 

ر الدولة العظمى، 
ّ
والع�صل، وعرق اليان�صون؟ من دم

االآن يف طريقنا   جراً. نحن 
ّ
البو�رشمانيون؟... وهلم

اإىل جزيرة فا�صيليف�صكي. عفواً، هل نتخاطب ب�صيغة 

اجلمع؟  

- ب�صيغة املفرد طبعًا. 

تنتظرنا  فا�صيليف�صكي.  جزيرة  اإىل  نذهب  �صوف   –
هناك بوكينا مع ال�صيارة. 

– من هي بوكينا؟ 
ليننجراد.  يف  ال�صينما  موؤ�ص�صة  من  نقل  وكيلة   -

�صتكون  اإنها  قالت  حكومي.  با�ش  ميكرو  عندها 

هناك بعد نهاية عملها. امراأة مثقفة جداً. لقد كتبنا 

ال�صيناريو معًا، يف �صقة اأحد املعارف... باخت�صار، 

امل�صاهد  ون�صور  فا�صيليف�صكي،  جزيرة  اإىل  نذهب 

اإىل  �صرتيلكا  �صارع  من  يتحرك  القي�رش  االأوىل. 

جادة نيف�صكي. هو يف ذهول. وال يكّف عن متهيل 

 من 
ْ
خطواته، متلفتًا من حوله. هل فهمت؟... ارتعب

 اأك�صاك 
ْ
 مليًا اإىل ال�صاخ�صات. تّنب

ْ
ال�صيارات. اأُنظر

بامل�صادفة،  اأحد  بك  ا�صطدم  اإذا  مذعوراً.  الهواتف 

 ذلك كّله ب�صكٍل خاّلق...
ْ

ا�صتلَّ �صيفك. قارب

. ن�صله مق�صو�ش، 
ّ
كان ال�صيف م�صتلقيًا على ركبتي

�صنتيمرتات.  ثالثة  �صوى  منه  د 
ّ
اأجر اأن  ميكنني  فال 
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ال�صائق  اأما  وكان �صليبنباخ يومئ بيديه باهتياج. 

فقد ظّل ر�صينًا متامًا، حتى اإذا و�صلنا �صاأل مبوّدة: 

- يارجل، من اأي حديقة حيوانات قد هربت؟ 

لقطة  �صليبنباخ-  ���رشخ   – ي�صّدق!  ال  �صيء   -

جاهزة!

عند  ال�صناديق.  مع  االأج���رة  �صيارة  من  خرجنا 

وعلى  ميكروبا�ش.  يقف  كان  املقابل  الر�صيف 

مقربة منه كانت حتوم فتاة ترتدي اجلينز. مل يرث 

�صكلي اهتمامها. 

اأنت رائعة!- قال �صليبنباخ- �صوف نبداأ  – غالينا 
خالل ع�رش دقائق.  

اأنت!- ردت الفتاة. – م�صيبتي 
بعد ذلك انهمكا باالأجهزة طيلة ع�رشين دقيقة. وكنت 

ل��الأدوات  ال�صابق  املتحف  مبنى  مبحاذاة  اأمت�صى 

القدمية، وكان املارة يتفح�صونني بف�صول.

هبت من نهر النيفا ريح باردة، ال�صم�ش مل تكّف عن 

االحتجاب وراء الغيوم. 

اأخراً قال �صليبنباخ- جاهز. �صبت غالينا لنف�صها 

الرتم�ش �رشيراً  اأ�صدر غطاء  وقد  قهوة.  ترم�ش  من 

يق�صعر له البدن. 

– اإذهب اإىل هناك- قال �صليبنباخ- عند النا�صية. 
ح لك بيدي تتحرك مبحاذاة احلائط.

ّ
عندما األو

غ�صون  يف  النا�صية.  عند  ووقفت  الطريق،  قطعت 

ل 
ّ
ذلك تبلل بوطي باملاء متامًا. كان �صليبنباخ يتمه

كوبًا،  له  غالينا  قّدمت  كيف  الحظُت  الوقت،  طيلة 

واأنا اأم�صي بحذاء مبلل.

ح �صليبنباخ بيده، وقد حمل الكامرا كما لو 
ّ
اأخراً لو

بها من وجهه.
ّ
كانت حربًة، بعد ذلك قر

النا�صية،  وراء  من  وخرجت  تبغي،  لفافة  اأطفاأت 

اأن امل�صي يكون مربكًا  اإىل اجل�رش. تبني يل  متجهًا 

ثم  اأتعرّث.  ال  لكي  جهدي  بذلُت  رونك. 
ّ
ي�صو عندما 

اأم�صكت برنيطتي عندما هبت الريح.

فجاأًة بداأ �صليبنباخ بال�رشاخ. مل اأ�صمع ب�صبب الريح، 

توقفُت، ثم قطعت الطريق. 

– ما بك؟ �صاأل �صليبنباخ. 
اأ�صمع.  – مل 

– ما الذي مل ت�صمعه؟ 
- �رشاخكم. 

– باملفرد ولي�ش باجلمع. 

 – مباذا �رشخت بي؟ 

اأكرث من ذلك، هيا عد مرة  - �رشخت- عظيم! وال 

اأخرى. 

اأخراً غالينا.  – هل ترغب بالقهوة؟  �صاألت 
االإع��ادة  بعد  �صليبنباخ-  اأوقفها  االآن-  لي�ش   –

الثالثة.

جديد  ومن  النا�صية.  وراء  من  اأخ��رى  مرة  خرجت 

�صليبنباخ  �رشخ  اأخرى  ومرة  اجل�رش،  نحو  اتهت 

ب�صيء ما. مل اأعر ذلك اهتمامي. وهكذا م�صيت حتى 

حويل.  من  تلّفت  النهاية  ويف  احلاجز،  اإىل  و�صلت 

كان �صليبنباخ و�صديقته جال�صني يف ال�صيارة، عدت 

اأدراجي ب�رشعة. 

اأن  هي  �صليبنباخ-  قال  الوحيدة-  املالحظة   –
من  تنده�ش  اأن  عليك  التعابر،  من  باملزيد  تقوم 

ولوحات  ال�صاخ�صات  اإىل  بذهول  وتنظر  �صيء،  كل 

االإعالنات. 

اإعالنات.  – ال توجد هناك لوحات 
– لي�ش مهمًا. �صوف اأجري عملية مونتاج لكل �صيء 
ثم  اأمتار،  ثالثة  مت�صي  الده�صة،  املهم-  بعد.  فيما 

ت�رشب كفًا بكف... 

�صبع  امل�صهد  اأعيد  �صليبنباخ  جعلني  وبالنتيجة 

مرات. تعبت جداً، البنطال زحل حتت ال�صرتة القدمية. 

والتدخني غر مريح بالقفازات.

الرتم�ش.  ناولتني غالينا  اأخراً.  انتهى  العذاب  لكن 

بعد ذلك ذهبنا اإىل �صارع تافريت�صي�صكي

– يوجد هناك ك�صك برة- قال �صليبنباخ- بل اأكرث 
�صيكون  الكحوليون.  يزدحم  حوله  اأعتقد.  واحد  من 

امل�صهد رائعًا. ملك بني احلثالة...

بينهما  للبرة  ك�صكان  امل��ك��ان.  ه��ذا  اأع��رف  كنت 

ب، لي�ش بعيداً عن املعهد امل�رشحي. وال�صّكرون 
َ
م�رش

هناك كثرون فعاًل.

نف�صه  املكان  ويف  بوابة،  يف  امليكروبا�ش  اأدخلنا 

متت التح�صرات كلها.

بعد ذلك هم�ش �صليبنباخ بحرارة: 

الك�صك.  من  تقرتب  اأنت  ب�صيط.  احلركي  الت�صكيل   -

تنظر با�صتياء اإىل هذا احل�صد كله، ثم تلقي خطابًا.  

 قوله؟ 
ّ
– ما الذي ينبغي علي

تعابر  االأه��م  للكلمات،  اأهمية  ال  �صيء.   
ّ

اأي قل   -

الوجه، احلركات... 
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اأبلهًا.  – �صوف يظنونني 
– هذا �صيء جيد. قل ما ت�صاء. وا�صاأل عن االأ�صعار. 
يعرف  ال  من  حتمًا.  اأبلهًا  �صيعتربونني  عندئذ   –

االأ�صعار؟ بخا�صة �صعر البرة. 

ْن االأخر يف الطابور؟ 
َ
م ا�صاألهم:  احلال  هذه  – يف 

ك �صفتيك فقط، واأنا �صاأجري عملية مونتاج فيما 
ّ
حر

ل الحقًا على �رشيط الت�صجيل. 
ّ
بعد. الن�ش �صوف ي�صج

ْف! 
ّ
باخت�صار، ت�رش

– قالت غالينا. اأكرث جراأًة   لت�صبح 
ْ

– اإ�رشب
ثم جلبت زجاجة فودكا. �صبت يل يف كوب قهوة. مل 

 
ّ
تزدد جراأتي. خرجت مع ذلك من ال�صيارة. كان علي

اأن اأم�صي. كان الك�صك املدهون باللون االأخ�رش يقع 

وموخوف.  بيلين�صكي   
ْ
ي

َ
�صارع بني  النا�صية  على 

املزروعة  امل�صاحة  على طول  الطابور ممتداً  وكان 

كان  االأغذية.  تارة  موؤ�ص�صة  مبنى  حتى  بالع�صب 

تقّل  ثم  الك�صك.  مقدمة  بالقرب  يتدافعون  النا�ش 

اإىل  يت�رشذم  نهايته  ويف  الطابور.  كثافة  ذلك  بعد 

الرجال  كان  منغلقني.  مني 
ّ
متجه اأ�صخا�ش  ع�رشة 

الدافئة. يقفون بهيئة  والبلوزات  يرتدون اجلواكيت 

�صخ�ش  قرب  اأمام  اأنهم  لو  كما  مبالية،  وال  حازمة 

واالأباريق.  بالتنكات  مي�صك  كان  بع�صهم  غريب. 

كانت الن�صاء قليالت يف احل�صد، خم�ش، اأو �صت. كّن 

يت�رشفن ب�صجة اأكرب، و�صرب اأقل. اإحداهّن �رشخت 

بكلمات غام�صة: 

- ا�صمحوا باملرور احرتامًا لالأم العجوز! 

يتنحون  كانوا  غايتهم  اإىل  النا�ش  ي�صل  اأن  بعد 

الرغوة  تتطاير  فيما  النعمة،  قون 
ّ
يتذو وهم  جانبًا، 

ال�صهباء على الع�صب. 

اخلا�ش  حريقه  داخله  يف  يحمل  ك��ان  منهم  كل 

ال�صغر. وباإطفائه كان النا�ش ينتع�صون، يدخنون، 

ويبحثون عن فر�صة للبدء باحلديث.

بالطابور  يقفون  م��ازال��وا  ال��ذي��ن  ال��ن��ا���ش  ك��ان 

ي�صتف�رشون: 

- البرة عادية؟ 

فياأتي الرد: 

- كاأنها عادية...

من  كم  فكرُت،  رو�صيا؟  يف  االأك�صاك  هذه  من  كم 

النا�ش ميوتون كل يوم ويولدون من جديد؟ 

�صعرت باخلوف، واأنا اقرتب من احل�صد، من اأجل اأي 

�صيء وافقت على هذا كّله؟ ما الذي �صاأقوله لهوؤالء 

املخبولني؟  اأن�صاف  مني 
ّ
املتجه املنهكني  النا�ش 

وما حاجة اأي منهم اإىل هذا احلفل التنّكري الغبي؟!...

رجال،  ثالثة  اأو  رج��الن،  الطابور.  بذيل  التحقت 

فلم  ال��ب��اق��ون  اأم���ا  ف�صول،   
ّ

اأي دون  اإيّل  ن��ظ��روا 

يالحظوين بب�صاطة.

اأمامي كان يقف �صخ�ش ذو هيئة قفقازية يرتدي 

�صخ�ش  ي�صاري  اإىل  احلديد.  �صكك  يف  عامل  �صرتة 

على  الرباط.  حملول   
ّ
قما�صي خّف  يف  الثياب  رث 

وهو  الثقاب،  عود  ك�رش  مثقف  عني  خطوتني  بعد 

رقيقة  يد  حقيبة  ح�رش  قد  وكان  �صيجارته.  ي�صعل 

بني ركبتيه.

ال  �صامتون،  الكل  �صخفًا.  ي��زداد  الو�صع  اأ�صبح 

 االأ�صئلة. اأي اأ�صئلة ميكن 
ّ
بون. ال يطرحون علي

ّ
يتعج

ي�رشبوا  اأن  واحدة-  م�صكلة  اجلميع  عند  ُتطرح؟  اأن 

لي�صحوا.

ماذا اأ�صتطيع اأن اأقول لهم؟ هل اأ�صاألهم- من االأخر 

يف الطابور؟ اأنا االأخر يف الطابور.

يف  النقود  بقيت  نقود،  عندي  يكن  مل  باملنا�صبة 

بنطايل الب�رشي الطبيعي. 

من  بقب�صتيه  ح 
ّ
يلو ك��ان  �صليبنباخ.  اإىل  نظرت 

البوابة، يعطي اأوامره. من الوا�صح اأنه يريد مني اأن 

باأن يخبطوا  ياأمل  اأنه  اأعني  للخّطة،  وفقًا  اأت�رشف 

راأ�صي بكوؤو�ش البرة. 

كنت واقفًا، ثم بداأت اأحترك باتاه الك�صك بهدوء. 

�صمعت عامل �صكك احلديد يقول الأحدهم: 

اأما  ورائي.  يقف  القي�رش  االأ�صلع،  وراء  اأقف  اأنا   -

اأنت فدورك يف الطابور ياأتي بعد القي�رش. 

ثم خاطبني املثقف: 

- املعذرة، اأال تعرف �صرداكوف؟ 

- �صرداكوف؟ 

- األ�صَت دوملاتوف؟ 

- تقريبًا. 

مدين لك بروبل. اأال تذكر عندما  اأنا  بذلك.  – �صعيد 
ان�رشفنا من عند �صرداكوف يف عيد رجل الف�صاء؟ 

ل!  تف�صّ

يف  املدعوك  الروبل  د�ص�صت  جيوب،  عندي  يكن  مل 

القفاز.

اخت�صا�صي  بالفعل.  �صرداكوف  اأع��رف  كنت  لقد 
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اأ�صتاذ م�صاعد يف  بعلم اجلمال املارك�صي اللينيني، 

ر للم�رشب هنا... 
ّ
املعهد امل�رشحي. وزائر متكر

اإذا التقيته- قلت. – بّلغه حتيتي 
تتحرك  كانت  وراءه  �صليبنباخ.  مّنا  اق��رتب  وهنا 

غالينا مبهورة االأنفا�ش.

يف هذه االأثناء كنت قد اقرتبُت من الهدف تقريبًا. 

ًا. كنت حم�صوراً 
ّ

وكان ح�صد النا�ش قد اأ�صبح مرتا�ص

الرثة،  الثياب  و�صاحب  احلديد،  �صكك  عامل  بني 

وكانت نهاية �صيفي ترتكز على ورك املثقف. 

�رشخ �صليبنباخ:

اأين امل�صكلة؟! عليك اأن  احلركي!  الت�صكيل  اأرى  – ال 
تثر عداوة اجلماهر ال�صعبية!

ه الطابور. الرجل احليوي �صاحب الكامرا بعث 
ّ
تنب

يف النا�ش االنزعاج والقلق. 

ل�صليبنباخ-  احلديد  �صكك  عامل  قال  املعذرة-   –
لي�ش مكانك هنا! 

�صليبنباخ  رّد  الوظيفي-  واجبي  اأنّفذ  هنا  اأنا   –
بو�صوح. 

– الكل ينّفذون- تناهت من احل�صد.
تنامى ال�صخط. اأ�صبحت االأ�صوات اأكرث عدائيًة: 

- ياأتي اإىل هنا عجائز خمتلفون، مهرجون...اللعنة! 

رونك، وبعد ذلك- اإىل اللوح...
ّ
– ي�صو

مبعنى" اأنهم ينّغ�صون حياتنا..." 

ب�صكل  لي�صحوا  ي�رشبون  القول،  ميكن  النا�ش،   –
مهّذب، اأما هذا فيتظاهر باجلنون... 

- مكان اآكل حلوم الب�رش هذا يف وعاء الرباز.

هو  و�صليبنباخ،  اخلارج.  اإىل  النا�ش  طاقة  اندفعت 

االآخر، غ�صب فجاأًة: 

اأ�صعتم  �صفلة!  يا  - بّذرمت رو�صيا على �رشب اخلمر 

منذ  بالفودكا  عيونكم  م��الأمت  متامًا!  �صمائركم 

ال�صباح الباكر!... 

- كفى يا يوركا! ال تكن معتوهًا، اإم�ِش يا يوركا!- 

هذا  ويف  عاند،  لكنه  �صليبنباخ.  تقنع  غالينا  بداأت 

الروبل  ا�صتللت  الطابور،  يف  دوري  ج��اء  الوقت 

املدعوك من القّفاز. �صاألًت: 

- كم كاأ�صًا اأطلب؟ 

اأ�صبح �صليبنباخ هادئًا فجاأًة، وقال: 

كاأ�ش  ولغالينا  الت�صخني.  مع  كبرة  كاأ�ش  يل   -

�صغرة. 

اأردفت غالينا: 

- اأنا ال اأتعاطى البرة، لكنني اأ�رشب بكل �رشور.

املنطق يف كلماتها كان قلياًل.

ي�رشح  الثياب  رث  الرجل  �صار  ر، 
ّ
يتذم بداأ  اأحدهم 

ر: 
ّ
للمتذم

ال�صاّذ  هذا  اأما  الطابور،  يف  واقفًا  كان  القي�رش   -

الذي يحمل الفانو�ش ف�صديقه، اإذاً كل �صيء قانويّن!

اأثار الكحوليون لغطًا لدقيقة ثم هداأوا.

نقل �صليبنباخ الكامرا اإىل يده الي�رشى. رفع الكاأ�ش: 

- ن�رشب نخب جناح فيلمنا القادم! املوهبة احلقيقة 

تفتح لنف�صها طريقًا ذات يوم. 

اأنت!- قالت غالينا... – فّزاعتي 
عندما رجعت بنا ال�صيارة اإىل الوراء من البوابة، قال 

�صليبناخ: 

اأ�صابوين  لقد  النا�ش!  هم  هكذا  ب�رش!  من  لهم  يا   -

حتى بالرعب. كان �صيئًا من قبيل... 

اأكملُت اأنا. – معركة بولتافا- 
امليكروبا�ش.  يف  االألب�صة  تبديل  مريحًا  يكن  مل 

اأو�صالين اإىل البيت بثياب ال�صيد االمرباطور. 

من  بالقرب  �صليبنباخ  التقيت  التايل  اليوم  يف 

اأن ي�صتغل  اأنه يريد  اأخربين  االأجور،  �صندوق قب�ش 

قد  ال�صورة  وبهذه  احلقوق،  عن  الدفاع  جمال  يف 

توقف ت�صوير فيلم الهواة.

عامني.  مدة  بعدئذ  عندي  ظلت  امل�رشحية  الثياب 

الربنيطة  اجلران.  من  �صبي  عليه  ا�صتوىل  ال�صيف 

الطراز  قدمية  ال�صرتة  لالأر�ش.  احة 
ّ
م�ص جعلناها 

لب�صْتها حتت معطف خفيف املراأُة املتطرفة ريغينا 

زوجتي  لت 
ّ

ف�ص املخمل  بنطال  ومن  بريترمان. 

تنورة.

قفازات ال�صائق اأتيت بها اإىل املهجر، كنت واثقًا اأن 

اأول عمل �صاأقوم به هو اأن اأ�صرتي �صيارة، غر اأنني 

مل اأفعل ما اأردت.

العامة!  اخللفية  على  ب�صيء  ز 
ّ
اأمتي اأن   

ّ
علي ك��ان 

ذلك  "دوفالتوف،  كلها  فور�صت-هيل�ش  فلتعرف 

الذي ال ميلك �صيارة."!  
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اإىل �شعد الدين ال�شاذيل   

)1(
 ها هم يقرتبون..

كيف  االآلية.  بندقيتي  واأحت�ص�ش  لنف�صي،  اأهم�ش    

االأدوات  تكفي  ال  ال�رشعة؟  بهذه  ال�صداأ  يك�صوها 

عد 
ُ
ب على  اأنظر،  لذلك.  وقت  وال  لتنظيفها،  املتاحة 

تقف  االأ�صفلت،  هذا  حدود  اآخر  على  متاما  اأمتار، 

جنبها  على  مكتوب  ج��دي��دة،  تبدو  چيب،  �صيارة 

مالحمهم  ثالثة،  منها  يهبط   .»UN« يل  املواجه 

ال ت�صبهنا، فماذا يريدون مني؟ طوال عملي �صائقا 

 مثل هذه ال� »UN«. هل اأر�صلهم 
َ
ل�صيارة القائد مل اأر

اإيّل، بعد هروبي فجر اليوم؟ �صوف اأق�صم له، بدموعه 

بل  اأه��رب،  مل  اأنني  عزيزة،  اأم�ش  ليلة  تكن  مل  التي 

ب�صدر  الر�صا�ش  اأتلقى  املعركة،  اأر�ش  اإىل  �صعيت 

عاٍر، هكذا اإذن: اتهت �رشقا، اإىل �صيناء، عرب قناة 

ال تزال مياهها �صاخنة. اأ�صلمتني الطرق اإىل مدّقات، 

ثم ُتهت عن كتيبة ان�صممت اإىل اأفرادها، لكن قلمي 

 اأن اأكتب اإىل خطيبتي ر�صالة.
ّ
الر�صا�ش �صاع، وعلي

  قال الرجل اأم�ش اإن املعركة التي بداأت يف 6 اأكتوبر 

�صحب  قرر  واإنه  ثالث،  اأ�صبوع  من  اأكرث  ت�صتمر  لن 

و�صفها  ملواجهة  �صيناء،  من  ال�رشق،  من  وح��دات 

بي  تليق  هكذا  القناة.  غربي  ج�ش 
ْ
ترب باأنها  الوزير 

اإىل قطع  اأ�صطر  البطولة قبل زواجي باأ�صبوع، ولن 

�صهر الع�صل، با�صتدعاء عاجل. يف جيبي ر�صالة، من 

ال�صهيد فرج اإىل عرو�صه، اأرملته. قال يل اإنهم اأتوا به 

من ال�رشير ثالث اأيام الزواج، اإىل املعركة مبا�رشة، 

وال ين�صى دموع عرو�صه، وهي تودعه بيد مرتع�صة 

ووجه �صاحب.

اخللفي،  ال�صيارة  ب��اب  الرجل  فتح  ال��ي��وم،  فجر    

اأن  قبل  ق��ال  مقعدي.  يف  فاهتززت  ب�صدة،  جذبه 

وبعد  فطلعت،  زفت«  يا  »اطلع  الكر�صي:  يف  يعتدل 

خطوات �صاألته: »اإىل اأين يا اأفندم؟«. تعمدت اإ�صاءة 

املراآة  ويف  غا�صبا،  فانفجر  ال�صيارة،  �صالون  نور 

ملحت دموعه، وا�صطراب نظراته. قال: »اأي داهية«. 

�صيئا  ي��رى  ال  اأن��ه  وق��ّدرت  نظراته،  ت 
ّ
وثب �صمت، 

واأنفا�صه  توقفنا،  وتكرار  رم�صان،  ليل  زحام  من 

من  اإال  تعليق،  دون  من  القلقة  وحركته  الالهثة، 

بال  يعدمني  ما  اأح�صن  »يحاكمني،  القليلة:  كلماته 

حماكمة، ويحرجني«.

   هبط امل�صاء �صاخنا، توقع اأحد زمالئي ال�صائقني 

الرئي�ش  و�صول  مبجرد  باالأيدي،  ت�صابك  يحدث  اأن 

طال  ث��م  العمليات.  م��رك��ز  اإىل  االأ�صلحة  وق���ادة 

اأنا وبع�ش �صائقي القادة، وهم �صامتون  انتظارنا، 

بي ل�صعف موقفي؛ فاأنا �صائق الرجل الثاين. �صحك 

بال   
ّ
متر لن  الليلة  ب��اأن  �صاخرا  وعلق  ق��دمي،  �صول 

�صحية ن�صيت اأمه اأن تدعو له، بالتحديد اأثناء �صالة 

اخلريف  ن�صيم  يف  �رشت  ثم  اأم�ش.  اليتيمة  اجلمعة 

�صائعة عن انفعال الرئي�ش، واأنه خبط املائدة بكلتا 

يديه، واأن ذلك اأوجعه، فقرر تعيني قائد اآخر، وعزل 

�سعد القر�ش *

ذاكـــــــــــــــرة

املرايا

* روائي من م�رش   



يعلنه،  القرار  قّد  »لو  نف�صه:  يكلم  خلفي  اجلال�ش 

ويقول اإنه قرر وقف احلرب.. غلط«.

)2(
   ها هم يقرتبون..

نهائية، �صامتة متاما مثل    خلفهم متتد رمال ال 

هذا ال�صباح، اإال من �صجيج �صاحنة، اأو »ڤو« �صيارة 

چيب، واأنت ال تكاد ترى جنودا، حتى هوؤالء الثالثة 

يرتدون مالب�ش مدنية. رمبا اأعيد اإىل الرجل من�صبه، 

التمنع،  يف  حقك  ب 
ّ
جر �صائقه.  يرتك  اأن  عليه  وعّز 

واالأوف��رول  ال�صيارة  وت�صلم  �صتغادر،  اأ�صبوع  فبعد 

واملخالة كلها، وتعود اإىل عرو�صك، ولعله ي�صتبقيك 

اإ�صارته، تعفيه من  اأنت تفهم  اأن تنتهي احلرب.  اإىل 

ومتت�ش  مالحمه،  تقراأ  ال�صمت،  دائم  وهو  الكالم، 

الكالم  بحلو  ثم حتظى بكالمه،  الطارئة،  انفعاالته 

االأقرب اإىل االعتذار. من حقك اإبداء بع�ش العزوف، 

القناة، وحدك هذه  ت�صعر بطعم عبور  تزال  واأنت ال 

مفاجئ  باأمر  بداأت  مغامرة  �صخ�صي.  بقرار  املرة، 

العمليات  مركز  عن  ابتعدمتا  »ق��ف«.  الرجل:  من 

والرئي�ش والقادة، وهو يهذي متاأثرا بعزله، وخالفه 

هبط،  فوقفت.  »ق��ف«  االأم��ر:  اأع��اد  ثم  الرئي�ش.  مع 

ففتحت بابك اأي�صا، وقفت يف و�صع »انتباه« واأديت 

به 
ّ
غي التحية.  يرّد  ومل  ال�صيارة،  عن  ابتعد  التحية. 

قلقا  كنت  دوخة،  ببوادر  اأح�ص�صت  اإنك  ثم  الظالم، 

وجائعا. دوار �صديد اأن�صاك نف�صك، والرجل، والرئي�ش، 

والقادة، وزمالءك ال�صامتني. دعاك هاتف »انطلق« 

كتفك  وعلى  مم،   9 طبنجة  ي��دك  يف  فا�صتجبت. 

بندقية اآلية، ونظارة ميدان. و�صقط القلم.

وغدا  قلم،  القادمني عن  الثالثة  هوؤالء  اأحد  ا�صاأل    

�صاعي  ت�صتقبل  �صوف  فتاتك.  اإىل  ر�صالتك  ت�صل 

تتوقع  بال�صبط  كاأنها  الطفولية،  مبالحمها  الربيد 

القراءة، وهي ال تزال واقفة، تقراأ  و�صوله. ثم تعيد 

ب�صوت عاٍل �صطور زهوك بنف�صك، وفخرها بك.

غر  على  ال�صيارة  حتركت  الليل،  اأول  اأم�ش،   ...   

للمحاكمة،  وم�صتعد  قرفان،  اإنه  القائد  قال  هدى. 

فيه،  �صارك  ن�رش  يف  حقه  ليثبت  �صيطلبها،  بل 

العمليات،  مركز  عن  ابتعدنا  اإق�صاءه.  ويحاولون 

متوترا.  رم�صانيا  ليال  لنواجه  املدينة،  واأ�صفلت 

ُغ��رود؛  منطقة  »اخ��رت  الرجل:  قال  ال�صحور،  قبيل 

كثبان  الغرود؟  عن  ت�صاألينني  ون�صرتيح«.  فنموت 

اآخر،  اإىل  تتهادى من مكان  الريح،  رملية �صنعتها 

اأ�صكال متغرة. دارت عجالت ال�صيارة من دون  يف 

اأن تتحرك، قلت: »هذا ما توقعته«. فتح الباب، كاأنه 

اأثرا،  الظالم  يف  له  األتم�ش  اأن  حاولت  ي�صمعني.  ال 

وناديته، ثم اإن دوامة اأبعدتني عن املكان. اأيقظني 

اأ�صبحت  �صوء  اأول  مع  الرحيل،  اإىل  دفعني  خاطر، 

معارك  دخ��ان  اأعمدة  حتا�رشين  �صيناء،  عمق  يف 

بالتوقف  يل  ت�صمحني  هل  ليال...  دارت  �صغرة، 

قليال؟ اأ�صعر بثقل يف موؤخرة راأ�صي، ورع�صة خفيفة 

كيف  واإال  عيني،  اإىل  عدواها  امتدت  ذراع��ي،  يف 

اأمتار،  بعد  على  االآن،   
ّ
مي��ر ال��ذي  ه��ذا  اأن  اأ���ص��دق 

�صائقه، وانت�رش حوله عدد  �صياحي، توقف  اأتوبي�ش 

يرطنون  الزاهية،  امللونة،  مبالب�صهم  الركاب،  من 

ويذرون  اأفهمها،  ال  بلغة  الچيب  ال�صيارة  �صائق  مع 

رماال ناعمة، وياأتيني �صوت مذيع من راديو اإحدى 

ال�صيارتني:

� عن و�صول    »... واأعلنت وزارة الدفاع � يف بيان 

ال�صعودية،  يف  عملها  مناطق  اإىل  امل�رشية  القوات 

للم�صاركة يف دعم القدرات الدفاعية للمملكة حلماية 

على  اليوم  االأهرام  �صحيفة  ن�رشت  وقد  املقد�صات. 

القوات  مهمة  اأن  ال�صعودية  يف  قواتنا  قائد  ل�صان 

ت�صارك  ولن  الكويت،  حترير  على  تقت�رش  امل�رشية 

يف اأي هجوم على العراق، ومن املقرر اأن...«.

)3(
  ها هم يقرتبون..

قبل  االأر����ش،  ه��ذه  ت��رك  اأري��د  ال  يذهبون.  ليتهم    

على  معهم،  التفاو�ش  �صاأحاول  املعركة.  انتهاء 

ف�صلت  �صاعة  منذ  اآخر.  �صالحا  ب�صالحي  اأ�صتبدل  اأن 

املا�صورة،  �صّد  واإزالة �صداأ غر معقول  تنظيفه،  يف 
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تبحث  �صليمة،  امليدان  نظارة  لكن  الذخرة.  واأتلف 

اأ�صاهد  ال  كيف  كعيني.  العطب  ي�صبها  مل  عني  عن 

يف عد�صاتها حتركات جلنود، اأو اأرتال من ال�صيارات 

نا الهجوم ليال، اإىل اآخر مدى؟
ْ
ر

ّ
واملجنزرات، هل طو

  يف قفزات، يقرتب مني اأحد ركاب االأتوبي�ش. �صاب 

طويل ال�صعر والقامة، اأ�صقر ونحيف، يخرج كامرا. 

اأحّذره:

  � »ممنوع«.

  اأردد وال يفهمني. ويتاأملني اآخر، م�رشي املالمح 

اأي�صا:

  � »اأنت من خملفات احلرب؟«.

  اأكاد اأقذفه بحجر، لوال اإح�صا�صي ب�صيء من الدوار:

اأنا جندي، وهذا �صالحي. من �صمح  اأعمى؟  � »اأنت    

لكم بدخول اأر�ش املعركة؟«.

ال�صم�صية  نظارته  ويخلع  يقهقه،  �صحكته.  تعلو    

:
ّ
ال�صوداء، ويقربها من عيني

.»
ّ

�ش
ُ
  � »ب

  اأ�صاأله، واأ�صاأل نف�صي، عن هذا ال�صيخ االأ�صيب املقيم 

يرّد  وهو  قلما،  واأطلب  نظارته.   
ْ
عد�صتي عمق  يف 

�صاخرا:

  � »ماذا تفعل بالقلم يا والدي؟«.

معها  تنزلق  لدرجة  مل�صاء،  نظارته  كانت  اإذا    

ال�صطح  ه��ذا  على  الوجه  ذل��ك  ت��رك  فمن  �صورتي، 

االأ�صود الالمع، ثم م�صى؟

بها مرة اأخرى، وينبهني:
ّ
  يقر

  � »املرايا بال ذاكرة«.

  اأقّدم اإليه ق�صا�صات، ن�رشتها ال�صحف، طوال اأيام 

هو  هذا  املا�صيني.  االأ�صبوعني  مدى  على  احل��رب، 

والوزير  الرئي�ش   :
ّ

�ش
ُ
ب �صيارته،  اأقود  الذي  الرجل 

رم�صان.   11 اأكتوبر   7 احلرب،  اأيام  ثاين  والرجل، 

ومازلنا  واهلل،  عط�صان  ترى؟  يا  مثلي  اأنت  �صائم 

اأول النهار. وهذه �صورة اأخرى يف »االأهرام« اأي�صا: 

الرجل.  �صماله  وعلى  الوزير،  ميينه  وعلى  الرئي�ش، 

ال،  ال  هناك.  الواقفة  �صيارته  قائد  اأنا  الرجل  هذا 

الرمل. ال  ال�صحور، مغروزة يف  بالليل، قبيل  تركها 

تخيل  اإلينا.  القادمني  الثالثة  هوؤالء  ا�صاأل  تعجب، 

اأنني �صائم بال �صحور، والرجل بالتاأكيد مل يت�صحر. 

اإجازة طويلة تبداأ قبل العيد،  اأعد يل مفاجاأة،  رمبا 

بها  يبخل  لن  الن�رش.  بعد  يزّف  جندي  اأول  الأكون 

االحتفاظ  على  حر�صي  ويقّدر  يحبني،  هو   ،
ّ
علي

فمتى  اأكتوبر،   20 ال�صبت  اليوم  الق�صا�صات.  بهذه 

عط�صان  العيد؟  وقفة  رم�صان،   29 اخلمي�ش  ياأتي 

وحياة النبي.

والُغرود  والتباب  اجلبال  ال�صاب  مي�صح  بعينيه،    

وتتك�رش  نظراته،  تتجاوزين  ال�صامتة.  وال�صحراء 

روؤيته،  زاوية  اإىل  اأقفز  مبهمة.  حروف  �صفتيه  على 

باالأمل  اأ�صعر  يقعدين، كيف مل  اأملا يف ركبتي  ولكن 

اإال االآن؟ يف ا�صتباكات اأم�ش �صقط جرحى، وحتاملت 

هذا   
ْ
عيني يف  عيناي  مم��دد،  اأن��ا  وها  نف�صي،  على 

ال�صاب، وهو يتجاهلني، ويرفع �صبابته اإىل �صفتيه:

.»
ّ

  � »ُه�ش

  نن�صت اإىل �صوت مذيع ن�رشة االأخبار القادمة من 

االأتوبي�ش، اأو من الچيب. ي�صاألني ال�صاب با�صتنكار:

  � »�صامع؟ اليوم 20 اأكتوبر«.

  اأرّد بثقة:

  � »اآ.. ال�صبت 20 اأكتوبر«.

  يتنهد، ينفث ال�صاأم:

وال�صحور  والقائد  برم�صان  راأ���ص��ي  »�صّدعت   �  

من  حتفة،  اأن��ت  والوهم.  والفرح  والعيد  واالإج��ازة 

خملفات احلرب يا والدي!«.

اأطول مما يجب، ال يليق بجندي،    اأحت�ص�ش �صعري. 

ب�صائق قائد. لكنني االآن بال مراآة، ولعل اأحد هوؤالء 

واأعيدها.  حلظة  ال�صوداء،  نظارته  مينحني  الثالثة 

اأ�صيب مقيما، يحمل بع�صا  اأرى فيها �صيخا  اأال  اآمل 

من مالحمي.

  اأ�صتعد لهم بابت�صامة..

  فها هم يقرتبون..
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وعّلق  ال�صارع؛  على  املطلة  داره  غرفة  �صباك  هدم 

كرتونة بي�صاء كبرة، ُكتب عليها: 

)حمل املتوكل على اهلل عبد ال�صميع فخر(

م�صّقة  ا 
ً
متذكر اليافطة،  ح��روف  ل 

ّ
يتاأم جل�ش؛  ثم 

له، ترك باب املحل اخلايل 
ّ
العمل الذي مل يعد يتحم

الفقرة، متّدد  اإىل داره  ا على و�صعه، ودخل 
ً

مفتوح

الفرا�ش جوار زوجته ي�صكو لها حزنه، وت�صكو  على 

بها النوم عنه، فا�صتدار بظهره، 
ّ
تمها حتى غي

ُ
اإليه ي

وهو  حمّله  يف  به  �صيقوم  ال��ذي  الن�صاط  يف  يفّكر 

املفل�ش؛ فلم يجد! 

ا لالأيام، وعلى طول 
ً
دَّ ح�صاب ُ

ع
َ
مل يعباأ بالدنيا ومل ي

ا لعمله يف حقول النا�ش، فكم 
ً
اأجر عمره ما ا�صرتط 

جمع قطًنا هو وزوجته يف اأيام القيظ؛ لقاء فطرتني 

الليل  موا�صاًل  عط�صى،  ا  اأر�صً �صقى  وكم  وبرتقالة، 

بي�صات  وخم�ش  قمح  اأرغفة  ع�رشة  جزاء  بالنهار؛ 

وه 
ّ
ا باملوجود؛ �صم

ً
وقطعة جبنة، والأنه احلامد دائم

"عبد ال�صميع على اهلل". 
ومل يعد اأحٌد يطلبه للعمل حني راأوا رجفة يده التي 

ا 
ً
ع من ثمر، لياٍل طوال ق�صاها �صاهر

ّ
ُت�صقط ما تم

النحيلة  ليده  عيد 
ُ
ي اأن  ويدعوا  اهلل  اإىل  كّفيه  يفرد 

فتفجعه  بالفاأ�ش،  االإم�صاك  ي�صتطيع  كي  عنفوانها 

زوجته باأنه االآن ابن �صبعني!

يتقلب عبد ال�صميع فوق فرا�صه اخل�صن؛ وهو يهم�ش 

�صائاًل ال�صمت:

-ماذا �صتبيع يف حملك اخلايل غًدا يا عبد ال�صميع 

واأنت املفل�ش؟ 

يقول  اهلل؛  يف  �صوى  له  ع�صم  وال  كالطر،  والأن��ه 

باطمئنان:

رها املوىل. 
ّ
-مَن، و�صيدب

 مع ب�صارات ال�صباح، ا�صتيقظ ليجد يف و�صط دكانه 

هاين القط *

َند ال�سَّ

*  قا�ش وروائي من م�رش      

من اأعمال الفنان عبدالعزيز ال�صحي - ُعمان



و�صعه  امللح  من  ج��وااًل  م�رشاعيه؛  على  املفتوح 

اأحد اأوالد احلالل يف �صرت الليل. ويف ال�صباح التايل 

بالدنيا   
ّ

فاأح�ش ا، 
ً
قدمي ميزاًنا  اجلوال  بجوار  وجد 

ليله  اأثقال  فطوى  ؛  الفقر  لعبدها  ذراعيها  تفتح 

لزبائنه امللح يف   قلٍب متعب والتفت يبيع 
ّ
يف جب

ه لون�ش النا�ش؛ راح 
ّ
القراطي�ش الورقية بفرح. وحلب

يقطع ال�صارع باحًثا يف ال�صوق القريب عمن يعرفهم 

قبل 
ُ
من البائعني ليعزمهم على كوب �صاي ثقيل، في

�صخب  واأثناء  يت�صاحكون،  الدكان  اإىل  معارفه 

اده ال�صدئ 
ّ
حديثهم الطويل يكون قد َغَلى لهم يف بر

لتفاجئه  ال�صكر،  من  املتاح  مع  ات 
ّ
م��ر ال�صاي  تفل 

كما  نفد  قد  امللح  جوال  اأن  ان�رشافهم  بعد  زوجته 

قليل املال الذي باع به:

-ماذا �صنفعل يا عبد ال�صميع؟

داخل  اإىل  وغ��ادرت  ل�صمته  تركته  ّد 
ُ
��ر

َ
ي مل  وعندما 

الدار. 

مبنت�صف  ال�صميع  عبد  جل�ش  بالدنيا؛  عابئ  غر 

اجلريد،  من  قف�ش  ف��وق  ا 
ً
ع

ّ
مرتب اخل��اوي؛  دكانه 

ال�صغر املتاأمل على  راأ�صه  ا على قدم، 
ً
ا قدم

ً
وا�صع

املم�صو�صة  باالأ�صابع  تفتل  واالأخرى  كفه،  راحة 

طرف �صاربه االأبي�ش. عيناه الوا�صعتان الدوؤوبتان 

اأمامه،  اجلري  احلائط  طالء  تهوميات  يف  تبحران 

فرتت�صم مالمح وجه رجل حزين يحمل فوق ظهره 

املتعب بجقة ثياب، ودون اأن يدري ي�صيح عليه عبد 

ومن  ا�صمه  عن  ي�صاأله:  وبهم�ش  ينتظر.  كي  ال�صميع 

تمه؛ يفتل عبد 
ُ
اأين جاء؟، وعندما يبوح ذلك العابر بي

ال�صميع طرف �صاربه االأبي�ش جمدًدا، ويهم�ش للعابر 

 عليه حكايته فروي له حكاية م�صحونة 
ّ

كي يق�ش

بالع�صق واخلطر واملغامرة!

ا، وال زاد يف الليلة احلزينة غر في�ش 
ً
الليل هبط باكر

اجلدار.  على  اجلر  ق�رش  بني  النائم  العابر  حكاية 

املحّل خاٍل، وعبد ال�صميع متعب من جلو�صه الطويل 

اأة 
ّ
قرو�ش خمب فّت�ش عن  وكلما  اجلريد،  قف�ش  فوق 

م�صت�صلمة  عيناه  تنقلب  يجد.  ال  الة جلبابه؛ 
ّ
�صي يف 

 بيد متتّد 
ّ

 دقائق حتى يح�ش
ّ
حلزنها املرير. وال متر

مرتّفقة باحلنو:

-ما بك يا عبد ال�صميع؟!

عوزه  يف�صح  اأن  عليه  يهن  مل  النف�ش،  العزيز  وهو 

ل�صاحبه:

ا.
ً
-نحمد اهلل على كل �صيء، اجل�ش وا�رشب �صاي

ا؛ اأخذ يتلو ق�صة العابر التي ك�صفها 
ً
وملا مل يجد �صاي

ال�صاحب  اأن  العينني ال يدري  اجلدار، وهو مغم�ش 

�صار اثنني ثم ثالثة ثم اأربعة، حيث مل يفتح عيناه 

ع بجلبابه 
ّ
�صوؤال خ�صٍن من خام�صهم املرتب اإال على 

على االأر�ش:

-هل راأيت ذلك العابر يا عبد ال�صميع اأم هو اخليال؟

 عينيه، وعلى 
ّ
 اأن ما يحكيه راآه باأم

َ
حالًفا باهلل اأق�صم

ه، فقد رّدد جل�صاوؤه 
َ
م

َ
َق�ص اأنهم ما �صّدقوا  الرغم من 

مع  ال�صوق  ب�صارع  �صادفوهم  ملن  حكاه  ما  ك��ّل 

طلوع النهار. بجوار بع�صهم البع�ش يفرت�ش الباعة 

احلكاية،  األ�صنتهم  تتناقل  ال�صارع،  بطول  االأر���ش 

عن  املحيطة  القرى  من  القادمون  الباعة  وي�صاألهم 

راوي احلكاية املده�صة فيخربونهم مبت�صمني: 

-عبد ال�صميع على اهلل. 

ومع ب�صارة الليل التايل، قدم اخلم�صة رجال متاأبطني 

املحل  الأر�صية  املفرت�صني  الغرباء  غر  مثلهم، 

من  اأمتع  جديدة  حكاية  بلهفة،  ينتظرون  اخل��ايل، 

ال�صميع على اهلل؛  �صالفتها باالأم�ش. والأن رزق عبد 

يجل�ش  م�صٍن  اٍن 
ّ
طح عن  ليحكي  اجلدار،  اأخزاه  فما 

ت الغالل 
ّ
على ج�رش نهر وقد اأ�صناه ياأ�صه بعد اأن �صح

ان 
ّ
وتوّقف حجره اليدوي عن الدوران. مل يجد الطح

ا يف قلب املاء 
ً
اإال جمع احل�صى بكفٍّ لرمي -زافر

ينظر  مبهوًتا  االأخ��رى.  بكّفه  جمعه  ما  اجل��اري- 

يرتدي  بهي  رجل  عن  ال�صباب  ان�صّق  وقد  الطحان 

ان عن 
ّ
الطح لي�صاأل  ا 

ً
عباءة خ�رشاء، يقرتب مبت�صم

بكف  ما  يرمي  احلال؛  ي�صكو  اأن  وقبل  حزنه.  �صبب 

وي�صاأله  تراب،  ليهبه حفنة من  الطحان من ح�صى 

ان 
ّ
اإن كان يريد من الذهب زيادة. وبعد �صمت الطح

عباءته  البهي  الرجل  يلف  ي�صمع؛  ما  امل�صتغرب 

اخل�رشاء على ج�صده الفارع ويرتكه. يف يد الطحان 

اأن م�صح عينيه مرات. وقبل  ا. هذا ما يراه بعد 
ً
ذهب

ان 
ّ
اأن يختفى الرجل البهي عن نظره، ينه�ش الطح

اأح�ش  اأ�رشع  وكلما  بالرجل،  مي�صك  ع�صاه  ماأخوًذا 

تنق�ش.  ال  بينهما  تف�صل  التي  الع�رش  باخلطوات 
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ورغم عزمه يف اللحاق بالرجل قرب اجل�رش البعيد، 

ا على املاء يف 
ً
اإال اأن الرجل مّل عباءته، وخطا �صائر

ا 
ً
مبت�صم ا�صتدار  العميق،  النهر  منت�صف  وعند  ي�رش، 

اغت 
َ
ب

ُ
 اخلفي. وكما كل مرة ي

ّ
ليخرب الطحان بال�رش

عينيه  له  يفتح  الذي  اخل�صن،  بال�صوؤال  ال�صميع  عبد 

املغم�صتني ليق�صم باحللفان ذاته. وتنتهي احلكاية 

ا 
ً

فرح اجلال�صون  فيتهّلل  االأبطال،  غمو�ش  بك�صف 

للفقر  انت�رشوا  الذين  املقام  اأ�صحاب  اهلل  باأولياء 

من الغني وللمظلوم من الظامل. يرتك هذا بي�صتني، 

وهذا ملء كفني من حبات الطماطم، وهذا قرطا�ش 

ُق�صم  اأغناهم فيرتك ما  اأما  �صاي،  �صكر، وهذا ورقة 

عجيبة،  حكاية  عن  م�صتحق  مال  من  ال�صميع  لعبد 

كل  على  التايل  ال�صباح  يف  اجلال�صني  كل  يرددها 

من يقابلونهم يف �صارع ال�صوق.

راأ�صه  على  ويتنّدرون  القرى  كّل  اأهل  االآن  يعرفه 

ال�صغر و�صاربه املفتول بكلمات م�صجوعة من وراء 

اهم، 
َ
ظهره، لكنهم يقطعون امل�صافات ال�صاقة من ُقر

لياأن�صوا بحكايات عن ب�رش يراهم عبد ال�صميع على 

اجلدار من حلٍم ودم، ولتجنُّب �صوت ال�صائل اخل�صن، 

�صار يبداأ احلكاية بق�صم غليظ باأن ما يحكيه قد راآه 

بعينيه، ورغم اأن املفرت�صني الأر�صية حمله متاأكدون 

من كذبه، فاإنهم ي�صّدقون على قوله متلهفني ليبداأ: 

-ن�صدقك واهلل يا عبد ال�صميع، فلتبداأ.

، وها هو التايل يكاد ينق�صي، وعبد ال�صميع 
ّ
ر

َ
عام م

مي�صح  املقو�ش،  اجلريد  قف�ش  على  ا 
ً
ع

ّ
رتب

ُ
م يجل�ش 

اجلدار  اأن  م�صدٍِّق  غر  عينيه  النحيلة  باأ�صابعه 

علَّ  و�صرب  تبتُّل  يف  يحّدق  باحلكاية.  عليه  ي�صّن 

عينيه ت�صطادان اأي عابر؛ فال ترى غر جدار باهت 

الذي  الطالء  ت�صاقط  اإثر  واملعامل  االأل��وان  مم�صوح 

االأ�صحاب  اأحد  اأن يدخل عليه  الرطوبة، وما  غ�صته 

عبد  من  يجد  ال  اجلديد؛  احلكاية  بطل  ا�صم  ليعرف 

منكفًئا  بال�رشاخ.  املكبوت  ال�صمت  غر  ال�صميع 

ودون  احل��زن،  مي��الأه  ال��دار  اإىل  ال�صميع  عبد  يدخل 

�صوؤال  اإثر  دافئة  لوؤلوؤات  تنفلت من عينيه  يدري  اأن 

زوجته عما به! 

على  بكفوفهم  القادمون  يطرق  الليل؛  ب�صارات  مع 

تفجعهم  مغلًقا،  املحل  يجدون  عندما  ال��دار.  باب 

زوجة عبد ال�صميع بخرب مر�صه، فيدعون له بال�صفاء 

فوق  ال�صخط.  وجوههم  على  ارت�صم  وقد  ويغادرون 

من  وجعه  عن  ال�صميع  عبد  يحكي  اخل�صنة  �صة 
ْ
الَفر

حائط ميت، فتخربه زوجته بلطف:

-يف ال�صباح رباح يا عبد ال�صميع.

طلوع  ينتظر  ال  حياته  ط��وال  ال�صابر  اأن��ه  ورغ��م 

الزوجة  وتل�ش  ْلغته، 
ُ
بب مهرواًل  يخرج  ال�صبح، 

ب��االأمل،  منهًكا  ال�صميع  عبد  مي�صي  تفكر.  منتظرة 

بالكف   
ّ
يلم الظلمة،  تلّفه  يجل�ش  النهر  ج�رش  وعلى 

املاء  قلب  يف  جمعه  ما  باالأخرى  ويرمي  احل�صى، 

روؤيته  اأم��ل  على  بلهفة،  حني  كل  يحّدق  اجل��اري. 

ا من  ل�صاحب العباءة ي�صّق النور مقباًل ليهبه بع�صً

احلكايات يف كفه، لكن �صرب املنتظر نفد  و�صاحب 

العباءة مل يجيء!  

القلب، ب�رشعة يدخل  بخطى مرتددة يرجع خمذول 

فينك�صف  مريديه؛  من  اأحد  يراه  اأن  من  خوًفا  الدار 

ا يجد امراأته وقد انحنت 
ً
كذب ادعاء مر�صه. م�صتغرب

ن�صف  الكبر  العجني  ط�صت  يف  ت�صع  بجذعها 

�صيكارة جر لتعجنه باملاء وامللح وقليل من زهرة 

الغ�صيل، وبفر�صة من �صجرة نخيل لها يٌد من البو�ش 

االأربعة للمحل، مع  الطويل؛ خرجت تدهن اجلدران 

حر�صها الكبر على ترك فراغات ت�صمح خليال عبد 

ال�صميع بالعبور اللتقاط اأبطاٍل حلكاياته. 

وبعد �صاعتني من تنّدر النا�ش على امراأة خرفة تطلي 

باع فيه �صيء؛ كانت اجلدران قد جفت. 
ُ
حماًل ال ي

مرتًفا خرج ليتمّلى احلوائط اخلائنة، اأ�صقط ج�صمه 

ا فوق قف�ش اجلريد، بكّفه م�صح عينيه 
ً
اخلائر مرتبع

وعابر  وليدة  بلدة  عن  اجل��دار  نغب�صات  يف  باحًثا 

جديد؛ ي�صاأله عن ا�صمه ومن اأين جاء؟ وبالفعل يرى 

ا من بعيد، العابر يقرتب، وعبد ال�صميع 
ً
ا قادم

ً
عابر

بجقة  ي�صع  نف�صه،  يرى  وهو  منده�ًصا،  عينه  مي�صح 

ثيابه على االأر�ش، ويحكي حكايته االأخرة. 
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اأهاًل، كيف حالِك؟

احلي  يف  حيوان  حديقة  اإىل  ذهبت  ال�صباح  ه��ذا 

جداً،  كبرة  حيوان  حديقة  لي�صت  الكناغر.  الأ�صاهد 

لكنها حتوي كل احليوانات املعتادة، كل �صيء من 

كنِت  ف��اإذا  هذا  وعلى  االأفيال.  اإىل  الغوريال  ق��رود 

النمل، حينئذ يجدر  اآكل  اأو  الاّلما  ت�صعني مل�صاهدة 

وال  منها.  اأي  يوجد  فال  هناك.  اإىل  تذهبي  اأال  بك 

غزالن اإمباال اأو �صباع اأي�صا. وال حتى فهد. 

عو�صًا عن ذلك، هنالك اأربعة كناغر.

اأحدها كان جرواً، ولد للتو قبل �صهرين م�صيا. وكان 

اأي  ب�صاأن  فكرة  اأدنى  اأملك  ال  واأنثيان.  ذكر  هناك 

نوع من التنظيم العائلي كانوا عليه.

اأنه  اأجد  كنغراً،  عيناي  فيها  ت�صادف  مرة  كل  يف 

من الغريب التفكر باأن اأكون واحداً منها. من اأجل 

ماذا يقفزون يف اأرجاء مكان خاٍو كاأ�صرتاليا؟ فقط 

ف 
ْ
كاخلُذو اال�صتخدام  �صعبة  �صيد  باآلة  لُت�صطاد 

ا�صتخدمت يف   )Boomerang( ال�  اآلة  )املرتجم: 

ا�صرتاليا كاأداة لل�صيد يف ع�صور ما قبل التاريخ(.

اأنا يف احلقيقة ال اأعلم.

لكن، ح�صنًا، هذا يف احلقيقة ال يهم، لي�ش اأمراً ذا بال.

اأن  راغبًا يف  الكناغر جعلتني  روؤية  اأي حال،  على 

اأبعث اإليِك بر�صالة.

اأن  يف  رغبت  "مل  قلياًل.  غريب  ذلك  اأن  تظنني  قد 

ماذا  الكناغر؟  �صاهدت  اأن  بعد  بر�صالة  يل  تبعث 

 
ً
يعني الكناغر ب�صاأين؟" �صت�صاألني عن ذلك. لكن رجاء

ال تقلقي ب�صاأن هذا. لي�ش اأمراً مهمًا. الكناغر كناغر 

واأنِت اأنِت.

ما اأعنيه هو ما يلي.

الكناغر  بني  اإجرائية  خطوة  وثالثون  �صت  هنالك 

تلو واحدة بالرتتيب  اأتبعها واحدة  وبينك، وعندما 

حيث  اإىل  الكناغر  من  تو�صلني  اأجدها  ال�صحيح، 

املكان الذي اأنِت فيه. هذا كل ما يف االأمر. حتى لو 

حاولت اأن اأ�رشح لك كل هذه اخلطوات كل على حده، 

ال اأظنك قادرة على اأن تفهمي وعالوة على هذا فما 

عدت اأتذكرها حتى.

الأن هناك �صتة وثالثون منها!

لو حدث خطاأ يف اأي واحدة منها، مل اأكن الأمتكن من 

�صاأكون  اإليك، عو�صًا عن ذلك؛  الر�صالة  اإر�صال هذه 

باخلطاأ على ظهر حوت عنرب يف املحيط املتجمد. اأو 

قد اأ�صعل النار يف ك�صك بيع ال�صجائر حملي.

هكذا،  م�صادفة،  وثالثني  ال�صت  بحزمة  م�صرت�صداً 

هاأنذا اأبعث لك بالر�صالة.

االأمر باأكمله غريب جداً.

ح�صنًا، دعيني اأبداأ بالتعريف بنف�صي.

اأنا يف ال�صاد�صة والع�رشين، واأعمل يف ق�صم مراقبة 

اأن  اأعتقد  –كما  هذه  الكبر.  املتجر  يف  الب�صائع 

بو�صعك اأن تت�صوري ب�صهولة- وظيفة فظيعة مملة. 

اإدارة  الب�صائع امل�صرتاة بوا�صطة  بداية، نتحقق من 

املخزون لرنى ما اإذا كان هنالك اأي ب�صاعة معيبة. 

بني  ودي��ة  عالقات  تن�صاأ  اأال  ل�صمان  بذلك  نقوم 

كله  هذا  لكن  اجلملة،  تار  وبني  امل�صرتيات  اإدارة 

اأطراف  ينجز على م�ص�ش. جنل�ش هناك ونتجاذب 

لـ،هاروكي موراكامي

ترجمة: علي ال�سويلع *

بيان الكنغر

* مرتجم من ال�صعودية   



احلديث بينما نعدل من اإبزميات اأحذيتنا، اأو نتناول 

القبيل.  هذا  من  اأ�صياء  جمرد  احللوى،  من  ق�صمات 

هذا ما يعنون مبراقبة الب�صائع.

الرئي�صية،  وظيفتنا  احلقيقة  يف  اأخ��رى،  ووظيفة 

الزبائن  من  تردنا  التي  لل�صكاوى  اال�صتجابة  وهي 

طويلة  ن�صائية  ج��وارب  زوج  مثال،  ب�صائعنا.  عن 

فيهما متزقات، اأو لعبة دب بناب�ش �صقطت من على 

الطاولة ومل تعد تعمل بعد ذلك، اأو معطف ا�صتحمام 

هذه  املالب�ش،  غ�صالة  يف  غ�صله  بعد  ربعه  انكم�ش 

االأ�صكال من ال�صكاوى.

ح�صنا، قد ال تكونني على دراية بذلك، لكن عدد هذه 

ال�صكاوى كبر على نحو حمزن. اإنها كثرة حتى من 

حيث اأن اأربعة موظفني، ي�صعون خلفها طوال الوقت، 

تبدو  ال�صكاوى  بع�ش  متابعتها.  بو�صعهم  ولي�ش 

ال�صعب  من  وبع�صها  فيه.  مبالغ  بع�صها  م��ربرة، 

ت�صنيفه الأي من املجموعتني.

و  اأ،  فئات،  ثالث  اإىل  ن�صنفهم  الت�صهيل  اأج��ل  من 

�صناديق  ثالثة  هنالك  الغرفة  و�صط  ويف  ج.  و  ب، 

معلمة ب� اأ، و ب، و ج، نرمي الر�صائل فيها. ن�صميها 

ب�"اخلطوات الثالثية للنقد املنطقي." بطبيعة احلال 

 ال تنزعجي 
ً
فاإن هذه نكتة داخلية يف املكتب. رجاء

منها.

عل كل حال، الت�صنيفات الثالثة هي كما يلي:

اأ. �صكاوى منطقية. وهي �صكاوى يجب على �رشكتنا 

منزل  اإىل  حلوى  علبة  فناأخذ  م�صوؤوليتها.  حتمل 

الزبون، ون�صتبدل الب�صاعة ب�صيء منا�صب.

 
ً
�صواء عليها،  ال�رشكة  لوم  بالو�صع  لي�ش  حاالت  ب. 

معنويًا، اأو قانونيًا، وال بح�صب املمار�صات التجارية 

ب�صمعة  االإ�رشار  اأجل تنب  عليها. ومن  املتعارف 

كل  على  الزم��ة،  غر  م�صاكل  اأي  وتنب  املتجر، 

حال، نتخذ معها االإجراء املنا�صب.

جانب  ال��زب��ون  اأن  فيها  ظ��اه��راً  يكون  ح��االت  ج. 

�صحب  منهم  ونطلب  الو�صع  فن�رشح  ال�����ص��واب، 

ال�صكوى.

اليوم،  ذلك  يف  و�صلتنا  التي  �صكواِك  ب�صاأن  االآن، 

وبعد تفح�ش دقيق، ن�صل اإىل النتيجة التي ت�صر اإىل 

اأنها من الت�صنيف الذي يجدر اأن يقيم �صمن الفئة ج 

، متام؟-
ً
، وال�صبب –اأن�صتي جيداً رجاء

1. الت�صجيالت التي ت�صرتى 2. بعد فوات اأ�صبوع 3. 
يف  ذهبتي  اأينما  ا�صتبدالها.  ميكن  ال  اإي�صال،  وبال 

ما  تفهمني  ا�صتبدالها. هل  بو�صعك  لي�ش  العامل  هذا 

اأقول؟

هذا ينهي تو�صيحي الر�صمي.

ف�صت.
ُ
اإن �صكواك قد ر

املوقف  عن  بنف�صه  امل��رء  ن��اأى  لو  ح��ال،  كل  على 

فعلي  رد  ف��اإن  دائما-  اأفعله  اأم��ر  –وهو  الر�صمي 

ل�صكواك –والذي كان ابتياعك ت�صجيالت برامز بداًل 

ال�صفقة اخلال�صة. هذه  بواعث  اأحد  عن ماهلر- هو 

لي�صت كذبة. وهذا على التحديد جواب ملاذا عو�صًا 

عن اإر�صال مذكرة مكتبية روتينية، اأر�صل هذا النوع 

من، مبعنى معني، ر�صالة حميمية.

اأن  االأ�صبوع  طوال  اأ�صدق معك، حاولت مراراً  حتى 

اأكتب لك ر�صالة. اأنا جد اآ�صف، لكن وفقًا للممار�صات 

ا�صتبدال  بو�صعنا  لي�ش  ال��ت��ج��اري��ة،  القيا�صية 

ت�صجيالتك. لكن �صيئًا يف ر�صالتك اأثر بي، و�صخ�صيًا، 

مل  لكنني  الر�صائل.  من  النوع  هذا  وك��ي��ت....  كيت 

يف  �صعيف  الأنني  لي�ش  جيداً.  كتابتها  اأبداً  اأ�صتطع 

الكتابة، اإن االأمر فقد هو اأنني عندما قررت اأن اأكتب، 

مل ي�صع الكلمات اأن تخرج. اإنها الكلمات التي مل يكن 

بو�صعها اأن تخرج على نحو وا�صح، اإنه اأمر غريب.

�صاأقوم ببعث ر�صالة  اأرد. لو كنت  اأال  لذا فقد قررت 

غر مكتملة، �صيكون من االأجدر اأال اأر�صل اأي �صيء. 

ر�صالة  اإن  ذلك.  اأعتقد  اأنا  اأي�صا؟  ذلك  تعتقدين  اأال 

ناق�صة مثل جدول قطارات غر منتظم.

خ�صت  الكنغر،  �صياج  واأمام  ال�صباح،  هذا  يف  لكن 

الوحي.  علي  ونزل  م�صادفة  وثالثني  ال�صت  تراكم 

ماذا ح�صل، بتعبر اآخر، كان نق�صًا نبياًل.

ماذا، قد تت�صاءلني، ما هو النق�ش النبيل؟ -وح�صنًا 

قد  املو�صوع،  لتب�صيط  ح�صنًا،  نبياًل،  نق�صًا  �صاألِت. 

جرى  ما  بفعل  متاأثراً  اأح��داً  اأن  كمثل  �صيئًا  يكون 

عليه ينتهي به االأمر مت�صاحمًا مع �صخ�ش ما ت�صبب 

تعفو  الكناغر  الكناغر،  اأ�صامح  اأنا  له.  ذلك  بحدوث 

االأ�صياء،  من  النوع  هذا  ت�صاحمينني-  واأنت  عنك، 

على �صبيل املثال.
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هممم.

ثابتًا؛  لي�ش  اأي حال،  على  الدورات،  النوع من  هذا 

يف يوم ما قد ال ترغب الكناغر يف م�صاحمتك. لكن ال 

تغ�صبي على الكنغر فقط ب�صبب ذلك. اإنه لي�ش ذنب 

اأي�صا،  اأنا. الكنغر،  اأو ذنبك. وهو لي�ش ذنبي  الكنغر 

لديه اأ�صبابه املعقدة جداً بهذا ال�صاأن. من بو�صعه اأن 

ينتقد كنغراً؟

اللحظة.  على  القب�ش  هو  فعله  بو�صعنا  ما  كل  اإن 

يف  تذكارية.  �صورة  والتقاط  باللحظة  م�صتم�صكني 

ال�صف االأول من الي�صار، اأنِت، ثم الكنغر،ثم اأنا.

ا�صت�صلمت ب�صاأن كتابة الر�صالة. مهما فعلت مل تكن 

"م�صادفة،"  كلمة  كتبت  لو  مثال،  �صحيحة.  لتاأتي 

الكلمة  هذه  �صكل  حيال  به  ت�صعري  اأن  ميكنك  ما 

مما  العك�ش-   حتى  اأو   – متامًا  خمتلفًا  يكون  قد 

�صاأ�صعر به من ذات ال�صكل. اأظن اأن هذا جمحف جداً. 

لقد خلعت �رشوايل الداخلي، لكنك فتحت ثالثة اأزرار 

فقط من كنزتك. 

ت�صجيل  وق���ررت  كا�صيت،  �رشيط  ابتعت  فقد  ل��ذا 

الر�صالة لِك مبا�رشة.

)م�صّفراً، ثماين نوتات من "مو�صيقى م�صرة اجلرنال 

بوجي الع�صكرية."(

تربة، هل ت�صمعينني؟

ال اأدري كيف �صت�صعرين عند ا�صتالمك لهذه الر�صالة، 

رمبا  الت�صور.  حتى  اأ�صتطيع  ال  ال�رشيط.  اأق�صد 

�صت�صعرين ب�صيق �صديد حياله. ملاذا؟ –الأن رداً على 

ر�صالة �صكوى من زبون ي�صجلها موظف ق�صم مراقبة 

 – �صخ�صية  ر�صالة  وهي   – كا�صيت  على  الب�صائع 

على  واعتماداً  البتة،  قانوين  غر  اأم��ر  وير�صلها، 

لرتكب.  غبي  �صيء  حقيقة  فهو  ظني،  يف  ت�صورك 

لو مل ي�صعرك االأمر بال�صيق، واأعدِت اإر�صال ال�رشيط 

اإىل رئي�صي، فاإن هذا �صي�صعني يف و�صع حرج جداً 

باملكتب. 

 قومي بذلك.
ً
لو رغبِت يف فعل هذا، رجاء

لو حدث ذلك، رمبا �صاأغ�صب اأو اأكرهك.

هكذا،  امل�صاواة.  ق��دم  على   100% نحن  اأت��ري��ن، 

احلق  ولديك  اإليك،  ر�صالة  اإر�صال  حق  اأحمل  فاإنني 

يف جعل مقا�صدي للعي�ش يف خطر.

هذا �صحيح، األي�ش كذلك.

 تذكري ذلك فح�صب.
ً
نحن مت�صاويان، رجاء

اأوه، ح�صنًا، ن�صيت اأن اأخربك ب�صيء، لقد اأ�صميت هذه 

الر�صالة "بيان الكنغر."

كل �صيء يحتاج ال�صم.

دعينا نقول اأنك حتتفظني مبذكرة يومية، عو�صًا عن 

�صكواي  جواب  جاء  "اليوم  مثل  طويل  �صيء  كتابة 

الكبر،"  املتجر  يف  الب�صائع  مراقبة  رئي�ش  من 

"اليوم جاءين بيان الكنغر" وح�صب.  بو�صعك كتابة 

يف  بعد  على  من  ذلك؟  تظنني  اأال  رائع،  ال�صم  واإنه 

يف  بربيد  يثب  وهو  كنغر  ج��اءك  العري�ش،  االأف��ق 

جرابه واأنت يف طريقك.

راب راب راب )�صوت طاولة تنقر.(

هذه طرقة.

طرقة طرقة طرقة ... اأترين؟

لي�ش عليك ذلك. يف  الباب،  لو كنِت ال تريدين فتح 

كال احلالني هو من حقك. لو مل ترغبي باال�صتماع 

�صلة  يف  وارميه  ال�رشيط  اأوقفي   
ً
رج��اء االآن،  بعد 

بابك  لدى  باخلارج  اأقعد  اأن  اأري��د  اأن��ا  املهمالت. 

واأحتدث لنف�صي لبع�ش الوقت فح�صب، هذا كل ما يف 

االأمر. ال اأملك اأدنى فكرة فيما لو كنِت ت�صتمعني يل 

اأم ال. والأنني ال اأعرف، اإذا فاالأمر ال يعني �صيئًا يف 

 ا�صتمعت اأم ال، األي�ش كذلك؟ ها ها ها.
ً
احلقيقة �صواء

ح�صنًا، دعينا جنرب.

اأكن  فعاًل. مل  اإياه، مزعجة  النق�ش  ذلك، ق�صية  مع 

اأظن باأن احلديث اأمام القط ال�صوت هكذا بدون اأي 

بال�صبط  �صعرت  ج��داً.  �صعبًا  �صيبدو  خطة  اأو  ن�ش 

كاأنني واقف يف و�صط �صحراء اأر�ش املاء حويل من 

ما  هناك  ولي�ش  تراه  ما  هنالك  لي�ش  �صغر.  كاأ�ش 

ميكنك اأن تعت�صم به.

اإذا فقد بداأت احلديث مواجهًا االإبرة التي ت�صر اإىل 

مقيا�ش وحدة ال�صوت. تعلمني ماهو مقيا�ش وحدة 

اإنه ذاك ال�صيء باإبرة  األي�ش كذلك؟   ،)VU( ال�صوت

ماذا  اإىل  اأدري  ال  ال�صوت.  ملقدار  تبعًا  وتعلو  تهتز 

يرمز حرف )V( و حرف )U(، لكن مع ذلك، اإنهما 

هنا ليظهرا االإ�صارة اإىل حديثي.

ح�صنا ...

نزوى العدد 101 يناير 2020

253



باملنا�صبة، هنالك جمموعة قيم ب�صيطة.

.)U( و )V( ،مبعنى اآخر

فريق  ح�صنًا،  مت�صابهان،   )U( ال�  و   )V( ال�  هذه 

تكن  مل  لو   )U( لكانت   ،)V( تكن  مل  لو  كوميدي. 

)U(، لكانت )V(. ياله من عامل جميل. ما حتدثت 

عنه ال ي�صكل فارقًا بالن�صبة لكليهما. كل ما يهمها 

ظهراً القدر الذي يجعل الهواء يرتع�ش بفعل 
ُ
هو اأن ي

فالأن  لهما،  بالن�صبة  هنالك.  ما  كل  هذا  �صوتي. 

الهواء يرتع�ش، فاأنا موجود.

األي�ش عظيمًا؟

عندما اأنظر اإليهما، اأ�صعر باأين اأريد اأن اأقول اأي �صيء، 

فقط لال�صتمرار يف احلديث.

تنهيده...

هذا يذكرين باأمر. يف ذلك اليوم راأيت فيلمًا حزينا 

حقًا. كان عن ممثل هزيل ال ي�صحك اأحد عليه، مهما 

روى من نكت.

اأتفهمني؟ وال �صخ�ش واحد �صحك.

اأتذكر  اأمام هذا الالقط هكذا، جعلني فجاأة  التحدث 

الفيلم.

اإنه اأمر غريب حقًا.

نف�ش ال�صطور التي يذكرها اأحد ما ت�صج بالفكاهة، 

م�صحكة  تكون  ال  اآخر  �صخ�ش  يرويها  عندما  لكن 

ال�صاأن،  بهذا  فكرُت  كذلك؟  األي�ش  عجيب،  البتة. 

و�صعرت باأن الفارق رمبا ميكن بطريقة ما، طبيعيًا. 

اأعني، كما تعلمني، تكون اأطراف قنواتهم ال�صوتية 

�صبه الدائرية حمنية اأكرث قلياًل من بقية االأ�صخا�ش، 

�صيء من هذا القبيل.

يخطر ببايل اأحيانًا كم �صاأكون �صعيداً اأن تكون لدي 

تعلني  طريفة  دومًا  اأجدها  اأ�صياء  القابلية.  هذه 

اأ�صتلقي على االأر�ش، ومبجرد اأن اأنقلها لالآخرين ال 

تثر اأدنى اهتمام لديهم وتعترب مملة ب�صكل مفاجئ. 

امل�رشي.  الرمل  رجل  اأ�صبحت  اأنني  لو  كما  اأ�صعر 

وقبل كل �صيء...

اأتعرفني عن رجل الرمل امل�رشي؟

�صاأخربك، رجل الرمل امل�رشي ولد اأمراً يف م�رش. 

منذ عهد بعيد م�صى، عهد مل يكن فيه اأهرامات وال 

اأبو الهول على االإطالق. والأنه كان ذا وجه قبيح –

وجه قبيح جداَ- فلقد نفاه امللك وتركه يف اأعماق 

حجر  يف  تربى  اأن��ه  هو  الحقًا  ح��دث  وم��ا  الغابة. 

الذئاب اأو القرود رمبا. هكذا ق�صة كما تعرفني. وبعد 

ذلك ول�صبب ما اأ�صبح رجل الرمل. واأي �صيء يلم�صه 

عوا�صف  اإىل  يتحول  الن�صيم  رمل.  اإىل  يتحول  بيده 

اإىل  الريا�ش  رملية، اجلداول ت�صبح تيارات رملية، 

مل  بها؟  اأ�صمعِت  الرمل.  رجل  ق�صة  هذه  �صحاري. 

ت�صمعي بها، �صحيح؟ هذا الأين اخرتعتها. ها ها ها.

الطريقة يجعلني  على كل حال، احلديث معك بهذه 

اأمل�صه  الرمل. كل ما  اأ�صبحت مثل رجل  اأنني  اأ�صعر 

يتحول اإىل تراب، تراب، تراب، تراب، تراب، تراب ....

...بطريقة ما حتدثت كثراً عن نف�صي. لكن اإذا فكرت 

بذلك، لي�ش بالو�صع حلحلة املو�صوع. ذلك الأنني ال 

ا�صمك  هو  اأعرفه عنك  ما  كل  عنك.  �صيء  اأي  اأعرف 

عمرك،  عن  فكرة  اأدن��ى  اأملك  ال  فقط.  وعنوانك، 

اأاأن��ِت  اأنفك،  �صكل  هو  كيف  العام،  يف  تك�صبني  كم 

االأ�صياء  لكن هذه  ال.  اأم  نحيفة، متزوجة  اأو  �صمينة 

اأريد  اأعرف.  اأال  لي�صت مهمة. رمبا كان من االأح�صن 

يكون،  ما  اأب�صط  بب�صاطة،  �صيء  كل  مع  اأتعامل  اأن 

بطريقة واحدة، ميتافيزيقيًا.

ما اأعنيه هو، لدي هنا ر�صالتك.

وهذا كاٍف بالن�صبة يل.

متامًا مثل عامل حيوان ي�صتطيع تقدير مقدار الغذاء 

لفيل من خالل جمعه لف�صالته يف الغابة، �صيعرف 

وهكذا  احلميمية،  واحلياة  والوزن،  ال�صلوك،  اأمناط 

اأ�صتطيع  ما  �صخ�ش  من  واح��دة  ر�صالة  على   
ً
فبناء

احلال  بطبيعة  ال�صخ�ش-اأنِت.  هذا  بوجود  ال�صعور 

�صكل الوجه، نوع العطر، اإلخ.، هذا النوع من االأ�صياء 

هو  حقا  يعني  ما  جانبًا،  واملرتوكة  النافعة  غر 

الوجود-بحد ذاته.

اليد،  خط  االأ���ص��ل��وب،  بحق.  اآ���رشة  كانت  ر�صالتك 

خاليًا  كان  �صيء  كل   - اخلطاب  الفقرات،  الرتقيم، 

العيوب  من  خاليًا  كان  خارقًا.  لي�ش  العيوب.  من 

فح�صب.

يف كل �صهر اأقراأ اأكرث من 500 ر�صالة، لكن باأمانة 

�صة. 
ِّ
مهي ر�صالة  فيها  اأق��راأ  التي  االأوىل  املرة  هذه 

م��راراً  وقراأتها  البيت،  اإىل  معي  الر�صالة  �رشقُت 
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وتكراراً. ثم حللتها.

االأمر  يف  يكن  مل  ق�صرة،  ر�صالة  كانت  اأنها  مبا 

م�صكلة.

الفوا�صل  عدد  بداية،  حتليلها.  عرب  الكثر  وج��دت 

فا�صلة.   6.36 هنالك  كان  فقرة  كل  يف  املرهق. 

االأمر.  يف  ما  كل  لي�ش  هذا  ذلك؟  تظنني  اأال  الكثر، 

حقًا  كانت  الفوا�صل  بها  ا�صتخدمت  التي  الطريقة 

اأبعد عن تطبيق كل القواعد.

الأنني  كتابتك،.  من  اأ�صخر  اأنني  تظنني  ال   
ً
رج��اء

بب�صاطة متهي�ش.

متهي�ش.

لي�ش فقط ب�صبب الرتقيم. كل عنا�رش ر�صالتك –حتى 

لطخة احلرب الوحيدة- اأثارتني وهزتني.

ملاذا؟

يف  االأ�صطر  هذه  يف  النهائي،  التحليل  يف  الأنني، 

– فتاة  ق�صة.  هنالك  هناك.  تكوين  مل  ر�صالتك، 

كان  ذلك  مع  اخلطاأ.  الت�صجيالت  ابتاعت   – ام��راأة 

كانت  الت�صجيالت  يف  النغمات  باأن  ال�صعور  لديها 

اأنها  تدرك  اأن  قبل  اأ�صبوعًا  االأمر  وا�صتغرقها  خطاأ، 

ابتاعت الت�صجيالت اخلطاأ. واإن موظف املبيعات لن 

هذه هي  ال�صكوى..  هذه   
ْ
اأر�صلت لهذا  لها،  ي�صتبدلها 

الق�صة.

اأن اأفهم  اأقراأ ر�صالتك ثالث مرات قبل  اأن  كان علي 

تلك الق�صة، الأن ر�صالتك كانت خمتلفة بالكامل عن 

الر�صائل االأخرى املر�صلة اإلينا. ل�رشح االأمر بب�صاطة، 

ر�صالتك. وال عواطف حتى.  �صكوى يف  اأي  ال يوجد 

ال�صيء الوحيد املوجود هو- الق�صة.

من  اأمتكن  مل  قلياًل.  قلقًا  كنت  باحلقيقة،  اأخربيني 

معرفة ما اإذا كان ق�صد ر�صالتك ال�صكوى، االعرتاف، 

جعلتني  النظريات.  من  نوع  تاأ�صي�ش  اأو  االإع��الن، 

قتل.  جرمية  عن  االأخبار  يف  �صورة  اأتذكر  ر�صالتك 

لي�ش باخلرب عنوان رئي�صي، وال مقالة، فقط �صورة. 

�صورة التقطت جلثث ملقاة على جانب طريق مبكان 

ريفي ما.

مل اأمتكن من معرفة ما تريدين. ر�صالتك مثل متاهة 

ب�صاأن  دليل  ب��اأي  توحي  ال  تلة،  على  منل  جممع 

البداية. �صيء بديع.

بانغ بانغ بانغ ... جرمية قتل.

لنجعلها  اأك��رث.  االأم��ور  نب�صط  دعينا  �صحيح،  هذا 

ب�صيطة جداً جداً.

ما اأعنيه هو، اأن ر�صالتك تثر رغبتي.

هذا ما اأعنيه.

اأريد اأن اأحتدث عن العالقات احلميمة.

طق طق طق.

طرقة.

 اأوقفي ال�رشيط. �صاأحتدث 
ً
اإذا مل تكوين مهتمة، رجاء

اإىل مقيا�ش وحدة ال�صوت لوحدي. بال بال بال.

ح�صنًا؟

يف  اأ�صابع،  خم�ش  وفيها  ق�صرة  االأمامية  االأقدام 

كبر  نحو  على  ال�صخمة  اخللفية  االأرج��ل  اأن  حني 

وفيها اأربع. االأ�صبع الرابعة فقط مكتملة. االأ�صبعان 

الثاين والثالث �صغران جداً وملت�صقان.

... هذا و�صف اأقدام الكنغر. ها ها ها.

ح�صنًا اإذاً، عن العالقة احلميمية.

اأفكر  اإىل البيت، كل ما  اأخذت ر�صالتك معي  اأن  منذ 

واأن��ت  معك  ال�رشير  يف  بقربك.  اأك��ون  اأن  هو  فيه 

تزالني  ال  اأج��دك  �صباحًا  اأ�صتيقظ  عندما  بجانبي، 

واأ�صتطيع  م�صتيقظة  اأج��دك  اأ�صتيقظ  عندما  هناك. 

�صماع �صوت �صحاب الرداء وهو يغلق. لكني ...، هل 

 ... رداء  �صحابًا يف  ي�صبه  �صيء لطيفا  اأن ال  تعلمني 

اأُبقي عيني مغلقتني واأتظاهر بالنوم. ال اأ�صتطيع اأن 

داخل  اإىل  وتختفني  الغرفة  واأنت مت�صني عرب  اأراك. 

اإىل  واأذهب  اآكل  عيني.  اأفتح  اأخراً  حينها  احلمام. 

العمل.

على  خا�صة  �صتائر  �صاأ�صع  حالك-  �صواد  الليل 

النوافذ جلعل الغرفة تبدو مظلمة اأكرث- وبالطبع لن 

اأ�صتطيع روؤية وجهك. ال اأعرف عمرك وال وزنك، وال 

اأي �صيء. لذا ال اأ�صتطيع مل�ش ج�صدك بيدي.

لكن، ح�صنًا...ال باأ�ش.

ان عا�رشتك اأم ال.
ّ
حتى اأقول احلقيقة، اإنه �صي

...ال، لي�ش االأمر �صيان.

دعيني اأفكر للحظة.

ح�صنا- هذا ما اأعنيه. اأريد اأن اأكون بقربك، لكن ال 

اأكون  اأن  اأريد  اأنني  هو  اأعنيه  ما  نكن.  مل  اإن  باأ�ش 
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يف و�صعية �صحيحة بقدر االإمكان. ال اأريد اأن اأجرب 

النا�ش على القيام باأي �صيء اأو اأتركهم يجربونني. 

اأ�صت�صعر وجودك بجانبي، بجعل عالمات  اأن  يكفي 

ترقيمك تري وتري من حويل.

هل تفهمينني؟

ما اأعنيه هو ما يلي.

يف  اأفكر  ان  ج��داً  علي  ي�صعب  االأحيان  بع�ش  يف 

�صاأن الفردانية. مبجرد اأن اأقوم بذلك اأ�صعر كما لو اأن 

ج�صمي �صينف�صل اإىل جزئني.

لناأخذ، على �صبيل املثال، عندما اأقراأ واأنا على منت 

القطار. هنالك ع�رشات من النا�ش على منت القطار. 

"الركاب"  "الركاب".  هم  تقريبًا  ه��وؤالء  اأ�صا�صًا 

نقلون من "اأيواما اإيت�صوم" اإىل "اآ�صاكا ميت�صوكا". 
ُ
ي

اأ�صعر ب�صعوبة تقبل وجود  االأحيان  لكن يف بع�ش 

ال�صخ�ش، ماذا  اأن يكونه هذا  كل راكب. ماذا ميكن 

اأن يكونه هذا ال�صخ�ش، ملاذا يركب من على  ميكن 

. مبجرد 
َّ
خط "كينزا"؟ وهكذا يكون االأمر كثراً علي

ال�صعور  لهذا  فلي�ش  هذا  االرتياح  بعدم  اأ�صعر  اأن 

على  اأ�صلعًا  يغدو  بداأ  ذاك  املكتب  موظف  نهاية. 

على  الذي  كذلك...ال�صعر  هو  األي�ش  جبهته،  جانبي 

�صاق الفتاة بات خ�صنًا اأكرث، اأت�صاءل فيما لو كانت 

حتلق كل اأ�صبوع...ملاذا يجل�ش ذلك ال�صاب على غر 

ا�صتقرار مرتديا ربطة العنق باألوانها املت�صاربة؟...

النهاية يبداأ ج�صدي بالتململ من جديد  هكذا. ويف 

اليوم-غالبًا  ذل��ك  يف  القطار.  من  اأقفز  لو  واأود 

على  ال�صغط  �صفا  على  كنت  ذلك-  من  �صت�صحكني 

مكابح الطوارئ بجانب الباب.

اأنني  تعتقدي  ال  بهذا،  اأخ��ربت��ك  فقط  الأنني  لكن 

ح�صا�ش اأو قلق على نحو ما. اأنا ل�صت ح�صا�صًا اأو قلقًا 

اأنا جد عادي، موظف مكتب عادي،  االإجمال.  على 

من النوع الذي ترينه كل يوم، والذي يعمل يف ق�صم 

واأنا  االأق�صام.  متعدد  املتجر  يف  الب�صائع  مراقبة 

اأحب قطار االأنفاق.

احلميمية  العالقات  م�صاكل يف  لدي  الأن  ذلك  لي�ش 

نحن  م�صت  �صنة  حوايل  ومنذ  �صديقة،  لدي  حتى. 

ننام �صوية مرتني يف االأ�صبوع، ترتيب كالنا را�ٍش 

من  اأعمق  اأفكر  اأال  جاهدا  اأح��اول  لكني  متامًا.  به 

الالزم بها. وال اأفكر بالزواج، اأي�صا. لو تزوجنا، اأنا 

متاأكد من اأنني �صاأبداأ بالتفكر بها بعمق، وال اأملك 

نبداأ.  اأن  بعد  اال�صتمرار  من  �صنتمكن  اأننا  ثقة  اأدنى 

ب�صاأن  تقلق   
َّ
بت لو  كذلك؟  األي�ش  امل�صاألة،  هكذا هي 

عليه  تبدو  الذي  ال�صكل  اأو   ، فتاتك  اأ�صنان  متو�صع 

اأظافرها، فلن ينجح االأمر.

 دعيني اأحتدث قلياًل عن نف�صي اأكرث.
ً
رجاء

هذه املرة بال اأية طرقات.

 ا�صتمري باال�صتماع 
ً
لو ا�صتمعِت كل هذا الوقت، رجاء

حتى النهاية. حلظة، �صاأتناول �صيجارة.

)خ�صخ�صة خ�صخ�صة(.

حتدثت  قد  اأك��ون  اأن  ي�صعب  اللحظة  هذه  حتى   ...

ب�صاأن �صيء عن نف�صي اإىل اأي اأحد مثلما فعلت. الأن 

لي�ش هنالك �صيء ذو بال اأحتدث عنه. حتى لو فعلت، 

غالبًا فاإن ال اأحد �صيكون مهتمًا.

اإذن مل اأحتدث معك بهذه الطريقة؟

اأ�صوب  اأن��ا  حاليًا  قبل،  من  قلت  مثلما  الأن��ه،  ذلك 

كلماتي باتاه نق�ش نبيل.

ترى ما الذي اأ�صعل هذا النق�ش النبيل! 

ر�صالتك والكناغر االأربعة.

الكناغر.

اأمل من م�صاهدتها،  الكناغر حيوانات مده�صة، وال 

امل�صاهدة.  يف  اأم�صيها  التي  ال�صاعات  كان  مهما 

طول  مراب�صها  حول  معنى  بال  تقفز  تفكر؟  مباذا 

اليوم، واأحيانًا حتفر حفراً يف االأر�ش. وماذا تفعل 

حفراً  حتفر  �صيء.  ال  حتفرها؟  التي  احلفر  بهذه 

وح�صب. ها ها ها.

لذا  الواحدة.  الكنغر جروا واحداً يف املرة  اأنثى  تلد 

مل  لو  والدتها.  مبجرد  جمدداً  حتمل  الكنغر  فاأنثى 

يكن االأمرهكذا ملا متكنت من احلفاظ على اأعدادها. 

يف  حياتها  كل  تقريبا  تنفق  اإذن،  الكنغر،  اأنثى 

بلى، فهي 
ُ

اإذا مل تكن ح ال�صغار.  احلمل ويف تربية 

ميكنك  لذا  بلى. 
ُ

ح فهي  ي، 
ِّ
ًترب تكن  مل  اإذا  ُتربيهم، 

القول باأن الكناغر خلقت ال�صتمرار وجود الكناغر. 

لها  يكون  فلن  الكيفية،  بهذه  الكناغر  بدون وجود 

املحافظة  وبدون  بالوجود،  اال�صتمرار  على  القدرة 

فالكناغر  للكناغر،  الوجود  ا�صتمرار  ه��دف  على 
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ذاتها لن تكون موجودة.

اإنه اأمر غريب، األي�ش كذلك.

اأنا اآ�صف الأن انتظام ما قلته قد تعر�ش للفو�صى.

�صاأحتدث عن نف�صي.

لي�ش  نف�صي.  اأنا  لكوين  جداً  منزعج  اأنا  الواقع،  يف 

كوين  ملجرد  فقط  و�صعي.  اأو  قدراتي  اأو  مظهري 

نف�صي. اأ�صعر باأن هذا غر عادل البتة.

اأنني �صخ�ش   ال تاأخذي ت�صوراً من هذا؛ 
ً
االآن رجاء

راتبي.  اأو  وظيفتي  من  قط  اأ�صتك  مل  ج��داً.  منزعج 

بالتاأكيد، فوظيفتي ال هدف لها، لكن هذا �صاأن كل 

الوظائف. واملال لي�ش م�صكلة كبرة.

دعيني اأكن اأكرث حتديداً.

اأكون يف مكانني يف الوقت نف�صه. هذه  اأن  اأريد  اأنا 

ال  فاأنا  ذلك  خالف  والوحيدة.  االأوىل  رغبتي  هي 

اأريد اأية رغبات اأخرى.

تقف  ذات��ي  يجعل  الهوية  يف  االنف�صال  هذا  لكن 

يف طريق هذه الرغبة. اأال ترين اأن هذه حقيقة غر 

من  هي  تخ�صني  التي  الرغبة  هذه  ج��داً؟  م�صعدة 

اأكون قائد  اأن  اأريد  اأنني  اأظن. لي�ش  الفا�صل،  النوع 

اأريد  الهواء.  اأطر يف  اأن  اأو  اأو فنانًا عبقريًا.  العامل 

ذاته.  الوقت  اأكون موجوداً يف مكانني يف  اأن  فقط 

اأتفهمني، فقط مكانني.  اأربعة،  اأو  اأمكنة  لي�ش ثالثة 

احتفال،  قاعة  يف  اأوركي�صرتا  اإىل  ا�صتماعي  اأثناء 

اأريد اأن اأتزحلق بحذاء التزحلق. وبينما اأكون موظفًا 

االأق�صام،  باملتجر متعدد  الب�صائع  ق�صم مراقبة  يف 

ربع  بحجم  ماكدونالد  برجر  �صطرة  اأكون  اأن  اأريد 

اأنام  اأن  اأريد  �صديقتي،  بجانب  النوم  واأثناء  رطل. 

بجانبك. اأثناء كوين فرداً، اأود اأي�صا اأن اأكون كونيًا.

دعيني اأتناول �صيجارة اأخرى.

تنهد...

اأنا متعب قلياًل.

عن  ب�صدق  احلديث  اأعني  ه��ذا،  على  معتاداً  ل�صت 

نف�صي.

اأمر واحد اأريد اأن اأوؤكده: ال اأملك اأية رغبات حميمة 

تاهك، كامراأة. كما قلت من قبل، اأنا غا�صب جداً 

من حقيقة اأنني يجب اأن اأكون نف�صي. اأن اأكون فرداً 

اأحتمل  ال  رهيب.  ب�صكل  �صعيد  غر  يجعلني  واح��داً 

االأرقام الفردية. لذا فاأنا ال اأريد اأن اأنام بجانبك كما 

اأنِت اأعني كفرد.

كم هو مده�ش اأن يكون لك القدرة على اأن تنف�صلي 

هوؤالء  وبو�صع  اثنني،  اإىل  اأنف�صل  واأن  اثنني،  اإىل 

اأال  واح��داً.  �رشيراً  يت�صاركوا  اأن  اأ�صخا�ش  االأربعة 

تتفقني؟

 ال تر�صلي رداً. لو اأردت اأن تبعثي يل بر�صالة، 
ً
رجاء

لو  ال�رشكة.  الخت�صا�ش  �صكوى  اأو  بر�صالة  ابعثي 

ب�صيء  فكري  بها،  لتقومي  �صكوى  اأي  لديك  يكن  مل 

تختلقينه.

ح�صنًا، هذا كل �صيء.

ح�صنًا، هذا كل ما يف االأمر.

حتى االآن والذي مل اأقرر فيه بعد اأن اأر�صلها، الزلت 

قلقًا.

النقطة.  هذه  حتى  البداية  من  ال�رشيط  �صغلت  لقد 

وحتى اأقول لك احلقيقة، ل�صت را�صيًا مبا قلت على 

االإطالق. اأ�صعر باأين كذاك الرجل امل�صوؤول عن اإطعام 

اأحوا�ش احليوانات البحرية  احليوانات يف معر�ش 

والذي ترك حيوان اأ�صد البحر ميوت باخلطاأ.

وبالتايل  بالنق�ش،  طافحًا  كنت  مقيا�ش،  وب��اأي 

اأي  اأ�صتمر ب�صاأن وجوده بال  اأن  اأنه يجدر بي  اأعتقد 

والكناغر  اأنت  وجودك  هو  كله  ذلك  يدعم  ما  قلق. 

االأربعة.

ح�صنًا، هذا كل ما يف االأمر.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

* ق�صة للكاتب الياباين هاروكي موراكامي، 
للرتجمة  ال�صويلع  علي  بوا�صطة  العربية  الرتجمة  هي  هذه   **
جملة  يف  من�صورة  غابرييل-  فيليب  جاي.  بوا�صطة  االجنليزية 

موقع  يف  من�صورة  2011م-  اأبريل   8 تاريخ  يف  النيويوركر 

جملة زيزيفا يف تاريخ 8 اأبريل 2011م )الن�رش االأ�صلي كان يف 

1،اأبريل،1988(
(http://www.zyzzyva.org/2011/04/08/the-kangaroo-
communique/) 
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متابعات

مار�سيل برو�ست 

رحلة ذائبة يف زمن متداخل مع 

اأ�ضداده من الأزمنة.
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هو  ال�سيء  ووقت  كثريه،  اأو  الوقت  لقليل  ا�سم  الزمن 

ملعاجم  وفقًا  الزمان  بذلك  املرتبط  املحدد  الفعل 

مفقود  اأم  لنعي�سه  موجود  الزمن  فهل  العربية.  اللغة 

عندما  ببايل،  خطر  �سوؤال  ون�ستعيده؟!  عنه  لنبحث 

قررت املغامرة بقراءة رواية تتاألف من �سبعة اأجزاء 

)الن�سخة العربية(. ال اأظن باأن مار�سيل برو�ست عندما 

عن  باالإجابة  معنيًا  كان  عامًا   13 روايته يف  كتب 

�سوؤايل اأو غريه من االأ�سئلة التي �سوف تخطر ببال قراء 

�ِسفره املحتملني. اإن الزمان الذي يتحدث عنه برو�ست 

يف روايته ذائعة ال�سيت "البحث عن الزمن املفقود" 

دار  عن  اأج��زاء  �سبعة  يف  العربية  اإىل  ترجمت  والتي 

برتجمة  1995م،  ع��ام  والتوزيع  للن�رش  �رشقيات 

اإليا�س بديوي )من اجلزء االأول اإىل اخلام�س( والدكتور 

عن  عبارة  وال�سابع(،  ال�ساد�س  )اجلزاآن  �سحيد  جمال 

مع  منه  تعلق  وما  اخلارجي  الزمن  يف  �سائلة  رحلة 

الوجود  كينونة  مع  املتوا�سج  الداخلي  الزمن  لزوجة 

للكاتب ومن حوله من ب�رش وحكايات ومو�سيقى وفن 

يقول  و�سيخوخته.  كربه  حتى  يفاعته  منذ  واأح��داث 

مالكومل بوي: " الكتاب كله ق�سة بحث روحي ناجح 

بالكذب  املليء  ال�ساقط،  العامل  عرب  فيه  ال��راوي  مر 

اجل�سدية  والرغبات  االجتماعية  واملظاهر  واخلداع، 

عادة  يواجهها  التي  الروحية  املحن  من  القلقة، 

.
ال�ساعون وراء احلكمة والف�سيلة")1(

 قراءة "البحث عن الزمن املفقود" رحلة ذائبة يف زمن 

متداخل مع اأ�سداده من االأزمنة، زمن رجل م�ستفيق 

وزمن  م�ستيقظني،  اأنا�س  زمن  يف  مغمو�س  نائم  اأو 

اإغفاءات  يف  يتدفق  جمهول  ع��امل  يف  م�رشع  ح��امل 

النوم ليخلق اأكرث من زمن. زمن يهبنا حيوات اأخرى 

لزمن  واملفرت�سة  املتخيلة  ال�سور  تلك  من  منبثقة 

تتعدى حدوده كل االأزمنة. الرواية اأ�سبه بقالب حلوى 

رغم  لكن  اأك��رث،  اأو  االأل��ف  بلغ  رمبا  الطبقات  متعدد 

هذا  مكونات  ظلت  والتعدد  والت�سامق  العلو  هذا  كل 

اجلاتوه متجان�سة يف الطعم واللون والرائحة. جتان�س 

جعل الكل املنف�سل يعرب عن نظرة واحدة ذات اأبعاد 

روح  مع  ومتوافقة  ومتباينة  ومتداخلة  متعددة 

الكائن الب�رشي. زمن فنتازي مغمور يف زمن متجاوز 

ومتجاور وغائ�س يف كينونة وزمان الوجود. الرواية 

يف  الن�س  قارئ  يجعل  احلياة،  ل�سور  عذب،  اندياح 

كثري من مقاطعها ي�سعر وكاأن م�سام ج�سده تتفتح من 

تلقاء نف�سها بوجيب نوراين يغدو فيه كل �سيء روحًا 

خال�سة حتلق بعيداً يف القيمة االإن�سانية للزمن. قيمة 

لي�ست يف خال�ستها اإال زمن يعي�سه ب�رش توا�سجوا من 

يف  االإن�ساين  ح�سورهم  طبيعة  مع  عالقاتهم  خالل 

باالأحداث  واملليئة  العابرة  هات 
رُ

الرب األي�ست  الوجود. 

من  االإن�سان  لعمر  ا 
ً
متداعي زمًنا  والب�سيطة  املكثفة 

امليالد حتى ال�سيخوخة!!

 ارتكز برو�ست يف رحلته ال�سائقة وال�سفافة مع الزمن 

اآن  يف  )اخلا�س/العام(  وامل�ستعاد  املفقود  الب�رشي 

نزار �ضامل*

مار�سيل برو�ست 

البحث عن الزمن املفقود

مان *  كاتب من عرُ



اال�ستعادة  جعل  بحيث  التذكر  فعل  اأو  الذاكرة  على 

اخلا�سة  احلميمية  واللحظات  واالأف��ع��ال  ل��الأح��داث 

املرء يف  به  يقوم  ب�سيط  فعل  تنبثق من  ذائبة  مادة 

اأو تناول حلوى حيث  يومه، ك�رشب كوب من ال�ساي 

الغائمة  اللحظات  تلك  اإىل  الرائحة  اأو  الطعم  ياأخذه 

النف�س.  داخل  الغائرة  الن�سيان  واملتوارية يف طيات 

م�ستودعًا  لي�ست  ال��ذاك��رة  ف��اإن  برو�ست  فبح�سب 

والتغري  الدميومة  طاقة  اإنها  فح�سب،  للذكريات 

املتدفق اإىل الالنهائي داخلنا لتهبنا �سورة متجددة 

لذلك  فرتة.  منذ  ع�سناه  اآخر  لزمن  واالأح��داث  للحياة 

العجائبية  الطاقة  هذه  عن  ي�ستغني  ال  االأدي��ب  فاإن 

�سفحات  على  وتوجههم  �سخو�سه  حركة  يبني  وهو 

العمل االأدبي الذي يحاول اإبداعه. يقول اأندريه موروا 

يف مقدمته للرواية متماهيًا مع ما ذهب اإليه برو�ست: 

"اإن كامل حياة الكائنات الب�رشية ن�سال �سد الزمن، 
ولكن  بقناعات،  �سداقة،  بحب،  التعلق  تبغي  فهي 

اأجمل  ح��ول  ف�سيئًا  �سيئًا  يرتفع  االأع��م��اق  ن�سيان 

.
ذكرياتهم واأغالها" )2(

متالزمة الزمن العام واخلا�ص

بخ�سو�س  واالأدب  بعموم  الفن  باأن  الروائي  يوؤمن   

ميتلك طاقة وقدرة وافرة على ا�ستعادة الزمن ب�سورة 

مقاربة  خ��الل  م��ن  وذل��ك  احل���دوث  للحظة  مغايرة 

جوانية فائقة احل�سا�سية لذلك احلدث، وبالتايل يتمكن 

اللحظة  تلك  بعث  اأو  ا�ستعادته  من  الفنان  اأو  االأديب 

لوحته  اأو  الروائي  عمله  �سفحات  على  االإن�سانية 

مفارقة  اأكرث  ب�سورة  املو�سيقية  مقطوعته  اأو  الفنية 

ق�ساها  التي  عامًا  ع�رش  الثالثة  خالل  لذلك  وغنى. 

بع�رشة  املقدرة  مطولته  كتابة  يف  برو�ست  مار�سيل 

 اأجنز عماًل روائيًا فذاً، حافظ فيه على 
)3(

اآالف �سفحة

اختارها  التي  واالأمكنة  االأزمنة  الروائي عرب  امل�سار 

م�رشحًا الأحداث روايته ومداراً حلركة �سخو�سه بدءاً 

من قرية كومربيه وانتهاء مبدينة باري�س بعد احلرب 

العاملية االأوىل. م�سار رغم امتداد زمن الرواية فيه اإال 

اأن الكاتب ا�ستطاع احلفاظ على تطور حركة �سخو�سه 

وت�سابك االأحداث بدينامية ت�سكنها روح تلك االأماكن 

وغطى  املائتني،  الرواية  �سخو�س  عدد  جتاوز  رغم 

فيها الكاتب فرتة حياتهم املمتدة من اليفاعة حتى 

ال�سيخوخة واملوت. ا�ستطاع خاللها عرب ذلك التدفق 

عن  يعرب  اأن  وامل��ج��ازي  احلقيقي  الزمن  اأوردة  يف 

واملو�سيقى  الفن  يود طرحها يف  التي كان  الق�سايا 

العام  وال�ساأن  والثقافة  والتاريخ  واحلرب  وال�سيا�سة 

خا�سة ما تقاطع منها مع طبيعة ال�سخ�سية الفرن�سية 

وال�سخ�سيتني االأملانية واالإجنليزية. 

ت�سفيه  وما  االأمكنة  و�سف  يف  كذلك  الروائي  برع   

ومتنحه ل�سخو�س روايته من معان وقيم وبهجة من 

خالل ر�سد الزمن املمتد بني ف�ساء املكان والنف�س 

وذلك من خالل تتبع التفاعل والفعل مع الطبيعة البكر 

ال�سامتة )اجلبال/ الوهاد املع�سو�سبة( يف كومربيه 

يف  ال�سانزليزيه(  ممرات  بولونيا/  )غابة  واملتحركة 

باري�س واال�ستلقاء على ال�سواطئ الالزوردية ال�ساجة 

باملجهول  املنت�سية  الغرابة  بروح  واملفعمة  باحللم 

على  خا�سة  قدرة  يولد  الذي  الِب�رش  حيث  بيلبك.  يف 

االإح�سا�س بالوجود اخلا�س املمتد مع حلظة التكرار 

قيمة  املكان  يف  احل�سور  حلظة  جتعل  التي  والتفرد 

ال��روح  طبيعة  على  والتاأثر  التاأثري  يف  المتناهية 

علينا  يطل  كما  املعي�س.  الزمن  برهة  من  املمتد  مع 

الفعل االإن�ساين املتعدد واملتداخل واملختلف يف عمق 

الب�رش  حياة  ت�سكيل  تعيد  التي  باالإيدلوجيا  الت�سبث 

يف زمن االأحداث والق�سايا امل�سريية العامة، عندما 

رجعة.  بغري  وتزلزله  داخلنا  االأح��داث  بع�س  تنتهك 

ملهمني،  تاريخيني  حدثني  عند  برو�ست  يتوقف 

بها  التذكري  عن  يكف  ال  والتي  دريفو�س"  "م�ساألة 
اأف��رد  اأن��ه  ال��رواي��ة، رغ��م  ال�سبعة من  ط��وال االأج���زاء 

منازل  من  )جانب  الثالث  اجل��زء  ربع  من  اأك��رث  لها 

التي دارات ب�سالون  النقا�سات  غريمانت( من خالل 

اآل غريمانت، و"احلرب العاملية الثانية" التي حاول 

االأملانية  ال�سخ�سية  تاأثري  مدى  تو�سيح  خاللها  من 

احلرب  بعد  املوت  غيب  وقد  الفرن�سية،  الثقافة  على 

الكثري من �سخ�سيات الرواية " الزمن امل�ستعاد". 
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العام  ب��ني  الزمني  ال��ت��داخ��ل  اإىل  ن��اأت��ي  وعندما   

)الرواية/املو�سيقى/الفن( واخلا�س )ال�سرية الذاتية( 

فاإننا جند باأن الروائي )الراوي( قد قام بخلق مزيج 

من  جايله  من  وحياة  اخلا�سة  حياته  بني  لطيف 

كتاب وما �ساهده خالل زياراته للمتاحف والق�سور، 

يف  ففانتوي  والنقاد.  الفنانني  كتب  من  ق��راأه  وما 

املو�سيقار  لفاجرن،  اإال �سورة مفرت�سة  لي�س  الرواية 

واالأوبرايل االأملاين ال�سهري الذي اأحبه برو�ست، اأو كما 

االأول، �س71:  اجلزء  تادييه مبقدمة  اإيف  ذكر جان 

�سخ�سية  اإال  لي�س  "بريغوت"  كحال  "فانتوي"،  "اإن 
رمزية لربو�ست". كذلك جند �سخ�سية ال�ساعر والناقد 

الرواية.  �سفحات  طوال  على  مبثوثة  را�سكني  الفني 

قام  وكتبه حيث  را�سكني  ب�سعر  �سغوفًا  برو�ست  كان 

برتجمة العديد منها اإىل الفرن�سية مثل كتاب "�سم�سم 

اأخرى  جهة  من  القراءة.  حول  يدور  الذي  والزنابق" 

يعي�سه  ال��ذي  اخلا�س  املوقف  يحول  ال���راوي  ك��ان 

يف  درامية  ب�سورة  متثلها  حم��اواًل  عامة  حالة  اإىل 

العالقات بعامل الفن والفل�سفة. فقد ف�رش ق�سور نيت�سه 

يف التمييز بني عالقات ال�سداقة اخلا�سة القائمة على 

امل�ساعر ال�رشفة، وتلك املبنية على الثقافة يف اإطار 

الثالث،  باجلزء  بفاغرن  جمعه  الذي  للخالف  �رشحه 

اأنه يع�رش  اأمر زهيد اإىل حد  اأنها  "ومفاده   :271 �س 

علي اإدراك اأن يكون رجال على �سيء من النبوغ من 

يخ�سوها  اأن  ال�سذاجة  من  بلغوا  قد  "نيت�سه"  اأمثال 

بقيمة فكرية اأن ميتنعوا بالتايل عن �سداقات ال �سلة 

زاره �سديقة روبري دو  الفكري" عندما  لها بالتقدير 

�سان لو يف وقت مل يتوقعه وكان اأحوج ما يكون اإىل 

اأمل به. كذلك  العون لكي يوا�سيه فيما  اأحد ميد له يد 

اأدخل العديد من �سخ�سيات "بلزاك" وحاول تطويرها 

اإىل  "بلزاك"  ميل  ينتقد  ومل  الفني،  العمل  ن�سيج  يف 

اللوحات والر�سم من خالل ت�سور فٍن داخل �سكل فن 

. كما يقول جان اإيف تادييه يف مقدمة اجلزء 
)5(

اآخر 

االأول، �س35. " اإن البحث عن الزمن املفقود يناف�س 

اخلا�سة  الكالمية  لوحاته  لنا  ويقدما  الر�سم  بدوره 

وحتى ر�سامه اخلا�س "ايلي�سرت". 

ان�ضيابية الزمن يف الرواية

 عند امل�سي قدمًا بالقراءة، يجد املرء اأن الرواية رحلة 

يف زمن االإن�سان الواحد واملتعدد، حيث ركز الكاتب 

نظرته اإىل العامل عرب تفتيت زمن الفرد اخلا�س داخل 

زمن اجلماعة اأو الع�سبة التي ينتمي اإليها حتى اكتملت 

االإن�سانية يف  الكينونة  لتعرب عن  �سيئًا ف�سيئًا  القطع 

مع  الب�رش  فيه  يتداخل  زمن  اإن��ه  املعقدة.  �سورتها 

الب�رش واالأمكنة مع االأمكنة والطبيعة واحلالة ال�سعرية 

احلاملة الناجتة عن التداعي املجازي للزمن مع الفن 

والدين والب�رش، فت�سبح االأزمنة املتداخلة لكل كائن 

زمنًا خا�سًا مرتبطًا بعالئق اأبدية مع االأزمنة الكلية 

ا�ستعمل  جمازها.  اأو  حقيقتها  يف  الوجود  لكائنات 

عن  لتعرب  بالن�س  املو�سيقية  املقطوعات  الروائي 

املتدفقة  احليوات  تلك  بني  اخلا�س  الهارموين  ذلك 

ال�سوناتات  قلقًا ورغبة وجنونا، وقد جت�سد ذلك عرب 

والعرو�س  بال�سالونات  تقدم  التي كانت  املو�سيقية 
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و�سخو�س  ال��راوي  يح�رشها  كان  التي  االأوبرالية 

ولوحات  فاجرن،  مثل  بعينهم  فنانني  فنجد  الرواية. 

لرامربانت وال�سعر لرا�سكني وهوجو، وحتليل لروايات 

بلزاك ودي�ستوفي�سكي وفلوبري وغريهم. 

 اأما زمن الدين فاإنك جتده مبثوثًا يف اأجزاء الرواية 

اللوحات  )العمارة/  الكنائ�س  متثله  ما  خالل  من 

وما  والفن  باالأحداث  وعالقتها  والق�س�س  الفنية( 

انعك�س منه على الفعل االإن�ساين املمتزج وامل�ستمد 

قطع  االإن�سان.  ق�سايا  جت��اه  الديني  املوقف  من 

االآراء  خ��الل  من  ال��رواي��ة  ج�سد  يف  بثت  متناثرة 

ميثلون  الذين  �سخو�سها  يتبناها  التي  واملواقف 

وم�سامني  معاٍن  عرب  وذلك  االأر�ستقراطية  الطبقة 

اأدمي  م��ن  املنب�سطة  االأرج����اء  تلك  يف  متناثرة 

تناق�سها  بكل  الب�رشية  النف�س  داخل  املمتد  الزمن 

فاإن  النوم  زمن  عن  احلديث  عند  اأما  وا�سطرابها. 

زمن  عن  خمتلف  اآخ��ر  زم��ن  عن  يتحدث  ال��روائ��ي 

يختلف  متداخل  زم��ن  من  اأك��رث  به  زم��ن  اليقظة. 

تبعًا للهيئة التي نلج بها النوم، �سواء ب�سبب احلالة 

�سواهما  اأو  ال�سكر  اأو  ال�سبع  اأو  االإرهاق  اأو  النف�سية 

برو�ست عن  ولقد عرب  النوم.  قبل  للمرء  مما يحدث 

�س251  الرابع  باجلزء  قال  عندما  �رشاحة  ذلك 

" والوقت الذي ينق�سي بالن�سبة للنائم يف  و252: 

اأثناء االإغفاءات خمتلف متام االختالف عن الوقت 

الذي جتري فيه حياة االإن�سان اليقظان. فتارة يكون 

جريانه اأكرث �رشعة فيبدو ربع �ساعة نهاراً، واأحيانًا 

اإغفاءة هينة يف  اإال  اأننا مل ن�سب  اأكرث طواًل فنظن 

عربة  تنحدر  حينئذ  بكامله.  اليوم  مننا  اأننا  حني 

النوم اإىل اأعماق ال ي�ستطيع التذكر من بعد اللحاق 

بها فيما اأطر العقل اأن يعود اأدراجه قبل اأن يبلغها. 

تذهب  ال�سم�س،  عربة  مثل  مثلها  النوم،  عربة  اإن 

، ويف جو ال ميكن الأية مقاومة فيه اأن 
ً
بخطو مت�ساو

توقفها من بعد اإىل حد اأنه ال بد من ح�ساة نيزكية 

قبة  من  جمهول  اأي  بها  )األقى  عنا  غريبة  �سغرية 

زرقاء( لت�سيب النوم املنتظم )الذي ما كان ثمة داع 

لتوقفه لوال ذلك ورمبا ما دام بحركة مت�سابهة اإىل 

الواقع وجتعله  اإىل  اأبد االأبدين( وترده يف انعطافه 

يحرق املراحل ويجتاز املناطق املجاورة للحياة ".

احلب والفن

بالرواية،  الرئي�سية  الثيمات  اإح��دى  هو  احلب  زمن   

اأوىل  الن�س فهو يطالعك من  اأوردة  زمن متدفق عرب 

�سفحات الرواية حتى اآخرها. هو اأ�سبه بنهر الرواية 

قام  التي  االإن�سانية  بالعالئق  �سفافه  املتالطم 

الكاتب )الراوي( بن�سجها بني اأكرث من 200 �سخ�سية. 

اإنه �سعلة عابرة لكل اأزمنة اجلغرافيا والتاريخ ونور 

داخل  متحققًا  عمراً  الالمرئي  الزمن  يجعل  متعاٍل 

االأزمنة  كل  طياتها  يف  تنظم  برهة  بوا�سطة  النف�س 

املتعالقة مع وجود االإن�سان يف بوتقة الفعل املتعدد. 

الزمن  حلظة  بني  عالئقه  املمتدة  االأزمنة  زمن  اإنه 

املدرك  بني  املتاأرجحة  املفقودة  واالأخرى  املعي�سة 

و�سدمي الالمدرك من الزمن املندثر واحلا�رش من هذه 

نحن  الذي  الوجود  حيث  الكاتب.  يعتقد  كما  احلياة 

متفاعلون ومنفعلون مع ماهيته جزء منا، لذلك لي�س 

بنا حاجة اإىل البحث عما هو موجود فينا بال�رشورة. 

ال  اجلمال(  )احلب/  حقيقته  عن  بحثه  يف  فاالإن�سان 

ي�ساأل اإال عن ذلك اجلزء من طبيعة ذاته الذي يجعله 

متم�سكًا بالوجود حتى اآخر رمق يف هذه احلياة. 

 لقد تو�سع الكاتب يف احلديث عن زمن احلب وا�ستطرد 

حتدث  )ال��راوي(.  الن�سائية  عالقاته  عن  احلديث  يف 

عن طبيعة تلكم العالقات، وكيف ا�ستبكت ومنت عرب 

على  تاأثريها  واأ�سبح  والذكريات  واالأحداث  االأماكن 

كاماًل  عبوراً  ومزاجهم  الرواية  �سخو�س  م�سار حياة 

لهذا الوجود. حتدث عن اإلربتني الطفلة ال�سغرية التي 

معنى  وت��ذوق  كومربيه  يف  )ال���راوي(  عليها  تعرف 

اللطافة والعاطفة التي يبثها االقرتاب ال�ساج برائحة 

ثم  غريمانت(  منازل  من  )جانب  الطفويل  اجل�سد 

كيف اأ�سحى هذا احلب يف باري�س كل حياته، جمال 

وجنون ووجع وغرية نهبت روحه يف نهاية املطاف 

�سدة  الناجتة من  اإىل حالة من غياب احلب  واأ�سلمته 

يف  الراوي  ا�ستفا�س  لقد  املراأة.  بتلك  والوله  التعلق 
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ذكر عالقته بهذه املراأة باأكرث اأجزاء الرواية )�سادوم 

التي  جلربت،  اأما  -ال�ساردة(.  ال�سجينة   – وعامورة 

الرفقة  اأحبها زمن عبث  فقد  باكراً،  توقف عن حبها 

على �ساطىء بيلبك، حيث البحر واالأ�سجار واملمرات 

وروحه  كانت  لقد  بامل�سطافني.  املمتلئ  وال�ساطئ 

وهن  ال�سغريات  ال�سيف  �سويحبات  ب��ني  تتنقل 

ظالل  )يف  باحلياة  املمتلئ  الفرح  ب�سجيج  يتنف�سن 

ربيع الفتيات(.

 اأما العالقة مع ال�سيدة غرمانت التي بداأت ب�ساراتها 

�سكناه  االآخر من حمل  االأوىل يف كومربيه باجلانب 

)الراوي( فقد تعمقت يف باري�س من خالل �سالونها 

ال�سهري. لكن العالقة التي بداأت بهو�س انتهت ب�سورة 

اأن  يريد  �ساب  لنزوة  الالمبايل  ال�سجر  ب�سبب  عابرة 

يعرف احلياة. اأما العالقة مع ال�سيدة دو �ستري ماريا، 

ال�سيدة غرمانت  انتهاء عالقته مع  ن�ساأت بعد  والتي 

)الروائي(  الكاتب  حاول  الف�سل.  لهذا  فعل  ردة  فهي 

اأن ي�ستق�سي ما  يف �سياق حديثه عن هذه العالقات 

اأو جنون. كل  اأو خوف  نف�سه من رغبة  اأثارته داخل 

عالقة كانت رحلة حمفوفة باأمل و�سياع حاول من 

خالله مقاربة تخوم النف�س الب�رشية املثقلة بال�سوق 

ال�سخ�سية  تبقى  "اإلربتني"  لكن  واحلنني.  والرغبة 

اجلزء  منذ  الرواية  جنبات  بها  ت�سج  التي  الرئي�سية 

الثاين وحتى اآخر الكتاب، وكما يقول الناقد جان اإيف 

يف  اإلربتني  " اإن  للرواية  العامة  مقدمته  يف  تادييه 

جميع االأحوال هي اإلهة الزمان الكربى عند برو�ست، 

بالن�سبة  اجللي�س  يعادل  اأداة معرفة عامة وما  وهي 

 .
للر�سام" )4(

االأم  حب  العائلي،  اأو  االأمومي  احلب  اأي�سا  هنالك   

واجلدة، والذي يبداأ به الكاتب مطلع روايته بو�سف 

ما يحدث له عندما ال يح�سل على قبلة ما قبل النوم 

اأمه. لكن العالقة باالأم ظلت حتمل بني طياتها  من 

الكثري من االلتبا�س والظالل الزائفة وامل�سببة التي 

الرواية.  اأجزاء  طوال  ي�ستو�سحها  اأن  الكاتب  حاول 

مكتملة  وجدت  البدء  منذ  فهي  باجلدة  العالقة  اأما 

ي�ستمد  الذي  االأمومي  الدفق  ذلك  اإذ متثل  ونا�سجة 

احلب  وعبق  دفء  رحيقه  من  )ال���راوي(  ال��روائ��ي 

الالم�رشوط. لذلك فاإن حلظة موت جدته وما �سبقها 

من تداعيات نف�سية كانت اأوج جتلي الفعل االإن�ساين 

يف  الكاتب  اأب��دع  لقد  وحزنه.  �سفافيته  يف  املغدق 

باجلزء  يقول  وهو  قبلها  وما  اللحظة  تلك  و�سف 

الثالث، �س ٢١٦: " نحن نقول اإن �ساعة املوت غري 

اأكيدة، ولكننا حني نقول ذلك اإمنا نتمثل هذه ال�ساعة 

وكاأنها واقعة يف مكان مبهم بعيد وال نظن اأن لها 

املوت  اأن  تعني  اأن  بداأ وميكن  الذي  بالنهار  عالقة 

يرتكنا  لن  والذي  لنا  اجلزئي  االأول  امتالكه  اأو   –
نف�سه، وما  الع�رش  اأن يحدث يف هذا  – ميكن  بعده 

اأقل اإيهامه، هذا الع�رش الذي نظم فيه �سلفا ا�ستخدام 

ال�ساعات جميعها. اأنت حتر�س على نزهتك ليتوافر 

لك يف ال�سهر جمموع الهواء النقي الالزم، وقد ترددت 

يف اختيار معطف حتمله معك واحلوذي الذي ينبغي 

ا�ستدعاوؤه، واإنك يف العربة والنهار اأمامك كله ق�سري 

املدى الأنك تبغي اأن تكون عدت يف الوقت املنا�سب 

الطق�س  اأن يكون  ال�سديقات، وتود  اإحدى  ال�ستقبال 

يف الغد يف مثل �سحوه، وال يخطر لك اأن املوت الذي 

كان ي�رشي فيك على م�ستوى اآخر و�سط ظلمة ال تنفذ 

اإليها االأب�سار قد اختار بال�سبط هذا النهار ليدخل 

التي  اللحظة  يف  دقائق  ب�سع  بعد  االأح��داث  م�رشح 

ال�سانزيليزيه".  منطقة  تقريبا  العربة  فيها  �ستبلغ 

احلب  هذا  من  ن�سيب  والعاملني  واملزارعني  للخدم 

اختالف  من  اأعمق  هو  ما  اإىل  ت��اأث��ريه  ميتد  ال��ذي 

واملعريف  الثقايف  وامل�ستوى  االجتماعية  الطبقة 

بخادمة  ال��راوي  وعالقة  االإن�سان،  له  ينتمي  الذي 

من  فهي  ذل��ك  على  دليل  خري  "فرن�سوزا"  االأ���رشة 

العمق بحيث تعرب عن حب ينطوي على بع�س الغرية 

الذي تبديه جتاه اإلربتني. 
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الق�س�س  يف  احل��واري  اخلطاب  على  تركيزنا  ما   

العمانية الق�سرية – يف هذا املقال – اإال دليٌل على 

 عما يحدث 
)1(

القطيعة  يعي�س  ال  ماين 
رُ
الع االأدب  اأن 

؛ الأن حدود  العربي والعاملي  االأدب   من تطوٍر يف 

بل  فح�سب،  اجلغرافية  حدودها  عند  تقف  ال  مان 
رُ
ع

تتعداها اإىل العامل اأجمع، بعدما اأ�سبح العامل قريًة 

يف  املتمثل  التكنولوجي،  التقدم  ب�سبب  �سغريًة 

: االأقمار  ال�سناعية وما  �سنوٍف كثريٍة، من بينها 

تبثه من برامج اأدبيٍة وثقافيٍة ونحوها، ال�سينما وما 

ت�سنعه من اأفالٍم ق�س�سيٍة حواريٍة – واإن كانت ال 

 -، االإذاع���ة 
)2(

ال�����رشدي  ت��راع��ي ���رشوط اخل��ط��اب 

ق�س�ٍس  من  العامل  على  تعر�سه  وما  والتلفزيون 

التي   - املعلوماتية  ال�سبكة  ذلك،  ونحو  وحكاياٍت 

 ؛ الت�ساع مداخلها وت�سعبها 
)3(

ت�سبه �سبكة العنكبوت 

- وما تقدمه من مكتوٍب وم�سموٍع ومقروٍء ومرئٍي 

يف االآداب وغريها، من هذه النظرة الوا�سعة لو�سائل 

اإٍ�سهامها يف  لنا مدى  التكنولوجي يتبني  التوا�سل 

  ؛ بل عد الذي ال يتعامل 
)4(

تطوير الكتابة الق�س�سية 

ا "، وبالتايل 
ً
مع هذه التقانات والتكنولوجيا " اأمي

ا، ملا 
ً

الثقايف يعد ناق�س ال�رشدية واإ�سهامه  كتابته 

واالأطر  النظريات  من  اجلديد  على  اطالٍع  من  فاته 

والتوا�سل مع االآخر، يقول �سعيد يقطني – يف اإطار 

االأمية االإلكرتنية، وما تخلفه من اآثاٍر  �سلبيٍة، وهو 

ال  ملن  قيا�سها  يقت�رش   ال  االأمية  اأن  عن  يتحدث 

ا ملن ال يتمكن من  يعرف القراءة والكتابة ؛ بل اأي�سً

�سناعة اأدوات الكتابة والقراءة - : " اإن االأمر نف�سه 

ين�سحب على املعلوميات، الأن التعامل بها ي�ستدعي 

ولو يف  الثقافة،  . ومن ال ميلك هذه  ثقافًة خا�سًة 

 ( ا 
ً
اأمي اعتباره  �سوى  ميكن  ال  االأ�سا�سية،  حدودها 

جديًدا ( . وميكن االآن اعتبار التغلب على هذه االأمية 

  
)5(

اجلديدة معيار تقدم االأمم وتخلفها ". 

احلديثة  الق�سرية  الق�سة  ل��واق��ع  املتلم�س  اإن   

ا طراأ عليها 
ً
واملعا�رشة يف عمان يجد اأن ثمة تغيري

الق�س�سية وتعاي�سها  الكتابة  ؛ مما يدل على تطور 

وتوا�سلها مع االآخر، اإنها حتاول اأن تزيح " االأمية 

" عن وجودها، رغم الفجوة احلا�سلة بني  اجلديدة 

 " م�ستوى  يف  ا 
ً
جلي ذلك  وظهر  والطموح،  الواقع 

ذلك  تلم�س  فقد  العمانية،  " للق�سة  ال�رشدية  البنية 

ب�����  الدكتور �سعيد يقطني -  يف درا�سته املعنونة 

) بعمان  الق�سرية  الق�سة  يف  ال�رشدية  االأ�سوات   (

 - عندما وقف يتاأمل ت�سكل املادة احلكائية يف 
)6(

متجاورتني  بنيتني  من  ت�سكلت  فوجدها  الق�سة، 

يت�سل  ما  وه��ي  )العتاقة(   : وهما  متناق�ستني، 

والذهنية  واالقت�سادية  االجتماعية  بالبنيات 

ال�ساربة جذورها يف التاريخ . و ) الهجانة ( وهي 

تعاي�س  والتي  والطارئة  اجلديدة  البنيات  جمموع 

  وهذه االأخرية اأظهرت 
)7(

جمموع البنيات العتيقة .

التغريات ب�سكٍل وا�سٍح وجلٍي  يف التعامل مع االآخر 

�ضامل بن نا�ضر اجلديدي*

الزمن يف اخلطاب الق�س�سي 

 الق�صة الُعمانية احلديثة منوذًجا

مان * كاتب وباحث من عرُ



االأجنبي واأثره على العالقات االجتماعية العمانية 

ا على لغته من ركاكٍة وهجانٍة، اإنه  ؛ بل ما طراأ اأي�سً

يتلم�س مدى احلداثة يف املادة احلكائية والتحوالت 

احلا�سلة يف ال�رشد الق�س�سي .  

ا على   وظهر تطور الكتابة يف الق�سة الق�سرية اأي�سً

 " احلديثة  ال�رشدية  التقنيات  توظيف   " م�ستوى 

ماثلًة  )الراوي(  تقنيات  فنجد  خمتلفٍة.   مب�ستوياٍت 

للمنت  حتليلنا  يف   "  : يقطني  �سعيد  فيقول  فيها، 

هيمنة  اأم��ام  اأنف�سنا  ال��ع��م��اين،...،جن��د  الق�س�سي 

اخلارجي  الناظم   : متقاطبني  �رشديني  �سوتني 

 ( تقنيات   - كذلك    - وجند    
)8( الذاتي."  والفاعل 

د.  درا�سة  يف  كما   - مر�سودًة   ) والزمان  املكان 

الزمان  جتليات  ب���"  املعنونة  ميدان،  حممد  اأمين 

مقاربٌة   : الق�سرية  العمانية  الق�سة  يف  واملكان 

ا ور�سًدا 
ً
اأب�ستمولوجي "، فاملكان ر�سد ر�سًدا  اأوىل 

ر�سد  بل  ؛  ال�سم،...(  ال�سمع،  الب�رش،   ( احلوا�س  بكل 

ا . والزمان جتلت فيه تقنياٌت 
ً
ا ر�سًدا �سينمائي اأي�سً

متعددٌة، من بينها: واالرتداد اإىل الوراء، وا�ست�رشاف 

)9(
امل�ستقبل، واحللم، وذكر االأزمنة احلقيقية. 

الق�سرية جعلت  الق�سة  الذي طراأ على  التغيري   هذا 

العمانية  االإبداعية  الذائقة  اأفرزته  ملا  املتابع   "
وتنوعه  املنجز  هذا  كرثة  تروعه  الق�س  ميدان  يف 

جربا  موقف  جتعل  ك��رثٌة  وه��ي  ��ا،  اأي�����سً ون�سجه 

بالغ  ا 
ً
م�رشوع العمانية  الق�سة   من  جربا  اإبراهيم 

 - وعرب 
)10  (

العماين القا�س  ا�ستطاع  فقد  امل�سكنة، 

ا - اأن يبدد الهوة ال�سا�سعة 
ً
فرتٍة زمنيٍة ق�سريٍة ن�سبي

التي كانت تف�سل بينه وبني اإبداعات اأقطاٍر عربيٍة 

ا وكيًفا، واأن يبدع 
ً
اأخرى جتاوزته زمًنا، و�سبقته كم

اأن  دون  املحلية  ب�سماته  ا 
ً
م�سخم ا 

ً
ق�س�سي ��ا 

ً
اأدب

يخا�سم القيم االإن�سانية ال�ساملة. ")11(

 وما اخلطاب احلواري اإال ركيزٌة اأ�سا�سيٌة يف ال�رشد 

الق�س�سي، فمتى ما تطور �رشد الق�سة الق�سرية فاإن 

ا 
ً
اخلطاب احلواري - فيه - يتطور كذلك، وظهر جلي

التي  والتقنيات  الظواهر  من  جمموعٍة  خالل  من 

 : بينها  ومن   ،
)12  (

ومتظهراته  ت�سكالته  يف  برزت 

، و�سرنكز على 
)13(

ظواهر وتقنيات الرتتيب الزمني 

: اال�سرتجاع واال�ستباق،  ظاهرتني منها فقط، هما 

فيهما من  ما  بكل  �ساأحيط  اأنني  اأدعي  ال  هنا  واأنا 

 الأبحاٍث �ستاأتي 
ً
تقنياٍت ؛ بل اأذكر بع�سها لتكون بدء

لتكمل امل�سوار، وتربز �سيا�سته ال�رشدية .

 م��ن ظ��واه��ر وت��ق��ن��ي��ات " ال��رت��ي��ب ال��زم��ن��ي " 

)Temporal Order ( يف اخلطاب احلواري : 

 يظهر فيها : اال�سرجاع )Analepse ( واال�ستباق 

)Prolepse (، ويعتربان – يف الق�سة احلديثة – 

جزًءا اأ�سا�سًيا من الت�سكيل الفني للبناء الق�س�سي، 

مما  الزمنية، 
 )14(

ال�رسدية  املفارقة  حت�سل  حيث 

يوؤدي اإىل " توقف ا�سر�سال احلكي املتنامي، وتف�سح 

واالإياب على حمور  الذهاب  نوٍع من  اأمام  املجال 

 ". الق�سة  التي و�سلتها  النقطة  انطالًقا من  ال�رسد 

 وما حمور ال�رسد اإال ت�سارٌك بني ال�رسد واحلوار، 
)15(

احلواري،  واخلطاب  ال�رسدية  املقاطع  بني  وتناوٌب 

ودمٌج بينهما . فهما مبثابة الكتلة الواحدة واجل�سد 

 .
)16(

الواحد - با�ستنطاق الدرا�سات ال�رسدية - 

)Analepse ) )17 ) اأ ( ال�ضرتجاع(

 )  Analepse  (  " اال�سرتجاع   " تقنية  اأن  جند   

العمانية  للق�سة  احل���واري  اخلطاب  يف  ح��ا���رشٌة 

توجد  التي  التقنية  تلك   : منها  واأق�سد  الق�سرية، 

يف  وقع  ما  باإحلاٍح  طالبًة  احل��واري  اخلطاب  يف 

املا�سي، وما علق يف الذاكرة من اأحداٍث . واأدرك اأن 

هذا الطلب امللح – لهذه التقنية اال�سرتجاعية - مل 

يكن عبًثا يف اخلطاب احلواري، بل جاءت لوظيفٍة 

 . 
)18(

فنيٍة و�رشورٍة من �رشورياته 

 فحينما ننظر اإىل ق�س�س ال�سبعينيات والثمانينيات، 

جند اأن القا�س العماين ي�ستح�رش تقنية اال�سرتجاع، 

 " الق�س�سية  جمموعته  يف  الطائي  عبداهلل  فهذا 

ا دار بني حمد و خلفان : 
ً
املغلغل " اأورد حوار

يا  �سعبك  هم  حتمل  اأن��ت   : م��رًة  حمد  له  قال   -  "
خلفان . 

اأن كنت يف  اأنت علمتني ذلك منذ   - نعم يا حمد، 

تطعمني  واأن��ت  امل�سائي،  االإع��دادي  االأول  ال�سف 

املغلغل،  يل  ف�رشت  احلبيب،  وطننا  هو  عمان،  هم 
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وجعلتني اأ�سل اإىل احلقيقة الكربى .

ا لك يا خلفان، فال تلمني على حزين، اإن هذا 
ً
 - �سكر

 باالأمل ... االأمل اأن املغلغل مغلغٌل .
ٌ
احلزن ممزوج

ا ... لي�س 
ً
 - اإنني اأملح تف�سري هذا املعنى، اأملحه قريب

ياأخذ  من  ال�سعب  لهذا  اهلل  يقي�س  اأن  بد  ال  ببعيٍد، 

 بالدالئل يا حمد . 
ٌ
بيده، تاريخنا مليء

الربتغال،  �سٌك، جاءنا  ذلك  اأجل ما يف   -  

فاأنقذنا نا�رش بن مر�سد، طغوا وبغوا ؛ ولكن اهلل قدر  

وقدر، فاأتى نا�رش، وتبعه �سلطان و�سيف . 

احلاكم  واأ�سبح  الفر�س،  بالدنا  واحتل   -  

�سعيد،  بن  اأحمد  لنا  اهلل  فقي�س  ت�رشفهم،  حتت 

 
واإنني لعلى ثقٍة باأن الطاغية زائٌل ..." )19(

 فالطائي وظف تقنية اال�سرتجاع يف خطاٍب حوارٍي 

بني فيه حقبًة من ما�سي هذا الوطن احلبيب، وكاأنه 

كان  وقٍت  ففي   ،
)20(

اأحداثه  ويوثق  الواقع  ي�سجل 

ينمو  وهو  "خلفان"  م�سرية  يعي�س   
)21(

ال�رشد  زمن 

وياأخذ بقدر ما يتقبل فكره من ف�سول حياة عمان 

احلبيبة يف اخلم�سينيات، وما ي�سعر به من اأمٍل خالط 

حياته، فهو زمٌن يعي�س حا�رش حياة ال�سخ�سية وما 

يختلجها من اأحا�سي�س وم�ساعر، جاء زمن اخلطاب 

احلواري ليلتفت اإىل املا�سي وي�سرتجعه بتفا�سيله 

االإع��دادي  االأول  ال�سف  يف  كان  اأن  فمنذ  الدقيقة، 

العماين  التاريخ  درا�سته ملادة  اأثناء  امل�سائي ويف 

ال�سامد  ال�سعب  لهذا  م�ست  اأحداًثا  بينت  التي   
)22(

مببادئه . فح�سلت مفارقٌة �رشديٌة زمنيٌة باخلطاب 

حدثت  وقائع  ا�ستعادت  مفارقٌة  اإنها   ،
)23(

احلواري 

يتوقف  التي  اللحظة   "  : اأي  ؛  الراهنة  اللحظة  قبل 

ليدع  ؛  االأح���داث  من  مل�ساٍق  الزمني  الق�س  فيها 

. 
النطاق لعملية اال�سرتجاع " )24(

 externs ( ا
ً
ا خارجي

ً
 هذا اال�سرتجاع كان ا�سرتجاع

زمن  الأن  ؛   
)25(

 - جينيت  ج��ريار  روؤي��ة  ح�سب   -  )

اخلطاب احلواري تناول اأحداًثا وتفا�سيل اأ�سبق عن 

 )  Amplitude  ( زمن ال�رشد احلكائي، �سعةً 

. 
)26(

 )  Reach ( ومًدى

ا 
ً
ح�سور جند  الت�سعينيات،  ق�س�س  نتاأمل  وعندما   

بدر   " العماين  القا�س  فهذا  اال���س��رتج��اع،  لتقنية 

يف   " جميٍل  حلٍم  جتليات   " ق�سة  وعرب   ،" ال�سيدي 

ا 
ً
جمموعته الق�س�سية " اأ�رشعة ال�سوء "، يورد حوار

ا بني �سخ�سيتي الق�سة " خالد و نا�رش " :
ً
ا�سرتجاعي

"... وبعد �سمٍت طويٍل قال خالد :
 جميلٌة يف اأبو ظبي، وقتئٍذ كان 

ٌ
- كم كانت لنا اأيام

الق�سم الداخلي ميوج مبختلف اجلن�سيات من االأقطار 

العربية .. حيث �سكل نواة تفاعٌل وتعا�سٌد .. جتمعنا 

املودة واملحبة .. واالألفة . " 

 " اأن  اإىل  مواقف،  و  اأحداًثا  ي�سرتجع  اأن  له  بدا  ثم   

قال نا�رش : 

يف  ا 
ً
�سغري طفاًل  كنت  امل�سهود،  اليوم  ذلك  يف   -

ال�سف الثاين االإابتدائي .. �سمعت خايل يناديني من 

وراء ال�سف حيث عمت الفو�سى املدر�سة .. �سحبني 

وجدت  حيث  البيت،  اإىل  ومنها  اخل��ارج،  اإىل  خايل 

حتى  دخلت  اإن  ما   .. قلقٌة  وه��ي  بانتظاري  اأم��ي 

 
احت�سنتني يف م�سهٍد مليٍئ باحلنان .. "  )27(

اأحدث  احل��واري  اخلطاب  زمن  يف  اال�سرتجاع  اإن   

ال�رشد كان متفاعاًل مع  ال�رشد، الأن  ا يف زمن 
ً
ك�رش

ب�سغٍف،  لنا�رش  ي�ستمع  خالد   " اإذ  احلا�رش،  زمن 

اأحد  كوجه  اأ�سبح  وجهه   .. عليه  يخيم  وال��ذه��ول 

 
ا من جراء التعب واالرهاق .." )28(

ً
الفالحني، متجهم

زمنيًة  بلبلًة  اأن يحدث  احلواري  فا�ستطاع اخلطاب 

اإىل املا�سي، ي�ستدعي  ؛ ليعود    
)29(

ومفارقًة ذاتيًة 

من خالله زمًنا قبل زمن ال�رشد  يبني جمال االأيام 

تقارب  ترى  وهي  الب�رشية  النف�س  اإليها  حتن  التي 

القلوب وروعة التعامل فيما بينها، وكاأن النف�س - 

بهذا اال�سرتجاع اخلارجي - تعيد قوتها و�سكينتها 

خالٌد  فهذا  وامل�سطرب،  املحري  احلا�رش  لتعي�س 

يحاور نا�رش قائاًل : 

دعاك اإىل نب�س ذكرياتك يا نا�رش ؟!  الذي  " – ما 
هل هي تلك الفتاة ال�سبيهة بطفول ..؟ 

- ال اأدري .. ال اأدري .. يف هذه االأيام ت�سكنني حالٌة 

اأن  العبث  باأنه من  اأ�سعر   .. اإىل املا�سي  العودة  من 

اأن�ساه .. " ) 30 (

قد   - الق�سة  يف   - اال�سرتجاعي  امل��دى  كان  لذا   
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و�سل اإىل زمن الطفولة، و�سعته قد اأخذت �سفحاتها 

نا�رش   و  خالد  بني  �سيٍق  حواٍر  يف  بكاملها،  الت�سع 

���رشدي��ٍة يكمل اخل��ط��اب احل���واري  ت��دخ��الٍت  م��ع 

منوها، ك�سف اال�سرتجاع - بهذه ال�سعة -  ما�سي 

ال�سخ�سيتني ؛ مما يدل على اأثر املا�سي ودوره يف 

تكوين حا�رش ال�سخ�سيتني، وما يعرتيهما من تيٍه 

وقلٍق . 

 - اال�سرتجاع  تقنية  االألفني  ق�س�س  تغفل  ومل   

" وجمموعتها  " حنان املنذري  ا - ، فها هي  اأي�سً

ا 
ً
ا حواري

ً
الق�س�سية " �ستائر م�سدلٌة "، ت�سيغ خطاب

ا يف ق�ستها املعنونة " ماء "، دار احلوار 
ً
ا�سرتجاعي

بني امراأتني قمن بزيارة معالٍج �سعبٍي يلتم�سن منه 

ال�سفاء - بعد اهلل -، فحتى ياأتي وقت دخولهن على 

املعالج :

" اأردفت اأ�ساألها : 
- اأهي زيارتك االأوىل ملنزل هذا املبارك ؟

ردت واأناملها تداعب �سفتي ر�سيعها وتناغيه : 

اأن  فما  والع�رشين،  اخلام�سة  زيارتي  هي  بل   -

باإح�ساره  ن�سارع  حتى  البيت  يف  اأح��ٌد  مير�س 

ليعاينه هذا الرجل ال�سالح . 

تنهدت بح�رشٍة، ثم اأردفت : 

اأ�سد   
ٌ
القرية معالج - قبل مدٍة، كان يقطن يف هذه 

ا، ال ي�ستغرق عالجك على يديه 
ً

منه حنكًة و�سالح

 
ٌ
�سوى �ساعٍة تخرجني بعدها وكاأن مل مي�س�سك �سوء

ا�سمك  عن  تكلميه  اأن  قبل  يخربك  حياتك،  ط��وال 

وا�سم والدتك ومن اأين جئت ومن هم اأعداوؤك وكيف 

يف  واخليبة  احلظ  ���رشوب  وعن  حياتك  �ستم�سي 

ا 
ً
م�ستقبلك وحا�رش اأيامك . كنا يا اأختي ال نحمل هم

ا 
ً
الأي �سيٍء ي�سيبنا الأننا نعلم اأن هناك رجاًل عظيم

يقف اإىل جوارنا وميد اإلينا يد العون وقت احلاجة .. 

فكان النا�س يفدون اإليه زرافاٍت من كل فٍج عميٍق، 

وهم متيقنون بنيل ال�سفاء على يديه املباركتني . 

اأطرقت واأردفت بحزٍن : 

مل  ما  حدث  فلقد  اأختي  يا  طوياًل  النعم  تدوم  ال   -

يكن باحل�سبان .. 

رفعت راأ�سها ثانيًة وا�سرت�سلت بانفعاٍل :

- حني قررت اللعينة زوجته باأن تودي بحياته ! 

- �ساألتها بده�سٍة : وكيف ذلك ؟ 

فجر  يف  فمات  الد�سم  يف  ال�سم  له  د�ست   : ردت   -

يوٍم كئيٍب بعد اأن �سلى �سالة الفجر وبعدما تناول 

وجبة اإفطاره االأخرية!  ... " )31 (

اأحيت  احلواري  اخلطاب  يف  اال�سرتجاع  تقنية  اإن   

، ا�ستطاعت " حنان 
) 32(

ق�سًة اأخرى يف الق�سة االأم 

املنذري " اأن جتري على اإثرها مقارنًة بني املعالج 

به  يتميز  م��ا  وتبني  ال��الح��ق،  واملعالج  ال�سابق 

املعالج ال�سابق، من خالل �سخ�سيٍة تروي الق�سة - 

يف اخلطاب احلواري - كانت حا�رشًة  يف الق�سة 

خطابها  يف    " املتكلم  �سمري   " وظفت  وقد  االأم، 

االأح��داث  لتلك  �سهودها  على  لتدلل  اال�سرتجاعي، 

. هذا،  االآين  املعالج  وتعلل وجودها عند  املا�سية، 

املفهومة   - ا 
ً
زمني حمددة  تكن  مل  املدة  اأن  ورغم 

ندرك  اأننا  " – اإال  مدٍة  "قبل   : ال�سخ�سية  قول  من 

حل�سور  ا 
ً
نظر ؛  ا 

ً
ن�سبي القريب  اال�سرتجاعي  املدى 

ال�سخ�سية احلالية يف االأحداث املا�سية، وبذلك مل 

تطل �سعة اال�سرتجاع، فقد كانت ق�سريًة ؛ لتتنا�سب 

ة  ع�رش  اثنتي  من  مكونٌة  فالق�سة  مداها،  مع  ا 
ً
فني

�سفحًة، وجاء اال�سرتجاع يف �سفحتني .  

 اإن القا�س العماين - وهو يوظف التقنيات ال�رشدية 

 ما ميكنه 
)33(

اال�سرتجاعية - لديه من الوعي الفني 

من ب�سطه يف �سياق عمله، وما يجعله موافًقا ملراد 

ق�سته . 

) Prolepsis ) )34 ( ال�ضتباق ) ب(

 Prolepsis  ( " " اال�ستباق  اأن  يف  اأحٌد  ي�سك  ال   

ا 
ً
ا و توقع

ً
(  يف ال�سيء يحمل يف طياته اأماًل وتطلع

ا، اإنه من حديث النف�س وخيال الذهن ونظرة 
ً
وانتظار

ي�ستبق زمن احلدث احلا�رش  اأن  اإذ ال ميكن  الواقع، 

اإىل زمن احلدث الالحق اإال من خالل هذه القنوات، 

الوعي  عند  يح�سل   - حقيقته  يف   - فاال�ستباق 

بالواقع املعا�س وما ميكن اأن يوؤول اإليه، ومن هنا 

" فعٌل  اال�ستباق  كون  ؛  حديثها  يف  النف�س  تتحرك 
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الذي نبتغي معرفته،  ي�ستدعي املا - بعد والغائب 

... من هذه الناحية مرتبٌط بالنف�س وزمنها،  وعليه 

)ابن منظوٍر( بالقول ) حديث  اإليه  اأ�سار  الذي  االأمر 

اأي ما ت�ستبقه الذات معرفًة قبل  ؛  النف�س وتوقعه ( 

 يفتح 
)36(

 وهذا يتطلب خيااًل 
) 35( "  . اأن تتيقن منه 

الق�سة  زمن  وت�سكيل  اإنتاج  اإعادة  يف  رحبًة  اآفاًقا 

ي�سفي  فهو   ،
)  37(

خا�سة  احلواري  واخلطاب  عامًة 

الراهنة  اللحظة  فري�سل  الكالم،  �سياق  على  اأث��ره 

يوؤمن  مما  ؛  املرتقبة  املنتظرة  اللحظة  اإىل  الراكدة 

ا يبني البعد اجلمايل للزمن 
ً
للت�سويق واالإثارة ن�سيب

اال�ستباقي .

؛  العماين  القا�س  اإليها  الزمنية ولج  التقنية   وهذه 

ليفتح لنف�سه ومتلقيه معرفة " املزيد عن امل�ستقبل 

املجهول واملطلق، يريد اأن ي�سبق الزمن، يرمي اإىل 

، لذا مل�س د.�سرب املو�سوي 
معرفة علة هذا الكون " )38 (

ا مب�ستقبٍل جديٍد 
ً
" يف معظم الق�س�س اأن هناك حلم

يحمل اخلري يف طياته، وهذه الروؤية عرب عنها اأكرث 

 اإال اأننا نلحظ - من خالل 
من قا�ٍس عمايٍن . " )39 (

الورود  قليلة  التقنية  هذه  اأن   - والتق�سي  البحث 

يف اخلطاب احلواري - يف الق�س�س الق�سرية حمل 

يرجع  وقد  اال�سرتجاع،  بتقنية  مقارنًة   - الدرا�سة 

واعيٍة  للواقع  التقنية من نظرٍة  تتطلبه  اإىل ما  ذلك 

للتطلع  بخياٍل  مدعمًة  وا�سحٍة،  للم�ستقبل  واأفكاٍر 

قادٍر . فهي عمليٌة معقدٌة اأكرث من �سابقتها. 

ق�س�س  يف  ا 
ً
ح�����س��ور لها  اأن  جن��د  ذل���ك،  ورغ���م   

 – الع�رشين  القرن  من  والثمانينيات  ال�سبعينيات 

كالقا�س العماين  " عبداهلل حممد الطائي "  ؛ اإذ يربز 

تقنية " اال�ستباق " يف خطابه احلواري الوطني - 

وهو ي�ستبق زمن احلا�رش بزمٍن يتطلع اإىل غٍد م�رشٍق 

 "، فقد جاء فيها 
) 8 (

لعمان - بق�سة " املغلغل رقم 

على ل�سان والٍد خرب احلياة يقول لولده  :  

اإىل  واأنا ح�سب م�سايرتي للزمن �ست�سري عمان   ...  "
يف  ظهر  قد  النفط  اأن  ول��دي  يا  تن�س  ال   . االأح�سن 

واأفكاٍر  ياأتي بحاكٍم جديٍد  ا 
ً
دائم النفط  واأن  عمان، 

جديدٍة وتطوٍر جديٍد، ...، ... كلما بداأ ا�ستخراج النفط 

بداأ التغيري متهيًدا للتطور، اإنها اإرادة اهلل يا ولدي . 

  
)40( "

 اإنها حلظٌة ك�رش فيها اخلطاب احلواري زمن ال�رشد 

؛ ليعلن عن زمٍن قادٍم، اإنه زمن التغيري الذي �سيطراأ  

على هذه االأر�س، بناه الوالد على خربته يف احلياة 

م�سايرتي  ح�سب  واأن��ا   " املعا�س  بالواقع  ووعيه 

 " ا وروؤيًة وا�سحًة 
ً
"، وهذا الوعي يحمل فكر للزمن 

واأفكاٍر جديدٍة  ياأتي بحاكٍم جديٍد  ا 
ً
النفط دائم واأن 

بنى عليه  الذي  فن�سج بخياله -  " ؛  وتطوٍر جديٍد  

الزمن  دائرة  من  خرج  زمًنا   - ال�سابقة  املعطيات 

 "  : " عندما قال  " اال�ستباق  اإنه زمن   ،
)41(

احلا�رش 

" اإنها  "، وقرنها باإرادٍة  اإىل االأح�سن  �ست�سري عمان 

اإرادة اهلل يا ولدي . " ولذا احتاج اإىل اأن يكون مدى 

و�سنواٍت  �سنواٍت  ا�ستغرق   ،
)42(

ا 
ً
ن�سبي بعيًدا  حتقيقه 

اإليها  امل�سار  العمانية  النه�سة  عمر  من  و�سنواٍت 

لتعلن  القا�س   
)43(

" وظفها  " اال�ستباق  تقنية  اإن   .

اإىل  التغيري  ب�رشى  اإنها  ؛  العماين  لل�سعب  الب�رشى 

االأف�سل واالأح�سن . 

 و�سعى القا�س يف الت�سعينيات من القرن الع�رشين 

من توظيف هذه التقنية ؛ بل حمل اأفكار �سخ�سياته 

هوؤالء  ومن  فيها،  امل�ستقبلية  وروؤيتها  وخياالتها 

القا�سني : " بدر ال�سيدي " يف جمموعته الق�س�سية 

عنوان  بذات  ق�سٍة  يف  جاء  اإذ   ،" ال�سوء  اأ�رشعة   "
 
ٌ
حواري  

ٌ
خطاب منها،  الثالث  اجلزء  يف  املجموعة، 

بني �سخ�سيتي الق�سة : مرزوٍق و را�سٍد 

 " قال مرزوٌق : 

- ولكن . اأنت تعرف اأن رحالت النوخذة تطول، وال 

اأربعة  لها  تاأخذ  �سفرٍة  وكل   .. معلومًة  جهًة  يق�سد 

اأ�سهٍر وممكن تزيد .. املهم اأين �ساأكلم النوخذة .. لكن 

ما اأدري اإىل اأين اجتاهه .

قال را�سد : الهند – ال�سند – املهم اأ�سافر . 
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االأم��ري  دو�ستويف�سكي،  اأب��ل��ه  ��ق��ارن 
رُ
ي م��ا  غالبا 

الكفاية  فيه  مبا  �سهل  وهذا  ي�سوع.  ميت�سكني، مع 

اأحد  اأي  مع  امل�سيح  تقارن  اأن  ت�ستطيع  به.  للقيام 

تاأثر باإحدى احلقائق ال�سحرية، ذلك ال�سخ�س الذي 

والذي  املعا�سة،  احلياة  عن  تفكريه  يف�سل  يعد  مل 

الأجل ذلك جتده يعزل نف�سه عن الو�سط الذي يحيط 

به وي�سبح خ�سما لكل �سيء. من جانب اآخر، تبدو 

املقارنة بني ميت�سكني وي�سوع غري منا�سبة متاما 

ميت�سكني  يف  واحدة  �سمة  فقط  هناك  يل.  بالن�سبة 

اأال  �سك،  بال  مهمة  �سمة  وه��ي  ي�سوع،  من  تقرتب 

وهي ِعفته اخلجولة. اإن خوفه املتواري من اجلن�س 

ي�سوع  بها  يرغب  اأن  ميكن  ال  �سمة  عدرُ 
رُ
ي والتكاثر  

هي  التي  ال�سمة  االأناجيل،  ي�سوع  "التاريخي"، 
تلك  يف  حتى  املهملة  وغري  عامله  من  جزء  بجالء 

.
ال�سورة ال�سطحية لي�سوع "رينان")1(

ولكنه �سيء يثري الغرابة -  على الرغم من تعاطفي 

مت�سكني  امل�ستمرة بني  املقارنة  لهذه  ال�سئيل 

ترتبطان  اأي�سا  ال�سورتني  اأرى  اأين  – ذلك  وي�سوع 

البع�س. لقد حدث ذلك يل  اإىل بع�سهما  ال �سعوريا 

موؤخرا فقط وبالتما�س مع �سيء �سغري. عندما كنت 

اأول فكرة  اأن  اأدركت  االأيام  اأحد  ب�"االأبله" يف  اأفكر 

عنه كانت دائما تبدو بالكاد �سئيلة. اأراه دائما يف 

غري  خا�س  ثانوي  م�سهد  يف  بخيايل  وم�سة  اأول 

مهم يف حد ذاته. ولدي نف�س التجربة مع املرُخِل�س.  

ذلك اأنه كلما كانت هناك م�ساركة ت�ستدعي �سورة 

اإىل  "ي�سوع"، ال يقفز  اأ�سمع كلمة  اأو  اأرى  اأو  ي�سوع  

يف  اأو  الربية  يف  اأو  ال�سليب  يف  ي�سوع  اأوال  ذهني 

االأموات،  بعث من بني 
رُ
ي اأو ي�سوع وهو  عمل معجز، 

يتذوق  وهو   ،
)2(

اجلثمانية حديقة  يف   ي�سوع  واإمنا 

بعواءات  تتمزق  وروح��ه  الوحدة،   من  كاأ�ٍس  اآخ��ر 

مت�ساعدة.  والدة  واإع���ادة  احل��دوث  و�سيك  م��وت 

يحتاج  اآخر مل�سة، كطفل  يبدو حلوارييه، يف  وكما 

عن  اإن�ساين،  وقرب  قليل  دفء  عن  باحث  لل�سِكينة، 

وهٍم هادئ عابر يف خ�سم تلك الوحدة فاقدة االأمل 

اجلدير،  بيرت  كلهم،  النائمون!  حواريوه  - هناك 

النا�س الطيبني، والذي  الو�سيم - كل هوؤالء  يوحنا 

الأجلهم مرة تلو مرة، عن ق�سد وحمبة، خدع نف�سه، 

من  جزء  االأقل  على  اأفكاره،  �سارك  الأجلهم  والذي 

لو  كما  يفهموه،  اأن  ميكن  اأنهم  لو  كما    - اأفكاره 

اإىل  اأفكاره  اإي�سال  جلية  كحقيقة  ممكنا  كان  اأنه 

هوؤالء النا�س، الإيقاظ بع�س االهتزازات ذات ال�سلة 

بها، �سيء من هذا القبيل، �سيء مثل عالقة وطيدة. 

واالآن، ويف حلظة من العذاب الذي ال يطاق، التفت 

اإىل اأ�سحابه، الوحيدين الذي لديه، وهو االآن اإن�سان 

منهم  ب�سدة يقرتب  تاأمل  املرُ ذلك  و�سمويل،  منفتح 

اأكرث من اأي وقت م�سى. يجد الطماأنينة يف اأي لفتة 

�سخيفة اأو حمقاء اأو ملحة ودودة من جانبهم.  ولكن 

ي�سخرون.  نائمون،  هم  هناك،  لي�سوا  اإنهم  هيهات، 

هرمن ه�ضه 

ترجمة: نا�ضر الكندي*

تاأمالت حول

اأبله دو�صتويف�صكي

مان * كاتب ومرتجم من عرُ



اأ�سفها،  كيف  اأع��رف  ال  الرهيبة،  اللحظة  هذه  اإن 

�سبابي، ومثلما قلت،  ت�سغل ذهني يف مطلع  كانت 

لو فكرت يف ي�سوع، دائما ويف كل ذكرى، فاإن هذه 

اللحظة بالذات تطفو يف ذهني.

ال�سبه حلالة مت�سكني. فلو تاأملت فيه،  اإن هذا كثري 

ذات  حلظة  اأنها  جتد  م�سابهة  بطريقة  االأبله،  اأي 

اأنها  م��رة، اإال  اأول  يل  حتدث  التي  تلك  اأق��ل  اأهمية 

يف نف�س الوقت حلظة ال ت�سدق، عزلة تامة، وحدة 

ماأ�ساوية. امل�سهد يف ذلك امل�ساء يف بافلولف�سك يف 

بيت ليبيدوف، عندما كان االأمري، بعد اأيام قليلة من 

اإ�سابته بال�رشع ويف طور التعايف منه، يف موعد 

فجاأة  دخل  حني  يبان�سني،  عائلة  ِقبل  من  زي��ارة 

تفجر  من  الرغم  والفرح على  البهجة  من  حالة  يف 

والعدمي.  الثوري  ال�سباب  من  حلقة  التوتر داخل 

"ابن  "اإيبوليت" املفوه مع من يبدو ظاهريا  ب�ساأن 

يف  واآخ��رون،  املالكم  اندفاع  مع  بافلي�سيف"3، 

يكون  حينما  دائما  واملنفر  الكريه  امل�سهد  ه��ذا 

مك�سوفني  وال�سائعني  املحدودين  النا�س  ه��وؤالء 

بعري و�رشاوة اإىل �سيطانهم العاجز على الرغم من 

وقوفهم على من�سة م�ساءة بقوة، حيث اأن كل كلمة 

اأثرها  ب�سبب  اأوال  القارئ،  اأملا م�ساعفا على  تلحق 

التي  الوح�سية  ب�سبب  وثانيا  الطيب  مت�سكني  على 

تعري وتلقي العار على املتحدث نف�سه - وهذا هو 

الغريب، وامل�ستحيل ن�سيانه، على الرغم من اأنه لي�س 

هو املقطع املهم اأو اخلا�س يف الرواية الذي اأعنيه. 

دنيويني  اأن��ا���س��ا  جت��د  ذو القطبني،  املجتمع  يف 

اأنيقني، الغني، القوي واملحافظ، ويف القطب االآخر 

جتد ال�سباب ال�رش�س الذي ال يرحم، والذي ال يعرف 

قا�س،  ب�سكٍل  للتقاليد،  والكراهية  التمرد  عدا  �سيئا 

ثقافتهم  لكل  عقل 
رُ
ي ال  بغباء  ومتوح�س،  وفاجر، 

االأم��ري،  املجموعتني  هاتني  بني  ويقف  النظرية.  

باهتمام  اجلانبني  من  راقبًا 
رُ
م مك�سوفًا،  وحيداً، 

وانتباه �سديدين. وكيف ينتهي هذا املوقف؟ ينتهي 

اإذ بالرغم من االأخطاء التي ارتكبها  مع ميت�سكني، 

اأثناء ال�سخب، فاإنه يت�رشف بال�سبط وفقا للطفه، 

ال  ما  بابت�سامه  يتقبل  الطفولية،  طبيعته  اأدب��ه، 

املخجلة،  االأح��ادي��ث  على  بذاتيه  يجيب  ��ط��اق، 
رُ
ي

خطاأ  كل  عن  ويبحث  خطاأ  كل  افرتا�س  يف  يرغب 

يف نف�سه - وف�سله الكلي يف ذلك يكمن يف النتيجة 

القطب  اأو  االأول  القطب  من  لي�س  حتقر بها، 
رُ
ي التي 

بالعك�س،  الكهولة اأو  �سد  بال�سباب  لي�س  االآخ��ر، 

دا�س  لقد  �سده،  ينقلب  الكل  كليهما!  بكليهما،  لكن 

اأغلب  التغا�سي عن  اأ�سبع اجلميع، ولوهلة مت  على 

املعار�سات االجتماعية املتطرفة يف العمر ووجهة 

النظر. كلها اجتمعت يف �سيء واحد واأداروا ظهورهم 

باحتقار وغ�سب على �سخ�س واحد بينهم، على هذا 

النقي.

النا�س  االأبله م�ستحيال يف عامل  الذي جعل هذا  ما 

االآخرين؟ ملاذا ال يفهمه اأحد؟ على الرغم اأن اجلميع 

كيا�سته  يجد  معظمهم  اأن  اإال  م��ا،  بطريقة  يحبه 

ال�سحر  رجل  يزه، 
رُ

مي الذي  ما  مثاليًا!   اأم��راً  وعطفه 

العاديني؟ ملاذا هم على  النا�س  االآخرين،  هذا، عن 

ال  ذل��ك،  يفعلوا  اأن  يجب  مل��اذا  رف�سه؟  يف  �سواب 

حمالة؟ ملاذا مت�سي االأ�سياء معه مثلما حدثت مع 

ي�سوع؟ ذلك الذي مت نبذه يف النهاية لي�س فقط من 

ِقبل العامل، ولكن من ِقبل كل حوارييه اأي�سا؟

التفكري خمتلفة  االأبله يف  اأن طريقة  اإىل  يعود ذلك 

عقالنية  اأقل  بطريقة  يفكر  الأنه  لي�س  االآخرين.  عن 

اأو اأكرث طفولية من غريه - كال.  اإنها طريقة تفكريه 

املحرتم  االأبله  ه��ذا  اإن  "�سحرية".  اأ�سميها  التي 

االآخرين  تفكري  طريقة  وينكر  نهائيا،  احلياة  ينكر 

خمتلفة  واقعيته  اإن  وال��واق��ع.  العامل  و�سعورهم، 

اأمام عينيه  واقعيتهم  ولي�ست  واقعيتهم.  متاما عن 

متاما  جديد  لواقع  وروؤيته  ومطالبته  ظل،  �سوى 

يجعله مبنزلة عدوهم.

املال،  القوة،  ميلكون  الأنهم  عنهم  االأبله  يختلف  ال 

ال  هو  املتماثلة، بينما  والقيم  املن�سب،  العائلة، 

املادة.  ميثلون  وهم  الروح  ميثل  الأنه  ولي�س  ميلك. 

اأو اأيا كان يريد اأن ي�سيغه. لي�ست هذه هي الق�سية.  

يعلم  وهو  اأي�سا.  االأبله  عند  امل��ادي  العامل  يوجد 

نزوى العدد 101 يناير 2020

270



تناولها  واإن  حتى  االأ���س��ي��اء  ه��ذه  اأهمية  م�سبقا 

اأحد  ومثاليته،  رغبته،  يف  قيم 
رُ
ي وال  اأق��ل.  بجدية 

مبا  العامل  بهذا  ي�سحي  الذي  الهندو�سيني،  الزهاد 

والثقة  ذاته،  الروحي  امل�سمون  الأجل  تبدو حقائق 

باأن هذا وحده هو احلقيقي.

كال، بالن�سبة للمعاملة باملثل بني الطبيعة والروح، 

حول تفاعلهما ال�رشوري، �سيكون ميت�سكني قادراً 

اأما بالن�سبة  االآخرين.  اإىل تفاهم مع  الو�سول  على 

لهذين  املت�ساوية  التعاي�س، وال�سالحية  فاإن  لهم 

العاملني هما مو�سوع مبداأ وفكرة، وهما بالن�سبة له 

حياة وواقع! جلعل هذا اأكرث و�سوحا، دعونا نحاول 

طرحه بطريقة خمتلفة نوعا ما.  يختلف ميت�سكني 

عن االآخرين الأنه اأبله وم�رشوع، ويف الوقت نف�سه 

واأكرث  اأكرث قربًا  عالقات  لديه  جدا،  ذكي  �سخ�س 

مبا�رشة مع الالوعي منهم.  بالن�سبة له، تعد اأق�سى 

العلوي  التفًتح  من  الثانية  ن�سف  تلك  هي  جتربة 

القدرة  تلك  قليلة،  م��رات  خربها  التي  والب�سرية 

ال�سحرية للحظة، لوم�سة من حلظة، القادرة على اأن 

تكون كل �سيء، املتعاطفة مع كل �سيء، التي تفهم 

وتقبل كل �سيء يف العامل. هناك يكمن جوهر كيانه. 

فهو مل يدر�س ومل يقبل احلكمة ال�سحرية وال�سوفية، 

فهي  كانت  )اإذا  ولكنه  بها،  يعجب  ومل  يقراأها  ومل 

لديه  تكن  مل  اختربها بالفعل.  جداً(  نادرة  حاالت 

فقط اأفكار وغرائز رائعة، ولكنه وقف اأكرث من مرة 

اأن  اإذ  �سيء،  كل  قبول  يتم  حيث  ال�سحر  عتبة  على 

الفكرة بعيدة املنال لي�ست حقيقة فح�سب، بل حتى 

نقي�ستها اأي�سا.

والذي  االإن�سان،  هذا  ب�ساأن  املخيف  ال�سيء  هو  هذا 

يخ�ساه االآخرون بحق. اإن هذا االأبله ال يقف وحيدا 

القليل  هناك  زال  ما  �سده.  كله  العامل  ولي�س  كليا، 

هِددون 
رُ
هددون جدا وي

رُ
من النا�س، �سديدو االرتياب، م

من  كثري  يف  عاطفيا  يفهمهم  وال��ذي��ن  غ��ريه��م، 

 
ٌ
االأحيان: مثل "روخوزين ان�ستازيا". كما اأنه مفهوم

ال��ربيء،  ه��و،  والهي�سترييني،  املجرمني  قبل  من 

الطفل املهذب! لكن هذا الطفل، يا اإلهي، لي�س مهذبا 

غري  ح��ال  كل  على  لي�ست  براءته  اإن  يبدو.  مثلما 

�سارة، والنا�س يخ�سونه.

اأحيان  يف  قريب  �سابقا،  ذك��رت  مثلما  االأبله،  اإن 

كثرية من اخلط الفا�سل حيث يتم النظر اإىل كل فكرة 

ونقي�ستها على اأنهما �سائبتان. ذلك هو، لديه يقني 

اأنه ال فكرة، ال قانون، ال �سخ�سية وال نظام يوجد 

على اأنه �سحيح و�سواب اإال من قطب واحد. اأيا من 

كان ي�سعر، ولو للحظة واحدة، اأن الروح والطبيعة، 

فاإن  للمقاي�سة،  قابالن  �سيئان  هما  وال�رش  اخلري 

النظام.  اأ�سكال  لكل  االأخطر  للعدو  �سيعر�سه  ذلك 

حيث يوجد القطب امل�ساد، هناك تبداأ الفو�سى.

اإىل  الالوعي،  اإىل  ت��وؤدي  التي  التفكري  طريقة  اإن 

يف  الب�رشي.  التنظيم  اأ�سكال  كل  تدمر  الفو�سى، 

فقط  يقول  اأن��ه  لالأبله  اأح��ده��م  يقول  م��ا،  ح��دي��ٍث 

للرثاء.  يبعث  �سيء  وه��و  اأك��رث،  �سيء  ال  احلقيقة، 

وهذا هو احلال. كل �سيء �سحيح، " نعم" ممكن اأن 

تقال الأي �سيء. بينما جللب النظام للعامل، المتالك 

اأهداف، لعمل قانون ممكن، جمتمع، موؤ�س�سة، ثقافة، 

اأخالق، فاإن "ال" يجب اأن ت�ساف اإىل "نعم"، يجب 

تق�سيم العامل اإىل اأ�سداد، اإىل خري و�رش.

يف  تقع  اإن�سان  ثقافة  عيون  يف  حقيقة  اأرف��ع  اإن 

مباح  و���رش،  خري  وظ��الم،  ن��ور  اإىل  العامل  تق�سيم 

هي  ذل��ك،  مع  مليت�سكن،  حقيقة  واأرف���ع  وحم��رم.  

التجربة ال�سحرية النعكا�س جميع القواعد املرُحكمة، 

االأبله،  اإن  القطبني.  كال  لوجود  املت�ساوي  التربير 

نظام  اإىل  يقود  املنطقية،  نهايتهما  يف  بتفكريه 

اأمومي لالوعي واإبادة الثقافة. اإنه ال يك�رش طاوالت 

يف  مكتوبة  اأ�سدادها  ويظهر  يقلبها  بل  القانون، 

الظهر.

املخيف،  دِمر،  املرُ النظام،  عدو  هذا  اأن  حلقيقة  اإنها 

يظهر لكن لي�س يف هيئة جمرم بل كاإن�سان خجول، 

حمبوب مليء بالطفولة وال�سحر، رجل طيب القلب، 

هذا  �رش   يكمن  هنا  و  للخري،  حمب  ل��ذات��ه،  ناكر 

جعل  اأكرث عمقا،  نظر  وجهة  من  املريع.   الكتاب 
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مري�سا،  رجال  ال�سخ�سية  هذه  من  دو�ستويف�سكي 

اجلديد  للم�ستقبل  املمثلني  جميع  اإن  م�رشوعا. 

رددي الفو�سى، هم عند 
رُ
املرعب واملجهول، جميع م

لال�سمئزاز،  دو�ستويف�سكي جمرد مر�سى، ومثريون 

"انا�ستازيا"،  "روغوزين"،  باالأعباء.  ثقلون 
رُ
وم

يتم  جميعهم  االأرب��ع��ة،  كرامازوف"  "اآل  والحقا 

كهيئات  امل�سار،  عن  خرجوا  اأنهم  على  ت�سويرهم 

ذلك  كل  ن�سعر يف  اأننا  اإال  ا�ستثنائي،  ب�سكل  غريبة 

الرهبة  تلك  من  �سيئا  العقلي  واملر�س  االنحراف 

اأنهم مدينون  فيها  االآ�سيويون  يعتقد  التي  املقد�سة 

ملجنون.

وم�سريي، هو  وم��ه��م  وغ��ري��ب،  هو ملحوظ  م��ا 

اأن���ه ك��ان��ت ه��ن��اك، يف م��ك��ان م��ا يف رو���س��ي��ا يف 

ع�رش،  التا�سع  القرن  من  وال�ستينيات  اخلم�سينيات 

وخلقت  االأوه���ام  ه��ذه  لديها  م�رشوعة  عبقرية 

الكتب  اأن هذه  املهم هو  وال�سيء  ال�سخ�سيات.  هذه 

اأهمية  ذات  تنبوؤية  اأعمااًل  عقود  لثالثة  اأ�سبحت 

هو  الغريب  وال�سيء  اأوروب��ا.  يف  لل�سباب  متزايدة 

وبلهاء  وهي�سترييي  جمرمي  وجوه  اإىل  ننظر  اأننا 

وجوه  عن  متاما  خمتلفة  بطريقة  دو�ستويف�سكي 

اأو احلمقى يف روايات م�سهورة  املجرمني االآخرين 

نفهمها  التي  دو�ستويف�سكي  �سخ�سيات  اأخ���رى، 

ونحبها على نحو غريب لدرجة اأننا يجب اأن ن�سعر 

يف اأنف�سنا بنوع من االرتباط بهوؤالء النا�س.

اأق��ل  ب��درج��ة  حتى  اأو  ح��ادث  اإىل  ذل��ك  يعود  وال 

للعنا�رش اخلارجية واالأدبية يف عمل دو�ستويف�سكي. 

ومهما كانت �سفاته حمرية - عليك فقط اأن تتاأمل 

رفيع  متطور  نف�س  بعلم  دو�ستويف�سكي  يتنباأ  كيف 

عن  كتعبري  بعمله  نعجب  ال  فنحن  ل��الوع��ي - 

لعامٍل  فني  كتمثيل  اأو  واملهارة  العميقة  الب�سرية 

كمراآة  نبوءة  نعتربها  ما  بقدر  لدينا،  ماألوف  ما 

ب�سكل  �سهدناها  التي  والفو�سى  لالنحالل  �سابقة 

مفتوح يف اأوروبا خالل ال�سنوات العديدة املا�سية. 

التي  اخليالية  ال�سخ�سيات  من  العامل  هذا  لي�س يف 

متثل �سورة مل�ستقبل مثايل - ال اأحد ميكن اأن يعتد 

اأمثلة  بذلك. كال، ال نرى ذلك يف ميت�سكني وجميع 

ال�سخ�سيات االأخرى التي �سيتم ن�سخها.  واإمنا ندرك 

عو�سا من ذلك احلتمية التي تقول: "من خالل هذا 

يجب اأن منر، هذا هو م�سرينا".

الذي يظهر  الطريق  اأن  اإال  امل�ستقبل غري موؤكد،  اإن   

هنا ال لب�س فيه. اإنه يعني اإعادة تقييم روحية. وهو 

يوؤدي ويدعو عرب ميت�سكني اإىل التفكري "ال�سحري"، 

وقبول الفو�سى. اإن الدعوة اإىل العودة اإىل اله�سا�سة، 

وراء  وما  احليوان  اإىل  امليوعة،  اإىل  الالوعي،  اإىل 

البقاء  اأجل  من  لي�س  �سيء،  كل  بداية  اإىل  احليوان 

هناك، وال اأن ن�ستحيل حيواًنا اأو وحال بدائيا، ولكن 

لن�ستطيع اأن نعيد توجيه اأنف�سنا، اأن نطارد، يف جذور 

وجودنا، الغرائز املن�سية واإمكانيات التطور، لنكون 

القيام بخلق جديد، والتقييم، وتوزيع  قادرين على 

العامل. ال ميكن الأي برنامج اأن يعلمنا كيف جند هذا 

الطريق، وال ميكن الأي ثورة اأن تفتح االأبواب اأمامه. 

مي�سي  ك��ٌل  وح��ده،  الطريق  بهذه  مي�سي  واح��د  كل 

بنف�سه. �سيتعني على كل منا ملدة �ساعة يف حياته 

اأن يقف على حدود ميت�سكني حيث ميكن اأن تتوقف 

اأن  يجب  منا  واح��د  كل  جديد.  من  وتبداأ  احلقائق 

يكون له حلظة يف جتربته احلياتية داخل نف�سه ذات 

العرافة،  حلظات  يف  ميت�سكني  عا�سه  الذي  ال�سيء 

اللحظات  تلك  نف�سه  دو�ستويف�سكي  اخترب  مثلما 

خرج  االإعدام، ومنها  مع  لوجه  وجهًا  وقف  عندما 

مع حتديقة نبي.

هوام�ص:

عرف باأنه املكان الذي 
رُ
ي القد�س  مبدينة  الزيتون  جبل  يف  ب�ستان   -  1

�سلى فيه ي�سوع يف الليلة ال�سابقة لل�سلب وفقا للعقيدة امل�سيحية.. 

2 - ارن�ست رينان )1892-1823(: موؤرخ وم�ست�رشق ومرتجم وناقد 
تكونيها  �رشوط  اىل  واإعادتها  االأديان  نقد  اإىل  بدعوته  ا�ستهر  فرن�سي، 

التاريخية..  

3 - �سخ�سيات من رواية االأبله.

نزوى العدد 101 يناير 2020

272



نزوى العدد 101 يناير 2020

273

واالنفعال  تماِهي  املرُ بالتفاعل  الكتابة    تت�سف 

يج�سد   ، والواقع،فبو�ساطتها  الكاتب  بني  الهادئ 

واحل�ساري  التاريخي  بال�سياق  العميق   الوعي 

احلارقة  ال���ذات  اأ�سئلة  م��ع  واالن�سجام   ، ال��راه��ن 

،يخو�س �رشاعا من  داخل جمتمع متحول م�ستلب 

حماولة  اأي�سا  عدها  وميكن   ، هويته  حتقيق  اأجل 

ال�ستيعاب وا�ستكناه غور هذه املتغريات، و تعبريا 

تعرب  ما  هذا  ولعل  والعامل.  الذات  جتاه  موقف  عن 

عنه رواية " علبة االأقنعة " التي متثل انعطافة يف 

للمنت  نوعية  واإ�سافة  رفيق  حممد  الروائي  �سرية 

الروائي املغربي. 

ت�سادية   فالرواية ت�سهد على حلظتها التاريخية املرُ

بدايات  منذ  االإن�سان  مل�سار  واملتاأملة   ، الواقع  مع 

 ، مفارقة  حلظة  وهي   ، االأر���س  هذه  على  وج��وده 

مثرية الأ�سئلة تعمق مكابدة الذوات ال�رشدية امل�سكلة 

النواة الرئي�سة للحكاية املوؤطرة لهذا العمل ال�رشدي 

البدايات  �سوؤال  من  تنطلق  التاريخية  فاللحظة    .

اآدم  وقذف  العامل،  خلق  منذ  االإن�سان،  حمنة  حول 

اجلرائم  واالإح��ن،  املحن  عامل  ال�سفلي،  العامل  اإىل 

الباحث عن  االإن�سان  واخلطايا، احلب واحلرب، هذا 

كينونته؛ يف ظل حكايات حتملها كل �سخ�سية من 

�سخ�سيات الرواية، ال�سيء الذي يجعل القارئ يتيه 

املتلقية  للذات  املحفز  الغاوي  ال�رشد  م�سارب  يف 

العوامل  ت�سم  ووقائع،  اأح��داث  متاهات  ول��وج  اإىل 

املتخيلة التي تقول الوجود بلغة احلكي اال�ستعاري 

املمزوجة باإيهامية حقيقة هذه االأحداث. فكل فاعل 

 " لرُ  رُ
ويح واجل�سد،  ال��روح  ت��وازن  عن  يبحث  �رشدي 

حمال اإ�سكاليا يتذبذب بني الواقع واخليال، والوجود 

والتجلي  والغمو�س  واحل�سور،  والغياب  والفناء، 

برمتها  ال�رشدية  العملية  نف�سه، مبا يجعل  االآن  يف 

حم�س بحث اأبدي عن االأنا املفقود " كل هذا يدعونا 

اإىل الولوج اإىل مملكة هذا الن�س املرتع باملفارقات.

(1( علبة البنية الروائية:

بنية �رشدية كال�سيكية؛  ذات  باأنها  الرواية    توهم 

وذلك  الكتابة،  يف  التقليدي  الن�سق  على  تعتمد 

ب�"الكتاب"  امل��ع��ن��ون  اال���س��ت��ه��الل  م��ن  ان��ط��الق��ا 

احلمال الأوجه داللية حتيل اإىل فعل القراءة املت�سم 

باالإن�سات ملحمول الر�سالة.  ر�سالة مواجهة الذات 

اِلأناها، ومن مت دعوة اإىل التنقيب عن االآخر يف هذه 

الذات يقول: " وكلما قراأت الكتاب، نقبت عن الذوات 

تتنا�سل  امل�سنون،  كاحلماأ  األفيتها  ثم  ذات��ك،  يف 

اأ�سجارها كمدد البحر ، ال تنفد كلماتها، وال ت�ستقيم 

جوهرها  يف   ، الكتابة  األي�س  ،وبالتايل  اأعوادها" 

بحث عن الكينونة يف كينونة االآخر؟ �سوؤال يقودنا 

ال�رشدية للرواية بغية اكت�ساف  العوامل  اإىل  الدخول 

�سيقف  الن�س  فقارئ  ال�رشدية،  البنية  خ�سائ�س 

" اأخذت  ذلك  ومبوجب  على �سمة التجديد واالبتداع 

تعلم  مرحلة  من  وتنتقل  تتنوع  الروائية  االأ�سكال 

ال�سنعة اإىل مرحلة الت�سكيل الواعي لوظيفة التقنية 

فاالأزمنة   ، امل�سمونية  على  وامتداداتها  الفنية 

وال�سيغ  امل�سار.  حلزونية   ، متداخلة  اأ�سبحت 

)البانورامية(  اال�ستمالية  اللوحات  عن  ابتعدت 

�ضالح لربيني*

غواية ال�سرد

 ملحمد رفيق
)1( 

يف رواية »علبة الأقنعة«

* �ساعر من املغرب



لتتغلغل يف التفا�سيل والو�سف الدقيق. واحلوار بداأ 

يت�سع لي�سمل خمتلف م�ستويات اللغات االجتماعية 

املتعاي�سة واملت�سارعة، ومل يعد ال�رشد قائما على 

بكل  عامل  �سارد  خالل  من  بالواقع  االإيهام  فكرة 

�سيء ، لقد تعددت منظورات ال�رشد، مما ي�رش التقاط 

املجتمع؛  واقع  يف  القائمة  والت�سابكات  التعقيدات 

 
ويف خطاباته واجتاهاته الفكرية واالإيديولوجية")1(

فاحلكاية تنطوي على �سرية  فواعل �رشدية اأ�سهمت 

يف خلق حياة تت�سف مبنعرجات ومنعطفات رهيبة 

فر�ست  التي  و   ، امل�ساحبة  يف  ومغرية  مذهلة   ،

اإيقاعها املتواتر واملتوتر على تلك الفواعل ال�رشدية 

من  متلك  ما  بكل  احلياة  خو�س  عليها  حمتمة   ،

اأقنعة متنوعة ت�ساوقا مع و�سعياتها ال�رشدية داخل 

وخارجة  مت�سظية  حكاية  لكنها  ال��روائ��ي،  امل��نت 

ه  �سمترُ ق��ادم  ���رشدي  ن�سق  بخلق  القائم  البناء  عن 

باقرتاح  الكال�سيكية؛  ال�رشدية  اجلماليات  تقوي�س 

جماليات �رشدية م�ستفيدة من التقنيات احلديثة يف 

ال�رشد، الأن الرواية احلديثة " ال تقبل مهمة ت�سوير 

كما  والتاريخية  الب�رشية  العامل وحماكاة خريطته 

وترتيبه  اإنتاجه  اإعادة  مهمتها  �سارت  واإمنا  هو، 

اإن هذه   ،
ومتثيل القيم الثقافية املتناق�سة فيه" )2(

اخل�سي�سة التمردية التجاوزية متتلكها هذه الرواية 

البناء  تك�سري  يف  جنحت  الأنها   - املناولة  قيد   -

الروائي املعتاد، اإذ نالحظ اأن الت�سابك ال�رشدي –اإن 

�سح القول – حا�رش بقوة يف املحكي العام للرواية، 

،واإمنا  تواتري  اط��رادي  ب�سكل   تنمو  ال  فاالأحداث 

مبنحى منقلب ومارق عن الت�سل�سل املنطقي، مبِدعة 

ال�رشدي  وج��وده  يقول   ، بها  خا�سا  �رشديا  ن�سقا 

القيم  منظومة  ت�سهدها  التي  االإبداالت  من  انطالقا 

املوروثة  ، كل هذا ي�ستدعي " ظهور لون من الكتابة 

 الروائية، 
املتجاوزة للقواعد واحلدود والقوانني ")3(

هويتها  خلق  اإىل  ال�رشدية  الفواعل  �سعت  مت  ومن 

ال�رشدية وفق زاوية النظر للذات وللعامل ، فبالرغم 

من اأن ال�سارد هو املتحكم يف زمام البناء الروائي 

ل�سخ�سيات  ال��ق��درة  متنح  فجوات  ي��رتك  اأن��ه  غري 

الن�س للتعبري عما يعتورها من م�ساعر وت�سورات، 

جمريات  على  ت�سفي  وهواج�س  وروؤى  عواطف 

فالقارئ  للرواية  وحيويته.  ال�رشد  حياة  االأحداث  

الكتابة  يف  املاألوف  تخرق  كونها  اإىل   �سيخل�س  

حافة،  من  هذا  الروائي   وجودها  بخلق  الروائية  

ومن حافة ثانية  ن�سري اإىل اأن عنونة كل ف�سل من 

ال�رشدي  الفاعل  على  ال�سياء  ت�سلط  الرواية  ف�سول 

الرواية  ي�سبغ  مما   ، واالأزمنة  واالأمكنة  واالأح��داث 

بطابع كال�سيكي موهم ، وهو يف جوهره  ال يخ�سع 

الن�س  داخل  بل  الثابت،  ال�رشدي  البنائي  للمنطق 

ال�سخ�سيات  فيه  ترغب  ما  بني  كبريا  تفاوتا  جند 

وغري  متقلبة  �رشدية  حياة  يف  االأحالم  حتقيق  من 

م�ستكينة لنمطية ال�رشد التقليدي، وهذا اإن دل على 

�سيء ،فاإمنا يدل على كون  الروائي حممد رفيق جد 

لكتابة  وا�سحة  لروؤية  ومتملك  البناء  باأهمية  واع 

روائية ت�ستمد وجودها الن�سي من الواقع واملتخيل 

.

  (2( علبة املنت ال�ضردي: 

ال�سخ�سية  ر�سيد  حياة  م�سار  ق�سة  الرواية  تطرح   

املنبثقة من رحم اأر�س بني عامر، الريف الذي كان 

اختيارا قدريا لذات �ستبحر يف خ�سم  منعطف حياة 

مب�سومة بارجتاجات وحتوالت يف الزمان واملكان 

، ومطوقة بف�ساء مو�سوم بلعنة اجلغرافيا والتاريخ 

اأن  ، غري  والوجود  اجل�سد  اأ�رشار  اإىل ك�سف  �ساعية   ،

للمكان نكهة خا�سة يقول ال�سارد: " من هذه البلدة 

دون  االأف��ق  له   
رُ
توفر لالأ�سعار،  مكان  اأول  الريفية، 

 
رُ
، فيها امل�سري ي�سح لرُم  رُ حاجز، واملاأوى واحلب واحلرُ

 133 �س  ذاتها"  حكايته  وعموديا، وتختار  اأفقيا 

من هذه االأر�س الطيبة رغم ما يطبعها من ق�ساوة 

عا�س  حيث   ، االأول  االأمومي  الرحم  ت�سكل  اأنها  اإال 

�سياع  بعد  والعفاف  بالكفاف  رفت  عرُ اأ���رشة  داخل 

. تعلم وت��درج يف  االأر���س من باملعطي يف احل��وز 

�سلك التعليم حتى ح�سوله على �سهادة الباكالوريا 

مبدينة الفقهانية ليلتحق بعد ذلك بجامعة القا�سي 

عيا�س ملتابعة درا�سته العليا بكلية االآداب تخ�س�س 

وهو  االإج���ازة  �سهادة  على  ح�سوله  اإىل  التاريخ، 

العا�سق للفن واملتيم باالأ�سعار والتاريخ واجلغرافيا، 

على  باحل�سول  حاملا  عامر  بني  اإىل  بعدها  ليعود 

وظيفة تنقذه من جحيم البطالة ، لكن كل ما يتمناه 

ر�سيد مل يدركه الأن رياح الواقع كانت له باملر�ساد، 

الهجرة  يف  التفكري  عليه  حتم  ف��راغ  دوام��ة  ليلج 

من  �سرب  كل  يف  ال�ساري  القحط  واقع  من  للتخل�س 
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ليخو�س  ال�سارد-  تعبري  حد  على   – االأر���س  هذه 

وتق�سعر  الولدان  لها  ي�سيب  بحوادث  ات�سمت  جتربة 

لها االأبدان، فاجته بداية اإىل االأرا�سي االإ�سبانية ثم 

تقم�س  االأخ��رية  هذه  االإيطالية،  والديار  الفرن�سية 

لتقم�س  البداية  مبثابة  كانت  األبانية  هوية  فيها 

التي  املكوكية  ال��رح��الت  ه��ذه  يف   ، اأخ��رى  اأقنعة 

تكبدتها  التي  املعاناة  حجم  عند  نقف  خا�سها 

ال�سخ�سية البطل يف م�سرية مليئة باأ�سواك االإح�سا�س 

بال�سيق والتربم يقول ال�سارد " لقد �ساق درعا من 

الت�سكع ، والعي�س على ما جتود به جيوب االآخرين ، 

عرب امتهان حرف موؤقتة ، وال�رشقة اأحيانا " �س56 

، فالو�سعية ال�رشدية تك�سف عن م�ساعر الياأ�س التي 

  ، البطلة  وال�سعور بالفقد واالغرتاب  الذات  و�سلتها 

اأمره، ليعود  لكن رحلته باءت بالف�سل بعد افت�ساح 

جديدة  مرحلة  ليبداأ  الناظور،  مدينة  اإىل  جديد   من 

النح�س  يالحقها  �سخ�سية  اأنه  اعتبار  على   ، اأخرى 

اإال  يزده  مل  ال�سيء  الطالع  هذا  لكن   ، الطالع  و�سوء 

اإ�سبانيا  ليعرب  اأخرى  مرة  الكرة  اإعادة  على  اإ�رشارا 

والذهاب اإىل اأملانيا حيث " �سيكون ج�سده مالذا لكل 

الهويات بل واالأقنعة ، وبحرا لكل املغامرات" هكذا 

ر�سيد  فتحول   ، الهوية  جزائري  ر�سيد  البطل  �سنجد 

اإىل قادر، وبعد اأن �ساقت به احلياة توجه �رشيا اإىل 

اللجوء  طالبا  الكردي  قناع  فيها  لب�س  التي  اأمريكا 

احلق يف  اأجل  " اأنا هنا من  البطل:  يقول  ال�سيا�سي 

، وقد  ال�سيا�سي، بعدما �ساع مني كل �سيء  اللجوء 

ركبت من  فرن�سا وق�سيت اثني ع�رش  يوما الأ�سل اإىل 

نيويورك بحثا عن احلرية" �س 80 ، ليمتهن حرفا 

 ، �رشاحه  واإط��الق  لال�ستنطاق  تعر�سه  بعد  عديدة 

غري اأن اللعنات ترافقه اإذ وقعت اأحداث11 �سبتمرب، 

فغدا يف و�سعية ال يح�سد عليها ونف�سية قلقة متوترة 

احلياة،  بعالمات  ت�سي  ال  اأحرا�س  من  القادم  وهو 

ليظل حتت رحمة عيون ال�رشطة مما ولد لديه  نوعا 

يقول  كارثية  حالة  فعا�س  القهري،  الو�سوا�س  من 

يف  اختاره  الذي  القناع  كارثي،  الو�سع   " ال�سارد: 

هويته، حما�رش اأي�سا بهذه االأحداث التي تدور بعيدا 

ال�رشق  ، يف  �سخونة  العامل  مناطق  اأق�سى  عنه، يف 

االأو�سط "  �س96 ،  ليعود اإىل الوطن بهوية كردية 

�ستف�سي  جديدة  دوامة  يف  والدخول  اعتقاله  ليتم 

جا�سو�سا  لال�ستخبارات  مكتب  مع  العمل  اإىل  به 

اإىل  املتطرفني  تهجري  �سبكات  لر�سد  لها  وعينا 

فرن�سية  هويته  كانت  حيث   ، عامر  بني  يف  �سوريا 

برنار، ليخو�س، بعد ذلك، جتربة مريرة عا�س فيها 

بني املوت واحلياة ، وقا�سى من جحيم حرب ميوت 

فيها االأبرياء جزافا على االأرا�سي ال�سامية ، ليعود 

اإىل املغرب مثقال باأعطاب �ستزداد حدة جراء تخلي 

عطالة   اأ�سري  ليغدو   ، دوره  عن  اال�ستخبارات  مكتب 

حاول التخل�س منها ليعرث عن ذاته غارقا يف ليلها 

جمرد  االنتماء  م�ساألة  " اأن  اإىل  ليخل�س    ، االأب��دي 

خاللها  وارتدى  عا�سها  التي  التجارب  بعد  �رشاب، 

املغامرات،  بحر  يف  و�سافر  االأقنعة،  من  العديد 

الذوات  جغرافيا  اخ��رتاق  يف  زمانه  �سندباد  وكان 

االأحيان،  اللعبة يف بع�س  ا�ستلذ  اأ�رشعة �سلبة،  بال 

وجمها يف اأحايني اأخرى"�س 186، 

تكبد  جيل  �سياع  عن  تعرب  ر�سيد  ف�سخ�سية  وعليه 

اأك��رث  واق��ع  يف  والتهمي�س  املعاناة  �سنوف  ك��ل 

ه�سا�سة على جميع ال�سعد ،ول�سان حلظته التاريخية 

واحل�سارية التي ي�سهدها العامل يف ظل االنهيارات 

و هو   ، العظمى  والهزائم  االأحالم  للكيانات وخيبة 

باأقنعة تختلف  املتقنع  الع�رش  الإن�سان هذا  منوذج 

اأي�سا  وه��ي  واحليثيات،  الو�سعيات  باختالف 

بالفقدان  العامل،  ب�سياع  اإح�سا�س  عن  تعبري   "
ال�سارد  التي يدرك  ال�ساغطة  واالغرتاب وباملتاهة 

التعقيد  من  هي  متثيلها  يف  م�سوؤوليته  اأن  اجلديد 

االأرا�سي  يف  ارحتاال  عليه  يفر�س  ما   ، وال�سعوبة 

اجلمالية ، ومزجا لالأنواع و�سهرا لالأن�ساق الثقافية 

والفكرية املتعددة يف ثنايا الن�س" )4(

 كما  تبِدع الرواية ، من خالل املتتاليات ال�رشدية،  

خطابا روائيا ي�ستمد وجوده من  النهل من املعطى 

الواقعي املمزوج بال�سعور املن�ست؛ مع اإ�سفاء طابع 

" املخيلة  وال�سخ�سيات الأن  االأحداث  تخييلي على 

التفكري  يف  جوهريتان  اأدات���ان  هما  واالإح�سا�س 

العملي، ومن مت حاجتنا اإىل االأدب لنو�سع خميلتنا 

ا�ستعدادنا  بذلك  ونح�سن  االأخالقيني  و�سعورنا 

التي  للغات  االأبدع  والتوظيف   ،
العملي" )5( للتفكري 

من  فيه  يجري  وما  املجتمع  عن  التعبري  ت�ستطيع 

هي  االأ�سلوبية  التمظهرات  هذه   ، واإبداالت  حتوالت 

ما يحقق ال�سمات اجلمالية والتخييلية للرواية ومن 

" جتذرها يف  عن  تعرب  رواية  اإنها  القول  مت ميكن 
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، والتقاطها للتحوالت  اأوجدها  الذي  بنية املجتمع 

واللحظات املف�سلية على �سعيد التطور االجتماعي 

 وعن اإميانها العميق بقدرتها على الغو�س يف 
)6(  "

ومكابدات  الأنني  االإن�سات  بو�ساطة  املجتمع  قعر 

وتاريخه  هويته  ت�سكل  التي  االأر�س  مع  باملعطي 

 ، البورية  االأرا�سي  هذه  اأن  رغم   (  : ال�سارد  يقول 

بارت واأ�سحت ال تاأتي ب�سيء ، بعد اأن طالت موجة 

وال  خا�س،  رائحتها  فطعم  ذل��ك  ورغ��م  اجل��ف��اف، 

من  قليل  ونفر  والفقيه  باملعطي  اإال  قيمتها  يعرف 

القوم ( �س21 

االإن�سان  ارتباط  حقيقة  يربز  ال�رشدي  فامللفوظ   

واملحل  القحط  واقع  من  بالرغم  باالأر�س،  الوثيق 

والقادم  احلوز  يف  االأر���س  اخلا�رش  باملعطي  فاإن 

اأن وجوده منبته الرتاب  اإىل ف�ساء بني عامر يعي 

قا�سيا عليه. فمو�سوعة  ولو كان  �سواه، حتى  دون 

االأر�س املنطلق لبناء عامل �رشدي لعبت دورا مهما 

التي  ال�سخ�سيات  على  والتاأثري  االأحداث  تثوير  يف 

الباطني  الع�سق  ج��راء  وانفعلت  وتفاعلت  متاهت 

بوجرة  الفقيه  واإىل جانبه جند  لالأر�س  تكنه  الذي 

اله�سكوري وفطومة العرافة  وال�سيخ األطيبي واملقدم 

علي و�رشيبة الب�سا�س  واحلاج املكي واأبي البديع 

لبيئة  املنتمي  خطابها  حتمل  ال�سخ�سيات  ه��ذه 

االجتماعية  االأم��را���س  مبختلف  و�سقيمة  ملوثة 

وال�سيا�سية التي ما هي اإال �سورة عن واقع جمتمعي 

مدبوغ باإنتاج املا�سي والركون اإىل الثابت. 

يف املقابل �سكل هذا املناخ  حافزا لكل من حميدو 

و�سعيد ور�سيد اإىل التفكري يف خمارج ناجعة الإنقاذ 

، هكذا نعرث عن  حميدو  وجودهم من موت حمقق 

يف ف�ساء مراك�س ميتهن مهنة مر�سد �سياحي الذي ) 

دخل ال�سياحة من باب التطفل، بعد اأن لفظته حياة 

حيث   34 ، وا�ستقر يف بيت العطالة ( �س  الدرا�سة 

ال�رشيني  االأمن  رجال  مطاردات  ويالت  فيها  تكبد 

، ثم  بعد ذلك �سي�ستغل عند ال�سيد برنار يف ريا�س 

اإىل  به  دفعت  و  ريكرُ كلب  حادثة  لكن   ، العرو�س 

الهروب من هذا اجلحيم  ، ليجد ذاته حما�رشا بفراغ 

عطالة �سببها اأزمة ال�سياحة  ، ليبحث عن عمل اآخر 

ا�سطياد  يف  واملتمثل  �سعيد  �سديقه  بف�سل  وذلك 

االأجنبيات ، لي�ساب بداء فقدان املناعة ويكون ماآله 

املوت ، ونف�س االأمر ميكن التاأكيد عليه بخ�سو�س 

باملتطرفني يف  االلتحاق  كان م�سريه  الذي  �سعيد 

�سوريا بعد حياة مليئة باحلياة، ويظل بني احلياة 

واملوت . فكل �سخ�سية من ال�سخ�سيات كان خيارها 

الهجرة، فر�سيد اختار الهجرة اإىل الغرب والعودة اإىل 

غروب ال�سم�س، اأما حميدو فكانت هجرته اإىل املوت 

نهاية ماأ�ساوية، و�سعيد بقي �سقيا بني فكي �سالل 

التطرف. 

(3(  علبة النفتاح الن�ضي: 

الن�سو�س  تكثيف   " م��ن   ال��رواي��ة  متكنت  لقد   

برحم  امللت�سقة  وال��دالالت  واالأح��داث  واخلطابات 

البيئة التي تتحرك فيها ال�سخ�سيات، واملمار�سات 

فيها  وت���ودع  تنتجها  التي  والتلقائية  العفوية 

اخلطاب  اأث��رى  مما   
)7(  " للعامل  ونظرتها  اأ�رشارها 

الناجمة  ال�رشدية  الفعالية  للرواية  وحقق  الروائي 

ال�سعري  الثقايف  للمتخيل  العميق  اال�ستثمار  عن 

على  وتعمل  الرواية،  ت�ستح�رشه   " الذي  وال�سعبي 

ال�سخ�سية  فكر  ع��ن  االإف�����س��اح  يف  دوره  تكثيف 

 ويف هذا االنفتاح على املتون الثقافية 
الروائية " )8(

وال�سعبية  االإن�سانية  وال��دالالت  باملعاين  املحملة 

-على حد قول اإدري�س اخل�رشاوي- حققت  الرواية 

الهام�س  اإىل  واملنحازة  املختلفة  الروائية  هويتها 

الواقع  من  مو�سوعاتها  اغ��رتاف  يف    " املتجلية 

الروائية  ال�سخ�سيات  املعي�س وحر�سها على تفريد 

تنقل  التي  اللغات  وا�ستدعاء  الف�ساء،  وتخ�سي�س 

اأ�سداء املجتمع اإىل داخل الرواية " )9(

لقيم  خزانا  متثل  ال�رشدية  الفواعل  من  ذات  كل  اإذ 

– على حد قول  اجلماعة ومعتقداتها وطرق فهمها 

اأدوني�س- ومتتلك ذخرية معرفية عن واقع مت�رشذم 

، ومقهور يعتا�س على اخلرافة و ال�سعوذة واالنتعا�س 

التطرف،  وعلى بنية ذهنية  خارج  داخل منظومة 

حت�سد  ال  الأر�س  منذورة  ذوات  والتاريخ،  االأ�سئلة 

التي  اللعنات  �سوى  وال�سالفة،  الق�ساوة  غري  منها 

وحما�رشة  واجلغرافيا،  التاريخ  مكر  بفعل  تكالبت 

الو�سولية  حيث  مبتذل  �سيا�سي  فعل  كما�سة  بني 

باأحوال املجتمع،  الناطق  الل�سان  ال�سيا�سي  والزيف 

كانت  رفيق  حممد  ال��روائ��ي  ك��ون  على  دليل  وه��ذا 

 " والواقع  التاريخ  يف  عميقا  احلفر  على  القدرة  له 

ال�ستك�ساف جمتمع تطاوله حتوالت عميقة حيث يربز 
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االهتمام مبا هو هام�سي بو�سفه نتاجا لهذا املجتمع 

فهذا  للفرد،  و�سحقها  الكربى  الق�سايا  ول�سغط   ،

االقرتاب من هام�س احلياة بجزئياتها وتفا�سيلها، 

هي  با�سمها  جديرة  يتعني  التي  الكتابة  اأن  يظهر 

تلك التي مت�سي باملتخيل اإىل اأفق التمثيل الثقايف 

وعلى   ،   
التحتية"  )10( والثقافات  اجلماعة  الأ�سئلة 

يف  االإيغال  من  بنوع  تنماز  تخييلية  عوامل  تقدمي 

الكوامن النف�سية ل�سخ�سيات تعي�س حالة من التمزق 

اخلطاب  جعل  مما   ، والعذابات  واالن�سطار  والتفتت 

الروائي مفعما وطافحا  ب�سحر داخلي ي�سفي نربة 

ذاتية على اأفعال وممار�سات ال�سخ�سيات. كما ن�سري 

اإىل متيز الرواية بتداخل االأجنا�س االأدبية يف طيات 

اخلطاب، فنجد تداخل اخلطاب ال�سحفي ، من خالل 

اإىل  ر�سيد  يرفعها  كانت  التي  ال�سحفية  التقارير 

يف  متثلت  التي  الذاتية  وال�سرية  املعنية،   اجلهات 

�سري كل من باملعطي وحميدو ور�سيد و�سعيد  والبعد 

ال�سينمائي احلا�رش ب�سكل ملحوظ يف بنية الن�س ، 

اإ�سافة اإىل البعد ال�سعري الذي ا�ستطاع تطويع اللغة 

 ، واحللمي  اال�ستعاري  بالطابع  مو�سومة  وجعلها 

جوهريا   اإط��ارا  ت�سكل  ال�سعرية  املرجعية  اأن  ذلك 

الرواية بلغة  اإذ حتفل  الروائي،  يف �سياغة اخلطاب 

ال�سواهد  وم��ن  جمالية   حموالت  ذات  انزياحية 

"  غادرت تارغة البيت، على  ال�رشدية قول ال�سارد: 

هدير اأ�سوات تهز البلدة، ال تدري ماذا يقع، قبل اأن 

ت�سل اإىل البيت ، مل جتد من يطفئ ف�سولها حول هذا 

البيت"  " بقي احلزن يهيم يف  ال�سخب" �س24 ثم 

�س30، يقول ر�سيد: " اأول قبلة �رشت بني جوانحي 

كالوداع االأخري للبلد، جا�ست ديار اجل�سد، رغم ن�سل 

اخليبات هناك، فالذاكرة عادت تراودين عن نف�سها، 

تطارد  اأ�سيائي  وكل  ودبر،  قبل  من  قمي�سي  وقدت 

على  اأ�سبغ  مما   ،106 �س   " اجلديد  الهو�س  ه��ذا 

واالنغما�س  بالغواية  تفي�س  �ساعرية  اأجواء  الرواية 

ال�سعبي  املوروث  اإىل  اإ�سافة  املتخيلة،  يف عواملها 

باإيحاءات  الزاخرة  ال�سعبية  االأمثال  خ��الل،  من   ،

اإىل  قائما  مفعولها  م��ازال  �سعبية  لثقافة  وحاملة 

اليوم .

على �سبيل التاأويل:

 اإن  رواية "علبة االأقنعة"  ما هي اإال لعبة مار�سها 

ثنايا  يف  مبطنة  جوهرية  ر�سائل  ليمرر  الروائي 

الن�س ، ذات نربة انتقادية لواقع تن�سج امليثولوجيا 

خيوطها على الذوات ال�رشدية ومن مت على املجتمع 

، وتتكلم بحاله ، وذات حفر اأنرتبولوجي حول ظواهر 

مهرتئة  جمتمعية  بنية  داخ��ل  �سائدة  اجتماعية 

ومت�سظية ال�سيء الذي يدفعنا اإىل القول اإن الرواية 

مالمح  تر�سم  اأن  ت�ستطيع  التي  تلك  هي  العميقة 

بلغة  عنها  والتعبري  ال�سفلية  اأو  املهم�سة  العوامل 

. كما ن�سري  االإن�ساين  التنوع والغنى  �رشدية تك�سف 

لذات موؤلفها،  " كل رواية هي �سرية ممكنة  اأن  اإىل 

اأكرث  الكتابة  فيها  تكون  التي  احل��االت  يف  فحتى 

اإمعانا يف اللوذ باخليال اجلموح، فاإنها ال ميكن اإال 

وكابد  الكاتب،  التي عا�سها  ثمرة اخلربة  تتعني  اأن 

 
اأهوالها ومغامراتها وخيباتها واآمالها " )11(

تاريخ  متثل  جوهرها  يف  كتابة  كل  اأن  يعني  مما 

املتخيل  مبلح  مطعمة  اأن��ه��ا  غ��ري  امل��وؤِل��ف��ة  ال���ذات 

ال��ذات  يربط  ال��ذي  اجلمعي  وامل�سرتك  وال��ذاك��رة، 

خللق  معها،  يت�سادى  كمرجع  باملجتمع  الكاتبة 

العن�رشين  هذين  ب��ني  مزيج  ه��ي  ���رشدي��ة  ع��وامل 

امل�سكلني ع�سب الكتابة االإبداعية.
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العامل  تعريف  اإع��ادة  اإىل  الرتجمة  فكرة  تدعونا 

فكرة  تتحقق  ال  اإذ  اللغات.  بني  حركة  باعتباره 

لي�س  م�سرتك  النتماء  جتربة  هو  حيث  من  العامل 

من  اإال  للغات،  عابرة  الداللة  من  كونية  الأ�سكال 

خالل املواجهة امل�ستحيلة التي تقيمها كل لغة على 

اأخرى.  فلي�س هناك من فر�سة  حدودها مع لغات 

حتٍد  عرب  اإال  هكذا  العامل  جتربة  عني 
رُ
ي جمال  لفتح 

تاأ�سي�سي، ميثل وظيفة بدائية لكل لغة، باأن تتوجه 

ا�ستهداف  عرب  ال�ستحالتها  الق�سوى  النقطة  اإىل 

اللغات  متثلها  التي  الربانية  من  اجل��ذري  ال�سكل 

االأخرى. 

 يعني ذلك اأن العامل مهمة ينبغي للرتجمة اإجنازها. 

حيث تتحقق احلركة بني اللغات بو�سفها ا�ستدعاء 

يف  تتبدى  والتي  االختزال،  على  املتعذرة  للغريية 

املقو�سة  االختالف  قوى  فيه  تعمل  الذي  املجال 

اأي  ا�ستعادة،  اأو  نقل  لكل  وامل�ستبعدة  تطابق،  لكل 

جمردة  ال��دالالت  بعنف  فيه  تتواجه  ال��ذي  املكان 

من اأي امتياز مثايل قد يجعلها حائزة على نف�سها 

على  حمافظة  واللغة،  الزمن  خ��ارج  مطلق  ب�سكل 

نف�سها يف قلب اأي حتويل من لغة اإىل اأخرى. يعني 

اأنها  مثلما  نقال،  اأب��دا  تكون  لن  الرتجمة  اأن  ذلك 

اإنها �رشورة  ب�رشي.  قرار  اأو  اختياريا  لي�ست عمال 

منبثقة من القدرة الداخلية للوجود نف�سه ولكل لغة، 

والتي تدفعها اإىل اأن تتجاوز حدودها، وتعمل �سد 

ا�ستحاالتها.

نقرتحها  التي  للفر�سية  النظري  االأ�سا�س  يرتكز   

 " على الفكرة االأ�سا�سية التي عر�سناها يف كتابنا 

، و اأ�سا�سا مفهوم " الفقدان 
املجرى االأنطولوجي")1(

العمل  مكامن  يك�سف  ال��ذي  للمدلول"  اجل���ذري 

الداخلي للرتجمة يف قلب كل لغة باعتبارها حيوية 

دائمة موجهة لن�ساطها املو�سوف كحركة ملواجهة 

املجال  يف�سح  ب�سكل  للمدلول،  ال��دال  اإف��الت  ق��در 

الدال  ح�سور  لتجربة  تكرار  هو  حيث  من  للكالم 

�ستعاد 
رُ
لتعوي�س غياب املدلول. بنف�س الدرجة التي ي

فيها االأ�سل املرت�سخ كداللة اأو فكرة باعتباره �سكال 

اللغة  دوال  يدفع  الذي  نتج،  املرُ واالإتالف  الفقد  من 

اأثر املدلول الغائب،  ال�ستدعاء بع�سها وهي تتقفى 

الإعادة ت�سكيل هذا الغياب. 

م�سمرات  ك�سف  يف  هنا،  االأ�سا�سي  امل�سعى  يكمن   

عرب  ال�رشوري،  جانبها  واإب��راز  الرتجمة"  "فكرة 
اإمكانيتها  حتديد االأ�سا�س االأنطولوجي الذي يجعل 

اإىل  تفاديها. وهي �رشورة تظهر  �رشورة ال ميكن 

كونها  م�ستوى  عند  اللغة  تقف  اأن  ميكن  ال  حد  اأي 

ت�سميته،  اأو قدرة على  الوجود،  جمازا من جمازات 

خط  وج��ود  اإمكانية  عن  نت�ساءل  يجعلنا  ب�سكل 

وا�سل بني االأ�سا�س االأنطولوجي للرتجمة واإمكانية 

حتويلها اإىل اأنرثوبولوجيا، اأي جمال كا�سف لتجربة 

يف  يعاين  كائنا  باعتباره  االإن�سان  لدى  �سميمية 

اللغة رغبته االأ�سيلة يف العامل. ت�سبح هذه املعاناة 

لغته،  حدود  تخطي  على  الب�رش  ق��درات  حتفز  التي 

املكان  لك�سف  جماال  العامل،  يف  لرغبته  اإ�سباعا 

الذي ي�سكنه الكوين، الذي يعرب االإن�سان ويتجاوزه، 

عبد ال�ضمد الكبا�ص*

العامل

ُمرتجما

* كاتب وباحث من املغرب



ويحوله اإىل اأحد اآثاره.

ب��ني دالالت��ه��ا  ال��ل��غ��ات، وي��ت��وزع  ال��ك��وين  ي�سكن   

املت�سادمة، ويخرتق االإن�سان من خالل �سوء الفهم 

كمجرد  ولي�س  موؤ�س�سة،  كطبيعة  عمقها  يف  الثاوي 

حدود  هناك  كانت  فكلما  للتجاوز.  قابل  ن�ساز 

يحفز  للكوين،  ن�ساطا  اأدركنا  اللغات،  بني  �سارمة 

كل لغة على تخطي هذه احلدود، والتحرك يف اجتاه 

اأن  اي  مطلوب،  هو  ما  ال�ستحالة  احلا�سمة  النقطة 

تكون هي نف�سها اللغات االأخرى املنبثقة اإمكانيتها 

بال�سبط من تعذر ذلك. فكل لغة تكون نف�سها، الأنه 

ن�ساط  فيتحدد  اأخ��رى.  لغة  تكون  اأن  عليها  يتعذر 

الكوين بو�سفه القوة املباعدة بني اللغات ويف نف�س 

الوقت، الدافع الن تتحرك كل واحدة منها يف اجتاه 

اأخرى  لغة  منها  جتعل  التي  الق�سوى  االإمكانية 

بالنظر اإىل باقي اللغات. اإذ ال تظهر قدرة للكوين اإال 

عندما ينك�سف يف �سكل اختبار للذات يف االآخر. اأي 

يف �سكل نزوع جوهري لتجاوز احلدود التي عندها 

متعذرة  وت�سبح  للذات،  بالن�سبة  �سيء  كل  يتوقف 

احلدوث. وهو ما يبعدنا ب�سكل حا�سم عن االعتقاد 

باأن اللغة يف عالقتها بالكوين الذي ي�سكنها، تتكون 

املتغريات  �ساملة  تت�سع  لكلية  تعيينا  باعتبارها 

التي ت�سكل تعبريا جزئيا عنها. بل اإنه يك�سف اأن كل 

تراجع للغة نحو ما ميكن اأن تتعرف عليه باعتباره 

اأ�سا�سها ال�سايف املغلق يف وجه اأي نفاذ خارجي، 

يتجاوزها،  اأفق  على  موؤ�س�سة  داللة  كل  اأن  يظهر 

بدافع  ي�سملها  الوقت  نف�س  ويف  ا�ستحالتها  يعني 

لتجاوز هذه اال�ستحالة. 

كطاقة  تعمل  حركة  اللغة،  يف  الكوين  اأث��ر  ومينح   

بنى، تتحقق بو�سفها  داخلية ن�سيطة جتعل كل داللة ترُ

حالة عدم اكتفاء. اأي جتلي حلالة فقدان اأولية، هي 

التي ت�رشط حدوث اأي داللة وت�سكل اأ�سا�سها. حينها 

ي�سعفنا اأثر الكوين يف اللغة، على اكت�ساف اأن الوحدة 

واملدلول،  الدال  وحدة  هي  لي�ست  لغة،  لكل  البدئية 

هذا البناء االأليف لدى الل�سانيني، واإمنا وحدة الدال 

والفقدان اجلدري للمدلول، اأي هذا الت�سطيب االأويل 

اأ�سيل  عمل  على  للكالم  جتربة  كل  يوؤ�س�س  ال��ذي 

ال  اإىل وعد مل�ستقبل  املدلول  الذي يحول  لالإتالف، 

ينتهي. اإنه �سيء من امل�ستقبل الذي مل يح�سل بعد. 

لذلك فاإن كل لغة تطلق م�سل�سال لالأبدية، هو دائما 

ومنذ البداية خارج �سيطرتها. اأي �سكل من الالنهاية 

الذي  فالنق�س  للكالم.  جتربة  كل  مع  يتجدد  الذي 

تلك  يعزز  الزائل،  عر�سها  يف  التجربة  هذه  تعمقه 

براين منه  انطالقا منه، كحد  تت�سخم  التي  االأبدية 

يطل االآخر يف و�سعه املطلق، اأي اآخر اللغة والداللة 

التي تت�سكل منها. 

ي�سبقها  يفوقها،  معنى  هناك  الأن  اللغة  توجد  ال   

االأبد  يف  مكتمال  نف�سه  ويعر�س  الوجود،  وي�سبق 

اأ�سيلة  جتربة  هناك  الأن  واإمن��ا  بعد.  يبداأ  مل  الذي 

جلعل  حماولة  كل  مع  نف�سها  تعاود  لالنف�سال 

العامل اأفقا الأي �سكل من الداللة، ال�سيء الذي يجعل 

كل حتقق لها رهينا بانق�سام بدئي، يتحقق فيه جزء 

ب�سيط، والباقي يظل منزلقا حتت الظهور الو�سيك ملا 

ال ميكن اأن تدل عليه. وهو ما يعني اأن اكتمالها ال 

الذي ميثل حدها  االآخر  ف�ساء  اإال يف  ناجزا  ي�سري 

الوقت  نف�س  والذي ميثل يف  الغريب عنها،  الرباين، 

م�سدر تخ�سيبها، الأنه يجعلها خمرتقة دائما بواقع 

م�ستقبل  يف  اإال  ا�ستيعابه  ت�ستطيع  ال  يتجاوزها، 

يوؤ�س�س  ال��ذي  االأ�سيل  ال��ن��زوع  هو  وه��ذا  م��وؤج��ل. 

اإبداعية اللغة. 

 عندما تندفع اللغة نحو حدها االأق�سى، اأي نحو ما 

ال ميكنها قوله، اأي املعنى الذي ينزلق دائما بعيدا 

واأن  ت�ستمر  لكي  الالزمة  القوة  لنف�سها  عنها، متنح 

تعاند لكي تظل جماال لقول العامل. ولي�س ذلك الأنها 

تنطوي على معنى �رشي ال ميكنها االإف�ساح به اإال 

لالأجيال الالحقة، واإمنا الأن اجلرح الذي يخلفه فيها 

تفعيل  اإع��ادة  على  يوؤججها  يعربها،  الذي  الكوين 

جتعلها  والتي  دالالتها،  تولد  منه  الذي  االنق�سام 

تتحقق على حافة اإمكانات اللغة خارج اأي متا�سك 

احلركة  تلك  لالنخراط يف  مهياأة  الدال،  يفر�سه  قد 

التي تندفع خارج حدود اللغات، وعلى �سفافها.  

 العامل حركة بني اللغات. هذه احلركة التي ال تخ�س 

لغة بعينها، واإمنا حتدث يف متا�س معها يف اجتاه 

هو  العامل  اأن  ي��درك  ال��ذي  فاملتكلم  اأخ��رى.  لغات 

كمتكلم  جتربته  عمق  يف  تتحقق  لغته،  ت�سميه  ما 

حقيقة اأعمق تتمثل يف اأن العامل هو ما ينق�س هذه 

الت�سمية بالذات، الأن هناك دائما ما يفلت منها يف 
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عليه  يدل  اأن  القول  ي�ستطيع  ال  فيما  اخلارج،  ن�سق 

ملزمة  نف�سها  اللغة  جتد  حيث  بعجزه،  يوؤكده  لكنه 

بال�سمت الذي ال يكون بالن�سبة لها يف هذه احلالة 

لي�س  العامل  يظهر  حينها  ���رشورة.  اإمنا  و  اختيارا 

هو ما ي�سكن داخل لغتنا فقط، واإمنا ما يتحرك بني 

باقي اللغات، اأي ذلك االإمكان الذي منه يظهر اأن ما 

نحوزه عليه من خالل لغتنا هو البقية ال�سغرى من 

ذلك الكل الكبري الذي يوجد هناك، خارج حدودها، 

�سيطرة  خ��ارج  للمدلول  اأعمق  عمل  ينتع�س  حيث 

متا�سك الدال التي ت�سنده هذه اللغة. 

 اإن متكلم اللغة املقدر عليه اأن يفلت يف كالمه هذا 

الكل الكبري، يتماهى مع رغبته التي تنبعث لديه مع 

العامل،  يف  كرغبة  تتحقق  والتي  كالم،  جتربة  كل 

لغته،  خارج  يقيم  الذي  االآخ��ر  �رش  يف  رغبة  وهي 

والذي يتكون من االفرتا�س اأنه يحوز على ما يفلت 

�سيطرة  اأي  خارج  بعيدا  ينزلق  الذي  املدلول  منه، 

باالكتمال،  حتظى  اأن  للداللة  ميكن  حيث  للدال، 

لكن يف ف�ساء االآخر. لكن هذا االآخر هو دائما على 

كقلق  يتحقق  ذلك  ومع  لغة،  الأية  الربانية  احل��دود 

داخلي بالن�سبة لها، معينا املعنى لي�س كيقني ذاتي 

للغة واإمنا ك�رشخ، وجرح ال �سبيل للفكاك منه، فيه 

ينك�سف الطابع الال واقعي ل�سوؤال املعنى و�رشورته 

اللغة عينها،  اإنه مبداأ ت�سظي ماهية  يف نف�س االآن. 

يف  لكن  النهاية،  ما  اإىل  للتكرار  كقابلية  املطلوبة 

اأن  ينبغي  الذي  حمتمل،  متكلم  لكل  ال�سغري  الزمن 

تكليم  ي�ستطيع  لكي  ال�رشخ،  هذا  اأخرى  مرة  يبعث 

ملعنى  عليه  امل�سيطر  غري  االأفق  هذا  ويب�سط  اللغة، 

منتظر، لكن يف نف�س االآن غري قابل للقول يف ن�سق 

املعنى  فيه  ي�سبح  الذي  املكان  بل يف  اللغة،  ذات 

ال  حيث  االآخ��ر،  ن�سق  اخل��ارج،  ن�سق  يف  اأي  يقينا، 

بنف�سها  اللغة  به  حتتفظ  مكان  من  هناك  يكون 

�سوى ال�سمت. يف هذه احلالة فاالإمكانية الق�سوى 

للقول، �ستت�ساوى مع ما ال ميكن قوله. اأي ذلك الذي 

ال ميكن قوله من داخل الن�سق، لكنه كان دائما قد 

باعتباره ف�ساء حتقق  الذي يعمل  قيل يف اخلارج 

املتعذر قوله. 

ذلك  ف��اإن  اللغات،  ب��ني  حركة  ال��ع��امل  ك��ان  واإذا   

اللغة  تعينه  اأن  ميكن  ما  تقاطع  جمال  اأن��ه  يعني 

بني  الوحدة  هذه  ويف  تعيينه،  عليها  ي�ستحيل  مبا 

باعتباره  العامل  يقني  ينبع  واال�ستحالة  االإمكانية 

لغة،  لكل  الداخلي  الن�سق  يقينيات  ال  كل  ي�سم  ما 

باعتبارها  الربانية  احلدود  يف  موقعها  تاأخذ  التي 

لغة  يف  للتحقق  قابل  ما  ليقني  دائمة  اإمكانية 

لي�س  العامل  اأن  ن�ستنتج  هنا  ومن  ممكنة.  خمتلفة 

واإمنا  كليته،  املوجود يف  يدل على  الذي  اللفظ  هو 

عرب  اللغات  كل  اجت��اه  يف  ترتد  التي  احلركة  على 

اأن  يظهر  حينها  اأ�سا�سها.  ت�سكل  التي  اال�ستحاالت 

الذي  اخلا�س،  عجزها  هو  اللغة  عليه  ت�ستويل  ما 

ظاهى. وهو العجز  يظل م�سوؤوال عن قوتها التي ال ترُ

الذي يجعلها حتت �سغط احلاجة الدائمة اإىل اللغات 

االأخرى. 

اللغات،  بني  حركة  باعتباره  العامل  ت�سور  يظل   

اأننا  يعني  والذي  اللغة،  عماء  مفهوم  اإىل  م�سدودا 

الذي  ال�سيء  لغتنا.  كلمات  تتيحه  ما  اإال  نرى  ال 

اأن املعجم هو فهر�سة م�سبقة ملا ميكننا  يدل على 

روؤيته. وي�ستتبع ذلك اأن ما تتيحه لغتنا مينعنا من 

روؤية ما ال تتيحه. لكن الوجه الثاين من هذا العماء 

يتاأ�س�س هناك يف لغة اأخرى كف�ساء جديد لروؤية ما 

هو حمجوب عنا من داخل لغتنا. فما ينزلق بعيدا 

من لغتنا، ي�سري م�ساء يف لغات اأخرى، اأي جماال 

يغدو  حينها  تقال.  الأن  قابلة  كتجربة  لالنك�ساف 

امل�سرتك بني اللغات هو الكل الكبري الذي تفلته كل 

لغة على حدة، دون اأن تتوقف عن ندائه. لذلك فاإنها  

تبقي على اإمكان املعنى من خالل حرب تخو�سها 

)2(
�سد نف�سها ، كما قال ديريدا.

اللغات،  بو�سفه حركة بني  العامل  يت�سابك مفهوم   

على  �سلفا  حتوز  ال  اللغة  اأن  واقع  مع  اأخ��رى،  مرة 

منزلقا يف  يولد  تطارد خارجا  اإنها  قوله،  تريد  ما 

توا�سل  فهي  ذلك  ومع  �سيطرتها،  مناأى عن جمال 

املزيد  بتوليد  البدئية  تعاقداتها  مطاردته، حمطمة 

اأخرى. ويف  تتولد من جمازات  التي  املجازات  من 

داخلها  �سيء  كل  يغدو  للغة  ال���دوؤوب  العمل  ه��ذا 

الذي  املجاز  منطق  مبوجب  حم��وال  اأي  مرتجما، 

يتيحه. يك�سف ذلك اأن العملية الدائمة التي تتمخ�س 

عن اللغة ويف داخلها، ال ميكن اأن يكون اإال ترجمة، 

اأي عملية تكرار م�ستحيلة يف اخلارج لذات ال�سيء يف 
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طبيعة اأخرى خمالفة له. ويف هذه العملية بال�سبط 

االإن�سان  فيه  يعاين  الذي  املجال  هي  اللغة  ت�سبح 

املتعذر  بال�سكل  االإم�ساك  اأي يف  العامل،  رغبته يف 

اللغز،  مكمن  باعتباره  ينت�سب  ال��ذي  االآخ��ر  من 

يتعلق  ذلك  اإن  يطاله.   اأن  دون  حوله  يحوم  الذي 

حيث  لالختزال،  قابل  غري  اأنرثوبوجلي  بان�سطار 

ا�ستيفائها  مكان  مع  احليز  نف�س  الذات  تتقا�سم  ال 

لنف�سها. فتتحول كل حماولة لال�ستكمال اإىل جتربة 

ت�ستويف  لن  الذات  اأن  طاملا  االنق�سام،  فيها  يتعزز 

ذاتها اإال يف االآخر، الذي ال ميثل فقط معنى املغاير 

ي�ستنفذها  الذي  احلياة  جمرى  لكن  لها،  بالن�سبة 

جتعل  العامل،  يف  فالرغبة  وهكذا  بعدها.  وي�ستمر 

وجوده  يجدد  والذي  االإم�ساك،  على  املتعذر  االآخر 

على ال�سفاف الربانية للغة، حلظة فعالة يف الوجود 

اخلا�س لالإن�سان.

التي يعانيها  العامل  الرغبة يف  اأن نفهم من   ميكن 

االإن�سان كلما حني )actualiser( نف�سه يف جتربة 

الكالم، اأنها رغبة يف ال�سيطرة على الغياب املن�سوب 

جمرد  يبدو  ذل��ك  لكن  حتمي.  كر�سيد  االآخ��ر  اإىل 

ا�ستنتاج مريح لرنج�سية الذات، الأن االآخر هو احلياة 

التي كانت و�ستبقى حا�رشة بوجودنا اأو من دونه، 

اأن  ت�ستطيع  ال  لكنها  لغتنا  حدود  حتجبها  والتي 

تلغي ح�سورها. بل اإن الغياب ي�ستوطن ب�سكل فعال 

يف  يحيا  الذي  الغياب  من  �سكل  اإنها  ال��ذات،  عمق 

قلب وعي الزمن الذي يتحقق بالن�سبة اإليها كتجربة 

يقني  اإن��ه  األكيي.3  فرديناند  ق��ال  كما  للحرمان 

يتقوى  الذي  هو  االآخر  ح�سور  مقابل  الذات  غياب 

يف الرغبة يف العامل. ال يعود ذلك اإىل وعيها الدفني 

القابلية  من  انطالقا  �سلفا  مقرر  حياتها  اأمر  باأن 

بالزوال،  مهدد  عطاها 
رُ
ي ما  كل  يكون  حيث  للموت، 

الذي  االأبدي  م�ستقبلها  االآخر  يف  جتد  الأنها  واإمنا 

للحدث  واإمن��ا  ق��ادم،  زمن  لفكرة  معادال  يكون  لن 

الذي �سي�ساعف الوجود، وميكنه من اال�ستمرار، اأي 

اليوتوبيا الكبرية لالأمل. 

االإن�سانية،  التجربة  يف  اإ�سالحه  ميكن  ال  ما  ظل   

ي�ستحيل  التي  الواقعة  يعني  ال��ذي  للموت  مرادفا 

ترميمها. لكن ما ال ميكن اإ�سالحه يف اللغة ال يتعلق 

املعنى،  من  االأ�سلي  الن�سيب  بكون  واإمنا  مبوتها، 

االأ�سياء  تتملك  لذلك فهي ال  يوجد خارج حدودها. 

تكافئها، معمقة  بدائل ال  باال�ستغناء عنها عرب  اإال 

جعل  وهو  كلغة،  طبيعتها  فيه  تتحقق  الذي  عملها 

االأ�سياء التي تدخل حتت ت�رشفها قابلة للتعقل، عرب 

عملية اقت�سادية �رشفة ت�سكل جوهرها يتحد فيها 

لتدخر  ال�سيء،  طبيعة  تبدد  فهي  باالدخار.  التبديد 

احلدث  فيه  تتلف  الذي  القدر  بنف�س  عنه،  ينوب  ما 

حتت قدر الت�سمية التي تغدو املكان الوحيد لتخزين 

اأن  بعد  لكن  قبلها  من  للتعيني  قابال  ي�سري  اأث��ره، 

يكون قد فقد طبيعته كحدث. وهو ما يجعلنا نعتقد 

يكون  حيث  جديدة،  بطبيعة  اأ�سياء  تبتكر  اللغة  اأن 

فعل الت�سمية هو امل�ساحة املثالية لتخزين الفقدان 

احلتمي لالأ�سياء داخل اللغة. فما يدوم يف الت�سمية 

هو اإتالف امل�سمى. 

بحكم  العملية،  هذه  اإزاء  نفوذ  اأي  اللغة  متلك  ال   

يرتكز  وال��ذي  يحكمها،  ال��ذي  االقت�سادي  املنطق 

يف التبادل، اأي يف جعل كل �سيء قابل الأن يبادل 

التي  العالمة،  يف  نف�سه  عن  التخلي  من  انطالقا 

والرغبات  امل��ي��والت  متالأها  فكرة  معها  ي�سبح 

قال هان�س  ال�سيء. وكما  اأكرث من طبيعة  واالأهواء 

جورج غادامري " اإن ال�سيء الذي يقف قبالتي اإمنا 

مني."  اع��رتاف��ا  ويقت�سي  اخلا�سة  حقوقه  يوؤكد 

ال�سيء  اأن ي�سبح  احلقوق ال تتاأكد يف  هذه  فاإن   4
نكر يف ا�سمه. اإذ اأن 

رُ
مفهوما، كما قال، ولكن يف اأن ي

واإمنا رغبتنا  االأ�سياء  لي�ست  اللغة  عرب عنه يف 
رُ
ي ما 

االأ�سياء  تف�سل  التي  امل�سافة  ما  مبعنى  اإنها  فيها، 

فيها  يتاأ�س�س  التي  امل�سافة  نقوله عنها. وهي  عما 

كل ما هو اإن�ساين، حيث يكون على هذا الكائن الذي 

كمهمة  الرتجمة  مهمة  يتحمل  اأن  االأ�سل  اأثر  فقد 

اأبدية، اأي اأن يعمل، كما يفعل مع نف�سه، على متييز 

وجود االأ�سياء يف كينونة اأخرى. 

 يتبني من خالل ما �سبق اأن الرتجمة منظورا اإليها 

داخل  حمددة  لغة  يف  ولد  معنى  تاأويل  باعتبارها 

اأخرى، ال ميثل �سوى جانب قا�رش ومغرق يف  لغة 

اإليها  ينظر  اأن  منه  واالأك��رث  الرتجمة،  من  تقنيته 

باعتبارها �سمان انتقال اآمن لذات املعنى من لغة 

اأو بحثا عن م�ساواة للذات يف االآخرية.  اأخرى،  اإىل 

اإنها باالأحرى عمل اأ�سمل مالزم لالإن�سان الذي يدرك 
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انطالقا من رغبته، اأن طبيعته ال حتقق ما ينبغي اأن 

اأن الرتجمة تظل  اإذ  يكون انطالقا من هذه الرغبة. 

مهمة اأبدية مالزمة لالإن�سان، لي�س الأن هناك معنى 

يولد واإمنا الأن هناك معنى قد انتفى. والكلمة االأوىل 

يف اللغة مل تكن �سوى ترجمة انتفى اأ�سلها، فن�سبت 

التجربة  اأي �سيء يف  لذلك ال يتحقق  اأ�سال.  نف�سها 

اإال وهو مرتجما. وقد كان مار�سال ماك  االإن�سانية 

وامليديا  التكنولوجيا  اعترب  عندما  ح�سيفا  لوهان 

التجربة  ترجمة  على  قدرتها  حيث  من  ا�ستعارات 

يف اأ�سكال جديدة، و " الكالم كان  اأول تكنولوجيا 

ليعيد  و�سطه  من  يتخل�س  اأن  لالإن�سان  �سمحت 

احلياة  �ستظل  لذلك   
اأخرى.")5( بطريقة  حت�سيله 

بالن�سبة لهذا الكائن مرادفة للرتجمة، عندما يتكلم 

فهو يرتجم، عندما  يعمل فهو يرتجم، عندما يحيا 

فهو يرتجم، لتكون اآخر ترجمة بالن�سبة له هي فعل 

املوت، حيث يرتجم اجل�سد نف�سه يف نهايته. 

التجربة  يدخل جمال  لالأ�سياء  احليوي  الوجود  اإن   

الوجود  خ��ارج  انزالقها  من  انطالقا  االإن�سانية، 

على  االإبقاء  عرب  متلكها  يف  ي�رشع  الذي  االإن�ساين 

ما  وه��و  ال��وع��ي،  يف  عنها  تف�سله  التي  امل�سافة 

بالق�سد،  فينومينولوجية  نظر  وجهة  من  ي�سمى 

نف�سها  االأ�سياء مف�سولة عن  يلم�س  اأن  حيث ميكنه 

يتحقق  الوعي،  يحدده  الوجود  من  اآخ��ر  ط��راز  يف 

باملاهية  بوظيفة من مي�سك  يقوم  الذي  اال�سم،  يف 

اأخرى  مرة  يبدو  احلالة،  هذه  يف  لل�سيء.  ال�ساملة 

منا�س  من  هناك  لي�س  اإذ  الرتجمة،  من  مفر  ال  اأن 

من ترجمة ال�سيء اإىل ما لي�س اإياه، ومع ذلك ين�سب 

تتجمع  الذي  الرحم  يغدو  الذي  اال�سم،  برابطة  اإليه 

ال  التي  املاهية  اي  لل�سيء،  املح�سة  املاهية  فيه 

ميكن اأن توؤخذ اإال على اأ�سا�س ما هو ممكن ت�سوره 

اأن  اال�ستنتاج،  اإىل  يقودنا  ما  وهو  ال�سيء.  هذا  من 

اأعرا�س الت�سمية،  اللغة كعر�س symptôme من 

تتوغل  ترجمة،  �سوى  التاأ�سي�سي  فعلها  يف  لي�ست 

الكلمات  حيث  الو�سوح،  على  االإ���رشار  زاد  كلما 

الذي  وا�سحا  لي�س  ما  قاعدة  على  بع�سها،  تو�سح 

منبثق  لغوية،  لكل ممار�سة  م�سبقة  يت�سكل كخلفية 

واالأ�سياء.  الكلمات  بني  تردم  ال  التي  الفجوة  من 

لكي  يلغيه  لكنه  ال�سيء،  يكافئ  ال  اال�سم  اأن  حيث 

املثايل املرتتب  يلغيه يف املحتوى  يجعله مدركا، 

من  نح�سل  التي  الداللة،  موقع  ياأخذ  ال��ذي  عنه، 

خاللها على ال�سيء وقد اأفرغ من نف�سه، مع االإ�رشار 

على تعيينه ك�سيء. 

 و مثلما قال هان�س جورج غادامري" اللغة �سيء اأكرب 

 فاإن كل متكلم مبجرد ما يحرك 
من وعي املتكلم")6(

لزم 
رُ
اللغة يجد نف�سه متورطا �سلفا يف الرتجمة، اإنه م

بحدود هذه العملية املكونة جلوهر اللغة يف اجتاه 

االأ�سياء املتلفة يف قلب الت�سمية، واملعو�سة مبثالية 

الداللة  هذه  لكن  احلتمي.  لفقدانها  كاأثر  الداللة 

التي ت�سكلها،  الكلمات  اأثر  االأخرى يف  مفقودة هي 

حماولة  يف  بع�سها،  ا�ستح�سار  يف  تدخل  والتي 

يوا�سل  والذي  للقول،  قابل  غري  هو  ما  هوة  لردم 

ح�سوره يف قلبها، معر�سا اإياها لعدم اكتفاء اأ�سلي 

ال ميكنها جتاوزه. و الأن اللغة بداأت كرتجمة، فكل 

ما يحدث داخلها يظل ا�سرت�ساال لذات العملية، اإنها 

التي  الطريقة  تعني  التي  ال�رشورية  ال�سورة  متثل 

مرئيا،  لي�س  مبا  �سلة  يعقد  اأن  املرئي  بها  ميكن 

متاحا  م��درك  ماهو  فيه  يكون  ال��ذي  القدر  بنف�س 

، اأي ذاك الذي احتد يف 
)7(

انطالقا مما ال ميكن اإدراكه

حتت  كانط(  اإمنويل  اإىل  )ن�سبة  الكانطية  املنظومة 

ا�سم "النومني". 

 اإن اللغة التي متثل االآخر الكبري، اأي بنيته الرمزية 

داخلها،  يف  الربانية  تنكر   ،
)8(

الذات ت�سبق  التي 

الفاعل  وجودها  اإلغاء  من  اأب��دا  تتمكن  ال  لكنها 

رجمت اأ�سماء، تتحول اإىل قوة  فيها. فاالأ�سياء وقد ترُ

منهكة للغة، جاعلة كل داللة، جمرد وعد بالداللة 

لن تفي به اللغة اأبدا، اإنها ت�سادر على جود مثايل 

ما  اإىل  يفوقه،  مثايل  وجود  يف  با�ستمرار  ينزلق 

الفراغ  هي  الالنهاية  هذه  تكون  حيث  نهاية،  ال 

بالداللة،  وعد  كل  قلب  يف  يتحرك  الذي  احلتمي 

يف  ت�سرت�سل  كلمات  �سكل  يف  احلي  اأث��ره  تاركا 

احلديث عن بع�سها. 
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للدكتور   ")1(
امل�رشحي  الن�س  "قراءة  كتاب  ي�سم 

م�رشحيات  ثالث  عن  اأبحاث  ثالثة  جماهد   اأحمد 

و�سوف ي�ساأل القارئ نف�سه  ما الذي جمع الن�سو�س 

العناوين  ق��راءة  ومبجرد  واح��د؟،  كتاب  يف  الثالث 

تاأثري  لهم  لي�س  الثالثة  الكتاب  اأن  اأي�سًا  �سيالحظ 

امل�رشح  واأن  امل�رشي،  امل�رشحي  الواقع  يف  كبري 

فاالأول  االإبداعي،  م�سوارهم  يف  اأ�سيلة  مهنة  لي�س 

حممد مهران ال�سيد اأحد �سعراء جيل ال�ستينات الذين 

كتبوا ودافعوا عن ق�سيدة التفعيلة ولد عام 1927 ، 

واأ�سدر عدة دواوين منها " بداًل من الكذب ، الدم يف 

احلدائق ، طائر ال�سم�س" وله م�رشحيتان �سعريتان" 

 .75 امللح  وادي  من  وحكاية   ،  71 وال�سهم  احلرب 

والبحث الثاين حول م�رشحية جلاذبية �سدقي 10" 

الرواية  كتبت  �سحفية  وهي   "  2001  1920-

والق�سة والدرا�سات امل�رشحية ف�سال عن م�ساهمتها 

يف جمال الرتجمة والكتابة لالأطفال، والبحث الثالث 

حول م�رشحية كتبتها نوال ال�سعداوي "1986"وهي 

طبيبة وروائية ومدافعة عن حقوق االإن�سان وب�سكل 

خا�س حقوق املراأة ولدت عام 1931.

العقد  ونهاية  بداية  بني  ما  ول��دوا  الثالثة  الكتاب 

الثالث من القرن الع�رشين فهم ناجت حلظة تاريخية 

ثورة  بعد  الر�سد  �سن  امل�رشي  الوعي  فيها  بلغ 

ودون �سك �سوف يرتدد هذا يف الن�سو�س   ،1919

رغم التباين الكبري بينها علي امل�ستويني امل�رشحي 

الن�رش  زمن  يف  التباين  رغم  واأي�سًا  واالأيدولوجي، 

مل  التي  العمارة"  "�سكان  فم�رشحية  العر�س   اأو 

امل�رشح  خ�سبة  على  عر�ست  فقط  كتاب،  يف  ن�رش  ترُ

القومي 1955 من اإخراج يو�سف وهبي، و"حكاية 

من وادي امللح" ن�رشت 1975، و"اإيزي�س" 1986، 

ووفقًا للرتتيب الزمني جاءت امل�رشحية االأويل يف 

 ،1952 يوليو  بعد  امل�رشي  املواطن  اأحالم  �سياق 

والثانية التي بداأ موؤلفها يف كتابتها  عام 1971  

 1967 نك�سة  تاأثري  من  تخلو  ال   1975 ون�رشت 

�رشت عام 1986 مع تبلور ق�سايا املراأة  والثالثة  نرُ

واالهتمام بها يف املجتمع علي امل�ستويني الر�سمي 

وامل�ستقل وهذا ما �سوف يتاأكد من خالل االأبحاث 

الثالثة. 

الحقًا  اإليها  واأع��ود  الت�ساوؤالت  هذه  اأت��رك  �سوف 

"حيث  امل�رشحي  الن�س  قراءة  العنوان"  من  واأب��داأ 

اإن قراءة امل�رشح ثالثة اأنواع : قراءة الن�س ، قراءة 

اأختار  و  بالعر�س  الن�س  عالقة  وق��راءة  العر�س، 

)2(" وهي  الن�س  ق��راءة  االأول  النوع  الكاتب  منها 

العميقة  البنية  االعتبار  تاأخذ بعني  عملية حتليلية 

،ودرا�سة  بينهما  وتربط  للن�س  ال�سطحية  والبنية 

اأدوات منهجية م�ستمدة  تعتمد علي  العميقة  البنية 

من الدرا�سات اللغوية والدرا�سات  البنيوية املطبقة 

جرج�ص �ضكري*

قراءة الن�ص

بني امل�رسح واملجتمع

* كاتب و�ساعر من م�رش



علي ال�رشد ، وهي تاأخذ بعني االعتبار اأي�سا البناء 

الدرامي للحكاية وتطور ال�رشاع و�سكل تو�سيع هذه 

البنية يف الف�ساء امل�رشحي"  وهذا ما فعله الباحث 

الذكر  �سالف  التباين  رغم  الثالث  امل�رشحيات  يف 

 اإن قراءة الن�س بو�سفها 
حيث يوؤكد يف املقدمة ")3(

ال�سياق  يف  الن�س  بو�سع  ت�سمح  اإيجابيًا  فعاًل 

املوؤلف  من  لكل  والفكري  والثقايف  االجتماعي 

امل�رشحي  االأدب��ي  �سياقه  عن  عو�سًا  معًا  والناقد 

الذي ميثل قاعدة االنطالق " ففي امل�رشحية االأوىل 

امللح  وادي  من  حكاية   - الكتاب  لرتتيب  وفقًا   -

لدي  مبفهومه  لي�س  التنا�س  وهي  االأدوات  يحدد 

جوليا كر�ستيفا الذي يعتمد علي التواجد اللغوي بل 

االأو�سع واالأ�سمل عند جريار جينت، مفهوم التعايل 

الن�سي والذي يتمثل يف معرفة كل ما يجعل الن�س 

يف عالقة خفية اأو جلية مع غريه من الن�سو�س واإن 

والتواجد  كري�ستفا  جلوليا  كثريا  يلجاأ  �سوف  كان 

خالل  من  ال�سعري  التنا�س  يف  وخا�سة  اللغوي 

جمموعة من االأمثلة توؤكد تاأثر مهران ال�سيد ب�سالح 

الفرعوين  الفالح  اأخنوم  اأن  وتوؤكد  ال�سبور،  عبد 

الف�سيح ي�سري علي نهج ال�سويف احل�سني بن من�سور 

كثرية  اأح��ي��ان  ويف  العبا�سي  الع�رش  يف  احل��الج 

تتطابق اجلمل ال�سعرية " وكاأنهم مي�سون اإىل املوت 

" مهران - واإذ �ساهدتهم مي�سون اإىل املوت "�سالح  
عبد ال�سبور " 

ويحدد ثالثة م�ستويات للتنا�س يف هذه امل�رشحية 

االأول: مع احلكاية الرتاثية 

الثاين مع ن�س �سكاوى الفالح الف�سيح وفقًا ل�سليم 

ح�سن 

ال�سبور  عبد  ل�سالح  احلالج  ماأ�ساة  مع  والثالث: 

القيمة  عن  للبحث  حماولة  يف  اأخري  وم�رشحيات 

الفنية لتوظيف الرتاث يف هذه امل�رشحية، واإن كنت 

البحث  هذا  ق��راءة  من  انتهيت  اأن  بعد  ت�ساءلت  قد 

هذه  يف  الرتاث  توظيف  قل  اأو  اللجوء  �رشورة  عن 

حتقيق  اإىل  اأق��رب  الباحث  قدمه  فما  امل�رشحية؟ 

امل�رشحية  هذه  اأ�سول  تتبع من خالله  ا�ستق�سائي 

�سواء يف الرتاث اأو يف الواقع  علي م�ستويني: زمن 

احلدث وزمن الكتابة عند الفراعنة وعند �سالح عبد 

ال�سبور من خالل اأمثلة عديدة توؤكد تطابق املعنى 

اللغوي  والتواجد  والقافية  وال��وزن  بل  والفكرة، 

فالح  يقابله  احل��الج  �سديق  فال�سبلي   ، ال�رشيح 

واحدة  حكايتني  اأم��ام  نعم  امللح،  وادي  من  ثائر 

العبا�سي  الع�رش  من  واأخرى  الفرعوين،  الع�رش  من 

الظلم،  مقاومة  الرئي�سية  املقولة  اأو  الغر�س  اأن  اإال 

م�سار  بتعديل  ال�ساعر  يقوم  حيث   احلكام،  ظلم 

احلكاية في�سع الفالح الفرعوين يف ال�سجن ويقيم له 

املحاكمة ويحوله اإىل فالح ثائر يلعب دوراً بطوليًا 

يف احلكاية مثل احلالج !

�ستة  جماهد  اأحمد  د.  ير�سد  الثالث  امل�سهد  ففي 

ال�سبور  عبد  و�سالح  امللح  وادي  بني  تنا�سات 

مع  وحيد  وتنا�س  احلالج  ماأ�ساة  يف  منها  خم�سة 

م�رشحية م�سافر ليل. فكما اأن الفالح يف ماأ�ساة عبد 

لب بدافع �سيا�سي حتت �ستار ديني، هكذا 
رُ

ال�سبور �س

حوكم اأخنوم من وجهة نظر مهران ال�سيد الذي اأقحم 

حيث  للحكاية  الدرامية  املعاجلة  يف  الر�سوة  حتى 

يقول الفالح: 

بقا�سيك  تنحرف   / الريح  طيبة  فاكهة  "�سلة 
جابي  ذم��ة  يف�سد  واح��د  �سعري  مكيال   / ال��ع��ادل 

اأعمالك."  لتكون  دوائ��ر  كل  حتكم  الر�سوة  امل��ال/ 

جماعة  موقف  يف  الدرامي  التحول  �سبب  الر�سوة 

الفقراء كما يف ماأ�ساة احلالج : " �سفونا �سفًا �سفارُ 

/ االأجهر �سوتًا واالأطول / و�سعوه يف ال�سف االأول 

/ ذو ال�سوت اخلافت واملتواين/ و�سعوه يف ال�سف 

الثاين / اأعطوا كال منا ديناراً من ذهب قاين / براقًا 

مل تلم�سه كف من فبل / قالوا : �سيحوا زنديق كافر 

�سوى  ال�سيد   يعني مهران  ما كان  للبحث  " ووفقا 
الرتاثية  واحلكاية   ، املعا�رش  الواقع  علي  االإ�سقاط 
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فال حماكمة وال �سجن وال ظلم فقط تاأثر  مب�رشحيات 

�سالح عبد ال�سبور" احلالج -64 م�سافر ليل 68 – 

ليلي واملجنون 71 - امللك هو امللك 73 - ويوؤكد 

ال�سبل  كل  ا�ستخدم  ال�ساعر  اأن  النهاية  يف  جماهد 

احلكاية  مغزى  عن  القارئ  ل�رشف  املمكنة  الفنية 

العميق حول وادي امللح  البحث  قراءة هذا  –وبعد  
والتنا�س مع �سالح عبد ال�سبور يتاأكد  يل اأن هناك 

م�سكلة يف امل�رشح ال�سعري بعد �سالح عبد ال�سبور 

الذي مل يتاأثر به فقط من كتبوا امل�رشح ال�سعري بل 

البحر  ا�ستعارة  لدرجة  النرثي،  امل�رشح  كتبوا  من 

والقافية خبب املتدارك وم�رشحية " عنرتة " للكاتب 

امل�رشحي الكبري ي�رشي اجلندي منوذجًا  يف امل�رشح 

النرثي للتاأثر ب�سالح عبد ال�سبور.  

 �ضكان العمارة 

حتت عنوان اخلطاب الن�سائي ي�سع الباحث م�رشحية 

�سكان العمار 1955  وذلك بعد اأن يفرق بينه وبني 

له  عالقة  ال  فكري  توجه  وه��و  الن�سوي  اخلطاب 

بالبيولوجي والذي �سوف يحتفظ به للبحث الثالث 

ال�سعداوي،  نوال  للكاتبة  اإيزي�س"   " م�رشحية  يف 

اخلطاب الن�سائي الذي يهتم بق�سايا املراأة ويتتبع 

واملو�سوع،  ال�سكل  م�ستويني  على  اخلطاب  ه��ذا 

الذي  �سدقي  جاذبية  ن�س  يف  ال�رشاع  اأن  ويوؤكد 

اأخرجه يو�سف وهبي للم�رشح القومي لي�س بني رجل 

وامراأة من اأجل مزيد من احلقوق لكنه �رشاع طبقي، 

بني  ما  العر�س  اأبطال  ن�ساء  و�سبع  رج��ال  �سبعة 

الو�سطى  لي�سف  الربجوازية والربولتاريا والطبقة 

قبل  االر�ستقراطية  للطبقة  امل�ستبد  الو�سع  الن�س 

يدر�س  الذي  حممد  للطالب  وينحاز   19  52 يوليو 

وتقاليد  �سمات  خمالفًا  مبظهره  يهتم  وال  ويتعلم 

 ، الربجوازية   / املائة  يف  الن�سف  طبقة  واأع��راف 

لي�سع البحث الن�س يف �سياقه التاريخي كما حدث 

ير�سد  املو�سوع  م�ستوى  فعلى   ، امللح  وادي  يف 

االر�ستقراطية من خالل عدة نقاط  الطبقة  م�ساوئ 

"حقوق الزواج / الطالق / العمل/ التعليم ، الرتبية 
تب حول هذه النقاط  باأقالم  كتاب  " م�ستعينا مبا كرُ
ح�سني،  طه  ال�سيد،  لطفي  مثل  الزمنية  احلقبة  تلك 

للبحث  وفقا  يقدم  فالن�س   ،129 �س  �سامل  لطيفة 

نظر  وجهة  من  الثورة  قبل  املرتدي  للواقع  �سورة 

الكاتبة !ثم ينتقل اإىل ال�سكل وحتليل اآليات اخلطاب 

الن�سائي كما وردت يف الن�س  وق�سمها  الكتاب اإىل 

�ستة عنا�رش  

يف  للن�ساء  الرجال  قمع  اأو   ... املن�سة  حقوق   -  1
احلوار الذي ي�سل اإىل التهديد بال�رشب

بناء  يف  ممتعة  قراءة  وهي  احلميمي  احلوار   -  2
اأ�سوات  اأو  التوا�سل  همة   " الن�س  ولغة  احل��وار 

التفاعل االإيجابي "هيه، هاو، هه ياه وهكذا واأي�سا 

الكاتبة والتي جت�سد  التي و�سعتها  اإ�سارات املمثل 

احلالة النف�سية لل�سخ�سيات " بفرح، بحزن، ب�سيق، 

الباحث  عليه  اأطلق  ما  اإىل  باالإ�سافة   " متخاذال 

طبيعة  خاللها  من  لري�سد  ال�سوؤال  ا�سرتاتيجيات 

االأداء يف تلك الفرتة وال اأي�سد االأداء التمثيلي بل قوة 
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ال�سخ�سيات، ممثلة يف الرتابط احلواري، النميمة

3 - قافية التفريع ال�ساخر اأو "اآفيه" اأ�سماء التدليل 
4 - الغناء، االأغاين التي وردت يف الن�س

5 -  االأمثال ال�سعبية 
6 -  فلتات الل�سان. وهذا الر�سد جاء يل م�ستويني 
اأو  للواقع  ال�سكل وامل�سمون قدم من خالله �سورة 

قل لزمن احلدث واأي�سا زمن الكتابة اأو زمن العر�س 

يف انحياز وا�سح لثورة يوليو. 

اإيزي�ص نوال ال�ضعداوي 86

 وجاء البحث الثالث حول اخلطاب الن�سوي والكتابة 

ال علي اأ�سا�س اجلن�س يل علي اأ�سا�س الوعي واملنظور، 

ويحدد اأن النقد الن�سوي بداأ عندما اأ�سبحت اأول امراأة 

على وعي بعالقتها باللغة واإدراكها لذاتها ككاتبة 

عاجلها  التي  الرتاثية  احلكاية  خالل  من  وتطرح 

فردت  اإيزي�س  امل��راأة   دور  من  يقلل  ب�سكل  احلكيم 

يظهر  ومل  اأوزوري�����س  اأخفت  ب��اأن  ال�سعداوي   ن��وال 

�سوى يف النهاية !، وراحت تطوع االأ�سطورة خلدمة 

ال�سلطة  من  ،التحرر  البحث  ير�سدها  التي  اأهدافها 

البطركية " رئي�س القبيلة " التميز �سد اإيزي�س االإلهة 

للمراأة -  اخلتان  ومق�سود  ال�سيا�سية  – امل�ساركة 
به اخلتان الثقايف ال اجل�سدي فقط -  االإخ�ساء -  

االغت�ساب -  مفهوم ال�رشف -  اإعالء قيمة العقل 

تغريت االأ�سطورة متاما. 

ووفقًا للباحث الكتاب الثالثة لديهم موقف �سيا�سي 

ولي�س معاجلة درامية، �سواء ال�ساعر الذي ينتمي اإىل 

جيل ال�ستينات، اأو الكاتبة املنحازة ليوليو 1952 

اأو النا�سطة احلقوقية املنحازة لق�سايا املراأة �سواء 

اأو  م�رشحيتني  يف  الفرعوين  ال��رتاث  على  اعتمدت 

ولو   " العمارة  �سكان   " يف  الراهنة  اللحظة  ق��راءة 

�ساهدت امل�رشحية االأويل حال عر�سها " وادي امللح 

"لكتبت عنها التوظيف الق�رشي للرتاث الفرعوين يف 

م�رشحية �سعرية! والثانية �سالحيتها انتهت �رشيعًا 

يقف  اأي��ن  ال�سوؤال  قبل  ما  م�رشح  اإىل  تنتمي  فهي 

بعد  امل�رشيون  امل�رشحيون  طرحه  الذي  م�رشحنا 

ثورة يوليو باأربع �سنوات عام  1956.

ويف النهاية اإذا كانت الكتابة امل�رشحية  تقوم يف 

العالمات   يف  االقت�سادية  من  نوع  علي  جوهرها 

علي اعتبار اأن الن�س امل�رشحي  �سيظل مادة اأولية 

العنا�رش  جت�سيد  خالل  من  العر�س  يف  ت�ستكمل 

يظل  امل�رشحي  الن�س  يف  املعني  ف��اإن  املوجودة 

اأو  مفتوحا الحتماالت متعددة تختلف بني القارئ 

امل�ساهد العادي ، قدم اأحمد جماهد يف هذا الكتاب 

ثالث اأطروحات لهذه الن�سو�س  من خالل تفكيكه 

للنظم الداللية  لها مما جعل القراءات الثالث عملية 

بالباحث  اخلا�سة  بالتداعيات  ارتبطت  مفتوحة 

اأحمد  قراءة  وهذه  ميتلكها  التي  املعرفية  واخللفية 

القا�رشة  امل�رشحي  الناقد  ولي�س  املثقف  جماهد 

الذي  الباحث  واأي�سا  البحتة  امل�رشح  نظريات  علي 

قدم من قبل  ر�سالة مهمة عن �سالح عبد ال�سبور 

وامل�رشح ال�سعري ،وهنا ويف الن�سو�س الثالثة تبدو 

خلفيته املعرفية  لي�س فقط يف امل�رشح اأو النظريات 

ولكن  بحثية  ك��اأدوات  ا�ستخدمها  التي  واملناهج 

الن�سو�س  هذه  كتابة  لزمن  الثقافية  اخللفية  يف 

ال�سيا�سي واالقت�سادي واالجتماعي . فرغم توا�سع 

اإال  الفني  امل�ستوى  على  الثالثة  الن�سو�س  م�ستوي 

يف  امل�رشي  للمجتمع  قراءة  يقدم  اأن  ا�ستطاع  انه 

للمنهج  انت�ساره  خالل  من  املختلفة  احلقب  تلك 

النقدي. 

الهوام�ص: 

.  2019 – املطابع االأمريية  1 - قراءة الن�س امل�رشحي 
2 - معجم امل�سطلحات امل�رشحية د. ماري اإليا�س ، د. حنان ق�ساب. 

3 -  قراءة الن�س امل�رشحي  �س8.
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"رداء  جمموعة  يف  خمتلفة  �سعرية  معامل  ترت�سم 

ال�سادر عن من�سورات جملة  الوهيبي  الديك" الأحمد 

التعدد،  قوامها  واالأربعون(،  الثالث  )االإ�سدار  نزوى 

واالنفتاح، والتلقائية يف تعاملها مع اللغة، والذاكرة، 

اأهوية  اأقنعة،  ب��دون  تتنف�س،  اأنها  ذاك  واحل��ي��اة؛ 

للخطاب  الباثة  الذات  مكنونات  وتعرب عن  املعي�س، 

واالأحا�سي�س  العابرة،  لالأ�سياء  يعيد  مده�س،  ب�سفاء 

املتحولة اعتبارها املن�سي، فرتتبط الكتابة، ا�ستنادا 

اإىل هاته الروؤية؛ بتنقالته، وارحتاالته بني االأمكنة، 

بالن�سبة  والغريبة  االأليفة،  وعواملها  واأ���رشاره��ا، 

للذات، معا.

  ومتثل مقولة العنونة "رداء الديك" ا�ستعارة مكثفة، 

�سنها ال�سا�سع، فالديك، 
رُ

تكاد تلف �ستى املعاين يف ح

الرمزية  وداللته  امللون،  بردائه  اجلميل،  الطائر 

امل�سحونة  واالأوقات  بالرباري،  وارتباطه  املعروفة؛ 

حميالت  كلها  ذبيحا،  الدرامية  ونهايته  بالقد�سية، 

الن�سو�س، بو�سفه كائنا  داللية جتعل ح�سوره يف 

حمبوبا، باذخا ووازنا، خا�سة عندما يرتبط باحلقل 

املنا�سات  به  توحي  مبا  ويت�سل  الن�سي؛  ال��داليل 

امل�ساحبة: )بيت اأمية بن اأبي ال�سلت، وقولة �سهاب 

ال�سارخ  التعار�س  ت�ستلهم  التي  النويري(  الدين 

الثقافية  االإحاالت  م�ستوى  والغراب على  الديك  بني 

يحملها  التي  ال��دالالت  م�ستوى  وعلى  واملرجعية، 

عن  ف�سال  اجلمعي،  املتخيل  يف  منهما  كل  م�سهد 

كون املنت ال�سعري حافال مبعجم الطيور، واأ�سنافها، 

ومدلوالتها الثقافية، ومتثيالتها لدى االإن�سان. 

1. معجم الطيور: 
حتى  املتنوعة  الطيور  باأ�سامي  الن�سو�س  تعج    

باأنواع  خا�سا  معجما  ير�سد  اأن  ميكن  القارئ  اأن 

اأن  املعروف  ومن  املختلفة،  ودالالتها  الع�سافري؛ 

الطيور متتلك معادالت رمزية غمي�سة يف الثقافتني 

املتوازيات  فهاته  وبالتايل  والعاملية؛  العربية 

الداللية ت�ساعد يف الو�سول اإىل بنية الن�س العميقة، 

باعتبارها مدخال لتحديد منطوق الر�سالة امل�سترتة 

ن�سيا، يقول ال�ساعر: )نوار�س غا�سبة، قرب نافذتي، 

تدعي اأنني افرتيت عليها يف اإحدى اأفكاري املجنونة 

واأنهم  مزعج،  باأنه  �سوتها  وو�سفت  الطيور،  عن 

النهب،  على  يقتاتون  ال�سواطئ،  نفاية  قرا�سنة 

وال�سطو على االأع�سا�س املك�سوفة... ما دونته، نقلته 

والطيور  البحار  علوم  ووثقته  الطري"  "منطق  من 

.
)1(

البدينة ذوات الطريان احلر(

�سعريا،  ي��ربره  ما  بالطبيعة  االحتفاء  لهذا  ولعل    

لتجد  االإن�سان،  عامل  من  ال��ذات  تهرب  اإذ  ودالليا، 

غايتها تخييليا يف عامل الطري، وكاأنها تنعي قوانني 

الب�رش، وقيم احل�سارة، وفطرة االإن�سان، ان�سجاما مع 

ذائقة  اإليه  ترتهن  الذي  واجلغرايف  الثقايف،  ال�سياق 

الكتابة، وهي مفتونة بالزمن االأندل�سي الذي مل تتبق 

اأطالل يف املغرب واإ�سبانيا، ومعامل  منه �سوى �سبه 

�سامقة، �سامدة تخلد ذكرى هذا الوجه امل�رشق من 

املخيلة،  يف  املاثل  االإ�سالمية،  العربية  احل�سارة 

اإبراهيم احلجري*

رداء الديك لأحمد الوهيبي

ت�صالح الكتابة واحلياة

ناقد وروائي من املغرب*



الهائلة  الرتاثية  الكتابات  به  تزخر  ما  خالل  من 

و�سعر،  فل�سفة،  من  العاملية،  املكتبات  يف  املخزنة 

ونرث، وت�سوف، وتاأمالت نقدية، وتاريخ، وجغرافيا، 

من  متفرد  من��وذج  ���س��ورة  را�سمة  �سعبي،  وت���راث 

االإن�ساين،  الت�سامح  فيه  و�سل  االإن�سانية،  احل�سارة 

ال�سامل،  والنماء  العلمي،  والتطور  الفكري،  والرقي 

املنتظم  اإعجاب  يثري  يزال  ما  ب�سكل  املراتب،  اأوج 

الدويل اإىل االآن.

النموذج  لهذا  عنوانا  كانت  البهية  الطبيعة  والأن   

بها  تغنى  فقد  ارتقائه،  اأ���رشار  من  و�رشا  االإن�ساين، 

كما  واملغاربة،  االأندل�سيون  والناثرون  ال�سعراء، 

املكان  بجمال  تاأثرهم  وخلدوا  اأح��د،  بها  يتغن  مل 

االأندل�سيون من مديح  تركه  و�سحره، حتى �سار ما 

يتجزاأ من هاته  ال  اخلالبة، جزءا  املكان، وطبيعته 

عالمة  وباتت  الراقية،  واالأدب��ي��ة  الثقافية  الهوية 

واإن  ال��ذي،  الغابر،  املجد  ه��ذا  على  حتيل  م�رشقة 

فقد ظل  االأر���س،  وجه  على  من  امل�سع  غاب وجهه 

الكتب،  يف  يطالعونه  الذي  النا�س،  قلوب  يف  خملدا 

ويتن�سمون عبريه من حدائق ال�سعر االأندل�سي، وتراثه 

االأدبي احلافل، فيعي�سونه، مثلما لو كانوا ي�سافرون 

الفرتة  وتلك  اجلغرافية،  البقعة  تلك  اإىل  الزمن،  عرب 

واقت�ساديا،  �سيا�سيا،  االأم��ة،  تاريخ  من  امل�رشقة 

وا�سفا  ال�ساعر  يقول  واإن�سانيا،  وثقافيا،  وفكريا، 

اإىل  وحتول  جتمد  ماء  القمة،  )يف  اخلالبة:  الطبيعة 

املنظر  ال�سلبة،  ق�رشته  على  النا�س  يتزلج  م�سار 

بالبيا�س  االأر���س  تك�سو  الثلوج  هنا،  من  جميل 

والظالل اأرانب، وغيوم رمادية �سغرية تطل وتختفي 

.
)2(

خلف ثنايا ال�سفح املتعرجة(

خ�سو�سا،  االأندل�س  اأدب��اء  به  عرف  ما  اأب��رز  ولعل   

على  الفائقة  القدرة  هو  عموما،  االإ�سالمي  والغرب 

واحللول  واأن�سنتها،  الطبيعة،  عنا�رش  ا�ستنطاق 

وم�ساعرهم،  وهمومهم،  اأ�رشارهم،  واإيداعها  فيها، 

ومطاحمهم، فكانت تتحول يف ق�سائدهم، اإىل لوحات 

وتعي�س،  وتتنف�س،  تتحرك،  حية  وكائنات  ناطقة، 

وتقول ما يخيفها، وما يفرحها، وما يحزنها، وكاأنها 

ولع  بلغ  وقد  املكان.  واأه��ل  ال�سعراء،  بل�سان  تتكلم 

يف  بها،  واال�ستعانة  بالطبيعة  االأندل�سيني  ال�سعراء 

القارئ،  على  معه،  ي�سعب  حداً  ال�سعرية  اأغرا�سهم 

اأم  الطبيعة  يتحدثون عن  ال�سعراء  كان  اإذا  يدري  اأن 

يف  تغلغلت  ما  لفرط  عنهم  تتحدث  الطبيعة  كانت 

يقول   .
)3(

مناظرها من  و�سفوا  ما  ولكرثة  نفو�سهم، 

ال�ساعر: )يف الطريق، راأيت ح�سانا يقتات من مكب 

اأنت عار على �ساللتك، ماذا  النفايات، وبخته قائال: 

تركت للقطط والكالب ال�سال؟ خجل احل�سان، رجع 

اإىل عري�سته حزينا، منك�س الراأ�س، لكل ح�سان كبوة، 

باالأمثال، وال باحلكم، مت�سغ  تثق  االأح�سنة ال  لكن 

خميالتهم،  وات�سعت  بل،   ،
)4(

العمر( وت�سو�س  اللجام، 

الطيور،  ب��ني  وحم���اورات  خماطبات،  ال�ستحداث 

واحل��ي��وان��ات،  وال��ن��ب��ات��ات،  وال���ورود  والع�سافري، 

معربة  بنف�سها،  وتزدهي  بع�سها،  عن  تتفاخر  وهي 

على  واأف�سالها  مزاياها،  ومعددة  م�ساعرها،  عن 

يتفقد  )طائر  ال�ساعر:  يقول  اأقرانها،  اأمام  االإن�سان، 

طني ال�سفاف، وي�سرب االأ�سماك، يراقب ال�سحايل، من 

ع�سه  اأعطاب  ي�سلح  واملباين،  الكهرباء  اأبراج  اأعايل 

يف اأوقات فراغه، ويعزف مبنقاره، �رشبات خاطفة 

�سيحات  تعقبها  الريح،  قلب  يف  املنقار  ب�سيفي 

.
)5(

يطعنها االأ�سى(

هاته  ا�ستلهام  على  الوهيبي  ال�ساعر  وع��م��ل    

ال�سعري،  كونه  مركز  ليجعلها  النوعية؛  اخل�سي�سة 

املعاين،  اأف��الك  حوله  ت��دور  ال��ذي  املحور  والقطب 

من  جديدا  زيا  يلب�سها  اأنه  غري  الن�سية،  وال��دالالت 

من  اأ�رشارا  قنواتها  يف  وي�سخ  والتجليات،  املظاهر 

ا�ستنبتها  اأخرى  باأ�سئلة  ويح�سوها  والبالغة،  القول، 

يف  العربي  االإن�سان  ورهانات  االآن،  االأمة  واقع  من 

بثقافته،  وطبعها  التحول،  �رشيع  متغري،  عامل  ظل 

االأمكنة  يجوب  وهو  وتاأمالته،  واأحا�سي�سه،  ولغته، 

القريبة التي �سهدت على تلك احل�سارة، وذاك البهاء، 

التاريخ  يف  وماديا  رمزيا،  اآثارهما  يوقعان  وهما 

واجلغرافيا، والذاكرة الوجدانية، خالقا منها �رشخة 

للذات، و�رشخة لالأمة، على ل�سان ديك ذكي، واع مبا 

يتفل�سف،  وتارة  يتمرد،  تارة  اخليال،  وا�سع  حوله، 

متماهيا مع حتوالت الذات، وتنقالتها بني االأمكنة، 

واجلغرافيات، والعوامل املتجددة، �سا�سع الروح، بحيث 

والوجوه،  ال��ذوات،  ليخت�رش  ذات��ه،  اأمكن  ما  يو�سع 
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وتواريخ الب�رشية بكل تناق�ساتها، عابرا الفل�سفات، 

يف  احللول  على  ومراهنا  واالأزم��ن��ة،  واحل�سارات، 

حتلق  رق��راق��ة،  �سعرية  ب��روح  الغام�س،  امل�ستقبل 

فوق كون �ساخب، غري عابئة بالتبعات، واملخاطر، 

ال�سادق  النف�س  وجوهر  الكلمة،  روح  على  ومعولة 

)عندما  ال�ساعر:  يقول  وامل��اآل،  االأح��وال  تغيري  يف 

يتناف�سان يف ال�سدو/ يغلب احل�سون ال�سحرور، كاأمنا 

زرياب  ال�سئيلة،  حنجرته  يف  ت�سفر  ق�سب  غابة 

وميزان  حملف،  حكم  لكني  فجري،  وديك  �سديقي 

.
)6(

التغريد �سارم(

الأنواع:  ملتقى   .2
جن�س  �سمن  مكتوبه  �سنف  قد  ال�ساعر  كان  لئن    

الت�سمية،  مبطلق  القول  �سعرية  يق�سد  فاإنه  ال�سعر، 

عربونا على افتتانه بالن�س املفتوح، الذي ال �سفاف 

حتب�سه؛ وال حدود متنع تدفق موجاته التخييلية، فهو 

ويقول  وي�سعر،  م�ساهداته،  وي�سجل  وي�رشد،  ي�سف؛ 

اأحا�سي�سه يف تفاعل مع متغريات �سفره عرب جغرافيا 

ومعماره،  تاريخه،  مع  ومتاهيه  االإ�سالمي،  الغرب 

بفل�سفة  وافتتانه  املعي�سية،  وطقو�سه  واأف�سيته، 

الب�ساطة التي يعي�س عليها نا�س القاع املجتمعي يف 

اخلالبة،  والطبيعة  واالأ�سواق،  واملطاعم،  املقاهي، 

وال�سواحل املغرية باال�ستجمام، وكاأن ال�ساعر يفتق 

العوامل من حوله، مثلما يق�رش ثمار الرمان، فتتطاير 

�سذرية، ومقاطع  احلمراء، ق�سائد  احلبات  من حوله 

�رشدية غاية يف التكثيف، والرتكيز.

العبارة  فتاقت  ال�ساعر،  ق��ول  الق�سيدة  ت�سع  مل    

النرث،  ق�سيدة  �سكل  فا�ستلهمت  اأرح��ب،  ف�سحة  اإىل 

بتموجات  فت�ستعني  حبا،  ال�رشد  ي�سغفها  اأن  قبل 

واأنف�س  الذات،  وتوغله يف عمق  وتو�سيفاته،  جمله، 

اأخرى،  تارات  وم�ستف�رشا  تارة،  مت�سائال  االآخرين، 

بفطرة  واالأ�سياء،  والطبيعة،  الكون،  عمق  ومتاأمال 

�ساعر  وقلب  نا�سك،  مت�سوف  �رشيرة  وبيا�س  طفل، 

جوال، ورهافة اإح�سا�س عا�سق متيم، يجوب االأف�سية 

واالأزمنة، مرتنحا، مثل فر�س فاجاأته الطبيعة باملطر 

�سغوف  رحالة  مثل  وم�ستك�سفا  طويل،  حمل  بعد 

باملعرفة، واالآفاق املجهولة.

"ال�رشد"، وحت�سن  لت�سع  �سعريته  اأفق  ال�ساعر  فتح    

�سقيقه ومالزمه "الو�سف"، فدون رحلته �سعرا، عرب 

الغرب  من  ومقروءة  ومتخيلة  واقعية  جغرافيات 

املغرب،  ب��الد  يف  بجوالته  م�ستعينا  االإ���س��الم��ي، 

اأنه  علما  واح��د،  اآن  يف  معا،  وم�ستمتعا  م�ستك�سفا، 

متنوعة  مغربية  مدن  عرب  تلك  ال�سفر  حلظة  عا�س 

جوارحه،  بكل  والثقافات  واللهجات،  الت�ساري�س، 

ح�سب  يتنقل،  اأن  الطبعي  من  فكان  واأحا�سي�سه، 

النف�سي والوجداين،  الكتابي، وال�سياق  طبيعة املزاج 

من نوع اإىل اآخر، ومن حالة �سعورية اإىل حالة اأخرى، 

تارة معجبا حد االنبهار، وتارة منتقدا حد ال�سخرية، 

جمد  راث��ي��ا  ال��ع��رب��ي،  ال��زم��ن  �سعف  معريا  وت���ارة 

ح�سارة غاربة، ال تزال ت�سهد الكراري�س على اآثارها. 

النقدية،  االأدبيات  اأع��راف  يف  الرواية،  كانت  واإذا    

القول،  اأن��واع  اأغلب  احت�سان  على  بالقدرة  تتمتع 

�سنا 
رُ

فاإن ال�ساعر يقلب االآية، جاعال من الق�سيدة ح

اأنه  اأن  �سا�سعا يت�سع الأكرث من نوع خطابي، مبعنى 

يقو�س طرحا، ليوؤ�س�س اأطروحة نقي�سة، ويك�رش �سكال 
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متداوال ليبني معنى طريفا، وينتهك احلدود اجلن�سية، 

ما  التي  املتفردة  �سعريته  ليخلق  الكتابة،  واأع��راف 

تتجان�س  مثلما  واالأن���واع،  االأ�سكال،  حت��اور  تفتاأ 

والف�سل،  واالأمل،  واحل��ن��ني،  واالأ���س��واق،  امل�ساعر، 

واخليبات، والنجاحات، والتاأمالت داخل الذات، فال 

تعرف يف اأي �سكل قد تنبثق، اأو باالأحرى؛ ال تعري باال 

لذلك التجلي، ما دام �سيخرج اإىل االأفق، يف �سكل ما، 

يو�سل احل�سا�سية املفرطة اإىل متلٍق عا�سق، ي�ستعذب 

ال�سكلية  التجاوزات  وي�ستلطف  والفجوات،  الطفرات، 

وجر�سا،  تنغيما،  املعتاد  القالب  تزيد  التي  املهذبة 

واأثرا جماليا، تطيب له الذائقة، وتخلخل املاألوف.

اأندل�ضيات:   .3
  يح�رش الن�س الغائب بوفرة؛ على �سبيل اال�ستدعاء، 

اأو التفاعل الن�سي، اأو م�ساءلة الذاكرة، وجعل بع�س 

مكوناتها املرجعية اأ�سا�سا للمتخيل ال�سعري ال�رشدي 

املفقود(؛  )الفردو�س  االأندل�س  الغمي�س، حيث حت�رش 

ال�سعرية  االإحاالت  يف  يتمثل  م�سمر  االأول  ب�سكلني: 

االأندل�سي  الزمن  اإىل  تعود  وح��وادث  اأ�سماء،  على 

امل�رشق؛ من قبيل حادثة اأ�رش املعتمد بن عباد باأغمات 

من قبل ال�سلطان املرابطي يو�سف بن تا�سفني، وما 

عقبها من تبعات، وماآ�سي دونها املعتمد، ومن وااله 

من �سعراء وموؤرخني، ومنها كذلك، االإحالة ال�سعرية 

وهما  االأندل�سي،  االأدب  بها  متيز  مو�سوعتني  على 

مو�سوعة "التغني بالطبيعة"، ومناجاتها، واإلبا�سها 

واإح��الل  رمزيا،  وا�ستنطاقها  احل��ي،  الكائن  لبا�س 

ثم  وت�سبيها،  وا�ستعارة،  كناية،  فيها،  الب�رش  نفو�س 

مو�سوعة: "حماورة الطيور"، واإفراد كتب خا�سة بها، 

اأدبيا راج حلظتها، و�ساد باملجال�س،  اأن نوعا  حتى 

بني  وع��رف  االأدب��ي��ة،  وال�سجاالت  واملخطوطات، 

يقول  "الزرزوريات"،  با�سم  اآنئذ،  وال�سعراء  النقاد 

ابن  االأندل�سي  ال�ساعر  نف�س  م�ستعيدا  ال�ساعر، 

ابن  مثل:  االأندل�سيني  ال�سعراء  من  وغ��ريه  خفاجة، 

وغريهم  الرندي،  البقاء  واأبي  زنباع،  وابن  زيدون، 

�سمن  لها  وافر  حيز  واإفراد  بالطبيعة،  االحتفاء  يف 

الب�ستان،  اأمرية  الوردة  �سفري،  ورد  )باقة  ق�سائدهم: 

الأجل  العر�س  عن  تنازلت  �سلطانة  الربية،  الزهرة 

احلب، اختارت اأن تغمر حياتها الق�سرية بالتلقائية 

. فقد عرف 
)7(

والب�ساطة وامل�ساعر املباغتة نف�سها...(

عن �سعراء االأندل�س اأن عنا�رش الطبيعة ال تنتهي يف 

ق�سائدهم، فهناك الطيور، والربق، واجلو، وال�سم�س، 

الريا�س،  االأندل�س  يف  كرثت  وقد  وغريها،  والبدر، 

والب�ساتني، و�سدحت، يف جنباتها، الطيور، وتوزعت 

يف اأنحائها اجلداول، وباتت حوا�رش االأندل�س توؤلف 

عقداً من احلدائق، وهذا ما اأوجد لدى �سعراء الو�سف 

يف  تدخل  ق�سائد  فرتكوا  االأزه��ار،  و�سف  اإىل  مياًل 

باب �سعر النوريات، وبلغ ولعهم مبباهج الزهر حدا، 

. وقد 
)8(

بقيت �سوره مطبوعة على �سفحات خيالهم

اتخذ ال�ساعر اأحمد الوهيبي هذا املنحى، تفاعال مع 

ي�سادفها  التي  الطبيعة  وموؤثرات  ال�سعرية،  الذاكرة 

وت�سادفه، فتوقظ، يف نف�سه، حنينا عميقا.

التلميح  عن  ال�ساعر  يتوانى  ال  ذل��ك،  عن  وف�سال   

لالإحاالت املرجعية املبا�رشة التي توثق مل�ساهدات 

من  لعدد  وزيارته  االأندل�سية،  رحلته  اإبان  ال�ساعر، 

على  له  حافزا  ي��راه  ما  ليكون  االإ�سبانية،  امل��دن 

بكل  االأندل�سية  االإ�رشاق  حلظات  وا�سرتجاع  التذكر، 

تفا�سيل رقيها، يف مقارنة منه بني الزمنني، الزمن 

حلظتها،  العربية  احل�سارة  عرفته  وما  االأندل�سي، 

وما  احل��ايل،  العربي  والزمن  وازده���ار،  تطور  من 

على  ونكو�س  تخلف  من  العربية  احل�سارة  تعرفه 

كل امل�ستويات، وكاأنه يرثيها بلغة قا�سية، وم�ساعر 

بني  امل�سافة  يف  بقارئها  ت�سافر  ملفتة،  حنني 

الزمنني، يقول ال�ساعر ملمحا لهاته امل�سافة الوا�سلة 

بني الزمنني العربيني، املا�سي امل�رشق، وامل�رِشف، 

واحلا�رش املنك�رش، واملعتم، بنربة ال تخلو من اأ�سى، 

ت�ساق  واملدن  اجلحيم،  يليه  )الربيع  و�سيم:  وحزن، 

اإىل املذبحة، مدينة تلو االأخرى، لن تكتفي ال�سواريخ 

بف�سل  فاملهمة  واجليو�س،  بالعوا�سم  والقنابل 

وقرب  �سرب،  كل  تدمري  وال�سما�رشة:  الوكالء  تزاحم 

الوديان،  اإىل بني  نافع  كل حر. من�سي من عقبة بن 

بحانة  فنحتمي  �سخيا،  رهاما  املطر  يهطل  وبغتة 

الطريق، من زجاج �رشفتها، نعد الق�سائد، والكواعب، 

والقنينات الفارغة. فنحن يف جدل والروم يف وجل، 

.
)9(

والرب يف �سغل، والبحر يف خجل(
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ن�ضية:  خلفيات   .4
�سواء  ال�سعري،  التنا�س  بظاهرة  الن�سو�س  حتفل    

ذكر  اأو  املرجعية،  ال�سخ�سيات  م�ستوى ح�سور  على 

والف�ساءات  االأثرية،  واملعامل  اجلغرافية،  االأمكنة 

حدث  منطوق  على  االإحالة  اأو  املعروفة،  االإن�سانية 

على  البالغ  اأث��ره  له  مف�سلي،  اإن�ساين  اأو  تاريخي، 

احل�سارة والفن والب�رش. 

متقاطعة؛ وخلفيات  زوايا  ال�ساعر عامله من  يرى    

القرائي؛  مرتاكمه  عن  حكمه  يف  وي�سدر  متعددة، 

معينة  مناظر  وتكون  قراأه،  مبا  م�ساهداته؛  فيقارن 

حافزا على تذكر مقروء؛ اأو م�سهد �سبقت له روؤيته يف 

اخللفيات  كانت  ورمبا  �سابقة،  اأوقات  عرب  اآخر  اأفق 

اأو امل�سمرة هي ما ينطق بدال عن  الكامنة  القرائية 

الذات، وهي التي توجه حكمه، واختياراته، ونظرته 

ي�ستح�رش  فال�ساعر  ح��ول��ه.  م��ن  وال��ع��امل  للوجود 

الدين  و�سهاب  ال�سلت،  اأب��ي  اب��ن  الأم��ي��ة  م��ق��والت 

للق�سيدة،  متهد  بوؤرية  مفتتحات  بو�سفها  النويري، 

جمموع  يتناولها  التي  املركزية  املو�سوعة  حول 

جملة  القرائي  مرتاكمه  من  ي�ستدعي  مثلما  الديوان، 

وحكم  اأ�سعار  قبيل:  من  الغائبة،  الن�سو�س  من 

اجلنة،  لطوير  الطري  ومنطق  وال��زب��ريي،  املتنبي، 

ما�سي،  اأب��و  اإيليا  وبي�سوا،  وح��وم��اري،  وبا�سالر، 

وبيكا�سو، والقراآن الكرمي، واملعتمد بن عباد...

  ولي�س الغر�س من ا�ستعادة هاته االأ�سماء، واالأحداث 

ما  لها  بل  الفني،  اال�ستعرا�س  قبيل  من  املرجعية 

باملغزى  وثيق  ارتباط  يف  ورمزيا  دالليا،  يربرها 

الفكري  الطرح  مع  وان�سجام  ال�سعري،  للن�س  العام 

من  للعامل  ال�ساعر  روؤية  عليه  تاأ�س�ست  الذي  امل�سبق 

حوله، وانبثاقا عن حلظة �سياقية اأفرزت �سبب نزول 

الن�س، ومهدت ملخا�س اإنتاجه. 

الن�سيج  يف  املوظفة  املعجمية  للحقول  وبتاأملنا    

اللغوي للن�س ال�سعري ككل، يت�سح ح�سور مرجعية 

حم��ددة،  جغرافيا  على  حميال  بو�سفها  امل��ك��ان؛ 

مغربي  ف�ساء  �سمن  ال�سعرية،  الرحلة  زمن  يوؤطرها 

اأ�سواقها،  فت�ستملح  النف�س،  ترتع  حيث  خم�سو�س، 

بوجعها  املمزوج  انت�ساءها  وت�ستنبت  وذكرياتها، 

االأن�س،  ومقامات  الذكرى،  بربوع  حمفزة  االإن�ساين، 

والرفقة املوؤن�سة، ومهيجة ب�سغف االمتداد، والتو�سع، 

املتعددة،  اجلغرافيات  يف  واال�ستغراق  واالكت�ساف، 

االآهلة بالتنوع الب�رشي، والثقايف، والطبيعي.

  وما يفتاأ ال�ساعر يحيل على اأمكنة مرجعية معروفة 

يوا�سل  وهو  حتديدا،  واملغربي  العربي  القارئ  لدى 

رحلته ال�سعرية املتعددة االأبعاد الرمزية والتخييلية 

املرجعي،  املكان  ت�ساري�س  وا�سفا  والوجدانية، 

اإياه  حمددا  مرتاديه،  نف�سية  يف  يرتكه  الذي  واالأثر 

عليه  حميال  اأو  )مي�سليفن(،  قبيل  من  ت��ارة،  با�سمه 

التاريخية  واآث��اره  ومعامله،  موا�سفاته،  خالل  من 

التمثيل،  �سبيل  على  )اأ�سيال(  ونذكر  واملعمارية، 

يقول ال�ساعر را�سما مدينة اأ�سيال العتيقة، بالكلمات، 

مطل�سمة  �سياحية  ل��وح��ة  اأن��ه��ا  ل��و  كما  فتتبدى، 

باالأ�ساطري، وال�سحر، والبهاء: )بائع التحف يف زنقة 

�سيدي الطيب، الزنقة االأخرية قبل برج القريقية، قفل 

رقيقة:  بالزمة  بالعابر  يرحب  البحر،  من  املدينة 

، ويحيل كذلك، 
)10(

تف�سل، ادخل، من ال ي�سرتي يتنزه(

الق�سبة،  ب�"معلم"  ال�سياحية  املواقع  من  كثري  على 

الذي يوجد يف اأكرث من مدينة مغربية، حتى اأنه تكاد 

تكون لكل مدينة اأو قرية مغربية ق�سبتها املنت�سبة 

مثل حار�س اأ�سطوري، يقول: )من �رشفة الق�سبة، كل 

�سيء المع و�ساكن: البحر والنوار�س، ال�سور واأح�سنة 

العربات، االأ�سجار واملارة، كل ما تراه العني ي�سرتيح 

املن�سودة  املدينة  يحدد  اإن��ه  ثم   ،
)11(

الظالل...( يف 

التقيت  املهدية،  ق�سبة  يف  )الليلة  يقول:  اأحيانا، 

لوحاته،  عن  �ساألته  الكركي/  طيور  يطعم  ببيكا�سو 

، كما اأن الوهيبي يومئ 
)12(

اأنا �سجان هواء...( فقال: 

يف ق�سائده اإىل حادث ماأ�ساوي حقيقي وقع بحديقة 

احليوانات بتمارة املغربية، يقول: )حمل الفيل حجرا 

بخرطومه، ورمى به راأ�س الطفلة ال�سغرية، فاأ�سلمت 

ابن  زهري  راأى  هكذا  اأبيها،  كتف  على  غافية  الروح 

.
)13(

اأبي �سلمى املوت: خبط ناقة عمياء(
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حمور

ود�عًا �أجمد نا�رص..

�حلتف �لأخري..

و�صل �لغريب

بال بارحة �أو غد

و�صل �لغريب

على 

�آخر نف�س
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خمترب�ً   )1955-2019( نا�رص  �أجمد  �صعر  ميثل 

ما  خللالل  �لعربية  �لق�صيدة  لتحولت  منوذجيًا 

يف  �لتغري  دبيب  يلتقط  فهو  قرن؛  ن�صف  على  يزيد 

�ل�صكل �ل�صعري و�لن�صغالت �لتي ينجدل منها ذلك 

�أنه   من ذلك كله 
ُّ
�ل�صعر، و�نزياحات �لذ�ئقة؛ و�لأهم

�ل�صعر  ملعنى  �لنظرية  �لت�صور�ت  باجتاه  ينعطف 

و�رصورته يف مرحلة ميكن �لقول �إنها ن�صفت �لكثري 

وعلى  و�ل�صعرية.  �ل�صعر  حول  �ل�صائدة  �ملفاهيم  من 

جمموعاته  يف  نا�رص،  �أجمد  ق�صيدة  �أن  من  �لرغم 

 �صارٍب يف 
ٍّ
كلها، على ما �أزعم، حتتفظ بَنَف�ٍس غنائي

للغنائية  م�صادٌّ  �ل�صعري  م�رصوعه  �أن  �إل  �أعماقها، 

ة 
َّ
�لعاطفي �ل�صفافية  تلك   

َ
ك�رص يحاول  بطبيعته، 

و�ل�صوِت �لفردي �ل�صايف �مللتاع، �لذي ي�صم معظم 

�ل�صعر �لعربي يف �لن�صف �لثاين من �لقرن �لع�رصين.

من هنا تبدو جتربة �أجمد �ختبار�ً ل�صموِد �لق�صيدة 

�لعربية �جلديدة، �ملتاأثرة بالتيار�ت �ل�صعرية �لآتية 

�لق�صيدة  وتطوِر هذه  ات عاملية خمتلفة، 
َّ
�صعري من 

من   
َ
�لكثري �صِقط 

ُ
ي لل�صعر  وعملي  نظري  فهم  باجتاه 

�لت�صور�ت �لتي تدَّعي �أن �صعرية �ل�صعر تقع خارجه 

تف�صل  �أنها  كما  �ملخ�صو�س،  �لد�خلي  بنائه  يف  ل 

ب�صيف بتَّار بني �ل�صعر و�لنرث، وكاأن هاتني �ل�صيغتني 

�أبديًة  ثنائيًة  متثالن  �لتعبري  �صيغ  من  �لو��صعتني 

 
ُ
تطعيم بالإمكان  ي�صبح  بحيث  ها، 

ُ
تذويب ي�صتحيل 

كما  بال�صعر،  �لنرث  لغة   
ُ
تطعيم �أو  �لنرث  بلغة  �ل�صعر 

�لع�صور.  �للغوية على مد�ر  هو �حلال يف �ملمار�صة 

وقد �أثبتت حتولت �ل�صعرية، يف �لثقافة �لعربية يف 

و�لثقافات  �للغات  �لأمر يف  �لر�هن، كما هو  �لوقت 

�لآفللاق،  �صيِق  قالٍب  يف  �ل�صعر  �صجن  �أن  �لأخللرى، 

ة 
َّ
بال�صعري يهوي  �خليال،  فقرِي  �لختيار�ت،  حمدوِد 

�لببغاوي  و�لللرد�د  ة 
َّ
و�لتقليدي �ل�صنعة  هاوية  �إىل 

ل�صور و��صتعار�ت وعو�مل متوت مع كرثة �ل�صتعمال 

وتعجز عن ��صتثارة خيال �ملتلقني.

"مديح  �لأوىل  �ل�صعرية  جمموعته  يف  �أجمللد  يبد�أ 

�لتفعيلة  ق�صيدة  من   )1979 ملقهى �آخر" )بريوت، 

�صكاًل حموريًا لكتابته �ل�صعرية يف �صبعينيات �لقرن 

يبدو مقلقاًل ل يعرث على  �ل�صكل  لكن ذلك  �ملا�صي. 

بتاأثري�ت  خُمللَرٌق  لأنلله  �ملجموعة،  يف  �ل�صتقر�ر 

ق�صيدة �صعدي يو�صف �لذي رغب �أن يخلِّ�س �لق�صيدة 

�ل�صتعارة، و�ملجاز بعامة، ليكتب  �لعربية من ثقل 

عامل  �إىل  منها  �لنرث  عللامل  �إىل   
ُ

�أقللرب هي  ق�صيدًة 

 �إىل �لروؤية 
ُ

"�ل�صعر". لكن طموح �صعدي يو�صف �أقرب
�لنظرية منه �إىل �لتحقق �لعملي يف ق�صيدته، ف�صعره 

ذو �إيقاعات عالية، حمت�صٌد بال�صتعار�ت و�ملجاز�ت 

ب �إىل ق�صيدته رغم حماولته تنقيَة تلك 
َّ
�لتي تت�رص

 فخري �صالح*

�أجمد نا�صر 

ات ى من �شعريَّ ق�شيدة �لنرث �إذ تتغذَّ

عربية وعاملية عديدة

كاتب وباحث من �لأردن  *



�لق�صيدة من �نزياحاتها �للغوية �ملجازية �لفيا�صة. 

�لنظري  �لت�صور  �لف�صام بني  �أجمد على هذ�  يتغلَّب 

و�لتحقق �لعملي للكتابة �ل�صعرية من خالل �لنطالق 

باجتاه ق�صيدة �لنرث، فمجموعة "مديح ملقهى �آخر" 

يف  ل  �لنرث،  وق�صيدة  �لتفعيلة  ق�صيدة  بني  ح 
َّ

ترج

�لق�صائد �ملفردة فقط، بل يف د�خل �لق�صيدة نف�صها 

�لتفعيلة  �صكلي  بني  م�صقوقًة  �أحيانًا  تبدو  �لتي 

منهما  كلٌّ   
ُ
ينظر جانو�س  وجهي  مثل  �إنها  و�لنرث. 

بكتابة ق�صائد يف  بد�أ  �ل�صاعر  �أن  �صكَّ  يف �جتاه. ل 

بد�ياته �ل�صعرية ت�صتلهم �صكل �لتفعيلة، لكنه ��صتبقى 

منها ما �عتقَد �أنه يت�صاوق مع فهمه لل�صعر يف تلك 

�ملرحلة، ما جعل جمموعته �ل�صعرية �لأوىل تت�صمن 

�صكل �لتفعيلة و�صكل ق�صيدة �لنرث يف �آن معًا. 

�لن�س �ل�صعري �لأول، �لذي يفتتح به �ل�صاعر "مديح 

من  ل 
َّ

حت�ص ملا  �لعام  �لأفللق  ي�صتلهم  �آخر"،  ملقهى 

ع �صدى ترجمة �أدوني�س 
ِّ
رج

ُ
�إرٍث لق�صيدة �لنرث. �إنه ي

�ملر�كب".  �أيتها  "�صيقة  بري�س  جون  �صان  لق�صيدة 

 متما�صك على �صعيد بنائه 
َ
ورغم �أن �لن�س يبدو غري

�ل�صاعر  ن�صو�س  يف  جند  ما  عك�س  على  �لد�خلي، 

�لق�صيدة  هذه  فاإن  عالية،  ة 
َّ
في

َ
بِحر �ملبنية  �لتالية 

�لفتتاحية تنبئ مبنجزه �لالحق.

�أرعَن كان �لقلب، 

ًا طائ�َس �ل�صعر،
َّ
�صبي

يعرث يف غ�صون �لليل �ملتهالكة، 

ل بعُد
َّ
و�ملدينة مل تتحو

�إىل ح�صان خا�رص. 

�صكاًل  �لنرث  ق�صيدة  �تخاذ  يف  �لرغبة  هللذه  يرفد 

ًا وحيد�ً يف �لكتابة �ل�صعرية ��صتفادٌة و��صحٌة 
َّ
تعبريي

يف  ممثاًل  �ل�صبعينيات،  �صعر  يف  �جلديد  �لتيار  من 

وترجمته  �أ�صا�صية  ب�صورة  يو�صف  �صعدي  عمل 

ريت�صو�س  ياني�س  �ليوناين  �ل�صاعر  ق�صائد  لبع�س 

يف �ملجموعة �لتي �تخذت عنو�ن "�إمياء�ت". �أعني، 

�صعر�ء  بني  من  نا�رص،  �أجمللد  �أن  �ل�صابق،  بالكالم 

يف  �لعالية  �لنربَة  تلك  ح�صابه  من  �صِقط 
ُ
ي �آخرين، 

�صعر �ل�صتينيات و�ل�صبعينيات، ويتوجه �إىل مالحقة 

و�لعتناء  ة، 
َّ
�لعادي و�لأ�صياء  �ليومية  �لتفا�صيل 

 ،
َّ
بالأمكنة، و��صتعادة تفا�صيل حياة �لبد�وة، ومن ثم

ة ت�صتعيد �حلياة �ل�صحر�وية 
َّ
�لنتقال �إىل لغة طق�صي

لل�صاعر.

و�خلللطللاِب  ة، 
َّ
�لرومانطيقي ة 

َّ
لل�صعري رف�صه  مللن 

لد يف �صعر �ل�صاعر ثيمٌة تردد يف معظم 
َّ
م، تتو �مُلفخَّ

�ملدن،  يف  �ل�صائِع   
ّ

�لبدوي ثيمُة  وهي  جمموعاته، 

ة �لعالية.
َّ
�لتائِه و�صط �لبنايات �لإ�صمنتي

�إىل �أين تاأخذنا �لأقد�م،

�ملكونة من ع�رص �أ�صابع

�إنها �أقد�منا ذ�ت �لأجر��س �لع�رصة

�ملبحوحة، �صاعدة مد�رج �لكونكريت،

مبزيج من �لألياف،

و�خلوف، وقليل من �لدم

�إنها �أقد�منا،

�صهو�ت و�طئة، 

ت�صبح

يف بر�ري �لإ�صمنت      

ما �أريد قوله هو �أن ق�صيدة �أجمد يف "مديح ملقهى 

يخل�صه  لل�صعر  وفهم  وروؤيللة  �صكل  عن  تبحث  �آخر" 

ز�لت، حتت�صد  وما  كانت،  �لتي  �لعالية  �لغنائية  من 

يف �ل�صعر �لعربي. وهو �ل�صيء نف�صه �لذي نلحظه يف 

)بريوت،  �جلبل"  ي�صعد  كان  جلعاد  "منذ  جمموعة 

�ل�صكل  ويتو�رى  �لإيقاع  فيها  ي�صحب  �لتي   )1981
�صكلي  كاختيار  �لنرث  ق�صيدة  على  وتقع   ،

ُّ
�لتفعيلي

تر�جع  �ملجموعة  هذه  يف  وحيدة.  تعبريية  وروؤية 

لكوكبة  ترجماته  وحتى  يو�صف،  �صعدي  تاأثري�ت 

من �ل�صعر�ء من لغات خمتلفة، ق�صطنطني كافافي�س 

وياني�س  لوركا  غار�صيا  وفدريكو  بوبا  وفا�صكو 

�أخللرى  تللاأثللري�ت  نا�رص  �أجمللد  ليتلقى  ريت�صو�س..، 

يف  عنها  يعلن  و�لعاملي  �لعربي  �ل�صعر  من  عديدة 

من  �صعري  مقطع  باقتبا�س  �ل�صعري  كتابه  مفتتح 

�أن�صي �حلاج ومقطع �صعري �آخر مرجم لر�يرن ماريا 

ريلكه قام برجمته فوؤ�د رفقة. 

ت�صوٍر  على  نا�رص  �أجمد  ي�صتقر  جلعاد.."  "منذ  يف 

و�ل�صيغ  لل�صعرية  وفهمه  ق�صيدته  ل�صكل  حمللدد 

ميزج  فهو  كتابته.  يف  ي�صتخدمها  �لتي  �لتعبريية 
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و�صيِغ  �أ�صكاٍل  بني  �ل�صعرية  �ملجموعة  هللذه  يف 

تقرب  �لتي  �لق�صرية  �لق�صيدِة  بني  عديدة؛  تعبري 

و�لأن�صودِة  �مللحمي،  و�لنف�ِس  �لهايكو،  �صعر  من 

�صي�صبح  �لذي  �ملوجز  �لق�ص�صي  و�ل�رصِد  �لرعوية، 

يف جمموعات �أجمد �لأخرية مكونًا �أ�صا�صيًا، بل رمبا 

�أي�صًا  قوله  ميكن  ما  ق�صيدته.  مكونات  من  وحيد�ً، 

�جلبل"  ي�صعد  كللان  جلعاد  "منذ  جمموعة  ب�صاأن 

�أنها توؤ�ص�س للثيمات �ملتكررة يف �صعر �أجمد نا�رص: 

ر  تذكُّ �لكونكريت،  ح�صارة  �إىل  �لو�فد  �لبدوي  �صرية 

�حلا�رص،  مر�رة  من  �صافيًا  بل�صمًا  بو�صفه  �ملا�صي 

�ل�صعور بحدَّة �لغر�ب عن �لعامل �مُلحِدق بال�صاعر، 

�لغر�ب  ل�صعور  موؤقتًا  بل�صمًا  بو�صفها  ة 
َّ
�لإيرو�صي

يف  جميعًا   
ُّ
ت�صب �لتي  �لثيمات  تلك  �إلللخ  �حلللاد.. 

بحرية �لإح�صا�س بعدم �لتالوؤم مع �لأماكن �لكثرية 

�لتي �رحتل �إليها �ل�صاعر مبتعد�ً �إىل �لأبد عن مكانه 

�لأول.

"منذ  جمموعة  من  "�لأحذية"،  بعنو�ن  ق�صيدة  يف 

�ل�صاعر من �حلذ�ء  جلعاد كان ي�صعد �جلبل"، يتخذ 

�ملللدن  يف  �لإنلل�للصللان  �غلللر�ب  عللن  للتعبري  و�صيلًة 

متوقعة، م�صدر�ً  ب�صورة غري  �حلذ�ء،  يبدو  �حلديثة. 

لق�صوة وحنان جمدولني معًا، ل�صالبة موجعة وعوٍن 

�لأ�صماك.  عظام  من  د 
َّ
�مل�صي �لعامل  هذ�  عبور  على 

 عن ق�صوة حياة �ملدن �لتي 
ٌ
ق�صيدة "�لأحذية" تعبري

دُّ �ل�صاعر طارئًا عليها. َ
ع

ُ
ي

توجعنا �لأحذية، وكيما ل ن�صاب باجلنون

من �جللود و�لبال�صتيك �لذي

يفل �أقد�منا

جنرح لها �لأ�صكال، و�لألو�ن.

ونرثثر حول �أناقتها

يف �ملقاهي

وبيوت �لأ�صدقاء.

توجعنا �لأحذية

ونحزن، لأننا يف هذه �ملدن

دة من عظام �لأ�صماك
َّ
�مل�صي

ل ن�صتطيع �حلياة

دومنا �أحذية.   

يف "رعاة �لعزلة" )عمان، 1986( نعرث على �نعطافة 
حادة يف جتربة �أجمد �ل�صعرية. ثمة بالطبع تخفف 

ة �ملتحققة يف �صيغة �ملتكلم، �لتي تالزم 
َّ
من �لغنائي

جممل �ل�صعر �لعربي �ملعا�رص، حتى ذلك �لذي يتخذ 

من ق�صيدة �لنرث �صكاًل �أ�صا�صيًا للتعبري، وتركيٌز على 

 
ِّ
و�ليومي �ل�صغريِة،  و�لتف�صيالِت  و�لأحد�ِث  �لأ�صياِء 

من  و�ملللتللو�ري   
ِّ
�خلفي لروؤية  وحمللاولللٌة  و�لللر�هللِن، 

�أن  ومع  و�لأ�صياء.  و�لوقائع  �لأحد�ث  بني  �ل�صالت 

ول  بع�صها،  �إىل  �أ�رصت  �لتي  ثيماته  يهجر  ل  �أجمد 

يحل  �لذي  �ملكان  مع  �لتالوؤم  بعدم  �صعوره  ين�صى 

�ملحورية  �ملجموعة  هللذه  يف  �لالفت  �أن  �إل  فيه، 

خطابها  �أ�صكاُل  �صتتكرر  �لتي  �ل�صعرية،  جتربته  يف 

يف   
ِّ
طري

َ
�ل�ص توزيعها  وطريقُة  ة، 

َّ
لي

َ
�جُلم و�صيُغها 
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�ملجموعات �لالحقة، هو مركزيُة �ل�صيِء يف �لق�صائد، 

وتو�ري �لفاعِل �لإن�صاين �إىل خلفية �مل�صهد، و�تخاُذ 

وي�صاأل  ل 
ِّ
ويللوؤو يالحظ  �لذي  �ملر�قب  �صفَة  �ل�صاعر 

 يقوم باإرهاف �حلو��س 
ٌ
�إنه �صعر عن �رص هذ� �لعامل. 

و�لتذوِق، يف   
ِّ
و�ل�صم و�للم�ِس  و�لأذِن  �لعنِي  جميعها: 

�لوجود يف هذ�  للتعرف على معنى  دوؤوبة  حماولة 

�لآخرين  �أمكنة  ففي  �لفهم؛  على  �مل�صتغلق  �لعامل 

�لعامُل  يبدو  بحيث  �خلانقة  �لعزلة  من  �لذ�ت  تعاين 

و�لللعللامِل،  �للللذ�ِت  بني  و�لللعللالقللاُت  �لتف�صري،   
َ
�صعب

و�لأ�صياِء و�لأ�صياِء، و�لظو�هِر و�لظو�هِر، بحاجة �إىل 

ر. 
ُّ
ة على �لتدب

َّ
فك �صيفر�تها �لع�صي

لكن �لت�صديَد على �لأ�صياء، و�لرغبَة يف �كت�صاف �ل�رص 

ل  و�لظو�هر،  �لأحللد�ث  بني  �لعالئق  خلف  �لكامن 

يها 
ِّ
�ل�صعري، ول ينح �لذ�َت متامًا من �مل�صهد  ميحو 

جانبًا من �لروؤية �لعامة للق�صيدة. �إن �لذ�ت �ل�صعرية 

تطل ب�صورة مو�ربة من �أعماق �لق�صائد على هيئة 

�أو  �لبعيد،  للما�صي  ��صتح�صاٍر  �أو  جانبي،  تذكٍر 

تختفي  خماَطب  �صمري  �إىل  �ملتكلم  ل�صمري  حتويٍل 

ور�ءه �لذ�ت وت�صاأل.

بت�صاوؤل  �لن�س  �ل�صاعر  يفتتح  �لعزلة"  "رعاة  يف 

��صتنكاري يحمل جو�به يف د�خله، كما يوؤ�ص�س �أي�صًا 

)�لرحيل  وبعد  �لأوىل(،  )�لرب�ءة  قبل  بني  �لتناق�َس 

�إىل �ملدن(.

من �صي�صف حتولته 

وير�صم بخنجر بدوي حدود �حلكمة؟

من �صيكتب يف �إن�صاف 

عن ولد قذفته �مل�صارب

�إىل قوة �لكونكريت، 

حيث ل مت�صع لنمو �لأحالم،

حيث تتوج د�ئمًا باخل�صارة.

ينفتح �لن�س على زمان �آخر يح�صن �نتقال �ل�صاعر 

�إ�صمنت �ملدن. ويف و�صف  �إىل  �لبد�وة  من م�صارب 

�أجمد نا�رص وقدرُته على  هذ� �لنتقال تكمن بر�عُة 

بني  �لتناق�س  حد  و�إقللامللة  �ملفارقات  لغة  �إبللد�ع 

مرجعيات  ذ�َت  �صعرية  �صور�ً  م�صتخدمًا  زمنني، 

ها يحيُل �إىل �ملعجم �لقر�آين، وبع�صها  متنوعة بع�صُ

يحيُل �إىل �لقامو�س �ل�صعري �حلديث، وبع�صها ي�صري 

و�لأهللم  ..�إلللخ.  �لبد�وة  حياة  �إىل  تنتمي  �أ�صياء  �إىل 

)�أق�صد  �ل�صعرية وعذريتها  �ل�صور  �أن بر�ءة  من ذلك 

ة �لبكر( تتطابق مع معنى 
َّ
َتها وطاقَتها �لإيحائي ِجدَّ

�إىل تطعيم ن�صه بلغة  �إنه مي�صي   
َّ
ثم �لأوىل.  �لرب�ءة 

ات �ليومية و�لأحد�ث �لطريفة �لتي تنتمي �إىل 
َّ
�لعادي

تلك �ملرحلة من �لتجربة. 

�صيكون كثري�ً علينا،

ًا بكف مثلما على �لذين من قبلنا، �أن ن�رصب كفَّ

فت�صقط �لوحدة من �مل�صجب 

�إىل درج �خلز�نة.   

يتو��صل هذ� �لنهج يف �لكتابة �ل�صعرية يف جمموعة 

ف�صاًل  تبدو  �لتي   )1990 �لغرباء" )لندن،  "و�صول 
على  م�صتمر�ً  ولعبًا  �لعزلة"،  "رعاة  �آخر من ف�صول 

�لأمكنة  مع  �لتالوؤم  وعدِم  و�لغر�ِب،  �لغربِة،  ثيمة 

�ل�صاعر  وي�صتخدم  �ل�صاعر.  فيها  ِحلُّ 
َ
ي �لتي  �جلديدة 

بني  مزجًا  فيها  حلَّ  �لتي  �لر�هنة  �لبيئة  لو�صف 

�لق�صائد �لق�صرية، �لتي قد ل يتعدى طولها �صطرين، 

و�لق�صائد �لأطول قلياًل ولكنها تعتمد �ل�رصَد �صيغًة 

 �ملتكلم ويحل 
ُ
�أ�صا�صيًة يتو�رى فيها �صمري تعبرييًة 

 �ملخاطب يف حماولة 
ُ
 �جلماعة �أو �صمري

ُ
حمله �صمري

للتخفيف من غربة �لغريب يف بالد �لآخرين.

�ل�صعور  عن  �لتعبري  يجري  �ل�صابقة  �ملجموعة  يف 

غري  عامل  باإقامة  �ملنفى   – �ملكان  عن  بالغر�ب 

م�صتمدة  ب�صور  �ملا�صي  �صور  فيه  تختلط  ماألوف 

من �لكتب و�لثقافة، حيث يعمل �ل�صاعر على تغريب 

لقيًا �ملزيَد 
ُ
م �لذ�كرة،  �لتي تتنا�صل من  �لبيئة  �صور 

من �لظالل على هذه �ل�صور. 

�ملجموعة  تاأخذ  �لتي  �لغرباء"،  "و�صول  ق�صيدة 

�مل�صهد،  تغريب  على  تها 
َّ
برم تقوم  منها،  عنو�َنها 

�إىل  غريبة،  مدينة  �إىل  �لغرباء،  و�صول  وحتويل 

ر�ت �ملرفوعة �إىل مقام غر�ئبي، �أو  �صل�صلة من �لتذكُّ

�أ�صطوري، �أو لغة �صاخرة تلعب على �مل�صهد �ملاألوف، 

لتعطي دللة عك�صية. 

�لغرباء �لذين جاءو� من �ل�صفاف �لأخرى

متركزو� يف قالع ت�رصف على طرق �لربيد. 
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فكر يف �أغر�ر ير�صدون �ل�صعاة يف �لأزقة

�لغام�صة  بامل�صادر  �لعللر�ف  على  ويجربونهم 

للعناوين. 

فكر يف عار�صي �لأحو�ل ومدبجي �لر�صائل

وهم يعملون على دكك خ�صبية، وبني فينة و�أخرى

ل�صطياد  �جلملة  �أ�للصللو�ق  �إىل  �صبيانهم  يطلقون 

فالحني

وبدو

�صلو� �لطريق �إىل دو�ئر �لعدل و�لإغاثة. 

و�لللدللللِة،  �لبنيِة  بني  �أجمللد  �صعر  يف   
ٌ
�لتحام ثمة 

�لتي  و�لللروؤيللِة  �لتعبريية  �لأد�ِة  و�ملعنى،  �ل�صكِل 

ق�صيدة  �ختيار  ولعل  توليدها.  �إىل  �ل�صاعر  ي�صعى 

�صيغها  يف  و�لتنويعات  �لأ�صكال  مبروحة  �لنرث، 

هذ�  لو�صف  �ملثلى  �لطريقَة  وبو�صفها  �لتعبريية، 

�ملغَرَب �لأبدي لل�صاعر، يف�رص �نقطاَع �ل�صاعر متامًا 

�صكل  يفجرها  �لتي  �لطاقات  جتريب  حماولة  عن 

�لتفعيلة، و�إمياَنه، �لذي ل يتزحزح، باأن �صكل ق�صيدة 

�لذي  و�صكلها  �لعربية  �لق�صيدة  م�صتقبل  ميثل  �لنرث 

ُنه 
َّ
�لذي نتبي �لأمر  ما ز�ل يزخر بوعود كثرية. وهو 

�لتي   ،)1994 )لندن،  ر�آك"  من  "�رص  جمموعة  يف 

�ملت�صاوي،   
َ
غري �ملتنوَع   

َّ
�ل�صطري  

َ
�لتوزيع ت�صتخدم 

�إيروتيكي  ن�س  لكتابة  �أحيانًا،  و�لكتلَة  و�لبيا�َس، 

لفت. �إن �أجمد نا�رص و�ٍع، يف هذ� �لكتاب �ل�صعري، 

�لنرث،  ق�صيدة  �صكُل  يتيحها  �لتي  بللالإمللكللانللات 

توزيع  وطريقُة  و�لنرثي،  �ل�صعري  بني   
ُ
و�لتمازج

�إيقاٍع لهٍث  �ل�صفحة، لإعطاء  �لكلمات على بيا�س 

يف ن�س يتخذ من �لرغبة مو�صوعًا لو�صفه. 

وكذلك  لل�صاعر،  �ل�صابقة  �ملجموعات  يف  نعرث  �إننا 

ي�رصب  �لذي  �لإيروتيكي  �لبعد  هذ�  على  �لالحقة، 

بجذوره يف �أعماق �لتجربة �ل�صعرية. لكننا يف "�رص 

من ر�آك"، ويف بع�س ق�صائد "حياة ك�رصد متقطع"، 

�صغفًا  حالته  �أق�صى  يف  �جل�صد  م�صاغل  على  نعرث 

. وهنا يعود �ملجاز، و�لتعبري 
ً
ورغبة وغلمًة و��صتهاء

د 
َّ
�ملو�رب عن �لرغبة، وحتقِقها �أو عدم حتققها، ليت�صي

�للغَة �لتي ي�صتخدمها �لن�س. ويف �لوقت �لذي كان 

�ل�صتعارة  لغة  من  َف  �لتخفُّ ين�صُد  بد�ياته  يف  �أجمد 

و�لتعبري �ملجازي، د�ر �لزماُن دورَته و�صار �ملجاُز، 

من  و�لوقاية  ة 
َّ
�لتقي من  نوعًا   ،

ُّ
�ل�صتعاري  

ُ
و�لتعبري

ة �ملك�صوفة.
َّ
�لهبوط �إىل م�صتوى �لكتابة �لبورنوغر�في

�لر�ئحة تذكر باأعطيات مل ير�صلها �أحد

باأ�رصة يف غرف �ل�صحى

بثياب خمذولة على �مل�صاجب

باأ�صعة تنك�رص على �لع�صالت

بهباء يت�صاقط على �ملعا�صم

باأنفا�س جتوب م�صالك جديدة �إىل مرتفع �لهو�ء

مبياه �لأ�صالب

م�صفوحًة على �لد�نتيال

بالر�ئب

جها �لبول  
ِّ
باأكبا�س يهي
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يف "مرتقى �لأنفا�س" )بريوت، 1997( ثمة �نعطاٌف 

باجتاه �لو�قعة �لتاريخية للتعبري عن حا�رص �لذ�ت 

عليه  ��صتغل   
ٌّ
�صعري  

ٌ
كتاب بالفعل  هذ�  وهز�ئمها. 

�صاحبه من �أوله �إىل �آخره )و�أنا �أف�صل �لتعامل مع 

ق�صائد هذه �ملجموعة بو�صفها ق�صيدًة طويلة قام 

�لطاقة  من  م�صتفيد�ً  بتوزيعها على ف�صول(  �ل�صاعر 

ق�صيدة   
ُ

خ�صائ�س �إليها  م�صافًا  للنرث  �خلالقة 

وتو�زُن  �لأ�صطر،  على  �لكلمات  توزيع  وطرُق  �لنرث 

�مل�صاحاِت �لبي�صاء و�لكالِم �ملطبوع على �ل�صفحة، 

�ل�صفحة  �أو عدم تو�زنه، مع ما يليه من كالم على 

�ملقابلة؛ كل ذلك لإعطاء �إح�صا�س بالنهاية و�ل�صقوط 

�لذي يبدو فيه �أبو عبد�هلل �ل�صغري وغرناطُته جمرَد 

�إىل  و�لذهاب  و�خلللذلن  �لهزمية  بفعل  تذكر  و�قعة 

�حلتف �لأخري.

و�صل �لغريب

بال بارحة �أو غد

و�صل

�لغريب

على �آخر

نف�س

للنهايات،   
ٌ
كبري جماُز  هي  �لأنفا�س"  "مرتقى  �إن 

مهما كانت تلك �لنهايات: نهاية �إمرب�طورية، نهاية 

�لتاريخ،  غياهب  يف  وجوهها  على  تهيم  �صعوب 

عا�صف  ع�صق  نهاية  �صخ�صية،  حكايات  نهاية 

عبد�هلل  �أبللي  مثل  �لأخلللرية  زفللرَتلله  ه 
ُ
�صاحب �أطلق 

ينطوي  �لتي  �ملجازية  �لطاقَة  هذه  ولعل  �ل�صغري. 

يت�صمنها،  �لتي  �لإ�صارية  و�لقدرَة  �لن�س،  عليها 

لدى  هي  كما  �لنرث،  ق�صيدة  ات 
َّ
�صعري بني   

َ
و�ملللزج

ر�مبو ولوتريامون وو�لت ويتمان وحممد �ملاغوط 

و�أن�صي �حلاج، هو ما يعطي "مرتقى �لأنفا�س" �أفَقها 

 
َ
مفاتيح قارئها  ومينح  �ملمتَد،   

َ
�لو��صع  

َّ
�لتخييلي

متعددًة للدخول �إليها.

�نعطافٌة   )2004 )بللريوت،  متقطع"  ك�رصد  "حياة 
�ل�صعرية  �لتجربة  م�صار  يف  متوقعة  لكنها  حللادة، 

لأجمد نا�رص؛ فهي تقرب �إىل حد �للت�صاق من لغة 

�لكالم  توزيع  يف  حتى  �لنرث  وتقلِّد  �ملبا�رصة،  �لنرث 

وتكتفي  �لكتاب،  ن�صو�س  معظم  يف  �ل�صفحة  على 

و�لو�صف  بال�رصد  �لن�صو�س  مللن  كبري  عللدد  يف 

جمازية  طللاقللة  بللنللاء  حتلللاول  �أن  دون  و�حلللكللايللة 

للكالم. فاأين تقع �مل�صافة بني �ل�صعر و�لنرث يف هذه 

�أحيانًا مما  ��صتفادٌة  بل  �لبتة  �لن�صو�س؟ ل م�صافَة 

تعارفنا عليه باأنه من عالئق �ل�صعر: من ورود بع�س 

ه 
َّ
ليت�صب �ل�صفحة  �لكالم على  �أو توزيع  �ل�صتعار�ت، 

�لن�س بال�صطور �ل�صعرية.

يف  خ�صُت  �لتي  دم�صَق  �صاحلية  �إىل  �إ�صبيلية  من 

رو�ئح

�هتديُت  �مللحاحِة حتى  باعِتها  و�أ�صو�ِت  مطابِخها 

 
ُ
يا �صيدي و�حدًة بغيوم متطر  

ُ
�ل�صماء �إليك قد تكون 

رحمٍة  بتدبري  منهمكٍة  مبالئكٍة  هناك،  مُت�صُك  هنا 

بُخرُدِق  �حلو��صِل  مثقلَة   
ُ
تهاجر بطيوٍر  �أو  ت�صُل،  ل 

�لبنادق �ملطاِردِة، و�أخرى بق�س مو�طنها �لأوىل يف 

 بال�صيف.
َ
مناقريها ت�صُل �ل�صتاء

 �لتي م�صيَت على �صمالها
ُ
�لنجوم

 على ف�صتها �ملربة.
ُ
ت�صهر

ثمة من يعدُّ بيديه نقود �ليقظة

 عني �لليل �ملرعة.
َ
 جنب

ُ
ومن ينام

ة �لتقليدية، حتى تلك �خلا�صة 
َّ
 لكن �لإيحاء بال�صعري

�لتام  و�لوعي  �لق�صد  قبيل  من  هو  �لنرث،  بق�صيدة 

�ل�صعر  تعريف  ن�صف  ور�ء  �لجنللر�ف  عدم  ب�رصورة 

"�ل�صعر"  بللني  �مل�صافة  تنعدم  بحيث  و�لق�صيدة 

�لكتابة  من  �لنوع  هذ�  �لبع�س  ي�صمي  قد  و"�لنرث". 

�ل�صعرية "ق�صيدة �لكتلة"، �نطالقًا من طريقة توزيع 

كما  بالكالم  حتت�صد  �لتي  �ل�صفحة  على  �لكالم 

ك�رصد  "حياة  يف  �ملهم  لكن  متامًا.  �لنرث  حال  هو 

�لعربية  �لنرث  ق�صيدة  و�صع  تعيد  �أنها  هو  متقطع" 

و�صَلها  تعيُد  �أنها  �أق�صد  �ل�صحيح،  م�صارها  على 

�لنرث  ق�صيدة  هي  فهذه  �لأورو-�أمريكية،  مبنابعها 

يح�صى  ل  عدد  يف  �لعتيقة  �ل�صعرية  �صت 
َّ
قو �لتي 

تقتات  جديدة  ة 
َّ
�صعري لنف�صها  و�بتنت  �للغات  من 

للظو�هر،  �لدقيق  و�ل�صتق�صاء  و�حلدث  �حلالة  على 

و�لعادي  �لب�صيط  يف  �ملتخفية  �ل�صاعرية  على  كما 

و�ليومي. 
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هكذ� تبدو �لق�صيدة بعد �أن ترجمتها �لبنة:

"�أور�ق �ملقابر، �أور�ق �جل�صد تنمو
فوقي، فوق �ملوت، �صبع ورد�ت لحقًا.

يف �أق�صى �لنظر، يحمل على ظهره 

وجباًل �صغري�.
ً
�جَلمُل �أفقا 

ظاللها تتنّف�س معًا ومعها يظل 

ا. وعلى �لرغم 
ّ
مي

ْ َ
كل �صيء حم

من تعّدد �لأور�ق فاجلذع و�حد. 

ل مناقري ف�صّ
ُ
�لفتات �لذي يطريعاليًا ي

�لطيورعلى �أهو�ء �لريح. �أهو�ء؛ ذلك

�ل�َصعر�لنابت يف �أعلى �لر�أ�س، �ل�صعر�لذي

مهما م�ّصطه يظل و�قفًا وكاأنه يف حمكمة.

ثانية و�حدة تعادل �لأبدية".

ماًل 
ُ

ْطلق ج
ُ
�ل�صاعر ذو �حلجم �ل�صغري، ي

�صوتية، حروف من م�صفوفة �أبجدية 

يف خليط ع�صو�ئي غليظ! �لبنة تفهم 

كل هذ�، ت�رصبه.

�صاعرها �لذي يطيل �لنظر�إىل �لفر��صات، 

�صال:
ُ
ككل �ل�صعر�ء، يتميز بذلك �لد�ء �لع

-ل ي�صتطيع �لعمل!

خّلف كثري�ً 
ُ
لي�س �صاخبًا، ولي

ام.
ّ
ات �أو ر�ص

ّ
من �لأو�صاخ مثل نح

�إذن ماذ� يفعل؟ 

�لق�صائد. 

با، و�إن يكن �لتخريب 
ِّ
لكنه لي�س خُمر

جماز�ً لزمًا لل�صعر، رمبا يجب �لتخفيف 

منه، توفري�ً لطاقة �خليال �لتي ميكن 

�أن ت�صتهلكها و�أنت تقر�أ ق�صيدة. 

ويف �لأخري، يف عامل حديث، تخريبهم 

ي�صاهي �لعنف لدى �لكالب، ت�صذيبه مف�صلي 

حلياة �أليفة!

�صاعرِك �إذن يكتب ق�صيدة حديثة! 

رمبا؛  

�حلد�ثة ع�رصية، جتدها يف كل �صطح 

م�صاء  بتيار زمن كثيف. 

و�لتاريخ؟ رقم جمرد. �لإن�صان 

د. يف ع�رصنا 
ّ
ر

ُ
رقم غري جم
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�رصكات جتارية َت�صّفه على �لأرفف 

وترعاه. 

تفاحة خد، مزروعٌة يف �خلد. حتى 

ت�صقيها  �أن  عليك  للمللرة 
ْ ُ
حم وتتفتح  تن�صج 

ببع�س

ول  بيعها  لعابك، لميكنَك  من  �ملّلليلر�ت 

حتى 

لي�صت  معدتك. �إنها  ر�ق�صة  فتت�صاحك  �أكلها 

تفاحة 

يف مركز جتاري.

حني ذهبُت �إىل �ل�صوق، وجدت �صعر�ء، كتابًة 

من كل 

�ملاركات، وح�صب �لطلب. 

ّلعًا 
ُ

�ص �ملائة كانو�  يف  و�صبعون  خم�صة 

لتحني. 
ُ
م

ويهيم  منت�صفه  يف  �لطعام  يغادر  بع�صهم 

دون وجهة. 

يحدث هذ� كثري�ً عند غروب �ل�صم�س �أو ظهور 

جينات  تكون  و�أن  �ل�صباب. لبد  �أو  �لقمر 

�أجد�دهم

�لذين ح�صدو� تلك �لر�َس �لقدميَة، كانت 

فهم  ذلللك  من  �لرغم  حينها. وعلى  خ�صبة 

نادرون، 

لي�صت كوت�صينة!

�صاأرفه عن  �صاألت: كيف  �أقرر �رص�ءه،  �أن  قبل 

�صاعري 

�لأليف؟ 

��صري له دفر�ً باأور�ق بي�صاء و�أقالم.

بع�س  �ل�رصيرغريبة  جتاه  فعله  ّدة 
َ
ر كانت 

�ل�صيء! ت�صبه

تقع  �لبقر  رعاة  �أفالم  يف  �مل�صاهد  تلك  �أحد 

�أحد�ثه 

يف حانة ريفية:

��صتلقى و�أدخل يده يف �ملعطف. �أخرج…

ماذ� فعل بحق مامون! هل كان عنيفا؟

�أخرج كتابا. بد�أ يقر�أه.

�ملال  �إللله  �جلحيم؟  بحق  هللذ�  مامون  ومللن 

و�لنقود يف

�أ�صار مرجم  �أ�صول عربية، هكذ�  �لإجنيل ذو 

�لرو�ية.

لي�س خمربًا ول �إرهابيا، �صاعرنا ياأكل معنا 

على �ملائدة.

�لزمان،  قدمي  �حلز�م. يف  ن�صد  �أن  علينا  لكن 

كان 

رمبا،  �ل�صتهالك،  لتخفي�س  �صاحلًا  �حلز�م 

لفظ �أثري.

��صتخدمتها  فكّلما  ُت�صتهلك،  ل  �لثقافة 

ز�دت �أمالكك: 

ه �ل�صعرية كمر�جع �قت�صادية!
َ
�إنه ي�صتعمل ُكُتب

 

مَت�ّصى �ل�صاعر يف �لبيت بتوؤدة، ككل �ل�صعر�ء

تائهًا نظره يف خط �لتقاطع ذ�ك بني �ل�صقف

�لفاكهة  و�جلد�ر: �إنها �حلرية: ل �خل�صار ول 

على 

ر�أ�س �لأولويات �ل�رصورية! �رص�حة…!

ام، 
ّ
هناك در��صات توؤكد �أن �حل�صول على ر�ص

�أو 
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�أو حتى �صاعر، ي�صاعد على  �أو ر�ق�س،  ممثل، 

مقاومة

مما  دمنا،  كول�صرول  من  ويخف�س  �ل�صغط، 

يجعلنا

مو�طنني �أكرث �إنتاجية. 

لكنه جماز. �ملجاز كذبة!

فيها  �ختلف  ه. مقولة، 
ُ
�أكذب �ل�صعر  �أعللذب 

�لقدماء 

و�لفال�صفة �ملعا�رصون:

�لنار  و�أطلق  كتابا،  معطفه  جيب  من  �أخرج 

على 

�جلمهور.

�لنتيجة تتاأرجح بني موت وحياة، وقد �ختلف 

وتاأويالتها. �أما  �حللليللاة  يف  �حلللا�للرصون 

�ملوت، فنتيجة

موؤكدة - منتهى ل منتهى. 

خون 
ّ
امون - و�إن كانو� يو�ص

ّ
اتون و�لر�ص

ّ
�لنح

كثري�- تركو� 

هيويل،  �صباب  يف  عّلقة 
ُ
م �لللروح  تلك  لنا 

حمفورًة 

ورقة  ورمبللا  متثال،  �أو  مدفن  �أو  كهف،  يف 

بردي. 

�أنظر �إىل هالة �ل�صم�س، �ل�صفَق �لقطبي، �لكتَل 

�لإكليلية، 

كلها هناك. 

فتح  �جلد�ر،  ب�س فوق 
ْ
خر �لذي  �صاعرنا  حتى 

لنا نافذة 

تلك  �جلد�ر. معلقٌة  ذ�ك  �لبحر يف  على  تطل 

ق�صيدة 

يف جد�ر. 

تقول �لإح�صائيات بخ�صو�س ذلك �لفعل: 

�إما ق�صيدٌة �أو على �لأقل بيت �صعر كل يوم! 

د �ل�صاعر �أن مي�صي ويقول ق�صائد.
ّ
هكذ� تعو

كيف للبحر �لكبري جد�ً �أن حتويه نافذٌة 

�صغرية جد�؟ 

ماذ�.. هل فتح نافذة دون رخ�صة من �لبلدية؟

�آلللة  �للصللوت  �ىل  �ملو�صيقى  تتحول  وحللني 

حا�صبة: 

- �إرهاب.

خيال �ل�صاعر �إ�صبع منقوع يف �لو�قع: �ِصيتار. 
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يللد�ً  يللحللول  تقّطع 
ُ
م كلل�للرصد  ترتقي  �أنللفللا�للس 

مقطوعة 

.
)2(

ة ريح مفاجئة
ّ
تنزف �إىل منديل يف هب

بللحللرية بللجللع �إىل ديللنللا�للصللور طللائللر، حتى 

�ل�صباغيتي 

ار. 
ّ
�ىل حلم �أو حم

رية و�غت�صاب يفوح منه خ�صب. حقيقة 
ْ
َتع

يف غمو�س ِدّقة مطلقة: 

هنا يدخل �جلمهور، مرتديًا �أزياء م�رصح 

زئبقي؛

كان  حا�رص  معيار  ح�صب  �لكتاب  وزن  نقر�أ 

موجود�ً 

�صياق  يف  ملل�للصللدره  ما. مهم  �صبيحة  يف 

دمياغوجي.

ورقللة  �أو  �أوقللحللف  جلد  رقعة  على  مكتوب 

م�صقولة، 

ل يهم.

نظرُة  عيوُنه  كتابا،  معطفه  جيب  من  �أخرج 

بندقية:

�رتبك �جلمهور. 

�صماء ما�صورة. هناك ُتقرف�س 

بادية، قيلولة يف ظل 

رت، 
ّ
�ِصْدرة. تلك مفردة ت�صح

بعد �أن �أخذت عو�مل 

�لتعرية 

ق�صمتها �لكبرية:

�أيها �لر�عي، 

مزمارك ريح ت�صّق �لفوؤ�د، 

 ،
)3(

وعزلتك ِفناء ف�صيح

غوي �لفر��صات، تلك 
ُ
ي

�لتي هي 

كمنجات على خا�رصة. 

�أخرج من جيب معطفه عيوَنه غيمًة عزباء..

�لكوكب،  هذ�  على  �لوحيد�ن  كاأمنا  يحدثني 

بعيد�ً 

عن كل �خلليقة. يجعلني �أحتدث مع ذ�تي.

متناثر�ً  ُخّط 
َ
ي م�صيق،  يف  قّنا�س  هدوء  يف 

ة 
ّ
قم

فم�صتنقع. 

يف حالة �صغف بقدم مائدة �ل�صالون، قال: 

ميكننا �أن جند ق�صيدة يف �أي �صيء، بل ميكن

�أن جندها من�صورة على ب�صاط �لأر�س. نعم، 

�أو م�صتلقية على زجاج �لنافذة. 

�إنها يف كل مكان، وتف�صل �لختفاء 

يف �لأماكن �لأكرِث ب�صاطة، مثل قدم مائدة، 

�أو حتت �ل�رصير.

�أخذت �صديقاتي �إىل �لبيت، فقط لروؤية 

�صاعري. وجدن ق�صائد ت�صلح لروؤية 

�لبحر. �رتدين �ملايوهات.

كم كانت جميلة تلك �جلملة. �أي جملة!

عليك �أن تتخيلها. 

�أ�صري �صاعريًة �إذ� و�صعتها يف �صياق 

نز�ح مع قطار يت�صارع خارج �لق�صبان. 
ُ
م

ذلك هو �ملركب �ل�صكر�ن مرنحًا 

دون �إيقاع، وتد، ثبات. 

قرر �أبي �لتخل�س من �ل�صاعر، ل�صوء 
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�حلالة �لقت�صادية، و�صعناه يف �ل�صيارة، ثم 

وقفنا 

حتت �صجرة، يف حديقة، �أنزلناه ورحلنا.

ل �أ�صتطيع �لأكل، بكيت كثري�ً و�قتلعت �لكثري 

من عالمات �لرعاية �لتجارية لأثاث غرفتي.

فة
ْ
قالت �أمي: و�أنا �أنظف �لبيت، نظرت �إىل ُغري

�ل�صاعر، �إىل ذلك �لذي خرب�صه فوق �جلد�ر، 

ر�أيت �لبحر. 

رحيله حتول �إىل فر�غ: حقيبة �جللد تلك، جثة 

تلك،

جثة حيو�ن ميت.

خلف كل �صخرِة �صاعٍر جماز: فّخ تتفاقم فيه 

ت�صكن  ق�صيدة  تلك  مهرجانية  كرثة. لي�صت 

فيها 

ج بوق فاإطار. 
ّ
هر

ُ
عيناك ورقة، حاّفَة ورقة. م

�صحكنا
ُ
يظهر باباي بع�صبته �حلديدية، ي

لكنه لي�س �ملهرج. 

يف كل حانة عامل، عن �أ�صيائه �ل�صغرى يذود، 

ك 
ُ

ويف دمعة كاأ�س يذوي. تلك �لدمعة روح

دودبة.
ْ ُ
حم

م�صابيح كا�صفة، �صم�س متوح�صة، ُتعمينا. 

ع�صرية من �لع�رص �حلجري، كلماتها

�أرو�ح، و�لطبول �إيقاع مر�صم ليلي.

�إنه �ل�صاعر يف �لرو�ية: قما�صة حُتاك عليها 

�مل�صائر �ملختلفة. 

�لف�صل �لأخري، يف ما ي�صبه �خلامتة: 

 بجرعات فائ�صة. مل ت�صتهو �ل�صاعر 
ٌّ
تقريري

تلك �لنهاية..

�أمياًل لأنام". �أقطع  �أن   
َّ
"علي

اإحاالت:

�فون�صو  للربتغايل  رو�يلللة  �صاعر�: عنو�ن  ن�صري  للا 
ّ
هللي  -  1

و�لتوزيع،  للن�رص  �لعربي. م�صكيلياين  عبد�جلليل  كرو�س. ترجمة 

تون�س �لعا�صمة. �لطبعة �لعربية �لثانية،٢٠١٧. 

2 - �أجمد نا�رص: "مرتقى �لأنفا�س"، "حياة ك�رصد متقطع؛ ق�صيدة: 
منديل �ل�صهروردي".

3 - �أجمد نا�رص: "رعاة �لعزلة". 
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